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IO   inženýrský objekt 
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prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 
změně některých zákonů) 
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POH   Plán odpadového hospodářství 
PS   provozní soubor 
PUPFL              pozemky určené pro plnění funkce lesa 
PV   podzemní vody 
RD   rodinný domek 
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ŘIS   řídící a informační systém 
SO   stavební objekt 
SŘTP   Systém řízení technologického procesu 
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SÚ   Stockholmská úmluva 
SÚ   stavební úřad 
SV   srážkové vody 
TK   těžké kovy 
TNA   těžký nákladní automobil 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
US EPA USA Environment Protection Agency (Úřad pro ochranu životního prostředí 

USA) 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VVN    vedení vysokého napětí 
vn   vysoké napětí 
vtl ZP   vysokotlak zemního plynu 
WHO   World Heathy Organization (Světová zdravotnická organizace) 
ZOV   Zásady organizace výstavby 
ZP   zemní plyn 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZZO   zdroj znečišťování ovzduší 
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ZZŘ   Závěr zjišťovacího řízení 
ŽS železniční stanice 
 
Ostatní média a ukazatelé: 
 
AOX   adsorbovatelné organicky vázané halogeny 
a.s.   absolutní sušina 
BSK5   biochemická spotřeba kyslíku pětidenní 
BTEX   aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, etylbenzen, xyleny) 
C10 – C40   analytická metoda stanovení pro vyjádření obsahu ropných látek 
CH   uhlovodíky 
CHSK   chemická spotřeba kyslíku 
CHSKCr   chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
LC 50 koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém 

úseku 
Ncelk   celkový dusík 
NEL   nepolární extrahovatelné látky 
NL105   nerozpuštěné látky celkové 
N-NH4

    amoniakální dusík 
N-NO2   dusitanový dusík 
N-NO3   dusičnanový dusík 
Pcelk.   celkový fosfor 
PAU   polyaromatické uhlovodíky 
PCB   polychlorované bifenyly 
PCDD   polychlorované dibenzo-p-dioxiny 
PCDF   polychlorované dibenzofurany 
pH   reakce vody 
PM10   suspendované částice, frakce PM10 (v ovzduší) 
PF   flokulant 
POP´s   perzistentní organické polutanty 
RAS   rozpuštěné anorganické soli 
RL105   rozpuštěné látky celkové 
RL550   rozpuštěné látky žíhané (RL550), někdy se označují jako RAS 
   (většinou při hodnocení kvality odpadních vod) 
TOC   celkový organický uhlík (Total Organic Compounds) 
TZL   tuhé znečišťující látky (v ovzduší) 
VOC   těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds) 
ZŽ ztráta žíháním (rozdíl hodnot veškerých látek při 550 oC a 105 oC) 
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ÚVOD 
Předmětem zadání je zpracování Oznámení záměru "KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ podle přílohy č. 
4 §6 zákona č. 100/2001 Sb. jako dokumentace EIA. V dalším textu bude tedy používán výraz 
dokumentace. 

Zadavatelem předmětného posouzení vlivu na životní prostředí je společnost Česká rafinérská, a.s. 
(dále bude používán zkrácený pracovní název ČeR, a.s.), která je zároveň oznamovatelem předmětného 
záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.....atd. v platném znění 
(dále bude ve spojení s tímto zákonem používán pouze výraz zákon). Z hlediska umístění posuzované 
stavby se jedná o prostor závodu ČeR, a.s., Rafinérie Kralupy. Uvedené posouzení je zpracováno podle 
přílohy č. 4 zákona jako dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen dokumentace). 
Posuzovaný záměr řeší vlivy rekonstrukce stávající ČOV Rafinérie a R-ČOV v areálu ČeR, a.s. na 
relevantní složky životního prostředí. Pro uvedený záměr "KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ bude dále 
používán zkrácený pracovní název „rekonstrukce ČOV“. Tento název zahrnuje rekonstrukci stávající 
ČOV Rafinérie a R-ČOV v areálu ČeR, a.s. Název ČOV Rafinérie bude účelově v textu nahrazován 
názvem ČOV a zahrnuje čištění srážkových a odpadních vod. Název R-ČOV zahrnuje samostatné 
čištění podzemních vod ze sanačního čerpání z HOPV.  
Dokumentace je zpracována na základě technického řešení zpracovaného Chemoprojektem a.s. a 
dalších podkladů. Vstupní surovinou pro předmětný záměr budou odpadní vody v základním členění na 
odpadní vody (dále OV) z výroby ČeR, a.s., srážkové vody (dále SV) ze zpevněných ploch a sanační 
podzemní vody (dále PV) z hydraulické ochrany podzemních vod (dále HOPV). 
Výstupem z posuzovaného procesu budou vyčištěné vody v základních členění na vody z hlavní linky 
ČOV vč. přečištěných srážkových vod a vyčištěné podzemní vody ze samostatné R-ČOV, dále 
separované ropné látky (dále RL) vracené zpět do výroby a produkované odpady. 
Z hlediska umístění je záměr realizován pouze v prostoru stávající ČOV a R-ČOV v areálu ČeR, a.s.. 
 
Výchozí podklady 
Pro zpracování dokumentace EIA byly využity následující základní podklady: 
1. Studie proveditelnosti „Rekonstrukce ČOV Česká rafinérská Kralupy“ zpracovaná společností 

Hydrotech s.r.o. v 11/2009 
2. Technická dokumentace v úrovni Basic design package (BDP dokumentace) zpracovaná společností 

Chemoprojekt a.s. v 2/2011. 
3. Doplňující informace od ČeR, a.s. zahrnující řadu analýz jednotlivých proudů vod, údaje o 

stávajících bilancích nátoků a odtoků OV, SV a PV, o spotřebě chemikálií, produkci odpadů a další 
dílčí informace o stávajícím provozu ČOV. 

4. Podklady o provedených měřeních hluku a pachových látek. 
5. Platné integrované povolení pro provozy ČeR, a.s.. 
6. Obecné podklady a informace o technickém řešení čištění odpadních vod z rafinérií zahrnující 

rovněž předběžné nabídky a informace o dílčích hlavních zařízení potenciálních renomovaných 
výrobců a dodavatelů. 

7. Relevantní legislativní předpisy. 
8. Relevantní technické normy. 
9. Situace a mapové podklady areálu stávající ČOV, výkresové podklady technického a 

technologického řešení záměru předané projektantem. 
Uvedené písemné podklady byly doplněny prohlídkou předmětné ČOV a lokality areálu ČeR, a.s. a 
okolí, a dále dalšími doplňujícími písemnými a ústními informacemi pracovníků ČeR a.s., 
spolupracujících osob a organizací a potenciálních dodavatelů příslušných zařízení, a rovněž i výsledky 
z provedených projednání dosažených výstupů. 
Dále byly použity informace z odborné literatury a obdobných projektů obsahujících využitelné údaje. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
1. OBCHODNÍ FIRMA  
Název firmy: Česká rafinérská, a.s. 

(dále bude používán zkrácený pracovní název ČeR, a.s.) 
 

2. IČ    62741772 
 
3. SÍDLO   Litvínov, Záluží 2 

PSČ 436 70 

                 
4.  JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO  ZÁSTUPCE 

OZNAMOVATELE 

Ing. Stanislav Bravený 
Adresa: 

Česká rafinérská, a.s. 

Budova 3411 

Litvínov, Záluží 2 

436 70 

Telefon: 476164814 

Mobil: 736506107 

e-mail: stanislav.braveny@crc.cz 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

B.I.1.  Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona 
 

Název záměru: KE – 08006 Rekonstrukce ČOV 

Záměr je posuzován podle přílohy číslo 1 zákona č. 100/2001 Sb., bodu 1.9 kategorie II – Čistírny 
odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 
50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.  

V tomto případě jde o záměr vyžadující Zjišťovací řízení. Příslušným úřadem ve smyslu zákona je 
Krajský úřad (KÚ) Středočeského kraje. 

Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci...atd. v platném znění podléhá ve smyslu §2 
odst.a) a odst.j) záměr zařazený podle přílohy č. 1 Kategorie průmyslových činností, části 1 Energetika, 
bod 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu změně současného integrovaného povolení (IP). 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Předmětem záměru je rekonstrukce stávající ČOV Rafinerie (tj. ČOV průmyslových a srážkových vod) 
a samostatná R-ČOV podzemních vod se zvýšením její kapacity a modernizací technologie. 
Rozsah záměru zahrnuje prioritně řešení čištění odpadních vod, srážkových vod a podzemních vod 
z hydraulické ochrany podzemních vod okolí závodu. 
Záměr je vzhledem k jeho charakteru (rekonstrukce stávající ČOV) a jeho umístění (areál ČeR, a.s., 
prostor stávající ČOV) navrhován a posuzován v jedné předložené variantě jak technického řešení tak 
umístění. 

    
Vlivy záměru na životní prostředí jsou posouzeny pro jeho cílový stav, tj. stav při dosažení 
projektované kapacity ČOV, která zohledňuje výhledový rozvoj rafinérie a dále výkyvy v produkci 
odpadních a srážkových vod jak krátkodobém (denním) období, tak v dlouhodobém časovém 
horizontu (měsíce, rok). 

 
1. Základní kapacitní ukazatele záměru 

Množství OV 

HLAVNÍ ČISTÍCÍ LINKA ČOV 

Hlavní čistící linka zahrnuje mechanické předčištění, separaci uhlovodíků a suspendovaných látek, 
chemické a biologické čištění OV. 
 
Základní členění z hlediska technologických procesů: 
Mechanická čistírna (čištění) odpadních vod – MČOV 
Chemická čistírna (čištění) odpadních vod – CHČOV 
Biologická čistírna (čištění) odpadních vod – BČOV 

Pro účely dokumentace EIA a vodoprávního řízení jsou vzhledem k požadované flexibilitě čištění 
průmyslových a srážkových vod na hlavní lince ČOV zvoleny tyto návrhové kapacitní bilance cílového 
celkového nátoku na ČOV: 
 
Nátok na MČOV a CHČOV 
QØ       150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qhmax= Qk     55,6 l.s-1 (200 m3. h-1) jako dlouhodobá kapacita 
MČOV  a CHČOV bude zajišťovat separaci RL a NL před dočištěním OV na BČOV. 
 
Nátok na BČOV 
Qsrmax na biologický stupeň   77,8 l.s-1 (280 m3. h-1) 
Zahrnuje vedle nátoku z MČOV a CHČOV i možnost řízeného čerpání až 80 m3.h-1 OV z linky mech. 
předčištění naředěných srážkových průtoků z retenčních nádrží. 

Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 

LINKA MECHANICKÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH PRŮTOKŮ (VOD) 

Max. přítok linky mech. předčištění srážkových průtoků ze vzdouvací šachty: 
Qsrmax      333 l.s-1 (1 200 m3. h-1) 
Qroční        116 626 m3/rok 
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Celkové roční množství srážek zpracovaných na ČOV je převzato ze studie proveditelnosti 
rekonstrukce kanalizace. 
Linka je určena k mechanickému předčištění - separaci nerozpuštěných a ropných látek. 
Současně zajišťuje i retenci předčištěných srážkových průtoků a jejich řízené čerpání na CHČOV a 
BČOV hlavní čistící linky až do využití jejich kapacity, nebo v případě vyhovující kvality řízený 
odtok do recipientu v souladu s požadavky na dodržení kvality odtoku. 
V souvislosti s výše uvedeným i z hlediska bilancí celkového odtoku je roční množství srážkových 
vod 116 626 m3/rok součástí celkové roční bilance 1 314 000 m3/rok odpadních a srážkových vod 
proteklých ČOV Rafinérie. 
 
R-ČOV - PODZEMNÍ VODY Z HOPV 
 
Množství podzemních vod z HOPV bude max. 200 m3/h s možností časově omezeného navýšení 
kapacity až na 250 m3/h. Čerpány jsou především vrty ST 5-10 a ST 19-22 s možností napojení vrtů ST 
3,4. Dále byl na vstup API odolejovačů (usazováků) 2710-UN02/1,2 rovněž napojen výtlak odluhů 
z PS 2423 a voda ze sanačních vrtů HSV1 a HSV2. 
Qhmax= Qk     69,4 l.s-1 (250 m3. h-1) jako max. využitelná kapacita 
QØ      150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
Na vstupu do R-ČOV bude zařazena provzdušňovaná oxidační nádrž, kde se Fe2+ zoxiduje na Fe3+ a 
dochází ke stripování lehkých frakcí RL z PV, dále budou vody rovnoměrně rozděleny na jednotlivé 
usazovací nádrže v nové rozdělovací nádrži. Odpadní vody se předčistí ve stávajících usazovacích 
nádržích a následně se dočistí na flotaci jako 2. stupni R-ČOV. 

Údaje o znečištění OV, SV a PV jsou uvedeny v kap. B.I.6. 

Celková látková kapacita  

ČOV  jako celek:     4 320 kg/d BSK5, tj. 72 000 EO  

(vychází z max. průměru denní koncentrace BSK5 900 mg/l a max. denního množství OV 4 800 m3 při 
zohlednění cca 50% účinnosti mechanicko chemického předčištění) 

BČOV jako dílčí část:     2 160 kg/d BSK5, tj. 36 000 EO  

(vychází z max. průměru denní koncentrace BSK5 450 mg/l a max. denního množství OV 4 800 m3 při 
zohlednění cca 50% účinnosti mechanicko chemického předčištění) 

Kapacita R-ČOV vyjádřená v BSK5 je zanedbatelná (jedná se o PV). 

Uvedená kapacita je v rozsahu 10 000 – 100 000 EO určujícím zařazení ČOV Rafinérie + R-ČOV do 
příslušné kategorie dle zákona. 

2. Fond provozní doby záměru (FPD) 
 
I když výrobní část závodu nemusí být provozována v plném ročním počtu hodin, technologický proces 
čištění odpadních vod na předmětné ČOV + R-ČOV i podmínky jejího provozování vyžadují 
nepřetržitý provoz i za podmínek určitého omezení nátoku OV z výroby (i v případě odstávky výroby 
mohou být produkovány srážkové vody a čerpány vody z HOPV). 

Fond provozní doby komplexní ČOV + R-ČOV na základě výše uvedeného činí: 
8 760 h/rok 
365 dní/rok 
24 h/d 
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3. Rozsah záměru 
  
Prostorové nároky: 
 
Dispoziční řešení vychází ze současného řešení ČOV + R-ČOV, ze kterého bude využita řada objektů a 
zařízení vč. propojovacích podzemních a nadzemních rozvodů a návazností ČOV na stávající zdroje 
zásobování elektrickou energií, teplem, pitnou a technologickou vodu i na dopravní obslužnost. Na 
stávající objekty a zařízení ČOV + R-ČOV budou logicky navazovat jednotlivé nové objekty a 
technologické celky s doplněním potřebných propojovacích potrubí a rozvodů. Umístěním záměru 
v prostoru stávající ČOV + R-ČOV jsou zohledněny nároky na ochranná pásma objektů a ostatní 
požadavky relevantních ČSN. 
 
Celková plocha areálu ČOV + R-ČOV dle údajů z katastru činí 46 474,51 m2  
Plošné rozměry a celková plocha areálu ČOV + R-ČOV je cca:   
213,277 m x 218,359 m = 46 570,95 m2 
Z výškového hlediska nebudou nové objekty vyšší  než jsou stávající objekty ČOV + R-ČOV a 
okolních výrobních objektů a venkovních  zařízení.  
  
Navržené řešení rekonstrukce ČOV + R-ČOV má ve vztahu k celkové využitelné ploše lokality 
dostatečné prostorové rezervy a v žádném případě nebude rekonstrukce zasahovat mimo areál závodu. 
Prostorové nároky a umístění záměru jsou dokumentovány v přílohách č. 2 a 3. 
 
Rozsah a členění záměru: 
 
Základní členění rekonstruované komplexní ČOV + R-ČOV:  

   
  1. ČOV  
   Zahrnuje čištění odpadních vod z výroby a čištění kontaminovaných srážkových vod. 
 

1.1 Hlavní čistící linka ČOV 
   Zahrnuje mechanické čištění (MČOV), chemické čištění (CHČOV) a biologické čištění  (BČOV). 
 

1.2 Linka mechanického předčištění srážkových vod 
Zahrnuje separaci nerozpuštěných a ropných látek s možností dočištění průtoků do 80 m3/h na BČOV 
(případně i více dle aktuálního zatížení BČOV OV). 
 
2. R-ČOV 
Zahrnuje  dvoustupňové čištění podzemních vod čerpaných z hydrogeologických objektů hydraulické 
ochrany podzemních vod (HOPV). 
 
2.1 Stávající usazováky 
Zahrnují mechanicko-chemické předčištění podzemních vod na stávajících intenzifikovaných 
usazovácích. 
 
2.2 Nová flotace 
Zahrnuje mechanicko-chemické dočištění podzemních vod na nové flotaci. 
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V dokumentaci se dále v souvislosti s textem účelově a zjednodušeně pod pojmem ČOV rozumí vedle 
ČOV Rafinérie i samostatná R-ČOV. Přesněji ale zahrnuje vlastní ČOV Rafinerie hlavní linku 
čištění OV z výroby a linku předčištění SV vč. dalších méně významných OV, ve spojení se 
samostatnou R-ČOV se jedná o komplexní ČOV. 

Základní procesní operace záměru: 
 
Hlavní čistící linka OV z výroby a části srážkových vod zahrnuje tyto základní části: 

• integrované hrubé mechanické předčištění a rekonstruovanou rozdělovací a vzdouvací šachtu 
• nové mechanické předčištění a separaci uhlovodíků s předřazenou koagulací a vícestupňovou 

separací RL (usazováky, koalescenční odlučovače) 
• biologické čištění v nové aktivaci vybavené R-S-D-N systémem a dosazováky s vysoce účinnou 

technologií stírání dna a hladiny 
• nové terciární dočištění mikrofiltrací 
• koncovou homogenizaci a dočištění v upraveném biologickém rybníku 

 
Mechanické předčištění nadlimitního nátoku srážkových vod (tj. průtoku, který není veden na hlavní 
čistící linku) zahrnuje nátok především srážkových vod z odvodnění zpevněných ploch a některé další 
doplňkové vody. 
 
Mechanické předčištění srážkových vod zahrnuje tyto základní části: 

• integrované hrubé mechanické předčištění  
• separaci nerozpuštěných a ropných látek v rekonstruovaných usazovacích nádržích 
• rekonstrukci retenčních nádrží (akumulace nadměrných nátoků srážkových vod) 
• druhý stupeň separace ropných látek na koalescenčních odlučovačích 
• čerpání předčištěných srážkových vod na biologické dočištění v nové BČOV 
• koncovou homogenizaci a dočištění přepadu srážkových vod v biologickém rybníku 

 
Součástí komplexního vodohospodářského systému ČOV je samostatné čištění podzemních vod 
z HOPV na rozšířené a intenzifikované R-ČOV. 
 
Čištění podzemních vod zahrnuje tyto základní části: 

• první stupeň separace nerozpuštěných a ropných látek v rekonstruovaných usazovacích 
nádržích doplněných předřazenou koagulací, úpravou pH a stripováním RL na vstupu do 
usazováků 

• druhý stupeň separace ropných látek a nerozpuštěných látek na nové flotaci intenzifikované 
koagulací a flokulací 

• odvádění podzemních vod do společného odtoku z ČOV do recipientu 
 
K technologii ČOV náleží rovněž pomocné provozy: 
 
Chemické hospodářství zahrnující skladování, dávkování a rozvody potřebných chemikálií 
v aktualizované sestavě. Jedná se o koagulant PAX 18 (polyaluminiumchlorid), flokulant Superfloc C-
496 HMW (případně jiný) pro odvodňováním kalů, neutralizační chemikálie kyselinu sírovou cca 98% 
a louh sodný cca 50% (pro procesní účely dále ředěný na 10% NaOH), další typy flokulantů pro 
kolagulační a flokulační procesy, kyselinu fosforečnou 75% jako nutrient pro aktivaci. 
 
Kalové hospodářství zahrnující novou homogenizační nádrž na mechanicko-chemické a biologické 
kaly a stávající odstředivky pro odvodňování kalů s příslušenstvím. 
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Zařízení pro skladování vodných suspenzí separovaných ropných látek zahrnující stávající 
pomocnou uskladňovací nádrž, čerpání RL a skladové nádrže olejů pro jejich transport zpět do 
výrobních provozů. 
 
Systém odtahů vzdušin ze zdrojů emisí pachových látek a jejich dezodorizačních zařízení, 
zahrnující potřebnou vzduchotechniku a čištění vzdušin z každého zdroje na dezodorizačním biofiltru. 
Jedná se o tato zařízení: 
 
1.  Vzdušina ze zastropené nádrže ČS 2701-SJ02 v PS 2701, kontejnery s odpady. 
2. Vzdušina ze zastropené nádrže sdruženého objektu koagulace a usazovacích nádrží 2702-SJ02/1,2 a 

2702-SJ03/1,2 (UN02/1,2) v PS 2702. 
3.  Vzdušina z aerace selektorů 2702-SJ04/1,2 aktivace BČOV v PS 2702. 
4.  Vzdušina ze stávající zahušťovací nádrže mechanicko-chemických kalů 2702-S06 (ZN01) v PS 2702. 
5.  Vzdušina z aerace oxidační nádrže 2710-T01 R-čistírny v PS 2710. 
6.  Vzdušina z kalové homogenizační nádrže 2708-T01 v PS 2708. 
7.  Vzdušina z flotace 2710-T25/1,2 OV z R-čistírny v PS 2710. 
 
B.I.3. Umístění záměru 
 
Umístění záměru 
 
Kraj: Středočeský 
Katastrální území: Veltrusy 
 
Charakteristika území lokality záměru 
 
Zájmovým územím lokality záměru je Areál chemických výrob Kralupy (dále ACHVK), ve kterém 
jsou umístěny výrobní závody společnosti Česká rafinérská, a.s. a SYNTHOS Kralupy, a.s. jako 
zpracovatelé ropy na ropné produkty. V ACHVK jsou umístěny v pronájmu další méně významné 
firmy. Posuzovaná komplexní ČOV je umístěna ve stávajícím areálu závodu ČeR, a.s., v prostoru 
stávající ČOV. Stávající ČOV je ve vlastnictví ČeR, a.s., a je touto společností  provozovaná. 

Na ČOV jsou vedeny OV z výroby provozované ČeR a další OV z některých zdrojů areálu 
v nevýznamném množství. Dále jsou na ČOV přiváděny srážkové vody a čerpány PV z HOPV. 

V areálu ČOV jsou umístěny otevřené a uzavřené objekty vybavené příslušným strojně technologickým 
zařízením pro čištění odpadních, srážkových a podzemních vod, a dále pro skladování a čerpání 
separovaných RL zpět do výroby, odvodňování produkovaných kalů a nakládání s procesními 
chemikáliemi. Dále zahrnuje areál ČOV sociální a provozní zázemí.  

Celková plocha areálu ČOV dle údajů z katastru činí 46 474,51 m2 (tj. cca 4,65 ha).  

Z hlediska terénu lze lokalitu charakterizovat jako cca částečně rovinatou s lokálními terénními 
nerovnostmi a s příznivými podmínkami pro navrhovanou rekonstrukci ČOV.  
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Napojení na dopravní strukturu území a její využití a ovlivnění. 
 
Veškerá doprava procesních chemikálií, odpadů a ostatních materiálů pro provoz ČOV je realizována 
po silnici.  
Provoz záměru bude využívat hlavní vrátnici do areálu závodu (ACHVK) zřízenou na severní straně 
areálu. Výjezd je zaústěn na manipulační objízdnou komunikaci ACHVK napojenou na silnici 2. třídy 
II/608. Po této komunikaci je doprava prioritně vedena jižním směrem kolem logistických center 
(mimo obytnou zástavbu) s napojením na dálnici D8 na sjezdu č. 9 Úžice. Doprava záměru po 
II/608 opačným směrem (ze severu) kolem zástavby Veltrus bude minimalizována až vyloučena 
vzhledem k tomu, že příjezd k zájmovému území bude vždy sveden na D8, a to na sjezd č. 18 Nová 
Ves při dopravě ze směru od Mělníka či od Slaného nebo přímo na sjezd č. 9 Úžice při dopravě 
z ostatních směrů. Stávající doprava kalů jako objemově nejvýznamnějšího odpadu  je vedena 
v souvislosti se způsobem jejich odstranění (v současnosti odvoz fy ASA do Hůrky u Temelína), tj. 
s vedením po komunikaci II/608  a po dálnici D8 na pražský okruh, a dále do Jižních Čech. 
Po vnitroareálových komunikacích přijedou vozidla až k ploše ČOV. Kapalné chemikálie z 
autocisteren jsou přečerpány do zásobníků nebo skládány v přepravních kontejnerech o objemu 1 m3 na 
vymezené zabezpečené vnější plochy nebo do vymezených objektů. Pytlované chemikálie jsou 
ukládány v interiérech objektů. 
Kaly a ostatní odpady jsou odváženy v kontejnerech příslušné velikosti. 
 
Realizací záměru nedojde ke změnám v uvedeném stávajícím stavu napojení lokality na systém 
dopravní obslužnosti. Vzhledem k minimální intenzitě dopravy spojené s výstavbou i provozem záměru 
(viz kap. B.II.4) se nepředpokládá ani změna ve stávajícím užívání dopravní infrastruktury okolí 
lokality či významnější vliv na toto užívání. 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
CHARAKTER ZÁMĚRU 
 
Základní charakteristika záměru 
 
Předmětem záměru je rekonstrukce stávající komplexní ČOV v areálu ČeR, a.s. u Kralup n. Vltavou. 

Záměr je posuzován podle přílohy číslo 1 zákona č. 100/2001 Sb. (dále jen zákon), bodu 1.9 kategorie 
II – Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 
5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm. 

V tomto případě jde o záměr vyžadující Zjišťovací řízení. 

Příslušným úřadem ve smyslu zákona je KÚ Středočeského kraje. 

Ve vztahu ke stavebnímu zákonu je záměr jednoznačně stavbou vodního hospodářství a vodním dílem 
spadajícím do režimu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, v rámci příslušných správních 
řízení spadá pod příslušný vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění (stavební zákon). 

Z hlediska svých vlivů zejména na vody je posuzovaný záměr rovněž ekologickou stavbou. 

Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.....v platném znění podléhá ve smyslu §2 
odst. a) a odst. j) záměr zařazený podle přílohy č. 1 Kategorie průmyslových činností, části 1 
Energetika, bod 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu změně integrovaného povolení. Ve vazbě na 
uvedený zákon i časté požadované posouzení staveb z pohledu tohoto zákona je součástí této 
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dokumentace v kap. B.I.6 hodnocení záměru ve vztahu k hlediskům BAT (i když toto dle dikce zákona 
č. 100/2001 Sb. procesu EIA nepřísluší). 

Základní  charakteristika  procesu 

1. Základní kapacitní ukazatele  

Kapacita MČOV a CHČOV: 

QØ      150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 

Qhmax= Qk     55,6 l/s (200 m3/h) jako dlouhodobá kapacita 

Kapacita BČOV: 

Qsrmax na biologický stupeň   77,8 l/s (280 m3/h) 

Kapacita linky mech. předčištění srážkových vod: 

Qsrmax      333 l/s (1200 m3/h) 

Kapacita R-ČOV: 

Qk trvalá     200 m3/h  

Qk časově omezená    250 m3/h  
 
Celkový počet pracovníků obsluhy:  3 na ranní směně (ostatní směny jsou zajištěny pochůzkovou 

kontrolou pracovníky jiných provozů)  
FPD - nepřetržitý provoz :   8 760 h/rok 

365 dní/rok 
24 h/d 

2. Základní parametry záměru 
  
Prostorové nároky 

• celková disponibilní plocha         213,277 m x 218,359 m = 46 570,95 m2 (cca 4,65 ha) 
      
Základní procesní operace záměru 
Jsou uvedeny v kap. B.I.2. 
 
Spotřeba energie, plynu a vody po rekonstrukci ČOV 
 
Elektrická energie (po rekonstrukci) 
Celkový instalovaný výkon Pic =  2 081,9 kW 
Celkový výpočtový výkon Ppc =  1 170,4 kW 
Předpokládaná roční spotřeba A =  9 289,6 MWh/rok 
 

Teplo 
Na ČOV je přivedena pára pro vytápění provozních objektů. Systém zásobování a spotřeba páry se po 
rekonstrukci ČOV nezmění. 
   
 Zemní plyn 
Není na ČOV přiveden.       
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Voda v kvalitě  pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění (vyhl. č. 187/2005 Sb.) po rekonstrukci 
- celková roční spotřeba 9 711,4 m3/rok 
- Ø denní spotřeba   26,6 m3/d 

Poznámka:   pitná  voda bude využita v prům. množství cca 131,4 m3/rok  pro sociální účely, hlavní 
spotřeba bude pro přípravu 0,2% roztoku flokulantů.  

 
Technologická voda (po rekonstrukci) 
Jako technologická voda je na ČOV k dispozici filtrovaná říční (vltavská) voda. 
Bude využívaná k ředění chemikálií (NaOH) a k čištění zařízení a oplachu podlah, ploch apod. 

- celková roční spotřeba 2 267 m3/rok 
- Ø denní spotřeba  6,24 m3/d 

 
Odpadní vody 
 
Kanalizační systém závodu 
V závodě je systém částečné oddílné kanalizace, tj. kanalizace odpadních vod z výroby (SEGREGACE 
I) a příležitostně kontaminovaná kanalizace zahrnující rovněž srážkové vody (SEGREGACE II). 
Do uvedeného kanalizačního systému a na ČOV je napojena část areálu ACHVK provozovaná ČeR, 
a.s. a některé nevýznamné další zdroje OV. 
 
Stávající systém nátoku OV, srážkových vod a podzemních vod na ČOV 
 
Stávající systém bude zachován i po realizaci rekonstrukce komplexní ČOV.  
OV jsou na ČOV přiváděny dvěma hlavními kanalizačními sběrači označenými SEGREGACE I a 
SEGREGACE II. Významný je i přítok OV vnitřní kanalizací ČOV a dovoz OV a obsahů jímek 
autocisternami. 
 
SEGREGACE I přivádí OV s obsahem uhlovodíků (ropných látek – dále RL), zejména olejových 
suspenzí z výrobních provozů rafinérie ropy a dalších vybraných provozů. 
 
SEGREGACE II přivádí OV z ostatních částí areálu závodu vč. srážkových vod ze zpevněných ploch 
(tyto se dle zákona o vodách po styku se zpevněnými plochami změnou svojí kvality stávají rovněž 
odpadními vodami). 
 
Součástí komplexní ČOV je samostatná tzv. R-ČOV, kde jsou odděleně čištěny podzemní vody 
čerpané z vrtů hydraulické ochrany podzemních vod okolí závodu. 
 
Množství vod čištěných na komplexní ČOV 
 
Je uvedeno v kap. B.I.2 a kap. B.II.3 této dokumentace. 

 
Parametry produkovaných  OV 
 
Jsou uvedeny v kap. B.II.3 jako vstupní surovina do procesu ČOV. 

 
Kvalita vypouštěných odpadních vod 
 
Bude v souladu s limity stanovenými platným integrovaným povolením – viz kap.B.III.2. 
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Srážkové vody 
 
Na ČOV jsou přivedeny srážkové vody ze zpevněných ploch s možnou kontaminací kanalizačním 
sběračem SEGREGACE II. 
Produkce srážkových vod a jejich nátok na ČOV jsou uvedeny v kap. B.I.2 a kap. B.II.3 této 
dokumentace. 
 
3. Zajištění hlavních surovin 
 
Hlavní surovinou vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo) jsou odpadní vody, srážkové vody 
s možnou kontaminací a sanační podzemní vody (viz kap. B.II.3). 
Odpadní vody jsou produkovány výrobními provozy, srážkové vody jsou odváděny ze zpevněných 
ploch areálu a podzemní vody jsou čerpány ze systémy HOPV okolí závodu. 
 
 
4. Souhrnný popis vlivů záměru 
 
Z hlediska vlivů na ŽP vyplývá ve vztahu k rekonstrukci ČOV a jejímu charakteru a řešení: 
 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Z HLEDISKA MOŽNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU 
 
Severovýchodně od lokality umístění záměru se ve vzdálenosti cca 350 m vzdušnou čarou nachází 
nejbližší obytná zástavba, okraj obce Veltrusy. 
 
Stavba rekonstrukce ČOV bude realizována na pozemku stávající ČOV umístěném v areálu ČeR, a.s. 
Pozemek lokality ČOV je veden v katastru nemovitostí jako nezastavěná plocha, zastavěná plocha – 
nadzemní objekt a zastavěná plocha – a nádvoří. Využití pozemku závodu ČeR, a.s. i ČOV se 
rekonstrukcí ČOV nezmění. Dle vyjádření MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby a územního 
plánování jako příslušného stavebního úřadu, je předmětný záměr v souladu s platným územním 
plánem města Veltrusy (viz příloha č. 4). 
 
Významným vlivem záměru je vliv na povrchový tok Vltavy, toto souvisí s primárním účelem 
rekonstrukce ČOV a vlivem vypouštěných vod na kvalitu vody ve Vltavě a následně i v Labi vč. vlivu 
na jejich říční ekosystémy. Dalším vlivem je vliv na podzemní vody v okolí závodu ve vztahu k účelu 
a funkci HOPV a její vazbě na rekonstrukci R-ČOV. 
 
Za významnější vlivy přímo ovlivňující obyvatelstvo a jeho zdraví lze považovat vliv na ovzduší 
(především pachové látky a těkavé organické látky – VOC – ropného původu) a na hlukovou zátěž 
obytné zástavby. 
Nevýznamným vlivem bude doprava související s výstavbou i provozem záměru (zanedbatelná max. 
denní intenzita dopravy se zcela nevýznamným zvýšením stávající dopravní zátěže využívané 
komunikační sítě okolí lokality vedené mimo obytnou zástavbu), ovlivnění infrastruktury území, 
urbanistické hledisko a estetický vliv na okolní krajinu a přírodu.  
Posouzení dopravy je uvedeno v kap. B.II.4. 
   
Z dalších posuzovaných méně významných až zcela nevýznamných vlivů se jedná o nakládání 
s odpady a chemikáliemi, vlivy na klima, půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, faunu, flóru a 
ekosystémy (vyjma toku Vltavy), krajinu,  hmotný majetek a kulturní památky. 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 19 

Z důvodu výše uvedených základních vlivů záměru je tento posouzen především z hlediska vlivů na 
ovzduší, hlukové zátěže, vlivů na povrchové a podzemní vody a vlivů na veřejné zdraví.  
Z hlediska zemědělské půdy je ve vztahu k dosavadnímu využívání pozemku ČOV a dle výše 
uvedeného charakteru a využívání lokality v rámci budoucího záměru vliv záměru nulový. 
 
Pozemek ČOV se dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, nachází mimo aktivní záplavové území (viz příloha č. 5). 
 
KUMULACE VLIVŮ S JINÝMI STAVBAMI 
 
Lokalita záměru je součástí areálu průmyslového charakteru s dominantní výrobou zahrnující 
zpracování ropy na ropné produkty. Bezpečnostní listy těchto produktů jsou uvedeny na CD nosiči 
v příloze č. 17.  Je tedy zjevné, že vlivy záměru kumulují s vlivy celého ACHVK. 
Vzhledem ke zcela nevýznamným příspěvkům jak stávající ČOV + R-ČOV tak zejména i 
rekonstruované ČOV + R-ČOV, a to příspěvkům k imisní situaci ovzduší a hlukové zátěži u nejbližší 
obytné zástavby, okolní dopravě i k v podstatě nedostupným podkladům o vlivech ostatních výrob 
v ACHVK, není kumulace záměru s ostatní činností v ACHVK posuzována. 
Obdobné platí o potenciální kumulaci vlivů s podniky ve vzdálenějším okolí lokality záměru, 
především se jedná o podniky  Spolana Neratovice (vzdálenost vzdušnou čarou 12 km), Velvana 
Velvary (vzdálenost 7,5 km), a AERO Vodochody (vzdálenost 8 km) a o hl.m. Praha (vzdálenost 13,5 
km). 
Provoz záměru nebude významněji ovlivňovat ani bezprostřední okolí lokality stavby. Za těchto 
podmínek lze vyloučit i při kumulaci s výše uvedenými stavbami širšího zájmového území  
významnější vliv záměru na životní prostředí. 
 
Vlivy záměru na zájmové území jsou posuzovány na základě dostupného měření dopravy na vybraných 
přístupových komunikacích s výsledky z aktuální databáze ŘSD, měření hlukové zátěže u nejbližší 
obytné zástavby a aktuální databáze ČHMÚ s výsledky měření imisí. Technické řešení záměru musí 
vlivy zejména v uvedených ukazatelích a jejich důsledky na okolní obytnou zástavbu a ekosystémy 
minimalizovat.  
 
Možné synergické a kumulativní efekty s jinými významnými zdroji vlivů na ŽP do vzdálenosti 7 
km lze na základě výše uvedeného vyloučit.  
 
KUMULACE VLIVŮ S JINÝMI BUDOUCÍMI ZÁMĚRY 
 
V současnosti je známa příprava budoucího záměru v zájmovém území, a to "Letiště Vodochody" s 
možností využití stávajícího letiště AERO Vodochody ke komerčnímu využití s vyšší intenzitou 
letecké a navazující silniční dopravy (především ve směru na Prahu). Stávající letiště se nachází ve 
vzdálenosti cca 8 km od lokality záměru. Dalším zdrojem významnějších vlivů by mohl potenciálně být 
připravovaný záměr výstavby nového kalového hospodářství pro ÚČOV Praha s technologií aerobní 
fermentace na lokalitě bývalého kalového hospodářství v k.ú. obce Drasty. 
Lokalita Drasty se nachází cca 9 km od lokality záměru. 
 
Kumulace posuzovaného záměru s uvedeným záměrem "Letiště Vodochody" je vzhledem k charakteru 
obou záměrů a jejich vzájemné vzdálenosti zcela nevýznamná a lze vyloučit jakékoli interakce s 
leteckou dopravou a negativní vliv na letiště Vodochody v rámci rizikových faktorů záměru. Lze 
konstatovat, že nejvyšší nový objekt posuzovaného záměru zdaleka nedosahuje výšky ostatních objektů 
a zařízení v areálu ČeR a nemůže tak ohrozit leteckou dopravu související s letištěm Vodochody. 
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Kumulativní vliv záměru a uvedených budoucích záměrů nastane pouze v intenzitě dopravy na D8 ve 
směru na Prahu s tím, že vliv dopravy posuzovaného záměru na intenzitu dopravy na D8 je zcela 
zanedbatelný. 
 
Příprava jiných záměrů není v současnosti zpracovateli dokumentace známa, možnost kumulace s 
těmito případnými záměry tím není vymezena. Možnost kumulace s jinými záměry není sledována, 
neboť se jedná v podstatě o rozvoj současného způsobu využití daného území definovaného územně 
plánovací dokumentací, nikoli o změně jeho charakteru. 
 
OKOLNÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY   
 
Vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru nemá tento na okolní rozvojové plochy žádný vliv. 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu možných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Záměr rekonstrukce ČOV ČeR, a.s. je potřebný z hlediska nezbytné modernizace a intenzifikace 
stávající technicky zastaralé ČOV uvedené do provozu v r. 1972, a dále z důvodu bezpečného plnění 
limitů kvality vypouštěných vod stanovených platným integrovaným povolením i jeho budoucí 
změnou. 
Umístění záměru v prostoru stávající ČOV v areálu ČeR, a.s. vychází z charakteru záměru, tj. 
rekonstrukce stávající ČOV s využitím řady jejích objektů a zařízení. 
Z hlediska umístění záměru je z již výše uvedených důvodů předložena pouze jedna varianta, a to 
umístění na lokalitě stávající ČOV. 
Z hlediska technologie ČOV a technického řešení je záměr navržen v jedné variantě zahrnující 
konkrétní optimální technologii a respektující požadavky na účelné využití vybraných stávajících 
objektů a zařízení ČOV i na prostorové možnosti dané disponibilní plochou lokality stávající 
ČOV. 
 
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru 
 
1. STÁVAJÍCÍ STAV 
 
1.1 Popis a hodnocení stávajícího stavu 
 
Stávající ČOV byla uvedena do provozu v r. 1972 a od té doby nebyla významněji rekonstruována. 
ČOV slouží k čištění odpadních vod produkovaných výrobními procesy zpracovávajícími surovou ropu 
na komerční výrobky zahrnující různé druhy benzinu, nafty, petroleje a olejů, dále zajišťuje přečištění 
srážkových vod z ploch areálu a podzemních vod čerpaných z vrtů hydraulické ochrany v okolí závodu. 
 
Současné vybavení a provoz ČOV neodpovídá současným trendům technologie čištění průmyslových 
odpadních vod znečištěných ropnými látkami, nejsou splněny obecné a základní požadavky zejména 
na: 

• technologické vybavení a kapacity některých zařízení  
• dostatečnou účinnost separace ropných látek 
• dostatečnou kapacitu přečištění a akumulace srážkových vod 
• dostatečnou kapacitu a účinnost přečištění podzemních vod z vrtů hydraulické ochrany 
• účinnou technologii a kapacitu aktivace ve vztahu k odstraňování dusíkatých sloučenin z OV 
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• dostatečnou kapacitu a vhodnou konstrukci dosazovacích nádrží zajišťující dostatečnou 
účinnost separace aktivovaného kalu 

• potřebnou úroveň monitoringu, řízení a automatizace provozu ČOV, což se projevuje v nižší 
efektivnosti a účinnosti čištění OV a provozní stabilitě a bezpečnosti ČOV 

• potřebnou úroveň kvality odtoku a spolehlivé dodržení požadovaných emisních limitů 
 
Navrhovaná rekonstrukce bude rovněž zohledňovat výhledový rozvoj ČeR, a.s. 
 
1.2 Stávající systém nátoku OV, srážkových vod a podzemních vod na ČOV  
 
OV jsou na ČOV přiváděny dvěma hlavními kanalizačními sběrači označenými SEGREGACE I a 
SEGREGACE II. Významný je i přítok OV vnitřní kanalizací ČOV a dovoz OV a obsahů jímek 
autocisternami. 
 
SEGREGACE I přivádí OV s obsahem uhlovodíků (ropných látek – dále RL), zejména olejových 
suspenzí z objektů rafinérie ropy a dalších vybraných provozů. 
 
SEGREGACE II přivádí OV z ostatních částí areálu závodu vč. srážkových vod ze zpevněných ploch 
(tyto se dle zákona o vodách po styku se zpevněnými plochami změnou svojí kvality stávají rovněž 
odpadními vodami). 
 
Součástí komplexní ČOV je samostatná tzv. R-čistírna, kde jsou odděleně čištěny podzemní vody 
čerpané z vrtů hydraulické ochrany závodu. 
 
1.3 Hlavní objekty a zařízení stávající ČOV 
 
Uvedené provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO), jejich využití v rámci rekonstrukce, 
postavení v technologii ČOV a jejich vzájemné vazby jsou znázorněny na přehledné situaci 
rekonstrukce ČOV v příloze č. 3 a na blokovém schématu ČOV v příloze č. 6 bez stávající BČOV 
(bude v řešení rekonstrukce nahrazena novou). 
 
PS 2701: Vyrovnávací a usazovací nádrže - Mechanické předčištění a retence 
 
Objekty čištění OV segregace I: 
- nátoková (rozdělovací) nádrž 2701-T03 
- vyrovnávací nádrže 2701-ST10/1,2 (VN01/1 a VN01/2), které zajišťují vyrovnání a gravitační 

separaci uhlovodíků 
- nátok do žlabu lapáku písku hlavní čistící linky, přes vnitřní kanalizaci ČOV 
 
Objekty čištění OV segregace II: 
- retenční nádrže 2665-RN A,B (umístění mimo prostor ČOV – není součástí záměru), pro možnost 

obsluhou ČOV řízeného ručního odlehčení a akumulace naředěných srážkových průtoků OV nebo 
případného havarijního úniku závadných látek (zejména uhlovodíků) do kanalizace 

- 28 separačních jímek, 10 biologických septiků, sběrná jímka na dešťové vody z bloku 37, několik 
set kontrolních šachet a kanalizačních vpustí. 

- vzdouvací a odlehčovací šachta 2701-SH01 (VZŠ 1) s výstupy: 
     a) nátok do hlavní čistící linky 
     b) nátok do čistící linky srážkových přítoků nad kapacitu hlavní linky 
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Objekty hlavní čistící linky společného mechanického předčištění směsi OV: 
- automatické česle s lisovacím dopravníkem shrabků do kontejneru 
- ruční dávkování kyseliny sírové na základě měření pH 
- lapák písku bez automatického vyklízení 
- API separátory 2701-S01/1,2 (UN01/1,2) -1 provozní + 1 záloha, společná pro předčištění 

srážkových průtoků pro mechanické předčištění OV a hrubou separaci uhlovodíků, při současném 
vyrovnání průtoku a zejména kvality nátoku na chemicko-biologickou část ČOV 

- čerpací stanice 2701-T08 (ČS1) 
- měření TOC 
- CPI separátor pro jemnou separaci uhlovodíků, ČS uhlovodíků a kalů (společný objekt 2702-SJ 01) 
- uskladňovací a zahušťovací nádrž surového kalu (směs všech produkovaných kalů) 2702-S06 

(ZN01) 
 
Objekty čistící linky srážkových přítoků nad kapacitu hlavní linky: 
- ruční česle (průliny 20 mm) 
- API separátor 2701-S01/1,2 (UN01/1,2) - společný jako záloha hl. čistící linky pro částečné 

mechanické předčištění OV a hrubou separaci uhlovodíků; po ukončení srážkových průtoků je 
obsah přečerpáván k vyčištění do hlavní čistící linky 

- retenční nádrže 2701-T11/1,2 (RN01/1,2); po ukončení srážkových průtoků obsah přečerpáván 
k vyčištění do hlavní linky 

- čerpací stanice 2701-T08 (ČS1) s odlehčením do retenčních nádrží 2701-T11/1,2 (RN 01/1,2) a 
retenčně-biologického rybníku PS 2703 

 
PS 2702: Čištění odpadních vod - chemicko – biologické čištění OV 
 
- chemické čištění – koagulace a separace suspenzí a olejů  CPI odolejovač 2702-SJ01, koagulace 

2702-T51, flokulace I 2702-T01, usazovací nádrž 2702-SJ03/1,2 a ČS kanálů 
- biologická aktivace 2702-T02, dosazovací nádrž 2702-S04, flokulace II 2702-T04, dosazovací nádrž 

2702-S05   
- ČS kalů 2702-T08 a nádrž přebytečného kalu 2702-T05 
- spojná šachta – umožňuje přepínání odtoku vyčištěné vody alternativně do čerpací stanice 

vyčištěných vod do recipientu nebo do retenčně-biologického rybníku PS 2703 
- čerpací stanice vyčištěných vod do recipientu 
 
PS 2703: Retenčně – biologický rybník 
 
Stávající biologický rybník 2703-SJ01 akumuluje vyčištěné OV za dosazovacími nádržemi a případně 
mechanicky předčištěné srážkové přítoky nad kapacitu API separátorů 2701-S01/1,2 (UN01/1,2) a 
retenčních nádrží 2701-T11/1,2 (RN01/1,2). Současně zajišťuje vyrovnání průtoků a částečné 
dočištění. 
 
PS 2705: Příprava chemikálií a čerpací stanice  
 
Provozní soubor zahrnuje přípravu a dávkování chemikálií do procesu ČOV. Dále zajišťuje čerpání 
vyčištěných vod do recipientu. 
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PS 2708: Kalové hospodářství 
 
Provozní soubor zahrnuje homogenizaci kalu, přípravu flokulantu a odvodnění kalu na stávajících 
odstředivkách. 
 
PS 2710: R-ČOV - zpracování vod čerpaných z HOPV  
 
Zahrnuje čištění podzemních vod z hydrologické ochrany podzemních vod na stávajících usazovácích 
2710-UN01 a 2710-UN02/A,B se separací suspendovaných a plovoucích látek. 
 
PS 2711: Plocha na čištění zařízení 
 
Jedná se o stávající betonovou čistící plochu využívanou k čištění zařízení při jejich údržbě, ze které 
jsou sváděny OV do jímky. Tato jímka bude využita pro svozové odpadní vody a ty budou následně 
přečerpávány stávající ponorným čerpadlem nadzemním potrubím na vstup hlavní čistící linky v PS 
2701. 
 
1.4 Současná produkce OV a čerpání podzemních vod 
 
Tabulka č. B.1: Produkce OV a PV 
 
Množství SEGREGACE I      SEGREGACE II     Celkem SI + SII     Podzemní vody 
Qmin.   (m

3/h) 15 21 36 100 
Qprům. (m

3/h) 24,5 48,6 68,1 150 
Qmax.   (m

3/h) 100 2 500 2 600 210 
 
Poznámka:  součet Qmin a Qmax. u OV je hodnotou teoretickou, Qmax. OV zahrnuje i nátok srážkových vod 
 
1.5 Produkce srážkových vod čištěných na ČOV 
 
Odkanalizovaná plocha:   49,2944 ha, tj. 492 944 m2   

             Koeficient odtoku: ko = cca 0,48 (nestandardní, daný způsobem 
odkanalizování vnitřních zpevněných ploch) 

Dlouhodobý roční srážkový úhrn:  473 mm 
Qroční        492 944 m2 x 473 mm/rok x 0,48 = 111 623 m3/rok 
Max. přítok linky mech. předčištění srážkových průtoků ze vzdouvací šachty: 
Qsrmax      333 l.s-1 (1 200 m3/h) 
 
Linka srážkových vod je určena k mechanickému předčištění - separaci nerozpuštěných a ropných 
látek. Současně zajišťuje i retenci předčištěných srážkových průtoků a jejich řízené čerpání na 
CHČOV a BČOV hlavní čistící linky až do využití jejich kapacity, nebo v případě vyhovující kvality 
řízený odtok do recipientu v souladu s požadavky na dodržení kvality odtoku. 
V souvislosti s výše uvedeným i z hlediska bilancí celkového odtoku je roční množství srážkových 
vod 116 626 m3/rok součástí celkové roční bilance 1 314 000 m3/rok odpadních a srážkových vod 
proteklých ČOV Rafinérie. 
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2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE ČOV 
 
Popisované provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO), jejich využití v rámci rekonstrukce, 
postavení v technologii ČOV a jejich vzájemné vazby jsou znázorněny na přehledné situaci 
rekonstrukce ČOV v příloze č. 3, na blokovém schématu ČOV vč. R-ČOV v příloze č. 6 a na 
technologickém schématu odtahu a čištění vzdušin v příloze č. 7. 
 
2.1 Koncepce řešení 
 
Předmětem rekonstrukce ČOV jsou stávající objekty mechanického předčištění odpadních 
a srážkových vod a objekty s ním související (PS 2701) a stávající objekty chemicko-biologického 
čištění a objekty s ním související (PS 2702), částečně i biologický rybník (PS 2703), jehož část bude 
využita pro rekonstrukci a rozšíření objektů ČOV o nový sdružený objekt BČOV. Dále je předmětem 
rekonstrukce objekt chemického hospodářství (PS 2705), včetně čerpání vyčištěné vody do recipientu, 
dále objekt kalového hospodářství (PS 2708), jímka čistící plochy (PS 2711) a samostatná R-čistírna 
(PS 2710), vč. doplnění o flotaci. Nový provozní soubor odsávání a čištění vzdušiny (PS 2713) bude 
řešit odpachování objektů ČOV. Vzdušina bude odsávána a následně biologicky čištěna za účelem 
eliminace pachových látek.   
 
Zásadním požadavkem kladeným na rekonstrukci stávající ČOV je zajištění čištění nátoků OV 
v období beze srážek a nátoků se srážkovými vodami. 
Tomuto požadavku odpovídá navržené řešení členění komplexní technologie ČOV. Bezesrážkové 
nátoky a limitovaná část srážkových vod budou čištěny v hlavní čistící lince, nátoky srážkových vod 
nad tuto limitovanou hodnotu danou kapacitou hlavní čistící linky budou čištěny v lince mechanického 
předčištění srážkových vod. 
Max. návrhový přítok srážkových vod na ČOV za segregace II je vypočten z odvodněné plochy a 
návrhové intenzity srážek ve výši 333 l/s, tj. 1 200 m3/h. Vedle srážek ze segregace II jsou na ČOV 
řízeně vypouštěny srážky z nádržového dvora závodu. 
Max. celkový návrhový přítok na ČOV, vč. technologických vod je 389 l/s, tj. 1 400 m3/h. 
 
Nátok segregace I je vybaven objekty a zařízením pro gravitační separaci hlavního podílu RL. 
Nátok segregace II, vč. srážkových vod je veden v podlimitním množství na hlavní čistící linku 
(mechanické předčištění OV, separace uhlovodíků) a biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV), 
nadlimitní množství je vedeno do linky mechanického přečištění srážkových vod s integrovaným 
zařízením hrubého předčištění, sedimentací ve stávajících usazovacích nádržích a následně řízeným 
čerpáním na koagulaci a separaci RL v hlavní čistící lince. V případě vyšších srážkových přítoků jsou 
předčištěné srážkové vody vedeny přes separaci RL v koalescenčních odlučovačích do stávajících 
retenčních nádrží s řízeným čerpáním na biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV) nebo přepadem 
do biologického rybníka. 
 
Hlavní čistící linka zahrnuje nátok segregace I po oddělení RL, nátok segregace II do limitovaného 
průtoku, řízený nátok svozových odpadních vod dočištění části předčištěných srážkových vod a 
případně část vod z R-ČOV na BČOV. 
 
Hlavní čistící linka zahrnuje tyto základní části: 

• rekonstruovanou rozdělovací a vzdouvací šachtu 
• nové integrované hrubé mechanické předčištění a separaci uhlovodíků s předřazenou koagulací 

a vícestupňovou separací RL (usazováky, koalescenční odlučovače) 
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• nový objekt biologického čištění vybaveným R-S-D-N systémem a dosazováky s vysoce účinnou 
technologií stírání dna a hladiny 

• nové dávkování kyseliny sírové pro úpravu pH 
• nové terciární dočištění mikrofiltrací 
• nový odtokový objekt z biologického rybníka 
• koncovou homogenizaci a dočištění v upraveném biologickém rybníku 

 
Mechanické předčištění nadlimitního nátoku srážkových vod (tj. průtoku, který není veden na hlavní 
čistící linku) zahrnuje nátok především srážkových vod z odvodnění zpevněných ploch a některé další 
doplňkové vody. 
 
Mechanické předčištění srážkových vod zahrnuje tyto základní části: 

• nové integrované hrubé mechanické předčištění  
• separaci nerozpuštěných a ropných látek v rekonstruovaných usazovacích nádržích 
• čerpání předčištěných srážkových vod na koagulaci a separaci RL v hlavní čistící lince 
• rekonstrukci retenčních nádrží (akumulace nadměrných nátoků srážkových vod) 
• druhý stupeň separace ropných látek na koalescenčních odlučovačích před vstupem do 

retenčních nádrží 
• čerpání předčištěných srážkových vod na biologické dočištění v nové BČOV 
• koncovou homogenizaci a dočištění případného přepadu srážkových vod v biologickém rybníku 

 
Součástí komplexního vodohospodářského systému ČOV je samostatné čištění podzemních vod 
z HOPV na stávající R-ČOV. 
 
Čištění podzemních vod z HOPV zahrnuje tyto základní části: 

• separaci nerozpuštěných a ropných látek v rekonstruovaných usazovacích nádržích doplněných 
předřazenou oxidací Fe2+, případně koagulací, úpravou pH a stripováním RL na vstupu do 
usazováků 

• druhý stupeň separace ropných látek a nerozpuštěných látek na flotaci intenzifikované 
koagulací a flokulací 

• odvádění podzemních vod do společného odtoku z ČOV do recipientu 
 
K technologii ČOV náleží rovněž pomocné provozy: 
 
Chemické hospodářství zahrnující skladování, dávkování a rozvody potřebných chemikálií 
v aktualizované sestavě. Jedná se o koagulant PAX 18 (polyaluminiumchlorid), neutralizační 
chemikálie kyselinu sírovou cca 98% a hydroxid sodný cca 50%, flokulanty jako flokulační prostředky 
pro jednotlivé procesy, kyselinu fosforečnou 75% jako nutrient pro aktivaci. 
 
Kalové hospodářství zahrnující novou míchanou homogenizační nádrž na mechanicko-chemické 
a biologické kaly, stávající odstředivky pro odvodňování kalů s příslušenstvím a přípravu a dávkování 
flokulantu Superfloc C-496 HMW (případně jiného). 
 
Zařízení pro skladování vodných suspenzí separovaných ropných látek, zahrnující stávající 
pomocnou uskladňovací nádrž, čerpání RL, čerpací nádrže zachycených RL a stávající skladové nádrže 
olejů pro jejich transport zpět do výrobních provozů. 
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Systém odtahů vzdušin ze zdrojů emisí pachových látek a zařízení pro jejich eliminaci, zahrnující 
potřebnou vzduchotechniku dimenzovanou na výkon odtahu vzdušiny vytvářející dostatečný podtlak 
v jednotlivých zdrojích a napojení každého zdroje na dezodorizační biofiltr. 
 
Odtahy vzdušin 
 
1. Vzdušina ze zastropené nádrže ČS 2701-SJ02 v PS 2701, kontejnery s odpady. 
Množství odsávaného vzduchu:  450 m3/h, max. 650 m3/h. 
 
2. Vzdušina ze zastropené nádrže sdruženého objektu koagulace a usazovacích nádrží 2702-SJ02/1,2 
a 2702-SJ03/1,2 (UN02/1,2) v PS 2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  1 950 m3/h, max. 2500 m3/h. 
 
3. Vzdušina z aerace selektorů 2702-SJ04/1,2 aktivace BČOV v PS 2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  650 m3/h, max. 850 m3/h. 
 
4. Vzdušina ze stávající zahušťovací nádrže mechanicko-chemických kalů 2702-S06 (ZN01) v PS 
2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  2 900 m3/h, max. 3600 m3/h. 
 
5. Vzdušina z aerace oxidační nádrže 2710-T01 R-čistírny v PS 2710. 
Množství odsávaného vzduchu:  max. 300 m3/h, max. 400 m3/h.  
 
Ventilátor (1+1): 8000 m3/h. 
 
6. Vzdušina z kalové homogenizační nádrže 2708-T01 v PS 2708. 
Množství odsávaného vzduchu (kapacita provozního ventilátoru):  200 m3/h, max. 400 m3/h. 
 
7. Vzdušina z flotace 2710-T25/1,2 OV z R-čistírny v PS 2710. 
Množství odsávaného vzduchu:  50 m3/h, max. 100 m3/h. 
 
Ventilátor (1+1): 500 m3/h 
 
Systém čištění vzdušin v biofiltrech (BF): 
 
PS 2701, 2702, 2710 
Celkem 6250 m3/h, kap. 8000 m3/h 
Návrh: BF – 19,3 x 8 m, V=167 m3 
 
PS 2708, 2710 250 m3/h, kap.  500 m3/h 
Návrh: BF – 2,8 x 2 m, V=4 m3 
 
Celkové množství odsávané vzdušiny: 6500 m3/h, kap. 8500 m3/h 
 

Z hlediska vlivu na ovzduší bude plošně omezený prostor ČOV s uvedenými dílčími zdroji (BF) tvořit 
jeden stacionární zdroj. 
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2.2 Popis technologického řešení 
 
PS 2701: Vyrovnávací a usazovací nádrže – Mechanické předčištění a retence 
Hrubé mechanické předčištění OV, mechanické předčištění srážkových vod, doplňkové objekty a 
zařízení. 
 
Odpadní vody z hlavních výrobních provozů závodu jsou přiváděny na ČOV kanalizací SEGREGACE 
I přes stávající nátokovou nádrž 2701-T03 do 2 ks vyrovnávacích nádrží 2701-ST10/1,2 (VN01/1,2), 
ve kterých dochází k oddělení hlavního podílu RL. Ty jsou stávajícím způsobem odtahovány do 
pomocné nádrže 2701-T01, ze které jsou RL čerpány do 2 ks olejových nádrží 2701-T02/1,2. Tyto 
nádrže jsou výstupním zařízením směsi RL separovaných v technologii ČOV, RL se stávajícím 
způsobem čerpají do výroby ke zpětnému zpracování. 
 
Odpadní vody z vyrovnávacích nádrží jsou vedeny přes koalescenční odlučovače 2701-T12, T13 jako 
další stupeň separace RL do dvou linek nového hrubého mechanického předčištění tvořeného 
sdruženým objektem zahrnujícím jemné strojně stírané česle a lapák písku 2701-Z04/1,2 a 2701-
Z05/1,2. Do tohoto objektu je rovněž vedena část OV ze SEGREGACE II ze stávající vzdouvací a 
odlehčovací šachty 2701-SH01 (VZŠ 1) a OV z vnitřní kanalizace ČOV, dále jsou do něj čerpány OV 
ze svozů jímek z areálu závodu čerpané ze stávající jímky čistící plochy.  
Z hrubého mechanického předčištění odpadají shrabky a písek odvážené odděleně k odstranění 
oprávněnou osobou. 
Z čerpací jímky, která je součástí sdruženého objektu mechanického předčištění, jsou OV čerpány do 
PS 2702 ke koagulaci a separaci uhlovodíků a dále přes koalescenční odlučovače 2702-T15, T16 a T17 
na biologická část ČOV (BČOV). 
Do PS 2701 patří rovněž linka mechanického přečištění nátoků z kanalizace SEGREGACE II 
(převážně srážkových vod). 
Nadlimitní nátok těchto vod je oddělen ve stávající rekonstruované vzdouvací a odlehčovací šachtě 
2701-SH01 (VZŠ 1) do dvou linek hrubého mechanického předčištění srážkových vod tvořeného 
sdruženým objektem zahrnujícím jemné strojně stírané česle a lapák písku 2701-Z06/1,2 a 2701-
Z07/1,2.  
Z hrubého mechanického předčištění odpadají shrabky a písek odvážené odděleně k odstranění 
oprávněnou osobou. 
 
Z hrubého mechanického předčištění natékají OV do dvojice stávajících usazovacích nádrží 2701-
S01/1,2 (UN01/1,2) zajišťujících separaci hlavního podílu NL a RL, odkud jsou postupně předčištěné 
srážkové vody čerpány stávajícími čerpadly na koagulaci a separaci RL v PS 2702. Z usazovacích 
nádrží jsou OV vedeny přes koalescenční odlučovače 2701-T12, T13 jako dalšího stupně separace RL 
do stávajících retenčních nádrží 2701-T11/1,2 (RN01/1,2), odkud jsou předčištěné srážkové vody 
řízeně čerpány do PS 2702 (BČOV). Nadlimitní část OV přepadá do biologického rybníka 2703-SJ01. 
Stávající usazovací a retenční nádrže budou stavebně upraveny a nově vystrojeny shrabovacím 
zařízením dna a hladiny.  
Kaly z 2701-S01/1,2 (UN01/1,2) a 2701-T11/1,2 (RN01/1,2) jsou čerpány do stávající zahušťovací 
nádrže kalů 2702-S06 (ZN01). 
Separované kaly z koalescenčních odlučovačů jsou čerpány do stávající zahušťovací nádrže 2702-S06 
(ZN01), zachycené RL z usazovacích nádrží 2701-S01/1,2 (UN01/1,2) jsou čerpány ze stávající olejové 
nádrže 2701-T04 do stávajících vyrovnávacích nádrží 2701-ST10/1,2 (VN01/1,2), zachycené RL 
z koalescenčních odlučovačů budou svedeny do nové nádrže 2701-T17 a dále čerpány do stávající 
nádrže na olej 2701-T02/1. 
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PS 2702: Čištění odpadních vod – chemicko – biologické čištění OV 
Chemické předčištění OV a separace kalu a uhlovodíků, biologická část ČOV, doplňkové objekty a 
zařízení. 
 
Mechanicky předčištěné OV z PS 2701 jsou čerpány do koagulace 2702-SJ02/1,2 (K1,2) - vstupní části 
dvojice usazovacích nádrží 2702-SJ03/1,2 (UN02/1,2). Usazovací nádrže budou vystrojeny 
shrabovacím zařízením dna a hladiny.  
Do nátoku OV na koagulaci 2702-SJ02/1,2 a usazovací nádrže 2702-SJ03/1,2 (UN02/1,2) je dávkována 
kyselina sírová na úpravu pH. 
 
Kyselina sírová 98%  
Kapalná, skladování ve dvou přepravních  kontejnerech á 1000 l v blízkosti nádrží koagulace, dovoz 
NA. Řízené dávkování před proces koagulace v hlavní čistící lince (nátok UN02/1,2) dle měření pH 
OV na vstupu do separace uhlovodíků (UN02/1,2).  
 
V usazovacích nádržích probíhá sedimentace kalu a separace dalších zbytkových podílů RL. Kaly 
z usazovacích nádrží jsou čerpány do stávající zahušťovací nádrže kalů 2702-S06 (ZN01) a RL jsou 
čerpány do čerpací nádrže oleje 2701-T18. 
 
Z usazovacích nádrží natékají OV přes koalescenční odlučovače 2702-T15, T16, T17 jako koncového 
stupně separace RL, na dočištění do nové BČOV. 
 
Nová BČOV je tvořena stavebním monoblokem s příslušným technologickým vybavením a zahrnuje 
aktivaci a aerobní nádrž přebytečného kalu. Technologicky se jedná o moderní R-S-D-N systém čištění 
OV s aktivací zahrnující oddělenou regeneraci kalu (R), selektor (S), denitrifikaci (D) a nitrifikaci (N), 
a dále s dosazováky. Celá aktivace s dosazováky je řešena ve dvojliniovém provedení. 
Předčištěné OV z koalescenčních odlučovačů gravitačně natékají do vstupní části aktivace, do oxických 
selektorů 2702-SJ04/1,2 (S1,2) s jemnobublinným provzdušňováním, s hlavním účelem vystripování 
zbytkových lehkých podílů RL a s pozitivním vlivem na potlačení bytnění kalu. Do selektorů dále 
natéká vratný kal z regenerace kalu 2702-SJ07/1,2 (R1,2). Ze selektorů natéká aktivační směs do 
mechanicky míchaných denitrifikačních nádrží 2702-SJ05/1,2 (D1,2) s anoxickým prostředím, kde 
probíhá proces redukce NO2

- a NO3
- na plynný dusík. Do denitrifikace je čerpána aktivační směs 

z nitrifikace 2702-SJ06/1,2 (N1,2) jako interní recirkulace. 
Za denitrifikací je zařazena nitrifikační nádrž 2702-SJ06/1,2 (N1,2), kde vedle biodegradace 
organických látek (ta probíhá v celém objemu aktivace) probíhá oxidace NH4

+ na NO2
-  a NO3

- a 
aktivační směs je čerpána do denitrifikace jako interní recirkulace. Z nitrifikace natéká aktivační směs 
do dosazovacích nádrží 2702-SJ08/1,2 (DN1,2) vybavených stíráním dna a hladiny, kde probíhá 
separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Odsazený kal je recirkulován jako vratný kal do 
selektorů přes regenerační nádrž kalu 2702-SJ07/1,2 (R1,2), regenerace zajišťuje vyšší intenzitu 
nitrifikace, omezení bytnění kalu, vyšší úroveň odbouratelnosti organických látek nasorbovaných na 
aktivovaný kal a celkově vyšší úroveň stability aktivačního procesu. 
Selektory a nitrifikace jsou provzdušňovány novými dmychadly, regenerace kalu stávajícími 
dmychadly. 
Selektory jsou zakryty a vzdušina je odtahována k přečištění na dezodorizační biofiltr. 
Vyčištěná voda z dosazováků je vedena na koncový mikrofiltr 2702-F04 (MF) a následně do 
biologického rybníka (PS 2703) s akumulační a homogenizační funkcí a nebo přímo do čerpací stanice 
(součást PS 2705) pro čerpání vyčištěných vod do společné odtokové kanalizace a do recipientu (řeka 
Vltava). 
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Přebytečný biologický kal je čerpán do aerobní uskladňovací nádrže kalu 2702-SJ01 (součást 
monobloku BČOV) provzdušňované stávajícími dmychadly společně s regenerací. V této nádrži bude 
dokončen proces aerobní stabilizace přebytečného kalu. Z kalové nádrže je kal čerpán do nové 
homogenizační nádrže 2708-T01 v objektu stávajícího kalového hospodářství PS 2708. 
 
PS 2705: Příprava chemikálií a čerpací stanice 
Chemické hospodářství, čerpání vyčištěných vod do recipientu. 
 
Zahrnuje kompletní dávkování všech chemikálií do procesů komplexního systému ČOV, vč. R-ČOV. 
Objekty chemického hospodářství budou využívány stávající s určitými změnami ve skladbě a způsobu 
skladování a dávkování některých chemikálií. 
 
Skladba používaných procesních chemikálií: 
 
Pax – 18, polyaluminiumchlorid (případně jiný) 
Kapalný, skladování v nádrži, dovoz autocisternou. Řízené dávkování dle automatického měření TOC 
do procesu koagulace v PS 2702 – nátok do UN02/1,2 a do procesu flotace dle měření průtoku – 
doplňující součást R-ČOV se zohledněním analýz z technologického monitoringu ČOV.  
 
Louh sodný 50%, případně odpadní louh z izomerace (konc. 2-4%) 
Kapalný, skladování ve stávající nádrži, dovoz autocisternou, dále ředěný v nové nádrži na cca 10%ní. 
Řízené dávkování před proces koagulace v hlavní čistící lince (nátok UN02/1,2) dle měření pH OV na 
vstupu do separace uhlovodíků (UN02/1,2), před usazovací nádrže R-ČOV a do procesu flotace dle pH 
PV, a dále do nátoku aktivace BČOV k případné úpravě pH dle měření pH OV v nitrifikaci. 
 
Flokulanty pro jednotlivé části procesu čištění OV a PV 
Pevný, dodávka v pytlích á 25 kg, skladování v objektu kalového hospodářství, dovoz NA. Řízené 
dávkování dle měření průtoku před proces koagulace (nátok UN02/1,2) a do BČOV (nátok před 
dosazováky) v hlavní čistící lince a v R-ČOV (nátok na usazováky a na flotaci) se zohledněním analýz 
z technologického monitoringu ČOV. 
 
Kyselina fosforečná 75%, nutrient 
Kapalná, skladování ve dvou přepravních kontejnerech á 1000 l v objektu kalového hospodářství, 
dovoz NA. Řízené dávkování do nitrifikace dle měření průtoku OV do nátoku aktivace BČOV se 
zohledněním analýz z technologického monitoringu ČOV. 
 
Kyselina sírová 98% - součástí PS 2702 
 
Superfloc C-496 HMW,  flokulant (případně jiný) – součástí PS 2708 
 
Poznámka:  u flokulantů bude provedeno odzkoušení více typů dle doporučení výrobců za účelem 

aktualizace výběru optimálního druhu (anionaktivní, kationaktivní, neionogenní). 
 
Čerpání vyčištěných vod do recipientu 
Stávající čerpadlo 2705-P01/2 v jímce 2705-SJ01 bude demontováno a znovu instalováno v jímce 
2705-SJ02. Na jeho místo bude instalováno nové čerpadlo o shodné pozici 2705-P01/2 o výkonu Q= 
500 m3/h.  
V souvislosti se zvětšením kapacity čerpání bude nutno upravit část úseku výtlačného potrubí, které 
souvisí s měřením průtoku, které bude v rámci MaR vyměněno. 
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Do stávající jímky 2705-SJ02 bude instalováno přenesené ponorné čerpadlo 2705-P02/3 z jímky 2705-
SJ01 o výkonu Q= 356 m3/h a dopravní výšce H=40 m, čímž se umožní čerpání vyčištěných vod na 
řeku v době odstávky biologického rybníka. 
 
PS 2708  Kalové hospodářství 
Homogenizace a odvodňování kalů 
 
Kalové hospodářství (KH) bude zajišťovat odvodňování směsi kalů produkovaných zařízeními 
rekonstruované ČOV. 
Vstupním zařízením KH je nová homogenizační nádrž 2708-T01 míchaná míchadlem, do které budou 
čerpány tyto kaly: 

• Kaly ze zahušťovací nádrže kalů 2702-S06 (ZN01) (kaly z procesů mechanicko-chemického 
předčištění vod ze SEGREGACE I a II zahrnující rovněž kaly z usazováků a alternativně z 
flotace R-ČOV). 

• Přebytečný kal z uskladňovací nádrže kalu 2702-SJ10 v BČOV. 
• Kaly z flotace R-ČOV alternativně přímo čerpané do homogenizační nádrže 2708-T01. 

 
Homogenizační nádrž 2708-T01 bude sloužit rovněž pro přípravu kalů k odvodňování, tj. během plnění 
bude odtahována postupně kalová voda do vnitřní kanalizace. Po naplnění zahuštěným kalem bude 
takto upravený kal čerpán objemovými čerpadly do 2 ks stávajících odstředivek k odvodnění. Do 
nátokového potrubí každé odstředivky bude dávkován cca 0,2% roztok flokulantu (F).  
 
Superfloc C-496 HMW,  flokulant (případně jiný) 
Pevný, dodávka v pytlích á 25 kg, skladování v objektu kalového hospodářství, dovoz NA. Řízené 
dávkování do procesu odvodňování kalů do nátokového potrubí kalu na stávající odstředivky dle 
průtoku kalu. 
 
Kalová voda z odstředivek (fugát) bude vypouštěna do vnitřní kanalizace ČOV. Odvodněný kal bude 
odvážen oprávněnou osobou k jeho odstranění v souladu s platnou legislativou. 
 
PS 2710 : Zpracování vod čerpaných z HOPV 
R-ČOV, vč. nové flotace a doplňkové objekty a zařízení. 
 
R-ČOV s dalšími zařízeními PS 2710 slouží k čištění podzemních vod čerpaných ze sanačních vrtů 
hydraulické ochrany horninového prostředí v okolí závodu. 
Podzemní vody jsou čerpány do trojice rekonstruovaných stávajících usazováků 2710-UN01 a 2710-
UN02/A,B přes oxidační nádrž 2710-T01 s funkcí koagulačního reaktoru 2710-T01 provzdušňovaného 
samostatnými dmychadly. V nádrži bude probíhat oxidace Fe2+ na Fe3+ s funkcí koagulantu a vysrážení 
Fe(OH)3, dále úprava pH louhem sodným na pH 8-9. Pro dosažení max. možných dobrých 
sedimentačních podmínek v následných usazovácích při potřebném nátoku a parametrech po jejich 
rekonstrukci bude do nádrže dávkován flokulant. 
Usazovací nádrže budou vystrojeny shrabovacím zařízením dna a hladiny. Kaly z usazováků budou 
vypouštěny do stávající vnitřní kanalizace ČOV nebo budou čerpány do stávající zahušťovací nádrže 
2702-S06. 
Předčištěné podzemní vody budou z usazováků vedeny k dočištění na flotaci tvořené dvěma flotátory 
2710-T25/1,2 s příslušenstvím. Do flotačního procesu bude dávkován koagulant PAX-18 a vhodný 
flokulant. Z flotátorů jsou vyčištěné podzemní vody odváděny do společné odtokové kanalizace ČOV 
vedené ze závodu do recipientu.  Kaly z odkalování flotátorů budou vypouštěny do stávající vnitřní 
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kanalizace ČOV. Vyflotované látky (flotát) jsou dle svého charakteru čerpány do homogenizační 
nádrže kalů (při min. obsahu RL).  
Odluhy stávajících chladicích věží v množství cca 15 – 30 m3/h budou vedeny mimo R-ČOV odbočkou 
DN 150 z potrubního mostu T přímo do biologického rybníka se zachováním vedení odluhů do 
vzdouvací a odlehčovací šachty 2701-SH01 (VZŠ1) v případě havarijního stavu chladicího okruhu.  
Bude zachována možnost vést předčištěné odpadní vody z R-ČOV do nátoku na BČOV. 
 
PS 2711: Plocha na čištění zařízení 
 
Tato stávající plocha slouží k čištění demontovaných výrobních zařízení v rámci jejich údržby a oprav. 
Součástí provozního souboru je čerpací jímka 2711-T01. Tato jímka je využita pro odpadní vody ze 
svozů z vnitřního systému separačních jímek ve výrobních provozech nenapojených na kanalizaci. 
Uvedené vody jsou ze stávající jímky 2711-T01 čerpány stávajícím ponorným čerpadlem 2711-P01 
nadzemním potrubím na vstup do PS 2701. Z hlediska množství jsou zahrnuty do bilancí vod 
přiváděných kanalizací a tvoří nevýznamný podíl těchto vod. 
 
PS 2713: Odtah a čištění vzdušiny 
Odsávání vzdušiny a následné biologické čištění. 
 
Součástí vybavení objektů a zařízení ČOV je odtah a čištění vzdušin z vybraných zastropených zdrojů 
emisí těkavých RL jako pachových látek a VOC. Řešení odtahu vzdušin bude v jejich množství, resp. 
počtu výměny odtahovaného objemu za h zohledňovat riziko překročení spodní meze výbušnosti RL. 
Čištění vzdušin bude zajištěno biofiltry s náplní biomasy se speciálními mikrobiálními kulturami 
vhodnými pro biodegradaci RL. 
 
Seznam zařízení ČOV zahrnutých do PS 2713 
 
Jedná se o tyto objekty a zařízení: 

• mechanické předčištění odpadních vod hlavní čistící linky v PS 2701-Z04/1,2 a 2701-Z05/1,2 
a zastropená čerpací jímka OV 2701-SJ02, vč. kontejnerů s odpady v PS 2701 

• stávající zahušťovací nádrž mechanicko-chemických kalů 2702-S06 (ZN01) v PS 2702 
• zastropené nádrže sdruženého objektu koagulace a usazovacích nádrží 2702-SJ02/1,2 a  2702-

SJ03/1,2 v PS 2702 
• zastropené nádrže oxických selektorů BČOV 2702-SJ04/1,2 v PS 2702  
• uzavřené flotační jednotky z R-ČOV v 2710-T25/1,2 v PS 2710 
• homogenizační nádrž kalů v 2708-T01 v PS 2708 
• oxidační nádrž v aerační části stávající R-ČOV 2710-T01 v PS 2710 

 
Systém odsávání a čištění vzdušin v biofiltrech (BF): 
Navrženy jsou 2 biofiltry s různou velikostí a kapacitou dle charakteru napojených zdrojů emisí. 
 
PS 2701 
Mechanické předčištění OV 450 m3/h 
 
PS2702 
Zahušťovací nádrž  2900 m3/h 
Nádrže koagulace a separace uhlovodíků 1950 m3/h 
Nádrže selektorů BČOV 650 m3/h 
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PS 2710 
Oxidační nádrž 300 m3/h 
 
Ventilátory 1+1 
Celkem 6250 m3/h, kap. 8000 m3/h 
 
Návrh: BF – 19,3 x 8 m, V=167 m3 
 
PS 2708 
Homogenizační nádrž kalů 200 m3/h 
 
PS 2710 
Zařízení flotace 50 m3/h 
 
Ventilátory 1+1 
Celkem 250 m3/h, kap. 500 m3/h 
 
Návrh: BF – 2,8 x 2 m, V=4 m3 
 
Celkové množství odsávané vzdušiny: 6 500 m3/h, kap. 8 500 m3/h 
 
Z hlediska vlivu na ovzduší bude plošně omezený prostor ČOV s uvedenými dílčími zdroji (BF) tvořit 
jeden plošný zdroj. 
 
2.3 Návrhová produkce OV a čerpání podzemních vod 

Návrhové hodnoty pro cílový stav rekonstrukce 

HLAVNÍ ČISTÍCÍ LINKA ČOV 

Hlavní čistící linka zahrnuje mechanické předčištění, separaci uhlovodíků a suspendovaných látek, 
chemické a biologické čištění OV. 
 
Základní členění z hlediska technologických procesů: 
Mechanická čistírna (čištění) odpadních vod – MČOV 
Chemická čistírna (čištění) odpadních vod – CHČOV 
Biologická čistírna (čištění) odpadních vod – BČOV 

Pro účely dokumentace EIA a vodoprávního řízení jsou vzhledem k požadované flexibilitě čištění 
průmyslových a srážkových vod na hlavní lince ČOV zvoleny tyto návrhové kapacitní bilance cílového 
celkového nátoku na ČOV: 
 
Nátok na MČOV a CHČOV 
QØ       150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qhmax= Qk     55,6 l.s-1 (200 m3. h-1) jako dlouhodobá kapacita 
MČOV  a CHČOV bude zajišťovat separaci RL a NL před dočištěním OV na BČOV. 
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Nátok na BČOV 
Qsrmax na biologický stupeň   77,8 l.s-1 (280 m3. h-1) 
Zahrnuje vedle nátoku z MČOV a CHČOV i možnost řízeného čerpání až 80 m3.h-1 OV z linky mech. 
předčištění naředěných srážkových průtoků z retenčních nádrží. 

Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 

LINKA MECHANICKÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ SRÁŽKOVÝCH PRŮTOKŮ (VOD) 

Max. přítok linky mech. předčištění srážkových průtoků ze vzdouvací šachty: 
Qsrmax      333 l.s-1 (1 200 m3. h-1) 
Qroční        111 626 m3/rok 
Vedle srážkových vod jsou součástí SEGREGACE II i další blíže neidentifikované OV nevýznamného 
množství (provozní úkapy, kondenzát, odkalování tanků, chlazení ucpávek čerpadel, oplachy, atd). 
Tyto OV jdou před vstupem na ČOV předčištěné v příslušných separačních jímkách. 
Linka je určena k mechanickému předčištění - separaci nerozpuštěných a ropných látek. 
Současně zajišťuje i retenci předčištěných srážkových průtoků a jejich řízené čerpání na CHČOV a 
BČOV hlavní čistící linky až do využití jejich kapacity, nebo v případě vyhovující kvality řízený 
odtok do recipientu v souladu s požadavky na dodržení kvality odtoku. 
V souvislosti s výše uvedeným i z hlediska bilancí celkového odtoku je roční množství srážkových 
vod 116 626 m3/rok součástí celkové roční bilance 1 314 000 m3/rok odpadních a srážkových vod 
proteklých ČOV Rafinérie. 
 
R-ČOV - PODZEMNÍ VODY Z HOPV 
 
Množství podzemních vod z HOPV bude max. 200 m3/h s možností časově omezeného navýšení 
kapacity až na 250 m3/h. 

Qhmax= Qk     69,4 l.s-1 (250 m3. h-1) jako max. využitelná kapacita 
QØ      150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
Na vstupu do R-ČOV bude zařazena oxidační nádrž, kde se Fe2+ zoxiduje na Fe3+, dále budou vody 
rovnoměrně rozděleny na jednotlivé usazovací nádrže v nové rozdělovací nádrži. Odpadní vody se 
předčistí ve stávajících usazovacích nádržích a následně se dočistí na flotaci jako 2. stupni R-ČOV. 

Produkce znečištění – látkové zatížení BČOV 
 
Stávající linka mechanického a chemického přečištění OV i mechanického předčištění srážkových vod 
bude schopna po úpravách a doplnění zajistit takovou úroveň předčištění zaměřeného především na 
minimalizaci obsahu RL a NL, která bude dostatečná pro bezproblémovou funkci nové BČOV. 
Na základě dostupných údajů jsou pro rekonstrukci ČOV stanoveny tyto výpočtové koncentrace a 
bilance znečištění OV přiváděných do biologického stupně hlavní linky po mechanickém a chemickém 
předčištění: 
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Tabulka č. B.2: Kapacita biologického stupně ČOV po mechanickém a chemickém předčištění 
 

Přítok koncentr.  
c (mg/l)     

hm. bilance 
 (kg/den) 

 

počet EO 

BSK5 450 2160 36 000 
CHSKCr 1000 4800  
NL 60,0 288  
N-NH4 50,0 240  
Nc 70,0 336  
Pc 2,6 12,5  
Q24  4 800 (m3/d) 

 
Poznámka: Q24 je pro návrh technologie ČOV v podstatě dlouhodobý Qhmax vzhledem k tomu, že trvání 
tohoto nátoku (není ročním průměrem) může zahrnovat více dní. 
 
2.4 Technologické parametry BČOV 
 
ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ CÍLOVÉHO STAVU ČOV, ČÁST 
BČOV, SROVNÁNÍ S ČSN 
 
Tabulka č. B. 3: Technologické parametry 
Aktivace 
Kapacita 
Látkové zatížení aktivace: 
 
Hydraulické zatížení aktivace: 
 

36 000 EO60 

∅∅∅∅     2 160 kg/d BSK5   
∅  450 mg/l BSK5 
QØ                                                             
150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční 
průměr 
Qhmax.= Qk =  200 m3/h (55,6 l/s),  
                     4 800 m3/d 
Ok je déletrvající kapacitní nátok pro 
dimenzování BČOV 
Qsrmax.: 280 m3/h (77,8 l/s), 
(zohledňuje přídavek předčištěných 
srážkových vod) 
 

Parametry dvojliniové aktivace A s regenerací 
kalu 

 

Oxický selektor S1+S2 – 2 x 5 sekcí á 30,5 m3 

 
2 x 152,5 = 305 m3 

∅ zatížení 1. sekce: 35,4 kg/m3.d 
literatura cca 40 kg/m3.d 
∅ doba zdržení v jedné sekci: 18,2 min. 
literatura cca 7 – 10 min. 
∅ zatížení selektoru: 7,0 kg/m3.d 
literatura cca 10 kg/m3.d 
(rezerva pro případné vyšší hydraulické a 
látkové zatížení nad průměrnými 
hodnotami) 
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Objem denitrifikace D1+D2:  2 x 588,8 = 1 177,6 m3   
Objem nitrifikace N1+N2: 2 x 1 018,8 = 2 037,6 m3 
Celkový objem S1+D1+N1+S2+D2+N2: 3 520,2 m3 
Objem regenerace R1+R2: 2 x  427,7 = 855,4 m3 

Celkový objem aktivace: 2 x  2 187,8 = 4 375,6 m3 
Koncentrace kalu v S+D+N: 3,8 kg/m3  ČSN 75 6401 3,5-5 kg/m3 

Sušina kalu v S+D+N: 13 376,7 kg 
Koncentrace kalu v regeneraci: 7,5 kg/m3 
Sušina kalu v regeneraci: 6 415,5 kg 
Celková sušina kalu v aktivaci: 19 792,2 kg 
Produkce přebytečného kalu: 
(koefic. produkce cca 0,3 podle dosahovaných 
parametrů ČOV) 

∅ 648 kg/d sušiny  
∅ 86,4 m3/d kalu z regenerace 0,75 % 
sušiny 
∅ 21,6 m3/d zahuštěného kalu 3% sušiny 
∅ 2,16 m3/d (cca t/d) odvodněného kalu 
30% sušiny 

Doba zdržení v S+D+N: ∅ 23,5 h při QØ 

17,6 h při Qk 

min. 12,5 h při Qsrmax 

 

ČSN 75 6402: 12-48 h 
pro R-D-N systém 

Doba zdržení v S+D+N+R: ∅ 29,1 h při QØ 

21,8 h při Qk 

min. 15,6 h při Qsrmax 
Zatížení kalu: ∅ 0,109 kg BSK5/kg.d 

 
ČSN 75 6402:   
0,08-0,15 kg BSK5/kg .d 
pro R-D-N systém 

Stáří kalu: ∅ 30 dní  
 
ČSN 75 6401:   
20 dní pro aktivaci s nitrifikací a 
simultánní denitrifikací 
25 dní pro aktivaci se stabilizací kalu 
oddělenou nebo simultánní 

Objemové zatížení S+D+N: ∅ 0,61 kg BSK5/m
3.d 

ČSN 75 6402:   
0,15-0,7 kg BSK5/m

3 

pro R-D-N systém 
Objemové zatížení S+D+N+R: ∅ 0,49 kg BSK5/m

3.d 
Doba kontaktu aktivační směsi v N: 
vztaženo na Qk (nátok) + 2xQk (max. interní 
recirkulace) + Qk (max. recirkulace kalu) 

2,6 h 
 
ČSN 75 6401:   
min. 1,5 h 

Látkové zatížení kalu v N redukovanými formami 
dusíku 

∅ 0,030 kg N-NH4 /kg.d 
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ČSN 75 6401:   
max. 0,06 kg N-NH4 /kg.d 

Doba kontaktu aktivační směsi v D: 
vztaženo na Qk (nátok) + 2xQk (max. interní 
recirkulace) + Qk (max. recirkulace kalu) a poměr 
Ncelk. : BSK5 = 0,16 

1,57 h 
 
ČSN 75 6401:   
min. 0,5 h 

Recirkulace kalu celková z obou DN do R 
(vztaženo na Qk=200 m3/h)   
 
 
Interní recirkulace z N do D  
(vztaženo na Qk=200 m3/h) 

cca 50-100 % (tj. 2x50-2x100 m3/h) 
měření průtoku kalu, recirkulační čerpadlo 
s měničem otáček 
 
cca 100-200 % (tj. 2x100-2x200 m3/h) 
měření průtoku kalu, recirkulační čerpadlo 
s měničem otáček 
 

 
Navrženou technologii aktivace lze za uvedených parametrů hodnotit podle ČSN 75 6401 a ČSN 75 
6402 jako dlouhodobou s částečnou až úplnou aerobní stabilizací kalu, nitrifikací a denitrifikací. Při 
zohlednění objemu regenerace vyhovuje aktivace hodnotám všech parametrů doporučeným oběma 
ČSN pro R-D-N systém (systém s oddělenou stabilizací kalu). Zařazení regenerace kalu zajišťuje 
zvýšenou intenzitu nitrifikace (N-NH4 je limitovaným parametrem, Nc nikoli) s kladným vlivem na 
odtokovou hodnotu CHSKCr jako zpoplatnělého ukazatele, potlačení vláknitých mikroorganismů a tím i 
bytnění kalu a dále na nižší zatížení kalu s jeho stabilizací s kladným vlivem na sedimentaci a výši 
produkce kalu a na jeho odvodňování. Navržená objem regenerace činí cca 20% celkového objemu 
aktivace, což je pro předmětný charakter odpadních vod a ČOV odpovídající objem.  
 
Dosazovací nádrže 

 
Technologické parametry 1 ks: 
plocha 1 ks:  192,5 m2 
objem 1 ks min.: 827,8 m3 

Hydraulické zatížení: 
QØ = 75 m3/h 
Qk = 100 m3/h 
Qsr max = 140 m3/h 
 
Povrchové hydraulické zatížení 1 ks: ∅ 0,39 m3/m2.h při QØ 
(bez vlivu vestaveb)    0,52 m3/m2. h při Qk 

    max. 0,73 m3/m2. h při Qsrmax 
    (ČSN 75 6401: 1,6 m3/m2. h při Qsrmax) 
 
Doba zdržení v 1 ks při E=75%:  ∅11,0 h při QØ 

    6,2 h při Qk 

    min. 4,4 h při Qsrmax 
    (ČSN 75 6401: 2,0 h při Qsrmax) 
 
Látkové zatížení separační plochy:  ∅ 3,0 kg NL/m2.h při QØ  

            (při recirkulaci kalu 100%)   4,0 kg NL/m2.h při Qk                           
    max. 4,7 kg NL/m2.h při Qsrmax 
    (ČSN 75 6401: max.6 kg NL/m2.h při Qsrmax) 
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Při provozování obou dosazováků budou tyto pracovat s parametry v oblasti vysoké bezpečnosti 
jejich provozu. Návrhová velikost dosazováků poskytuje dostatečnou výkonovou bezpečnostní 
rezervou pro případný nouzový provoz pouze 1 ks dosazováku při Qk.  
 
Provzdušňovací systém 
 
Výpočet max. potřeby vzduchu 
 
Vychází z těchto podkladů: 

- poměr OC: BSK5 = max. 3:1 (uvedený poměr zohledňuje zvýšenou potřebu pro nitrifikaci) 
- výpočtová  účinnost ČOV na BSK5 : 98 % 
- koeficient alfa = 0,8 
- využití O2 22 % při min. hloubce N 4,5 m 
- obsah O2 280 g v 1 m3 vzduchu 

 
Kapacitní zatížení aktivace =   2 160 kg BSK5/d 
Odbouraná BSK5  =    2 160 x 0,98 = 2 117 kg/d 
Oxigenační kapacita OC =    3 x 2 117 = 6 351 kg/d 
Oxigenační kapacita standardní OCs = 6 351/0,8 = 7 939 kg/d = 7 939 000 g/d 
 
Max. celková spotřeba vzduchu pro aktivaci = 7 939 000 : (280 x 0,22) = 128 880 m3/d = 5 370 m3/h  
Vypočtené množství vzduchu se dle návrhu  HD dělí na cca 85% pro S+N (4564,5 m3/h) a cca 15% 
(805,5 m3/h) pro regeneraci kalu s tím, že flexibilita a rezerva provzdušňovacího systému a jeho řízení 
by měly umožnit variabilitu tohoto podílu podle skutečné potřeby. 
 
Lze akceptovat navržené využití stávajících dmychadel pro regeneraci o max. výkonu 1 000 m3/h. 
Nová dmychadla s provozní kapacitou jednoho ks 4 400 m3/h (82% celk. max. spotřeby vzduchu) 
by měla při zohledněné výpočtové rezervy zejména v poměru OC: BSK5 = max. 3 : 1 a 
v odbourání části organických látek v anoxické denitrifikaci bez nároku vzdušného kyslíku 
vyhovovat.   
Přetlak nových dmychadel 55 kPa je vyhovující pro nejvyšší hloubku v S, tj. 4,65 m 
Přetlak stávajících dmychadel 55 kPa určených pro R je vyhovující pro hloubku v R, tj. 4,7 m. 
 
Systém provozu dmychadel 
Navrženo je oddělené provzdušňování S+N a R, a to obou linek jedním dmychadlem. Tento systém 
předpokládá cca rovnoměrné zatížení obou linek. Řízení dmychadla bude O2 sondami z každé linky, tj. 
měnič dmychadla bude prioritně řídit vždy sonda s nižší aktuální koncentrací kyslíku.  
 
Provzdušňovací aerátory - naváděná verze (předběžný počet a rozdělení) 
- selektory S1 + S2  2x300 m3/h vzduchu jemnobublinné aerátory  2 x 60   = 120 ks  
- nitrifikace N1+N2 2x1900 m3/h vzduchu jemnobublinné aerátory 2 x 380 = 760 ks 
- regenerace kalu R 2x500 m3/h vzduchu jemnobublinné aerátory  2 x 100 = 200 ks 
celkem aerátory o prům. výkonu cca  5 m3/h vzduchu     1 080 ks 
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2.5 Znečištění PV – látkové zatížení R-ČOV po rekonstrukci 
 
Koncentrační hodnoty zůstávají v úrovni stávajícího stavu, množství čerpaných PV je stanoveno 
s výhledem a rezervou. 
 
Tabulka č. B.4: Limitní parametry kvality a bilancí znečištění PV dle monitoringu provedeného 

společností Hydrotech 
 

Ukazatel Jednotka 
Vstupní 
hodnoty 

Bilanční 
zatížení  

Qr m3/rok 1 314 000  

Qprům m3/h 150  

Qmax. m3/h 250  

pH  6,4 – 7, Ø 6.8  

CHSK Cr mg/l 5-50, Ø 30 39,42 t/rok 

BSK5 mg/l 3-40, Ø 20 26,28 t/rok 

Ropné látky mg/l 1-8, Ø 5 6,57 t/rok 

NL105 mg/l 10-80, Ø 30 39,42 t/rok 

RL105 (rozpuštěné látky 
celkové)  

mg/l 
300-800,  

Ø 500 

 
657 t/rok 

N-NH4 mg/l 1-5, Ø 2 2,63 t/rok 

Ncelk
 mg/l 5-20, Ø 15 19,71 t/rok 

Pcelk mg/l 0,05-0,3, Ø0,1 
Ø 0,1 

0,13 t/rok 

Těžké kovy celkem mg/l      Ø 3,2 4,20 t/rok 

Poznámka: z celkových těžkých kovů zahrnuje obsah celk. Fe cca 3 mg/l, obsahy ostatních  těžkých 
kovů jsou pod mezí citlivosti příslušných analytických metod. 

 
3. POSOUZENÍ NAVRŽENÉ ČOV PODLE HLEDISEK BAT 
 
K problematice IPPC, plnění hledisek BAT a požadavku integrovaného povolení lze ve vztahu 
k rekonstrukci ČOV Česká rafinérská, a.s. uvést: 
 
1. Zákon č. 76/2002 Sb. uvádí v §2 písm. a), že zařízením pro účel tohoto zákona se rozumí stacionární 
technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 (ta 
zahrnuje i výrobu v České rafinérské) a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické 
stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 probíhajícími v dotčeném místě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění (tedy i ČOV závodu). 
Z tohoto pohledu je rekonstrukce ČOV v integrovaném povolení požadována. 
Z pohledu uvedeného zákona se nejlepšími dostupnými technikami rozumí nejúčinnější 
a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které umožňují 
praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné tak 
k omezování, emisí a jejich dopadů na životní prostředí. 
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Uvedená definice nejlepších dostupných technik je obecného charakteru a lze ji vztahovat jak na 
výrobní provozy, tak dle §2 písm. a) i na ČOV.   
 
2. Rekonstrukci ČOV lze v souladu s §2 písm. f) posoudit podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 
(Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik), a to jak v DUR, tak v rámci dokumentace EIA, 
i když posouzení záměrů z hledisek BAT dikce zákona č. 100/2001 Sb. nezahrnuje (je součástí procesu 
IPPC). 
 
3. Z pohledu Metodického pokynu k bývalému N.V. č. 229/2007 Sb. se k definici §2 písm. i) říká: 
Pro průmyslové vody vypouštěné ze zdrojů, které podléhají zákonu č. 76/2002 Sb. a mají integrované 
povolení, platí v oblasti zneškodňování odpadních vod z těchto zdrojů nejlepší dostupné techniky resp. 
dokumenty BREF v oblasti nakládání s odpadními vodami vztažené k výrobám a jejím výstupům vč. 
vod. 
 
4. V aktuální novele N.V. č. 61/2003 Sb. (NV č. 23/2011 Sb.) je §2 písm. i) z minulých novel o 
nejlepších dostupných technologiích zrušen, §2 písm. j) je pak ve znění:  
Kombinovaný přístup – způsob stanovení emisních limitů při současném dodržení emisních standardů 
na základě norem environmentální kvality a požadavků na užívání vod podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení a specifikací nejlepších dostupných technik ve výrobě (odkaz na §2 písm.f) zákona č. 76/2002 
Sb.) a nejlepších dostupných technologií zneškodňování městských odpadních vod podle přílohy č. 8 
k tomuto nařízení. 
Tato novela tedy u průmyslových ČOV váže kombinovaný způsob stanovení cílových emisních limitů 
k nejlepším dostupným technikám ve výrobě, jejichž součástí jsou v dokumentech BREF rovněž 
požadavky na nejlepší dostupné technologie zneškodňování průmyslových odpadních vod podle §2 
písm. i) bývalého N.V. č. 229/2007 Sb.  
 
Souhrnně by se posouzení hledisek BAT u ČOV skládalo ze 4 částí: 
 
A. Posouzení ve vztahu k limitům stanoveným pro ČOV platným integrovaným povolením. 
B. Posouzení dle Hledisek pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona 
č. 76/2002 Sb. 

C. Posouzení navržené technologie dle moderních trendů a zkušeností s čištěním průmyslových 
odpadních vod. 

D. Posouzení ve vztahu k hlediskům BAT uváděným v dokumentech BREF pro provozy rafinerií 
ropy. 

 
A. Posouzení ve vztahu k limitům stanoveným pro ČOV současným integrovaným povolením. 

 

Limity stanovené platným integrovaným povolením pro ČOV nahrazují legislativní limity, tj. emisní 
standardy dle NV č. 23/2011 Sb. (viz kap. B.III.2), a jsou ve většině ukazatelů přísnější. 
Do vztahu k integrovanému povolení ale vstupuje svými požadavky Povodí Vltavy, které požaduje ve 
svém vyjádření ze dne 26.5.2009 (viz příloha č. 16) u některých ukazatelů limity přísnější než 
stanovuje platné integrované povolení.  
K požadavkům Povodí Vltavy je nutno předpokládat, že v rámci očekávaných správních řízení je 
vodoprávní úřad převezme do svého rozhodnutí, z tohoto důvodu jsou v dokumentaci EIA použity pro 
návrh limitů pro trvalý provoz i pro hodnocení vlivu záměru na dotčené povrchové toky. 
K požadavkům Povodí Vltavy je nutno upozornit, že zatím nezahrnují roční bilance vypouštěného 
znečištění, které budou navrženy v projektu přeloženém v rámci příslušného správního řízení. 
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B. Posouzení dle Hledisek pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona 
č. 76/2002 Sb. 

 
Posouzení technologie ČOV lze provést podle hledisek přílohy č. 3 (Hlediska pro určování nejlepších 
dostupných technik) zákona č. 76/2002 Sb. 
     
1. Použití nízkoodpadové technologie 
 Je navrženou technologií ČOV v určité úrovni zajištěno (redukce org. znečištění a produkce kalů 

zavedením  R-S-D-N systému biologického čištění odpadních vod). 
 
2. Použití látek méně nebezpečných 
 Navržená technologie ČOV vyžaduje pro svoji dobrou funkci stávající skladbu procesních 

chemikálií s doplněním kyselinou fosforečnou jako náhrady za fosforečnan sodný, nedochází 
k významnějšímu zhoršení stávajícího stavu. Používané látky jsou nebezpečné ve smyslu zákona o 
vodách, ale tomuto je přizpůsobeno nakládání s nimi vč. technického řešení zabezpečení proti jejich 
úniku. 

 
3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém 

procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadů  
 Je navrženou technologií ČOV zajištěno. Jedná se o vyšší úroveň odlučování ropných látek 

z odpadních a podzemních vod a jejich zpětné využití ve výrobě. 
 
4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které byly již úspěšně vyzkoušeny  

v průmyslovém měřítku. 
 Je navrženou technologií ČOV zajištěno. Technologie s R-S-D-N systémem (aktivace s oddělenou 

regenerací kalu, selektory, denitrifikací a nitrifikací) pro čištění průmyslových odpadních vod 
různého druhu je již značně rozšířena a renomovaní dodavatelé mají řadu provozních aplikací 
a zkušeností. 

 
5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci. 
 Pokud bude navrhovaná technologie ČOV realizována s moderními zařízeními dodávanými 

renomovanými výrobci majícími aplikovaný výzkum a vývoj pro průběžnou inovaci svých zařízení 
na základě provozních zkušeností a hodnocení, lze uvedené hledisko považovat za dostatečně 
zohledněné. 

 
6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. 
 Navrhovaná technologie ČOV významně omezuje stávající emise znečištění do povrchových vod, a 

snižuje celkovou jednotkovou produkci biologických kalů. Z hlediska emisí do ovzduší se vzhledem 
k řešení uzavření nových objektů a zařízení s vyšším obsahem ropných látek v odpadních vodách, 
vybavení účinnou vzduchotechnikou a technologií čištění odtahovaných vzdušin jedná o významné 
snížení emisí TOC resp. VOC a pachových látek s kladným vlivem na imisní situaci v okolí závodu. 

 
7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu.   
 Toto hledisko je vázáno na výběr konkrétních dodavatelů technologie ČOV a jejích dílčích zařízení 

majících úspěšné provozní aplikace v čištění průmyslových vod jak v ČR tak případně v zahraničí. 
Na vyžádání budou k dispozici potřebné reference. 
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8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. 
 Navrhovaná technologie může být v České rafinerské a.s. realizovaná ihned po provedení 

příslušných správních řízení a zajištění smluvních dodavatelských vztahů. 
 
9.  Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich  

energetická účinnost. 
 V navrhované technologii ČOV jsou spotřebovávány tyto procesní chemikálie: 

- kyselina sírová 98% a louh sodný 50% pro úpravu pH  
- polyaluminiumchlorid jako koagulační činidlo 
- kyselina fosforečná 75% jako nosič nutrientu pro aktivační proces 
- flokulanty pro procesy koagulace a odvodňování kalů 

 Dále bude spotřebovávána pitná voda pro sociální účely a přípravu roztoku flokulantů a 
technologická voda pro oplachy, čištění, ředění chemikálií apod. V technologii ČOV není 
používáno žádné palivo, spotřebovávána je tepelná energie v nevýznamném množství pro vytápění 
či temperaci objektů. 

 
10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů na životní prostředí a rizik s nimi 

spojených na minimum. 
 Za předpokladu kvalitního projektu a dodávky stavby rekonstrukce ČOV bude vliv provozu 

navržené technologie na životní prostředí minimální, v oblasti vlivu na recipient (Vltavu) pozitivní.  
 Rizika negativních dopadů na životní prostředí spojená s provozem technologie lze vzhledem 

charakteru technologie a jejího umístění považovat za minimální. Požadavek na prevenci zabránění 
vzniku negativních dopadů na životní prostředí a bezpečnost provozu bude jednou ze zásadních 
podmínek pro projektové řešení a pro zpracování provozního řádu ČOV. 

 
11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.  
 Vzhledem k automatizaci, kontrolnímu monitoringu, celkovému technickému řešení 

i k předpokládané kvalitě vybraných zařízení navržené technologie lze považovat vznik závažné 
havárie za nepravděpodobný. Opatření pro prevenci havárií budou zaměřena především na 
problematiku nakládání s ropnými látkami a ostatními nebezpečnými látkami (procesní 
chemikálie), a dále na prevenci vzniku požáru či explose (blíže viz kap. D.III a D.IV). 

 Požadavek na prevenci havárií a minimalizaci jejich následků pro životní prostředí bude jednou ze 
zásadních podmínek pro další projektové řešení a pro zpracování změny týkající se rekonstrukce 
ČOV v havarijním plánu ČeR a.s., Rafinérie Kralupy. 

 
12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované 

Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi. 
 Dostupnost těchto informací není v aktuální fázi zpracování předmětné stavby známá. 
 
Souhrnně lze k předmětné stavbě říci, že z uvedeného přehledu vyplývá, že záměr rekonstrukce ČOV 
splňuje většinu obecných hledisek BAT stanovených zákonem č. 76/2002 Sb.v platném znění. 
 
C. Posouzení navržené technologie dle moderních trendů a zkušeností s čištěním průmyslových 
odpadních vod. 

 
Navržená technologie zahrnuje tyto zásadní moderní prvky pro jednotlivé základní části: 
 
a) Vybavení přítokové části dobře dimenzovaným předřazeným koalescenčním odlučovačem ropných 

látek (dle ČSN EN 858-1 resp. ČSN 75 6510 je správný název odlučovač lehkých kapalin - OLK). 
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Tím se zajistí separátní odloučení hlavního podílu ropných látek před vstupem OV na mechanické 
předčištění. 

 
b) Intenzifikace a rekonstrukce mechanického a chemického předčištění segregovaných vod zahrnující: 

• Nové sdružené objekty s automatickými strojními česlemi a lapákem písku na nátocích 
segregovaných OV. 

• Automatickou vstupní úpravu pH koagulace dávkováním kyseliny sírové. 
• Automatickou konečnou  úpravu pH koagulace dávkováním louhu sodného. 
• Náhrada stávajících usazovacích nádrží novými zakrytými s vybavením moderním 

technologickým zařízením s vysokou účinností odstraňování plovoucích látek i sedimentů. 
• Doplnění segregace plovoucích látek v usazovacích nádržích a vyrovnávacích nádržích 

novými dobře dimenzovanými koalescenčními odlučovači ropných látek jako pojistného 
zařízení zvyšujícího celkovou účinnost oddělení ropných látek z OV a ochranu biologické 
části. 

• Obdobné vybavení ostatních usazovacích nádrží koagulace a separace uhlovodíků 
a mechanického předčištění srážkových vod novým technologickým zařízením s vysokou 
účinností odstraňování plovoucích látek i sedimentů a účelným doplněním koalescenčními 
odlučovači ropných látek. 
 

c) Realizace nového biologického čištění OV zahrnující: 
• Náhradu stávající aktivace novými objekty s technologií systému R-S-D-N, zajišťující 

intenzivní nitrifikaci (N a R nádrž) a denitrifikaci (D nádrž), využití sorpčních schopností 
aktivovaného kalu ke zvýšenému stupni odstranění organických látek v oddělené regeneraci 
kalu (R–nádrž), výrazné snížení rizika přemnožení vláknitých mikroorganismů a vzniku 
bytnění kalu v selektorech (S–nádrž) a regeneraci kalu (R– nádrž) a celkovou vyšší stabilitu 
aktivačního procesu a jeho odolnost proti kolísání parametrů čištěných OV. 
Dalším průvodním jevem je vytvoření podmínek pro vznik tzv. nevyváženého růstu 
mikroorganismů a tím dobře sedimentujícího kalu a dále pro intenzivnější růst nitrifikačních 
baktérií. 

• Účinnou separaci aktivovaného kalu v dostatečně dimenzovaných dosazovácích vybavených 
moderním technologickým zařízením s vysokou účinností odstraňování plovoucích látek i 
sedimentů kalu. 

• Doplnění BČOV koncovou mikrofiltrací pro minimalizaci obsahu zbytkových NL a tím i 
organického znečištění. 

• Automatickou konečnou  úpravu pH v aktivaci dávkováním louhu sodného. 
 

d) Celková vyšší úroveň automatizace ČOV s moderním vybavením prvky M+R, SŘTP a ASŘ. 
 
Z výše uvedených srovnání vyplývá odůvodněná charakteristika navržené technologie 
rekonstruované ČOV jako BAT technologie. 
 
D. Posouzení ve vztahu k hlediskům BAT uváděným v platném dokumentu BREF pro provozy 
rafinerií ropy. 

 
Toto posouzení lze vztáhnout k dosud platným dokumentům BRF a k připravované aktualizaci těchto 
dokumentů. 
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Poznámka:  
- dokumenty BREF uvádí hodnoty obsahu ropných látek (dále RL), v souladu s legislativou 

ČR se bude jednat o ukazatel C10-C40. 
- posouzení měrných hodnot vypouštěného znečištění (g/t vstupní suroviny) je vztaženo 

pouze na odtok odpadních vod z výroby z ČOV Rafinérie (bez srážkových a podzemních 
vod z R-ČOV) 

- měrné bilance vypouštěného znečištění vychází z bilance ropy zpracované v r. 2010 ve výši 
2,694 mil. t a ostatních zpracovaných surovin ve výši 0,310 mil. t, tj. celkem 3,004 mil. t, 
z navrhované cílové roční bilance vypouštěných vod z ČOV ve výši 1 314 000 m3 a ročních 
bilancí BSK5 a CHSK uvedených pro trvalý provoz v kap. B.III.2. 

 
Platné dokumenty BREF 
 
Z dokumentu BREF týkajícího se rafinerských vod vyplývají následující základní informace o kvalitě 
vypouštěných OV v ukazatelích stanovených legislativou, platným IP a vyjádřením Povodí Vltavy: 
 
Biologická spotřeba kyslíku (BSK5) 
 
Koncentrace BSK5 uváděné v průzkumu byly popsány s použitím řady metod v příloze 4 BREF. 
Limitní hodnoty detekce pro tyto metody jsou v rozmezí 0,5 až 15 mg/l. 
BSK5 jsou generelně měřeny po 5 denní periodě, ačkoliv tři rafinerie udávaly hodnoty získané po 7 
dnech. Test je závislý na použití mikrobiální násady (aktivovaného kalu) získaného z čistírny 
odpadních vod. Změna v expoziční historii mikroorganismů přítomných v násadě k látkám přítomným 
v odpadní vodě může mít významný dopad na výsledek testu. 
Výsledky průzkumů rafinerií ukazují, že 80% rafinérií uvádí roční průměrné koncentrace BSK5 
v rozmezí 3 až 35 mg/l. V porovnání současné dolní a horní hodnoty rozmezí BAT, které jsou 
měsíčními průměry a ne ročními průměry, jsou 2 a 20 mg/l. 
Dále bylo zjištěno, že přibližně 60% rafinérií uvádí roční průměrné množství vypouštěného BSK5, 
které bylo nižší než 11 g/t surové ropy nebo zpracovávané vstupní suroviny (vyšší hodnoty rozmezí 
BAT) a přibližně 98% uvádělo množství, které bylo nad 0,5 g/t (nižší hodnota rozmezí BAT). 
 
Technologie rekonstruované ČOV Rafinerie má předpoklady plnění ročních průměrných hodnot 
BSK5 v uvedeném rozmezí (viz srovnání s „p“ hodnotami v kap. B.III.2, které jsou ale vyšší než 
průměrné hodnoty) a uvedené limity měrné bilance vypouštěného znečištění. 
Výpočtová měrná produkce:  8,8 g/t (je pod uvedenou limitní hodnotou 11 g/t ropy) 
Výpočtová měrná produkce vychází z návrhové roční cílové bilance vypouštěného znečištění z ČOV 
Rafinérie ve výši 26,28 t/rok BSK5 (viz kap. B.III.2). 
 
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) 
 
BSK5 a CHSKCr jsou indikátory jakosti odpadních vod udávající dopad, které mohou mít vypouštěné 
odpadní vody na dotčené životní prostředí. Test CHSK přímo měří množství organických sloučenin ve 
vodě. Avšak CHSK je méně specifický, poněvadž měří všechny touto analytickou metodou 
oxidovatelné organické a anorganické sloučeniny, tedy v širším rozsahu než jen biodegradabilní 
organickou hmotu. 
Koncentrace CHSK uváděné v průzkumu byly určeny pomocí řady metod uváděných v příloze 4 
BREF. Limitní hodnoty detekce pro tyto metody jsou v rozmezí 0,01 až 100 mg/l. 
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Výsledky průzkumů rafinerií ukazují, že 80% rafinérií uvádělo roční průměrné koncentrace CHSK 
mezi 25 mg/l až 150 mg/l. V porovnání současné nižší a vyšší hodnoty rozmezí BAT, které jsou 
měsíčními průměry a ne ročními průměrnými hodnotami, jsou 30 a 125 mg/l. 
Dále bylo zjištěno, že přibližně 80% rafinérií uvádělo roční průměrné množství CHSK, které bylo nižší 
než 70 g/t surové ropy nebo zpracovávané vstupní suroviny (horní hodnota rozmezí BAT) a přibližně 
98% uvádělo množství, které bylo nad 3 g/t (nižší hodnota rozmezí BAT). 
 
Technologie rekonstruované ČOV má předpoklady plnění ročních průměrných hodnot CHSK v 
uvedeném rozmezí (viz srovnání s „p“ hodnotami v kap. B.III.2) a uvedený limit měrné bilance 
vypouštěného znečištění. 
Výpočtová měrná produkce:   54,7 g/t (je pod uvedenou limitní hodnotou 70 g/t ropy) 
Výpočtová měrná produkce vychází z návrhové roční cílové bilance vypouštěného znečištění z ČOV 
Rafinérie ve výši 164,25 t/rok CHSK (viz kap. B.III.2). 
 
K uvedenému výpočtu měrné produkce je ale nutno upozornit, že je vypočtena z cílových bilancí, ale 
pro stávající množství zpracovávané ropy (cílový stav není znám). To znamená, že skutečné měrná 
produkce bude vždy nižší než výše vypočtená, poněvadž nárůst vypouštěného znečištění je podmíněn 
nárůstem výroby. 
   
K nakládání s vodami a rekonstrukci ČOV se dále vztahují tyto části dokumentu BREF: 
 
1. Opakované použití vody 
Roční průměr cílového objemu odpadních vod z výroby a srážkových vod přivedených na ČOV 
Rafinérie ve výši 1 314 000 m3 je pod hodnotou 3,6 mil. m3 jako průměrem z počtu 63 evropských 
rafinérií dle BREF. Souhrn odpadních vod z výroby vč. srážkových vod vypouštěných z ČOV 
Rafinerie ve výši 1 314 000 m3 je rovněž pod hodnotou 3,6 mil. m3 jako průměrem dle BREF. 
Průměrná měrná spotřeba vody na 1 t zpracované ropy činí (resp. měrná produkce OV v cílovém stavu) 
cca  0,438 m3/t a je pod průměrnou hodnotou 0,53 m3/t ropy a ve variačním rozsahu 0,09 – 1,6 m3/t 
ropy srovnávaných rafinérií. 
 
2. Primární čištění OV  
Navržený systém předčištění OV (vyrovnávací nádrže s gravitační separací RL, česle, odlučovače RL, 
systém pojistných koalescenčních odlučovačů RL, API separátory) zajišťuje maximální účinnost 
separace nerozpuštěných RL ze všech druhů odpadních vod v souladu s dokumentem BREF. Tento 
dokument je respektován i z hlediska opatření k omezení emisí VOC a pachových látek zakrytím 
veškerých bodových zdrojů těchto emisí, vybavením účinnou vzduchotechnikou a čištěním 
odtahovaných vzdušin na biofiltrech se speciální mikrobiální kulturou. 
Účinnost instalovaných vícestupňových zařízení k separaci RL před vstupem na chemickou a 
biologickou část ČOV zajistí snížení koncentrace RL na hodnotu pod 10 mg/l, tj. hluboko pod rozpětím 
hodnot 50 – 100 ppm doporučeným dokumenty BREF. 
Emise nemechanických těkavých organických sloučenin ze zakrytých zařízení budou sníženy v souladu 
s dokumentem BREF pod koncentraci 3 g/m3 vzdušiny. 
V souladu s dokumentem BREF jsou projektována příslušná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí při provozu ČOV, zejména pak z hlediska výbušnosti a hořlavosti separovaných 
RL. 
 
3. Sekundární procesy čištění odpadních vod 
V souladu s BREF se jedná o procesy koagulace po mechanickém předčištění OV, dále koagulace 
v usazovácích a ve flotačních zařízeních u podzemních vod na R-ČOV. 
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Na výstupech z uvedených procesů koagulace bude u odpadních vod dosahována koncentrace RL pod 
10 mg/l, u podzemních vod v rámci intenzifikace R-ČOV koncentrace RL pod 4 mg/l, což je obojí pod 
rozpětím hodnot BREF 10 – 20 ppm. V uvedených procesech jsou použity chemikálie dle dikce BREF 
s tím, že místo uváděných železitých koagulantů je v současnosti používán aluminiumchlorid, a to 
z důvodu omezení obsahu síranů ve vypouštěných vodách. 
Emise těkavých organických sloučenin ze zakrytých zařízení budou sníženy navrženým systémem 
odtahu a čištění vzdušin z vybraných zařízení a objektů pod hodnotu koncentrace 3 g/m3 vzdušiny 
v souladu s dokumentem BREF. 
 
4. Terciární čištění odpadních vod  
V souladu s dikcí BREF zahrnuje aerobní biologické čištění OV z ČOV Rafinerie aktivací s moderním 
systémem R-S-D-N, tj. s technologií selektoru, nitrifikace a denitrifikace a oddělené regenerace kalu 
pro minimalizaci obsahu N-NH4 a Ncelk.. Aktivace je doplněna separací aktivovaného kalu na vysoce 
účinných dosazovácích a koncovém mikrofiltru. Veškeré kaly jsou jako směsný kal zahušťovány a 
odvodňovány. 
Další, v dokumentu BREF zmiňované speciální technické postupy (autotropní oxidace sulfidů, sorpce 
na aktivním uhlí), nejsou ke splnění navrhovaných limitů potřebné. 
Z hlediska dosažených přínosů jsou splněny údaje z BREF (posouzení uvedených účinností vychází z 
předpokládaných ročních průměrů): 

• Odstranění 80 – 90% ropných látek v celkové technologii ČOV (dosahovaná účinnost nad 99 
%). 

• Snížení hodnot CHSK a BSK5 o 90 – 98 % v biologickém stupni čištění OV (dosahovaná 
účinnost 96,7 % na BSK5 a 90,6 % na CHSK) 

 
5. Rafinérské čistírny odpadních vod 
1.1. Srovnání s proudovým diagramem ČOV BREF 
Navržená technologie ČOV je v souladu s dikcí diagramu BREF až po fázi vypouštění OV. S další fází 
technologie zajišťující opětovné využití OV ve výrobě se nepočítá především z ekonomických a 
prostorových důvodů, a dále z důvodu dosažení potřebné úrovně kvality vyčištěných vod a charakteru  
recipientu (Vltava) s vysokým průtokem. 
Projekt rekonstrukce ČOV a R-ČOV bude řešit v souladu s dokumentem BREF kontinuální 
automatické monitorování nejdůležitějších parametrů (TOC, N-NH4, N-NO2, N-NO3), BSK5, CHSKCr a 
ostatní limitované ukazatele (C10-C40 a suma PAU) budou monitorovány v kontextu metodiky analýzy 
těchto ukazatelů. 
 
5.2 Omezení zápachu 
Projektové řešení rekonstrukce ČOV vč. R-ČOV bude rovněž respektovat opatření pro omezení emisí 
pachových látek dle dokumentu BREF - viz bod č. 4. Primární čištění OV (kap. 4.26.6 BREF). 
 
Souhrnné hodnocení plnění hledisek dle platného dokumentu BREF: 
Uvedené hodnoty a požadavky v uvedených hlediscích BAT jsou technologií rekonstruované ČOV 
respektovány vč. dosažení hledisek BAT v měrné spotřebě čerstvé vody (resp. měrné produkci OV) na 
1 t zpracované ropy. 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení realizace stavby:      03.2012           
Dokončení výstavby stavby:      07.2015  (41 měsíců)           
Celkové dokončení stavby  vč. konečného schválení provozu: 12.2015  (46 měsíců) 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy provozu rekonstruované ČOV působit 
pouze jen v areálu ACHVK a jeho nejbližším okolí. 

K potenciálně dotčeným obcím z hlediska vlivu na životní prostředí patří obce Kralupy nad Vltavou a 
Veltrusy, dále byla k uvedeným obcím z hlediska vazeb na okolní dopravní infrastrukturu zařazena pro 
úplnost obec Úžice. 
Přímé ovlivnění jiných územně samosprávných celků se nepředpokládá. 
 

Pro účely zpracování tohoto Oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný 
celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí: 

Středočeský kraj 
Město Kralupy n. Vltavou jako obec s rozšířenou působností 
Město Veltrusy 
Obec Úžice 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.  
            a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Uvedený výčet navazuje na následující postup a podmínky realizace záměru včetně technické a 
legislativní přípravy: 

- zpracování Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. a vydání Závěru zjišťovacího 
řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. 

- územní řízení a vydání územního rozhodnutí, případně sloučení územního a stavebního řízení 
- zpracování dokumentace pro žádost o změnu integrovaného povolení a vydání rozhodnutí o 

změně integrovaného povolení 
- zpracování dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení (pokud nedojde ke 

sloučení územního a stavebního řízení 
- zpracování dokumentace pro provedení stavby 
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- vydání kolaudačního souhlasu se stavbou  
- zkušební provoz stavby 
- uvedení stavby do trvalého provozu 

 
Pro realizaci stavby platí dodržení všech technických a technologických parametrů rekonstrukce 
ČOV, které budou uvedeny v rozhodnutí o změně integrovaného povolení,  dodržení limitů 
složek životního prostředí posuzovaných v Oznámení resp. dokumentaci a dále podmínek 
uvedených v Závěru zjišťovacího řízení, pokud příslušný stavební resp. vodoprávní úřad toto 
bude ve svých rozhodnutích vyžadovat. 
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VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 ZÁKONA Č. 100/2001 SB.  A 
SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 
 
Kompetence MěÚ Kralupy n. Vltavou jako obce s rozšířenou působností 
 Stavební úřad resp. vodoprávní úřad 

• územní rozhodnutí pokud nebude územní řízení sloučeno se stavebním řízením (Stavební úřad) 
• stavební povolení   (Vodoprávní úřad) 
• kolaudační souhlas (Vodoprávní úřad) 

 
Kompetence KÚ Středočeského kraje: 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Oddělení IPPC 

• změna integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění 
Oddělení ochrany ovzduší 

• závazné stanovisko k povolení změny středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
podle § 17, odst. 1c, zákona č. 86/2002 Sb. 

  
Ostatní dotčené správní úřady a ostatní orgány státní správy vydávající rozhodnutí a stanoviska 
v rámci uvedených správních řízení: 

- ČIŽP oblastní inspektorát Praha 
- Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví 
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava 

 
Jiná správní rozhodnutí se nepředpokládají (povolení výjimek k zásahu do ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů, souhlas s odnětím pozemků ze ZPF či povolení  odnětí PUPFL, 
povolení výjimky ke kácení stromů apod.).  

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 
 
Zábor půdy 

Posuzovaný záměr představuje doplnění či výměnu stávajících technologických zařízení stávající ČOV 
v rámci její rekonstrukce. 

Záměr bude realizován výlučně na pozemku stávající ČOV a rozloze cca 4,657 ha zahrnující tyto 
parcely a jejich charakter: 
 
Katastrální území: Veltrusy 779873 
p.p.č. 365/7 – nezastavená plocha bloku 27 
p.p.č. 1009 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 919/1 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 917 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 916 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 915 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 914 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 913/1 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 912/2 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 911/2 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
p.p.č. 908/1 – zastavěná plocha – nadzemní objekt 
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Parcelní číslo:   365/7 – nezastavená plocha bloku 27 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Ostatní plocha 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   33 682 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 908/1 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   388 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 911/2 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   1 000 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 912/2 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   81 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 913/1 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   1 313 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 914 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   28 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 915 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   855 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
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Parcelní číslo:   st. 916 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   736 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 917 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   764 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 919/1 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:    4 761 m2 

Číslo listu vlastnictví:  938 
 
Parcelní číslo:   st. 1009 – zastavená plocha 
Vlastník:   UNIPETROL, a.s. Na Pankráci 1683/127, Praha, Nusle, 140 00 
Kultura (druh pozemku): Zastavěná plocha a nádvoří 
BPEJ:    Parcela nemá evidované BPEJ 
Plocha:   4 761 m2 

Číslo listu vlastnictví:  46 

Realizací navrženého záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu 
(ZPF) ani pozemků určených pro plnění funkcí lesa (PUPFL). Veškerá výstavba proběhne uvnitř areálu 
ČeR, a.s. na ploše ČOV. 
 
Kontaminace půdy   
ČeR provozuje systém HOPV zajišťující nepronikání kontaminace podzemních vod do okolí závodu. 

Kontaminace saturované i nesaturované zóny (podzemních vod) byla v ACHVK indikována již v rámci 
odstraňování starých ekologických zátěží (OSEZ) a její šíření do okolí je zamezeno zřízením a 
provozováním HOPV (blíže viz kap. C.II.6.). 

Stav podloží je trvale monitorován prostřednictvím periodického sledování kvality podzemních vod 
v několika desítkách monitorovacích vrtů vybudovaných v celém areálu.  
 
Chráněná území       
Areál chemických výrob Kralupy není součástí žádného chráněného území. V bezprostřední blízkosti 
lokality není území, které by bylo dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněným 
územím. Stavba se nenachází  v chráněném ložiskovém území ve smyslu zákona č. 439/1992 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 
 
Ochranná pásma 
Areál chemických výrob Kralupy (dříve KAUČUK, a.s.) má vyhlášené ochranné pásmo odstupu pro 
obytnou zástavbu a ochranné pásmo odstupu pro neobytnou zástavbu železnice a komunikace. Tato 
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pásma byla vyhlášena OÚ Mělník pod č.j. 00/RRR/558-1ÚP dne 27.3.2000 a nabyla právní moci 
11.5.2000. Posuzovaný záměr rekonstrukce ČOV nenaruší žádná stávající ochranná pásma ani nedojde 
ke kontaktu s inženýrskými sítěmi mimo prostor ČOV. 

B.II.2. Voda 

Veškeré požadavky na vodu v období výstavby i pro provoz ČOV budou kryty dodávkami ze 
stávajících  rozvodů technologické a pitné vody z podnikové sítě ČeR, a.s. napojené na stávající ČOV. 
 

Období výstavby 
Ve fázi výstavby bude pitná voda spotřebovávána pro sociální účely pracovníků, a to jak účastníků 
výstavby tak i obsluhy stávající ČOV, která v určitém režimu bude provozována i po dobu výstavby. 

Množství odebírané vody v průběhu výstavby bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě a  
rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/d. 
Vlastní výstavba (pracovní činnost) bude probíhat dle časového harmonogramu po dobu cca 957 dní 
(cca 32 měsíců) s průměrným počtem 20 externích pracovníků z různých dodavatelských firem. 
Maximální počet pracovníků v prostoru ČOV při výstavbě se předpokládá 50 vč. pracovníků trvalé 
obsluhy ČOV, pracovníci pochůzkové kontroly v ostatních směnách se do výpočtu spotřeby pitné 
nezahrnují. Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely během výstavby je uvedena v tabulce č. 
B.5.  

       Tabulka č. B.5: Spotřeba pitné vody pro sociální účely 
  

Průměrný stav pracovníků 
výstavby 

20+3
= 23 

Max. stav pracovníků výstavby 50 
Průměrná denní spotřeba vody 
(m3) 

2,76 

Max. denní spotřeba vody (m3) 6 
Prům. měsíční spotřeba vody (m3) 82,8 
Doba výstavby (měsíce) 32 
Celková spotřeba vody v období 
výstavby  (m3) 

 
2 650  

 
V tabulce je uváděna doba výstavby 32 měsíců – jedná se o celkovou dobu, kdy bude výstavba prováděna 
s různou variabilitou rozsahu činností a tím i odběru pitné vody.  
Voda pro účely výstavby bude použita ze stávajících zdrojů. Sociální zázemí si zajistí dodavatelé sami 
(mobilní buňky se sociálním zázemím), nebo dle dohody s investorem budou využívat sociální zařízení 
stávající ČOV. Buňky budou dočasně (po dobu výstavby) napojeny na  stávající  rozvody pitné vody a 
elektřiny podnikové sítě ČeR, a.s. staveništními přípojkami s instalovaným měřením odběru. Spotřeba 
vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků 
hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr. 
 
Provoz rekonstruované ČOV  

Ve stávajícím provozu se používá  pitná voda pro sociální účely a pro přípravu roztoku PF pro 
odvodňování kalu, dále technologická voda v kvalitě filtrované říční vody pro přípravu roztoku PF pro 
procesy koagulace a pro ředění louhu sodného, dále v prostoru ČOV pro čištění na čistící ploše u jímky 
2711 – T01 a pro oplachy ploch, zařízení, podlah apod. 
V rekonstruované ČOV bude používána pitná a technologická voda obdobně jako ve stávající ČOV. 
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Pitná voda 
 
Celková spotřeba pitné vody ve stávající ČOV (vč. technologického využití) v roce 2010 činila cca 
4 900 m3/rok. 

Spotřeba pro sociální účely 
V rekonstruované ČOV nedojde k nárůstu pracovníků trvalé obsluhy, zůstává v počtu 3 pracovníků 
v ranní směně. Spotřeba pitné vody pro sociální účely zaměstnanců zůstává tedy nezměněna ve výši 
360 l/d a 131,4 m3/rok. 

Pitná voda pro provoz rekonstruované ČOV bude zajištěna ze stávajícího rozvodu pitné vody.  

Spotřeba pro technologické účely 
Spotřeba pro přípravu roztoků PF pro odvodňování kalů. 
Celková spotřeba 100% PF:      3,4 t/rok 
Celková spotřeba pitné vody pro přípravu 0,2% PF:           1 700 m3/rok 
Spotřeba pro přípravu roztoků PF pro koagulaci na ČOV Rafinérská a R-ČOV 
Celková spotřeba 100% PF:      15,76 t/rok 
Celková spotřeba technologické vody pro přípravu 0,2% PF:             7 880 m3/rok 
Celková spotřeba pitné vody pro technologii:   9 580 m3/rok 
Celková spotřeba pitné vody:              9 711,4 m3/rok 
 
Technologická voda 
 
Jedná se o filtrovanou říční vodu z Vltavy. 
Technologická voda je odebírána  z areálového rozvodu přivedeného na ČOV. 
Jedná se o spotřebu pro ředění NaOH 50% na NaOH 10% a spotřebu pro čištění, oplachy apod.. 
Spotřeba NaOH 50%:       293 t/rok 
Spotřeba ředící vody pro NaOH 10%:                1 172 m3/rok 
Ostatní provozní spotřeba (průměrně 3 m3/d):               1 095 m3/rok 
Celková spotřeba technologické vody:    2 267 m3/rok 
 
Požární voda  
 
Pro požární zabezpečení rekonstruované ČOV bude sloužit  stávající nezávislý okruh říční vody 
v prostoru ČOV napojený na rozvod ČeR, a.s., který byl již původně projektován s dostatečným tlakem 
(0,45 MPa).   

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
SUROVINY PRO PROVOZ ZÁMĚRU 
 
Hlavní a jedinou surovinou pro provoz rekonstruované ČOV Rafinérská a R-ČOV jsou přiváděné 
vody: 

• odpadní vody z výrobních provozů přiváděné kanalizací SEGREGACE I 
• srážkové a ostatní vody přiváděné kanalizací SEGREGACE II 
• podzemní vody čerpané z HOPV na R-ČOV 
• odluhy z chladících okruhů v nevýznamném množství přiváděné přímo do biologického 

rybníka 
Zdrojem těchto vod jsou výrobní provozy, zpevněné plochy a čerpané vrty HOPV. 
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Stávající provoz 
 
Produkce a kvalita nátoku OV SEGREGACE I a II – údaje dle provozního řádu: 
 
Tabulka č. B.6: Kvalita a množství nátoku na PS 2701 Vyrovnávací a usazovací nádrže 

(mechanické předčištění) 
 

Přítok  
Ukazatel Jednotka Segregační 

systém I 
Segregační 
systém II 

Qmin. m3/h 15 21 

Qprům. m3/h 24,5 48,6 

Qmax. m3/h 100 2 500 

olej mg/l 300 - 500 500 

olej max. mg/l 10 000 1 000 - 5 000 

emulgovaný olej mg/l - - 

solnost RAS mg/l 700 - 1 000 - 

susp.1 prům. mg/l 100 - 200 100/200 

susp.1 max. mg/l 500 200 

BSK5 mg/l 400 - 1 000 50 - 200 

CHSK mg/l 1 000 - 2 000 400 

pH  6 - 7 7 

teplota °C do 40 15 

tvrdost vody °N - - 

Poznámka: Qmax. odpovídá srážkovému přítoku. 
 
Tabulka č. B.7: Kvalita a množství nátoku na PS 2702 Chemicko-biologická ČOV (biologické 

dočištění s předřazenou chemickou koagulací) 
 

Ukazatel Jednotka 
Vstupní 
hodnoty 

Qmax. m3/rok 825 000 

Qmax. m3/h 100 

BSK5 průměr mg/l 250 

CHSK průměr mg/l 650 

NL mg/l 150 
RL105 (rozpuštěné látky 
celkové) 

mg/l 2 140 

NEL mg/l 450 

PO4
3- mg/l - 
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Tabulka č. B.8: Množství a limitní parametry kvality a bilancí množství a znečištění PV dle 
monitoringu provedeného společností Hydrotech 

 

Ukazatel Jednotka 
Vstupní 
hodnoty 

Bilanční 
zatížení  

Qr m3/rok 1 314 000  

Qprům m3/h 150  

Qmax. m3/h 250  

pH  6,4 – 7, Ø 6.8  

CHSK Cr mg/l 5-50, Ø 30 39,42 t/rok 

BSK5 mg/l 3-40, Ø 20 26,28 t/rok 

Ropné látky mg/l 1-8, Ø 5 6,57 t/rok 

NL105 mg/l 10-80, Ø 30 39,42 t/rok 

RL105 (rozpuštěné látky 
celkové)  

mg/l 
300-800,  

Ø 500 

 
657 t/rok 

N-NH4 mg/l 1-5, Ø 2 2,63 t/rok 

Ncelk
 mg/l 5-20, Ø 15 19,71 t/rok 

Pcelk mg/l 0,05-0,3, Ø0,1 
Ø 0,1 

0,13 t/rok 

Těžké kovy celkem mg/l      Ø 3,2 4,20 t/rok 

Fe celkové mg/l     10 - 30 26,3 t/rok 
 Poznámka: obsah celk. Fe je cca 10-  30 mg/l, obsahy ostatních  těžkých kovů jsou pod mezí citlivosti 

příslušných analytických metod. 
Skutečné znečištění kolísá dle aktuálního stavu horninového prostředí a saturované zóny 
vč. vydatnosti jednotlivých čerpaných vrtů. 

 
Stav po rekonstrukci  - návrhové parametry cílového stavu 
 
Pro účely dokumentace EIA a vodoprávního řízení jsou vzhledem k požadované flexibilitě čištění 
průmyslových a srážkových vod na hlavní lince ČOV zvoleny tyto návrhové kapacitní bilance 
množství cílového celkového nátoku na ČOV: 
 
MNOŽSTVÍ VOD 
Nátok na hlavní čistící linku: 
Mechanicko-chemické předčištění: 
QØ       150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qhmax= Qk     55,6 l.s-1 (200 m3. h-1) jako dlouhodobá kapacita 
 
Biologické dočištění: 
Qsrmax na biologický stupeň   77,8 l.s-1 (280 m3. h-1) 
Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
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Nátok na linku mechanického předčištění srážkových průtoků 

Max. přítok linky mech. předčištění srážkových průtoků ze vzdouvací šachty: 
Qsrmax      333 l.s-1 (1 200 m3. h-1) 
 
Roční množství: 
Odkanalizovaná plocha:   49,2944 ha, tj. 492 944 m2   
Koeficient odtoku: ko = cca 0,48 (nestandardní, daný způsobem 

odkanalizování vnitřních zpevněných ploch) 
Dlouhodobý roční srážkový úhrn:  473 mm 
Qroční        492 944 m2 x 473 mm/rok x 0,48 = 111 623 m3/rok 
Max. přítok linky mech. předčištění srážkových průtoků ze vzdouvací šachty: 
Qsrmax      333 l.s-1 (1 200 m3/h) 
 
Linka srážkových vod je určena k mechanickému předčištění - separaci nerozpuštěných a ropných 
látek. Současně zajišťuje i retenci předčištěných srážkových průtoků a jejich řízené čerpání na 
CHČOV a BČOV hlavní čistící linky až do využití jejich kapacity, nebo v případě vyhovující kvality 
řízený odtok do recipientu v souladu s požadavky na dodržení kvality odtoku. 
V souvislosti s výše uvedeným i z hlediska bilancí celkového odtoku je roční množství srážkových 
vod 116 626 m3/rok součástí celkové roční bilance 1 314 000 m3/rok odpadních a srážkových vod 
proteklých ČOV Rafinérie. 
 
Nátok na R-ČOV - podzemní vody z HOPV 
 
Množství podzemních vod z HOPV bude max. 200 m3/h s možností časově omezeného navýšení 
kapacity až na 250 m3/h. 

Qhmax= Qk     69,4 l.s-1 (250 m3. h-1) jako max. využitelná kapacita 
QØ      150 m3/h (41,67 l/s) jako výpočtový roční průměr 
Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
 

KVALITA VOD 
Z hlediska návrhu rekonstrukce ČOV je technologie mechanického a chemického předčištění OV a SV  
vybavena tak, aby zvládla horní hranice rozptylu koncentrací znečištění uvedeného výše u nátoku obou 
segregací. Na základě dostupných údajů jsou pro rekonstrukci ČOV stanoveny tyto výpočtové 
koncentrace a bilance znečištění OV přiváděných do biologického stupně hlavní linky po mechanickém 
a chemickém předčištění: 
 
Tabulka č. B.9: Parametry znečištění pro nový biologický stupeň ČOV po mechanickém a 

chemickém předčištění 
 

Přítok koncentr.  
c (mg/l)     

hm. bilance 
 (kg/den) 

 

počet EO 

BSK5 450 2 160 36 000 
CHSKCr 1 000 4 800  
NL 60,0 288  
N-NH4 50,0 240  
Nc 70,0 336  
Pc 2,6 12,5  
Q24  4 800 (m3/d) 
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Poznámka: Q24 je pro návrh technologie ČOV v podstatě dlouhodobý Qhmax vzhledem k tomu, že trvání 
tohoto nátoku (není ročním průměrem) může zahrnovat více dní. 
 
Pro R-ČOV platí kvalita uvedená výše u stávajícího stavu s tím, že intenzifikace stávající R-ČOV a 
nový doplňkový druhý stupeň (flotace) umožní zvládnutí výkyvů v kvalitě čerpaných vod s případnými 
vyššími hodnotami znečištění nátoku ropnými látkami. 
 
CHEMIKÁLIE A POMOCNÉ PROCESNÍ MATERIÁLY  
 
Chemické hospodářství – PS 2705 
 
Zahrnuje kompletní dávkování všech chemikálií do procesů komplexního systému ČOV vč. R-ČOV. 
Objekty chemického hospodářství budou využívány stávající s určitými změnami ve skladbě a způsobu 
skladování a dávkování některých chemikálií. 
 
Skladba používaných procesních chemikálií, jejich doprava, způsob skladování a dávkování do procesů 
je uvedeno v kap. B.I.6  
 
BILANCE SPOTŘEBY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ 
 
Bilance hodinové a kapacitní spotřeby vychází z předpokládané roční spotřeby a z průměrných 
hodinových nátoků 150 m3/h jak na ČOV tak na R-ČOV. Max. dávky zohledňují kapacitu ČOV 200 
m3/h a R-ČOV 250 m3/h. Výpočtový FPD je 8 760 h/rok. Roční bilance celkového nátoku na ČOV 
Rafinérie i nátoku na R-ČOV je 150 x 8760 = 1 314 000 m3/rok. 
 
Tabulka č. B.10: Bilance chemikálií 
 
Chemikálie prům. dávka 

l/h 
max. dávka 

l/h 
kapacita DČ 

l/h 
roční množství 

 
NAOH 50% 
ČOV–chemická 
koagulace 

- - - 104 t (67,5 m3) 

BČOV - - - 0 t (0 m3) 
R-ČOV-UN - - - 113 t (73,4 m3) 
R-ČOV - flotace - - - 76 t (50 m3) 
Celkem    293 t (190,9 m3) 
 
NAOH 50% 
ČOV–chemická 
koagulace 2 linky 

54 72 2 x 100 520 t (473 m3) 

BČOV 2 linky - - 2 x 100 0 t (0 m3) 
R-ČOV-UN obě linky 58,7 97,8 100 565 t (514 m3) 
R-ČOV–flotace obě lin. 39,4 65,7 100 380 t (345,5 m3) 
Celkem    1 465 t (1 332,5 m3) 

 
PAX 18 
ČOV–chemická 
koagulace 2 linky 

7,5 10,0 2 x 15 89,5 t (65,3 m3) 

R-ČOV – flotace obě l. 5,5 9,2 15 65,7 t (48,0 m3) 
Celkem    155,2 t (113,3 m3) 
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H2SO4  98%    13,9 t (7,6 m3) 
ČOV–vzdouvací a 
odlehčovací šachta 

 
          1,0 

 
            6 

 
            10 

 

 
Flokulant Superfloc C - stávající   3,4 t 100% 
(odvodňování kalu, dávka cca 10 kg/t sušiny kalu) 

 
Flokulanty celkem 0,2% 

ČOV–chemická 
koagulace 2 linky 
(3 mg/l) 

225 300 2 x 200 3,94 t 100% 
(1 970 m3 0,2%) 

BČOV–aktivace 
2 linky (3 mg/l) 

225 300 2 x 200 3,94 t 100% 
(1 970 m3 0,2%) 

R-ČOV-UN obě linky 
(3 mg/l) 

225 375 1 x 400 3,94 t 100% 
(1 970 m3 0,2%) 

R-ČOV-flotace 2 linky 
(3 mg/l) 

225 375 2 x 200 3,94 t 100% 
(1 970 m3 0,2%) 

Celkem flokulanty 15,76 t 100% 
 

H3PO4 75% - BČOV 22,4 t (14,0 m3) 
nitrifikace 2 linky 1,6 2,2 2 x 3  
Poznámka: NaOH 50% je ředěn na 10%  a ten je dávkován dávkovacími čerpadly 
 
Vlastnosti chemikálií a způsob nakládání s nimi jsou uvedeny v bezpečnostních listech potenciálních 
dodavatelů na samostatném CD nosiči v příloze č. 17. Koagulanty mohou být v reálném provozu 
změněny na chemikálie s obdobnými základními vlastnostmi jako PAX - 18. 
Konkrétní flokulanty jsou vždy vybírány až v rámci zkušebního provozu dle jednotlivých procesů a 
provozního odzkoušení dle nabídek dodavatelů. 
                  
Pomocné procesní materiály 
 
Jedná se o náplně do biofiltrů. 
Množství náplní k výměně celkem:                             238 t/3 roky (170 m3/3 roky) 
Náplně se skládají z materiálů vhodných jako nosiče mikrobiálních kultur majících rovněž sorpční 
vlastnosti na RL. 
Jako základní materiál pro bakteriální flóru se používá směs vláknité bílé rašeliny a kokosových 
vláken. Spodní vrstva náplně je tvořena drceným kořenovým dřevem. Toto složení filtrační směsi 
zabraňuje hroucení biomasy a udržuje tlakovou ztrátu po dlouhou dobu konstantní. Směs je před 
vložením do filtru naočkována bakteriálním roztokem. K vlhčení náplně a dodávce nutrientů (N a P) 
bude využívána vyčištěná odpadní voda. 
 
ENERGIE 
 
Provoz rekonstruované ČOV bude z energií vyžadovat elektrickou energii a tlakový vzduch, který je 
ale vyráběn v zařízení rovněž používající elektrickou energii. 
 
Stávající spotřeba el. energie (odborný odhad):  480 MWh/rok 
 
 
 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 57 

Elektrická energie po rekonstrukci celkem 
Celkový instalovaný výkon Pic =   2 081,9 kW 
Celkový výpočtový výkon Ppc =   1 170,4 kW 
Předpokládaná roční spotřeba A =  9 289,6 MWh/rok 
 
Elektrická energie bude zajištěna ze stávající rozvodny NN v objektu 2705 ČOV kde bude zapotřebí 
provést kompletní výměnu stávajících rozvaděčů  RM2705.1/2, 400VAC za nové kromě polí 01a/b, 
001a/b RM2705.1 a 17a/b, 18a/b RM2705.2 a výměnu stávajících transformátorů T7, T8 (1000kVA), 
které jsou umístěny v transformátorových kobkách přisazených k objektu rozvodny 2705 za výkonnější 
1600kVA.  
Důvodem výměny rozvaděčů je zastaralé přístrojové vybavení s nemožností dozbrojení do starých 
rámů.  
Důvodem k osazení výkonově silnějších transformátorů je podstatný nárůst elektrických spotřeb vlivem 
nové technologie ČOV a to z Pp =390,00 kW na Ppc =1.170,4,00 kW. 
 
B.II.4  Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní strukturu území a její využití 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Veškerá doprava procesních chemikálií, odpadů a ostatních materiálů pro provoz ČOV je realizována 
po silnici.  
Hlavní vjezd do areálu závodu (hlavní vrátnice) je zřízen na severní straně ACHVK a je napojen na 
obslužnou místní komunikaci (pokračování ul. Veltruské s označením jako III/101) vedenou kolem 
severního okraje areálu a napojenou na silnici II/608. Po této komunikaci je doprava prioritně 
vedena jižním směrem kolem logistických center (mimo obytnou zástavbu) s napojením na 
dálnici D8 na sjezdu č. 9 Úžice. Doprava záměru opačným směrem (ze severu) kolem zástavby 
Veltrus bude minimalizována až vyloučena vzhledem k tomu, že příjezd k zájmovému území bude 
vždy sveden na D8, a to na sjezd č. 18 Nová Ves při dopravě ze směru od Mělníka či od Slaného nebo 
přímo na sjezd č. 9 Úžice při dopravě z ostatních směrů. Stávající doprava kalů jako objemově 
nejvýznamnějšího odpadu  je vedena v souvislosti se způsobem jejich odstranění (odvoz fy ASA do 
Hůrky u Temelína), tj. s vedením po komunikaci II/608  a po dálnici D8 na pražský okruh, a dále do 
Jižních Čech. 
Po vnitroareálových komunikacích přijedou vozidla až k ploše ČOV. Kapalné chemikálie z 
autocisteren jsou přečerpány do zásobníků nebo skládány v přepravních kontejnerech o objemu 1 m3 na 
vymezené zabezpečené vnější plochy nebo do vymezených objektů. Pytlované chemikálie jsou 
ukládány v interiérech objektů. 
Kaly a ostatní odpady jsou odváženy v kontejnerech příslušné velikosti. 
 
STAV PO REALIZACI ZÁMĚRU 
Systém vnitroareálové dopravy i napojení na systém dopravní obslužnosti v okolí závodu se jak při 
výstavbě tak při provozu záměru vůči stávajícímu stavu nezmění. 
 
Situace stávajících dopravních tras je znázorněna na obr. č. B.1 a dále v příloze č. 1. 
Situace  stávajícího stavu lokality ČOV je uvedena v příloze č. 2.
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Charakteristika přepravovaných materiálů a zatížení dopravních tras 
 
VÝSTAVBA ZÁMĚRU 
 
Doba trvání výstavby je dle harmonogramu výstavby uváděna jako celkový počet dní v délce 957 dní, 
tj. cca 32 měsíců. Jedná se o období probíhajících prací, ke kterému je vztažen výpočet bilancí dopravy. 
V rámci výstavby budou z lokality odváženy nevyužité materiály či odpady k externímu využití nebo 
k odstranění uložením na skládku příslušné skupiny. Jedná se především o odvoz demoličních 
materiálů a odpadů,  přebytečné zeminy zpětně nevyužité na lokalitě a dále běžných odpadů ze 
stavebních a montážních činností v nevýznamném množství (blíže viz kap. B.III.3). 
Na lokalitu budou naváženy materiály pro stavební činnost a dále komponenty a zařízení 
technologického vybavení záměru. 
 
Bilance materiálů pro výstavbu a demolice: 
 
1.   Množství demoličních materiálů z odstraněných stavebních objektů a konstrukcí (bude se   

jednat především o stávající aktivaci). 
 
PS/SO 2701 – Usazovací a retenční nádrže 
Demolice zděných a železobetonových konstrukcí:     161,0 t 
PS/SO 2702 – Koagulace a separace RL + stávající aktivace 
Demolice železobetonových konstrukcí:      195,5 t 
Celkem demoliční materiály:       356,5 t 
 
2.  Odhad  odtěžených zemin zpětně nevyužitých na lokalitě v rámci výstavby. 
 
PS/SO 2701 – Mechanické předčištění odpadních a srážkových vod 
Odtěžené zeminy (komunikace, terénní úpravy):     212,5 t 
PS/SO 2702 – Koagulace a separace RL 
Odtěžené zeminy (komunikace, terénní úpravy):     76,5 t 
Celkem odtěžené a odvezené zeminy:      289,0 t 
 
Celkový odvoz odpadů ze stavební činnosti      645,5 t 

 
3.  Odhad stavebních materiálů navezených na staveniště celkově v t. Vychází z objemů 

stavebních konstrukcí nových objektů (objekty hrubého mechanického předčištění, SO 2702 
vč. BČOV, odhad základů pod venkovní zařízení). 

 
PS/SO 2701 – Usazovací a retenční nádrže 
Železobetonové konstrukce        2 530,0 t 
PS/SO 2701 – Mechanické předčištění odpadních a srážkových vod 
Železobetonové konstrukce        517,5 t 
PS/SO 2702 – Koagulace a separace RL 
Železobetonové konstrukce        1 000,5 t 
PS/SO 2701 – Biologická čistírna odpadních vod 
Železobetonové konstrukce        3 910,0 t 
PS/SO 2705 – Čerpací stanice 
Železobetonové konstrukce        11,5 t 
PS/SO 2708 – Homogenizační nádrž 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 60 

Železobetonové konstrukce        78,0 t 
PS/SO 2710 – R – ČOV, biofiltr 
Železobetonové konstrukce        701,5 t 
PS/SO 2712 – Odsávání a čištění vzdušiny 
Železobetonové konstrukce        126,5 t 
Celkem dovezené stavební materiály:      8 875,5 t 

 
PS/SO 2702 – Koagulace a separace RL 
Zhutněné zásypy jímek        1 615,0 t 
 
Celkem stavební materiál        10 490,5 t 
 
Celkový odvoz a návoz materiálů ze stavební činnosti:    11 136 t 

Celkový počet TNA o průměrné nosnosti 20 t:     557 
  
4. Odhad hmotnosti technologického zařízení 
 
Strojní zařízení:         106,6 t 
Ocelové konstrukce:         10 t 
Potrubí a armatury:         22,4 t 
Celkem navezené technologické zařízení:      139 t 
Celkový počet TNA/NA o průměrné nosnosti 10 t:     14 
Charakter technologického zařízení nezakládá požadavek na přepravu nadměrných nákladů. 
 
Celkový počet TNA/NA v rámci výstavby:      571 
K uvedenému počtu TNA se připočte odvoz odvodněných kalů z čištění biologického rybníka  ve výši 
600 t v kontejnerech á 10 t po dobu 30 dní, tj. počet 60 TNA s prům. denní intenzitou 2 TNA za den. 
Tento odvoz bude prováděn mimo období 1. a 2. fáze výstavby (před výstavbou nové aktivace). 
 
Průměrná denní intenzita dopravy v době výstavby:    0,6 TNA 
(mimo období odvozu kalu z biologického rybníka) 
Denní prům. intenzita dopravy v době výstavby 1. a 2. fáze:   cca 1 TNA 
(největší rozsah stavebních a montážních prací) 
 
K uvedeným intenzitám dopravy je nutno přičíst dopravu spojenou s provozem ČOV v období 
výstavby v průměrném rozsahu cca 0,5 TNA denně: 
Denní prům. intenzita celkové dopravy v době výstavby 1. a 2. fáze:  cca 1,5 TNA 
(největší rozsah stavebních a montážních prací) 
Max. odhadovaný souběh denní dopravy:      5 TNA 
(mimo období odvozu kalu z biologického rybníka) 
 
Doprava v rámci výstavby bude probíhat v denní době od 7 do 21 h (tj. 14 h denně). 
Z hlediska vlivu dopravy z výstavby je tento z hlediska max. a průměrné denní intenzity dopravy mírně 
významnější než vliv dopravy v rámci provozu záměru. V kontextu absolutní úrovně dopravy (max. 
denní intenzity) a jejích vlivů lze výstavbu (5 TNA)  i provoz záměru (souběh 3 TNA) považovat za 
cca srovnatelné. I přes uvedené lze ve srovnání s denními intenzitami dopravy na přístupových 
komunikacích k závodu (viz dále) považovat vliv dopravy na životní prostředí v průběhu výstavby 
záměru za zcela nevýznamný, a z tohoto důvodu není tato doprava součástí hodnocení záměru 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 61 

rozptylovou studií s tím, že v rámci posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví je vliv dopravy v rámci 
záměru posouzen v kontextu s úrovní měrných emisí a stávající dopravy. 
V rámci výstavby bude rovněž lokalita zatížena osobní dopravou, která bude navyšovat stávající 
dopravu obsluhy (cca 3 OA). Toto navýšení lze odhadnout na max. cca několik desítek OA denně 
(celkově předběžně do 20 OA denně), vzhledem k nevýznamné emisní i hlukové zátěži OA lze 
považovat vliv OA ve fázi výstavby rovněž za nevýznamný.  
 
PROVOZ ZÁMĚRU 
 
Nákladní doprava 
Množstevně významnější materiály uvažované pro přepravu lze pro posuzovaný záměr rozdělit na: 

• dodávku pevných a kapalných chemikálií 

• dodávku náplní biofiltrů 

• dodávku drobných materiálů pro údržbu a servisní činnost 

• odvoz směsného odvodněného kalu k jeho odstranění 

• odvoz shrabků a písku z hrubého mechanického předčištění k jejich odstranění 

• odvoz upotřebených náplní biofiltrů 

• ostatní odvozy upotřebených materiálů a odpadů z údržby a servisní činnosti nevýznamného 
rozsahu 

Doprava procesních chemikálií 

Kapalné chemikálie budou dopravovány autocisternami (AC) á 5 m3
, 15 t a 20 t a v kontejneru 1 m3. 

Pevné chemikálie budou dopravovány v pytlích auty po 2 t a více. 

NaOH 50%, kapalný:   293 t/rok, AC 15 t, 19,5 ks  AC (resp. TNA)/rok 
PAX-18, kapalný:   155,2 t/rok, AC 20 t, 7,8 ks AC (resp. TNA)/rok 
H2SO4 98%, kapalná:  13,9 t/rok, AC 5 m3 (cca 10 t), 1,4 ks AC (resp. NA)/rok 
Flokulant Superfloc 100%, pevný: 3,4 t/rok, NA min. 2 t, 1,7 ks NA/rok 
Flokulant 100%, pevný:  15,76 t/rok, NA min. 2 t, 8 ks NA/rok 
H3 (PO4)3 75%, kapalná:  22,4 t/rok, 3 x kontejner 1 m3 (cca 3 x 1,8 = 4,8 t), 
4,7 ks NA/rok 
Celkový počet TNA/NA za rok: 43,1 ks 
 
Doprava odpadů 
 
Shrabky z česlí:   264 kg/rok, 1 x kontejner á 3-5 m3 (nenaplněný) za 2 roky     
Písek z lapáku písku:   18 m3/rok (50 t/rok), 3,6 kontejneru á 5 m3 za rok  
Odvodněný směsný kal:  1 128 t/rok (cca 1 025 m3/rok), cca 103 kontejnerů á 10 m3 za 

 rok 
Upotřebené náplně biofiltrů:  238 t/3 roky (170 m3/3 roky),  cca 17 kontejnerů á 10 m3 za  

3 roky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkový počet TNA/NA za rok: 124,6 ks 
 
Celkem doprava hlavních materiálů:             167,7 TNA/NA za rok 
Ostatní odpady a materiály:              5 NA za rok 
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Celková doprava v rámci provozu ČOV:  173 TNA/NA za rok 
Průměrná denní intenzita (mimo So a Ne): 0,66 =  1 TNA/NA za den 
Max. předpokládaný souběh denní dopravy: 3  TNA/NA za den 
 
Dle zvyklosti a organizace logistiky přijedou k ploše ČOV max. 3 nákladní vozidla v denním souběhu 
s tím, že tato intenzita dopravy nebude každý den. Doprava bude zajišťována pouze v denním období 8 
– 20 h, prioritně mimo So a Ne. 

Osobní doprava 

Vychází z počtu 3 pracovníků na ranní směně (ostatní směny jsou zajištěny pochůzkami pracovníků 
jiných provozů) + technici + návštěvy. 

Celková průměrná denní intenzita (vč. So a Ne):        6 ks OA za den 
Celková osobní doprava v rámci provozu ČOV:        2 190 OA za rok 
 
Doprava související se záměrem vykazuje ve srovnání se stávající dopravou na přístupových 
komunikacích zanedbatelnou denní intenzitu a tím i její vlivy. 
  
Intenzity dopravy na základě podkladů předaných ŘSD (RPDI - roční průměr denních intenzit) 
 
Tabulka č. B. 11: Výsledky automatického sčítání dopravy (D8 r. 2009, č. II/608 r. 2009) 
 

SIL ÚSEK 
N    +     O   =    S 

Průměrný počet za 24 h NÁZEV POČÁTKU NÁZEV KONCE 

D8 1 - 8210 12 140 + 20 760 = 32 900 z.z.-sjezd č. 9 (MÚK Úžice) 
k.z.-sjezd č. 18 

(MÚK Nová Ves) 

II/608 1-0450 1 908 + 10 178 = 12 086 
z.z.- sjezd č. 1 
(MÚK Zdiby) k.z.-X II/608 s II/101 

 
Vysvětlivky: 

N Nákladní doprava (těžká vozidla zahrnující nákladní automobily nad  3,5 t, autobusy a 
kamiony) 

O  Osobní doprava 
S  Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
X  Symbol pro křižovatku 
z.z  začátek zaústění 
k.z.  konec zaústění 
MÚK Mimoúrovňová křižovatka 

 
Tabulka č. B. 12: Nárůsty RPDI vlivem intenzit dopravy záměru 

 
Nárůst RPDI na D8 vlivem max. denní intenzity jednosměrné dopravy záměru: 
- fáze výstavby: N  12 145 N, tj. o 0,041% 

O  20 810 O, tj. o 0,24% 
- fáze provozu: N  12 143 N, tj. o 0,025% 

O  20 766 O, tj. o 0,029% 
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Nárůst RPDI na II/608 vlivem max. denní intenzity jednosměrné dopravy záměru: 
- fáze výstavby: N  1 913 N, tj. o 0,2% 

O  10 228 O, tj. o 0,49% 
- fáze provozu:  N  1 911 N, tj. o 0,18% 

O  10 184 O, tj. o 0,06% 
 
Nárůst RPDI na D8 vlivem max. denní intenzity obousměrné dopravy záměru: 
- fáze výstavby: N  12 150 N, tj. o 0,082% 

O  20 860 O, tj. o 0,48% 
- fáze provozu:  N  12 146 N, tj. o 0,050% 

O  20 772 O, tj. o 0,058% 
 

Nárůst RPDI na II/608 vlivem max. denní intenzity obousměrné dopravy záměru: 
- fáze výstavby: N  1 918 N, tj. o 0,4% 

O  10 278 O, tj. o 0,98% 
- fáze provozu:  N  1 914 N, tj. o 0,36% 

O  10 190 O, tj. o 0,12% 
 

Jednosměrné intenzity se používají v metodice hlukové studie, obousměrné intenzity v metodice 
rozptylové studie. 
Z uvedeného je patrný zanedbatelný nárůst dopravy na přístupových komunikacích jak ve fázi 
výstavby tak v rámci provozu záměru. Na základě uvedeného a ve vztahu k vedení dopravy mimi 
okolní obytnou zástavbu lze považovat vlivy dopravy na ovzduší a hlukovou zátěž zájmového 
území i na zdraví obyvatelstva za zcela nevýznamné a schválenými metodikami za 
nekvantifikovatelné, a to i u obousměrných intenzit. Za těchto okolností nebyl vliv dopravy 
zahrnut do výpočtů hlukové a rozptylové studie. 
 
Obecně bude doprava splňovat ustanovení silničního zákona a dále mezinárodní smlouvy o 
silniční přepravě nebezpečných věcí, kterou je ČR vázána (Dohoda ADR). 
 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Vztah záměru k legislativě vztažené k ochraně ovzduší 
 
Vliv rekonstruované ČOV na ovzduší lze považovat vzhledem k charakteru znečištění OV a ostatním 
vlivům za jeden z nevýznamnějších. 
Další údaje mimo tuto kapitolu o vlivu záměru na ovzduší a jeho vztahu k legislativě jsou 
uvedeny v rozptylové studii v příloze č. 8. 
 
Platná legislativa - přehled stávajících platných předpisů ČR v oblasti ochrany ovzduší: 
 
Základním právní normou na úseku ochrany ovzduší v ČR je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který nabyl účinnosti 1. 6. 2002 (se 
4 výjimkami, které nabyly účinnosti 1.1. 2003) a do dnešní doby prošel několika novelami.  
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K tomuto zákonu byla vydána řada prováděcích předpisů ve formě nařízení vlády a vyhlášek vydaných 
MŽP ČR. 
Z hlediska vlivu na ovzduší záměr nezahrnuje žádný spalovací zdroj emisí a předmětem rozptylové 
studie a posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou emise: 

• pachové látky 
• těkavé organické látky jako VOC 
• benzen 

  
PROBLEMATIKA PACHOVÝCH LÁTEK 
 
Současná legislativa nestanovuje pro pachové látky emisní a imisní limity, přesto je tato problematika 
velice citlivá vůči obyvatelstvu a je jí ze strany obyvatelstva a místních samospráv věnována při 
posuzování všech záměrů značná pozornost. 
 
Zdroje emisí pachových látek 
 
Vzhledem k aerobní technologii čištění odpadních vod a oxickým podmínkám v aktivaci budou emise 
pachových látek tvořit lehké ropné látky zahrnující především alkany a některé látky skupiny BTEX. 
Tyto látky jsou obsaženy v nátoku obou segregací i v PV z HOPV. 
V technologii záměru budou vedle fugitivních emisí tvořených především netěsnostmi v zastropení 
vybraných objektů a zařízení jako zdrojů emisí pachových látek základními zdroji těchto emisí 
výduchy z dezodorizačních biofiltrů, na kterých jsou přečišťovány vzdušiny odtahované ze všech 
objektů a zařízeních, kde se vyskytují a jsou separovány RL. 
 
Problematice pachových látek bude v další fázi technického řešení záměru i při výběru generálního 
dodavatele stavby a dodavatelů technologií věnována náležitá pozornost, zejména při volbě vhodného 
dodavatel biofiltrů. Rozptylová studie řeší předběžné max. hodnoty emisí pachových látek, které by 
měly zajistit u okolní obytné zástavby takovou úroveň koncentrace pachových látek, která nebude pro 
obyvatelstvo obtěžující.  
 
Monitoring emisí pachových látek 
 
Pachové vjemy silně ovlivňují psychický stav člověka. Jestliže jde o látky toxické, pomáhá jejich 
čichové vnímání varovat exponovaného člověka před hrozící otravou. Existuje však i mnoho látek 
nejedovatých, jejichž zápach neohrožuje bezprostředně zdraví, ale při vyšších koncentracích a 
dlouhodobém působení může těžce narušovat psychickou pohodu a tím narušovat zdraví nepřímo. 
Proto je obecně v poslední době v rámci ochrany životního prostředí a obyvatelstva v zahraničí i u nás 
pachovým vlivům věnována zvýšená pozornost a pro ochranu před jejich šířením jsou stanoveny 
zákonné požadavky. 

V ČR je problematika a přípustnost pachových látek regulována zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší, 
dříve i původní vyhláškou č.356/2002, kterou se stanovily … přípustné míry obtěžování zápachem a 
intenzity pachů… . Následná novela vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění ale § 15 a příslušné 
přílohy týkající se měření emisí pachových látek a stanovení jejich emisních limitů pro vybrané zdroje 
zrušila, zřejmě z důvodu absence dostatečných a věrohodných statistických údajů o měření pachových 
látek, nezbytných pro srovnávání a hodnocení pachových emisí jednotlivých zdrojů. Od června 2009 
jsou vyhláška č. 356/2002 Sb. a její následné novely (vyhláška č. 363/2006 Sb. a č. 570/2006 Sb.) 
zrušeny a nahrazeny vyhláškou č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 
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provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tato vyhláška rovněž nezahrnuje 
emisní limity a problematiku pachových látek. 

Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 362/2006 Sb., která určuje způsob stanovení koncentrace 
pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. Dále tato vyhláška 
uvádí seznam stacionárních zdrojů u kterých je povinnost měření koncentrace pachových látek. Ve 
vztahu k předmětné rekonstrukci ČOV se tato povinnost podle přílohy č. 1 vyhlášky na ni 
nevztahuje, z důvodu možné produkce pachových látek v rámci emisí VOC z některých objektů a 
zařízení a ve vztahu k navrženým opatřením pro čištění vzdušin s obsahem VOC a pro kontrolu 
účinnosti těchto zařízení bude v rámci zkušebního provozu proveden kontrolní monitoring emisí 
a imisních vlivů v oblasti pachových látek a VOC. 

Metodika měření 

Pro měření pachových látek je stanovena metodika a postupy hodnocení koncentrace pachových látek 
podle ČSN EN 13725 – Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou 
olfaktometrií. Pachovou jednotkou je v ČR OUER.m-3, totožná s Evropskou pachovou jednotkou 
(Odour Unit), označovanou v zahraničí zkratkou ouE.m-3. Je to množství pachové látky, které 
rozptýleno v 1 m3 čistého vzduchu odpovídá čichovému prahu. Zjišťovaná koncentrace pachových látek 
je násobek ředění vzorku čistým vzduchem, potřebný ke snížení pachového vjemu k čichového prahu. 

Výběr konkrétního způsobu měření z metod stanovených ČSN EN 13725 (dynamické vzorkování 
pro přímou olfaktometrii, vzorkování pro následnou olfaktometrii, druh olfaktometru apod.) a 
vyhodnocení měření bude na vybraném zhotoviteli měření pachových látek, jako odborně 
způsobilé osobě mající příslušnou autorizaci pro toto měření. 

Fugitivní emise z provozu záměru lze očekávat za určitých podmínek technického řešení a provozu 
záměru na nevýznamné úrovni. Omezení fugitivních emisí bude zajištěno především kvalitním řešením 
a provedením zastropení všech zdrojů emisí pachových látek a vzduchotechniky odtahu a vedení 
vzdušin do biofiltrů i samotné konstrukce biofiltrů. 
 
Koncepce technického řešení záměru minimalizujícího emise zejména pachových látek 
 
Systém odtahů vzdušin ze zdrojů emisí pachových látek a jejich dezodorizačních zařízení, zahrnující 
potřebnou vzduchotechniku dimenzovanou na výkon odtahu vzdušiny vytvářející dostatečný podtlak 
v jednotlivých zdrojích a napojení každého zdroje na dezodorizační biofiltr. 
 
Odtahy vzdušin 
1. Vzdušina ze zastropené nádrže ČS 2701-SJ02 v PS 2701, kontejnery s odpady. 
Množství odsávaného vzduchu:  450 m3/h, max. 650 m3/h. 
 
2. Vzdušina ze zastropené nádrže sdruženého objektu koagulace a usazovacích nádrží 2702-SJ02/1,2 
a 2702-SJ03/1,2 (UN02/1,2) v PS 2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  1 950 m3/h, max. 2500 m3/h. 
 
3. Vzdušina z aerace selektorů 2702-SJ04/1,2 aktivace BČOV v PS 2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  650 m3/h, max. 850 m3/h. 
 
4. Vzdušina ze stávající zahušťovací nádrže mechanicko-chemických kalů 2702-S06 (ZN01) v PS 
2702. 
Množství odsávaného vzduchu:  2 900 m3/h, max. 3600 m3/h. 
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5. Vzdušina z aerace oxidační nádrže 2710-T01 R-čistírny v PS 2710. 
Množství odsávaného vzduchu:  max. 300 m3/h, max. 400 m3/h.  
 
Ventilátor (1+1): 8 000 m3/h 
 
6. Vzdušina z kalové homogenizační nádrže 2708-T01 v PS 2708. 
Množství odsávaného vzduchu (kapacita provozního ventilátoru):  200 m3/h, max. 400 m3/h. 
 
7. Vzdušina z flotace 2710-T25/1,2 OV z R-čistírny v PS 2710. 
Množství odsávaného vzduchu:  50 m3/h, max. 100 m3/h. 
 
Ventilátor (1+1): 500 m3/h 
 
Systém čištění vzdušin v biofiltrech (BF): 
 
PS 2701, 2702, 2710 
Celkem 6250 m3/h, kap. 8000 m3/h 
Návrh: BF – 19,3 x 8 m, V=167 m3 
 
PS 2708, 2710    250 m3/h, kap.  500 m3/h 
Návrh: BF – 2,8 x 2 m, V=4 m3 
Celkové množství odsávané vzdušiny: 6500 m3/h, kapacitně 8500 m3/h 
 
Z hlediska vlivu na ovzduší bude plošně omezený prostor ČOV s uvedenými dílčími zdroji (BF) tvořit 
jeden stacionární zdroj. Umístění biofiltrů u jednotlivých zdrojů pachových látek je uvedeno na situaci 
rekonstrukce ČOV v příloze č. 3, systém vzduchotechniky odtahu vzdušin a jejich čištění na biofiltrech 
je uveden na technologickém schématu v příloze č. 7. 
 
Problematika technologie čištění vzdušin s obsahem ropných látek na biofiltrech 

 

Obecný princip 
 
Biofiltrace odpadního vzduchu je metoda založená na využití mikroorganismů k rozkladu nebo 
biotransformaci škodlivých látek. Znečištěný vzduch prochází biofiltrem naplněným porézním 
materiálem, který je pokrytý vrstvou biomasy. Při průchodu plynu biofiltrem dochází k zachycení 
(sorbci) polutantu na povrch biomasy a následné biodegradaci polutantu. Základním principem 
biofiltrace je tedy kombinace adsorpce kontaminantu a biochemického rozkladu vhodnými 
bakteriálními kulturami. Důležitým aspektem je aplikace uvedené technologie ve vhodném zařízení 
zajišťujícím potřebné technologické parametry procesu. Sorpcí a následnou biochemickou oxidací 
dochází v prostředí biofilmu s vysokou koncentrací biomasy za optimálních podmínek (pH, nutrienty, 
kyslík, vlhkost) k odstraňování většiny organických a některých anorganických látek z procházejícího 
vzduchu; (neúčinné pro PAU, PCB, více chlorované uhlovodíky). Konstrukce biofiltrů bývá ocelová se 
speciálními ochrannými nátěry nebo plastová (tvrzený PP), zpravidla hranolového tvaru s několika 
sekcemi nebo kruhová. Jako náplň, se používá v případě kontinuálně skrápěných biofiltrů vhodné 
anorganické nosiče, tj. porézní materiály s vysokou mezerovitostí a velkým specifickým povrchem 
(perlit, aktivní uhlí, keramzit, zeolit, plastové drtě apod.), v případě filtračního lože zase přírodní 
organické materiály (rašelina, půda, dřevní kůra, piliny apod.).  
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Uvnitř biofiltru je třeba neustále udržovat optimální podmínky, mezi které patří především vlhkost, pH, 
teplota a koncentrace nutrientů. Náplň biofiltru je před jeho spuštěním inokulována vhodnými 
mikrobiálními kulturami a zároveň jsou dodány potřebné anorganické živiny.   
 

Biofiltr 
 
Předčištěný, ochlazený a navlhčený vzduch je veden do biofiltru. Zde jsou biologicky odbourány 
zapáchající látky. Vzduch proudí přes odlučovací komoru do rozvodných kanálů pod filtr. Poté je 
vzduch pomalu veden skrz biologicky aktivní vrstvu filtru a difusně vyfukován do volného prostředí, 
nebo odsáván do komína (dle provedení). Filtrační vrstva je umístěna na nosném roštu, který je stejně 
jako nádrž a rozvodný systém zhotoven z chemicky odolných plastů. Jako základní materiál pro 
bakteriální flóru se používá směs vláknité bílé rašeliny a kokosových vláken. Spodní vrstva náplně je 
tvořena drceným kořenovým dřevem. Toto složení filtrační směsi zabraňuje hroucení biomasy a 
udržuje tlakovou ztrátu po dlouhou dobu konstantní. Směs je před vložením do filtru naočkována 
bakteriálním roztokem. Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích 
škodlivých látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí mikroorganismů. 
 
nežádoucí částice   bakterie 
  ve znečištěném vzduchu   +   O2    →→→→    buněčná substance   +   CO2   +   H2O 
 
Jelikož životní prostor těchto mikroorganismů tvoří voda, závisí aktivita bakteriální látkové přeměny na 
obsahu vody ve filtrační směsi a relativní vlhkosti plynu v době pobytu v biofiltru. 
Na základě poznatků získaných z uvádění biofiltru do provozu je plyn zvlhčován vodou tak 
dlouho, dokud nenastane rovnováha mezi rychlostí vysoušení a rychlostí vylučování škodlivin. 
Dosažením této rovnováhy je získána konstantní vlhkost směsi, čímž jsou splněny všechny 
podmínky potřebné k vývoji a rovnoměrnému rozptýlení bakteriální flóry. Při déletrvajícím 
přerušení provozu se bakterie vyživují rašelinou. Po znovuuvedení do provozu  filtr funguje bez 
většího poklesu výkonu. Konstrukce biofiltru zaručuje bezproblémový chod a údržbu filtrační směsi. 
Nejdůležitější komponenty a náhradní díly jsou k dispozici ve firemním skladu dodavatele. Na dodané 
zařízení zajišťuje dodavatel  záruční i pozáruční servis.   
 
Doplňující informace: 
Oproti dříve používaným typům došlo k podstatné inovaci: Zařízení je nyní vybaveno 
programovatelnou řídící jednotkou, která kontroluje jeho bezchybnou funkci, spouští čerpadla, topení a 
dokáže automaticky rozpoznat téměř všechny závady. Tím usnadňuje práci obsluze a zkracuje čas 
odstávek. Mimo to zaznamenává v časové ose všechny mimořádné události, což umožňuje servisnímu 
technikovi rychlejší identifikaci příčiny problémů a přesnější seřízení. 
Účinnost biofiltru je závislá na mnoha faktorech, zejména na složení a koncentraci jednotlivých 
kontaminantů a na teplotě vzduchu. Obecně lze říct, že účinnost biofiltru pro dobře biologicky 
odbouratelné organické látky se pohybuje kolem 80 – 90%, pro některé pachové látky účinnost 
dosahuje téměř 100%. Pro hůře odbouratelné látky je účinnost biofiltru vždy nižší.  Pro stanovení 
konkrétní účinnosti biofiltru je nutné provedení poloprovozního testu v reálných provozních 
podmínkách. 
Bližší informace o biofiltrech jsou uvedeny v příloze č. 14. 
 
PROBLEMATIKA TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK - UKAZATEL VOC 
Emise VOC souvisí s emisemi pachových látek, jsou tvořeny stejnými ropnými uhlovodíky 
v odtahovaných vzdušinách. Jejich čištění bude prováděno na stejných biofiltrech, pouze s rozdílnou 
účinností (viz dále).
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PROBLEMATIKA BENZENU 
 
Tato problematika je v odborných studiích řešena samostatně vzhledem k vlivům benzenu na zdraví a 
jeho potenciálnímu výskytu v emisích odtahovaných ze zařízení ČOV. Z výše uvedené tabulky 
parametrů produktů ale vyplývá, že obsahy benzenu jsou velmi nízké (do 1,0 % obj.), parciální tlak 
benzenu je proti lehkým alkanům podstatně nižší, podíl benzenu v emisích bude tedy velmi nízký. 
 
SOUHRNNĚ K OCHRANĚ OVZDUŠÍ 
 
Z hlediska hodnocení vlivu rekonstrukce ČOV Rafinérská a R-ČOV na ovzduší bude při následných 
příslušných správních řízení a ve zkušebním a trvalém provozu zajištěno pro pachové látky a VOC: 

- výpočet bilancí emisí z jednotlivých zdrojů upřesněný na základě konkrétnější projektové 
dokumentace a technického řešení 

- kontrolní měření emisí z provozu ČOV a měření imisí u nejbližší obytné zástavby po realizaci 
projektu v rámci jeho zkušebního provozu 

 
VLIVY VÝSTAVBY NA OVZDUŠÍ 
 
Doprava 
 
Zdrojem emisí z dopravy je spalování pohonných hmot, zejména nafty v kamionech i některých 
osobních autech. Obecně sledovanými škodlivinami z dopravy jsou oxidy dusíku, benzen, 
benzo(a)pyren a pevné částice (TZL) jako frakce PM10. 
 
Vnitroreálová doprava: 
Zahrnuje pohyb veškerých dopravních a provozních prostředků v prostoru areálu ČOV. 
Jedná se především o pohyb TNA, NA a AC přepravy chemikálií a odpadů, zejména odvodněného 
kalu. Tento pohyb se ale omezuje pouze na příjezd a odjezd z omezeného prostoru ČOV. Při max. 
uvedeném souběhu příjezdu 5 TNA (výstavba) a 3 TNA (provoz) a jejich obratu denně budou spotřeba 
nafty v prostoru ČOV s odpovídajícími hmotnostními emisemi výše uvedených škodlivin a podílem na 
emisích z prostoru ČOV jako plošného zdroje zcela nevýznamné, z tohoto důvodu nebyly zahrnuty do 
výpočtu imisí v RS.    
 
Výstavba záměru: 
Provoz nákladní dopravy mimo areál v tomto období bude dočasným liniovým zdrojem znečišťování 
ovzduší výfukovými plyny. 
Z posouzení denních intenzit dopravy při výstavbě záměru (viz výše a kap. B.II.4) ale vyplývá, že 
mimoareálová doprava bude v rámci výstavby a ve srovnání s dopravou na přístupových komunikacích 
zcela nevýznamná. 
Vlivy na ovzduší z této dopravy budou zanedbatelné, vyplývá to z bilancí dopravy a max. denní 
intenzity dopravy 5 TNA při výstavbě (viz kap. B.II.4).  
 
Stavební práce 
 
Staveniště bude představovat malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami s charakterem plošného zdroje. 
Stavební práce jsou v současné fázi přípravy specifikovány v základní podobě (viz bilance matriálů v 
kap. B.II.4). Stavební práce na lokalitě se předpokládají max. ve dvousměnném provozu. Během 
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výstavby budou používány standardní postupy a standardizovaná či certifikovaná mechanizace a 
dopravní prostředky. 
Zvýšení znečištění ovzduší v průběhu výstavby bude dočasné (trvání vlastní výstavby cca 32 měsíců), 
registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby. 
Plošným zdrojem prašnosti o rozloze max. cca 4,657 ha bude areál staveniště. Jedná se o časově 
omezený zdroj s emisemi především TZL obvyklými pro stavby průmyslového charakteru. 
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečišťování ovzduší, v tomto případě půjde 
především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše a o provádění zemních 
prací. Do prostředí budou potenciálně emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy 
zejména za nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji se může tento vliv projevit při 
probíhajících skrývkách zemin, přípravě lokality pro stavbu, při provádění zemních pracích a při 
manipulaci s výkopovými materiály. 
 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují: 

- emise výfukových plynů vozidel dopravní obsluhy a stavebních strojů, jejichž množství závisí na 
množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době 
provozu 

- prašnost jako emise prachových částic (TZL) při skrývkách zemin, demoličních pracích, 
odtěžbě zemin, přesunu zemin a demoličních materiálů (primární prašnost) a z provozu vozidel 
na zpevněných a nezpevněných staveništních komunikacích (sekundární prašnost) 

- časově omezené nevýznamné emise VOC a pachových látek z čištění nádrží v rámci jejich 
sanace před rekonstrukcí 

  
Množství emisí z plošných zdrojů znečišťování ovzduší v průběhu výstavby nelze objektivně 
v současnosti stanovit, neboť závisí na rozsahu a charakteru stavebních prací, době výstavby a ročním 
období, povětrnostních podmínkách apod. Trvání hlavních demoličních a zemních prací se předpokládá 
cca 11 - 12 měsíců s proměnlivou intenzitou těchto prací v průběhu jejich provádění.  
 
V rámci výstavby bude působení zdrojů znečišťování ovzduší nahodilé. Odborným odhadem je možné 
stanovit množství emitovaného prachu v období hlavních stavebních prací pro jejich rozsah do cca 1 
t/rok, skutečná bilance závisí na kvalitě a dodržování příslušných opatření uvedených v projektu 
organizace výstavby (v současnosti v ČR neexistuje platná metodika pro výpočet emisí prašnosti při 
výstavbě). Zvýšená prašnost potrvá především po dobu časově omezeného provádění hlavních zemních 
prací (výstavba nových API separátorů), tj. s celkovou dobou cca 3 měsíce. Bude se projevovat 
přednostně ve směru převládajících větrů, její úroveň by neměla za podmínek důsledných 
technicko-organizačních opatření k omezení prašnosti (zkrápění odtěžované zeminy a 
komunikací, očista dopravních prostředků a stavebních mechanismů, doprava sypkých 
materiálů pod zakrytím, omezení či vhodná volba prací v době nepříznivého směru a vysoké 
rychlosti větru, zpevnění dočasných obslužných komunikací staveniště apod.) nepřípustně 
ovlivňovat životní prostředí u nejbližší obytné zástavby. 
Výstavba nadzemních objektů a montáž technologie budou méně významnými zdroji znečišťování 
ovzduší. 
Souhrnně lze ale rozsah stavby vč. stavebních prací považovat ve srovnání s ostatními průmyslovými 
stavbami za spíše omezený a rekonstrukci ČOV řadit mezi menší průmyslové stavby. 
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Souhrnně k výstavbě 
 
Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce, technologická kázeň 
dodavatele stavby, technický stav stavebních mechanizmů a dopravních prostředků a způsob řešení 
stavebních prací. 
Vliv ostatních znečišťujících látek z činnosti stavebních mechanizmů a z dopravy (benzen, 
benzo(a)pyren), NOx) lze ve srovnání počtu nasazených stavebních mechanizmů a dopravních 
prostředků v rámci výstavby a intenzity okolní dopravy zejména na hlavních regionálních 
komunikacích D8 a II/608 považovat za nevýznamný (viz dále bilance emisí z emisních faktorů).  
K minimalizaci vlivů výstavby na ovzduší je tedy nutná důsledná organizace výstavby a zejména 
kázeň ze strany dodavatelů stavebních prací (doporučuje se tuto problematiku konkrétně 
zakotvit do příslušných smluvních vztahů vč. dostatečných postihů), a rovněž kontrola 
dodržování schválených postupů výstavby ze strany investora i dotčených správních úřadů vč. 
orgánu státního stavebního dohledu. 
 
PROVOZ ZÁMĚRU 
 
Ochrana ovzduší bude zajištěna minimalizací emisí škodlivých a pachových látek. Vzhledem k 
charakteru technologie rekonstruované ČOV lze předpokládat zajištění takové úrovně těchto emisí, 
která bude v souladu s platnou legislativou vztahující se na příslušné zdroje emisí v rámci záměru. 
 
Zdroje emisí 
 
a) Emise z technologie 
 
Vzhledem k zastropení všech zdrojů emisí VOC (tvoří rovněž hlavní součást emisí pachových látek) a 
k odtahu a čištění vzdušin z těchto zdrojů bude prostor ČOV plošným zdrojem emisí VOC zahrnujícím 
výduchy z biofiltrů. Ostatní emise (z aktivace, objektů akumulace srážkových vod a fugitivní emise ze 
zastropených a provozních objektů) jsou nevýznamné. 
 
Objemové množství celkového odpadního vzduchu z biofiltrů:  
Max. 8 500 m3/h vč. započtené rezervy. 
 
Hmotnostní bilance vypouštěné vzdušiny: 
Průměrnou účinnost odstranění pachových látek z odsávané vzdušiny lze předpokládat dle nabídky 
potenciálního dodavatele ve výši cca 85%, u VOC ve výši cca 65%. 
 
V dokumentaci BREF vymezující hlediska BAT pro rafinerie ropy se uvádí: 
Emise uhlovodíků ze systému zpracování odpadních vod je možné určit výpočtem z velikosti povrchu 
hladiny v separátoru olejů z nezpracované vody znečištěné ropnými produkty (API separátor) 
s využitím empirických faktorů vypařování ropných látek: 

• 20 g/m2 za hodinu pro otevřený separátor 
• 2 g/m2 za hodinu pro zakrytý separátor 

 

Přehled odtahovaných ploch separátorů RL 
Čerpací jímka 2701-SJ02, včetně mechanického předčištění 2701-Z04/1,2 a 2701-Z05/1,2 
55 m2 
Zahušťovací nádrž kalů 2702-S06 (ZN01) 
115 m2 
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Koagulace a separace uhlovodíků – API separátory 2702-SJ02/1,2 a 2702-SJ03/1,2 
200 m2 
Oxické selektory BČOV 2702-SJ04/1,2 
70 m2 
Flotace 2710-T25/1,2 
140 m2 
Homogenizační nádrž kalu 2708-T01 
20 m2 
Oxidační nádrž R-čistírny 2710-T01 
20 m2 
Celková odtahovaná plocha: 620 m2 

 
Po rekonstrukci budou veškeré zdroje emisí VOC zastropeny, lze tedy předpokládat po rekonstrukci 
ČOV snížení emisí VOC z jejich zdrojů cca 10 x. 
 
Celkové plochy odtahu vzdušin pro: 
- BF 1 – PS 2701, 2702, PS2710 (kapacita 8 000 m3/h)  600 m2 
- BF 2 – PS 2708, PS2710 (kapacita 500 m3/h)   20 m2 
 
Celkové bilance a koncentrace VOC odtahu vzdušin (vstup do BF): 
- BF 1 (kapacita 8 000 m3/h)     1 200 g/h,  

tj. 150 mg/m3 pro 8 000 m3/h (vč. rezervy) 
tj. 192 mg/m3 pro 6 250 m3/h (bez rezervy) 

- BF 2 (kapacita 500 m3/h)   40 g/h, tj. 80 mg/m3 
Celkové hmotnostní emise:   1 240 g/h 
 
Průměrná koncentrace VOC v odtahovaných vzdušinách: 146 mg/m3 pro 8 500 m3/h (vč. rezervy)    
  191 mg/m3 pro 6 500 m3/h (bez rezervy) 
 

Emise z biofiltrů při předpokládané prům. účinnosti na VOC 65%: 
- BF 1 (kapacita 8 000 m3/h)    420 g/h,  

tj. 52,5 mg/m3 pro 8 000 m3/h (vč. rezervy) 
tj. 67 mg/m3 pro 6 250 m3/h (bez rezervy) 

- BF 2 (kapacita 500 m3/h)     14 g/h, tj. 28 mg/m3 
Celkové hmotnostní emise:   434 g/h 
 

Průměrná koncentrace VOC v odtahovaných vzdušinách:  
51 mg/m3 pro 8 500 m3/h (vč. rezervy)    
67 mg/m3 pro 6 500 m3/h (bez rezervy) 

Skutečné zbytkové emise pachových látek a jejich hodnocení vlivu na ovzduší a ověření reálné 
účinnosti biofiltrů bude provedeno v průběhu zkušebního provozu příslušným měřením emisí 
VOC na vstupu a z výduchu vybraných biofiltrů s nejvyšším hmotnostním zatížením emisemi 
VOC. 
 
b) Zdroje fugitivních emisí 
  
Fugitivní emise obecně mohou vznikat v důsledku netěsnosti zařízení, rozvodů a objektů kde se 
nakládá s OV a kalem s obsahem RL, či se separovanými RL.  
Úroveň fugitivních emisí závisí v tomto případě na řešení vzduchotechniky a její účinnosti v odtahu a 
čištění vzdušin.  
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Vzhledem k zastropení všech významnějších zdrojů emisí a předpokládanému kvalitnímu řešení 
vzduchotechniky lze fugitivní emise pokládat za nevýznamné a z hlediska přínosu k imisní situaci za 
zanedbatelné.  

c) Emise z dopravy 

Z kapitoly B.II.4 vyplývá nevýznamné zvýšení intenzity dopravy jak vzhledem ke stávajícímu stavu tak 
po rekonstrukci ČOV s předpokladem max. souběhu 3 TNA/den, tj. příjezd a odjezd po spojovacích 
komunikacích 6 TNA/d v obousměrné dopravě. 

Vnitroareálová doprava jako plošný zdroj znečišťování ovzduší: 
Emise z vnitroareálové dopravy budou vznikat obdobně jako v průběhu výstavby (viz výše) a lze je 
považovat za zcela nevýznamné (jde pouze o příjezd a odjezd aut v prostoru ČOV bez pojíždění 
v průběhu dne). Pro výše uvedenou intenzitu obousměrné dopravy to znamená cca 12 km celkové ujeté 
vzdálenosti, tj. spálení cca 4 l nafty ze den se zanedbatelnými emisemi s prakticky nedefinovatelným a 
nekvantifikovatelným vlivem na imisní situaci okolí záměru. 
 
Mimoareálová doprava: 
Rozsah dopravy a dopravní trasy i vliv záměru na dopravu v zájmovém území jsou hodnoceny 
v kapitole B.II.4. Přeprava chemikálií a pomocných materiálů a odpadů bude liniovým zdrojem emisí 
znečišťujících látek do ovzduší.  
Hodnocení vlivu nárůstu dopravy a emisí z dopravy na imisní situaci není z důvodu jejich 
nevýznamného rozsahu zahrnuto do výsledků  rozptylové studie. 
Na základě tabelovaných emisních faktorů z metodiky MEFA v. 02 pro příslušné intenzity dopravy (do 
závodu a ze závodu), druhy dopravních prostředků, průměrnou rychlost, cca nulový sklon většiny délky 
vozovky a při použití katalyzátorů splňujících normu EURO 1 vyplývají pro základní úsek příjezdové 
dopravní komunikace o délce cca 4 km (od křižovatky napojení sjezdu č. 9 dálnice D8 na silnici II/608 
až po odbočku do areálu ČeR, a.s.) a její max. zátěže dopravou záměru následující nárůsty 
hmotnostních emisí pro daný úsek z externí dopravy: 
 
Pro zhodnocení emisí nevýznamného rozsahu dopravy lze uvést max. hmotnostní toky emisí za den na 
trase 4 km vycházející z metodiky MŽP ČR, kterou se stanovují jednotkové emisní faktory pro 
motorová vozidla-PC program MEFA verze 02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002). Emisní faktory 
(EF) udávají, jaké množství (v průměru) znečišťující látky v g se dostane do ovzduší z průměrného 
vozidla na dráze 1 km (jedná se o těžký nákladní automobil - TNA). Z výběru typů vozidel a kat. 
EURO byly vybrány méně příznivé parametry. 

Tabulka č.B.14: Přehled rozhodujících emisních faktorů a měrné produkce emisí pro sklon 0% a 
prům. rychlost  TNA (HDV EURO 1) 60 km/h a OA (EURO 1) 80 km/h 

Emisní ukazatelé EF pro TNA 
g/km/voz. 

EF pro OA 
g/km/voz. 

TZL-PM10 1,3170 0,0011 
NOx 17,3993 0,8611 
NO2 1,0523 0,0172 
benzen 0,0524 0,0110 
benzo(a)pyren 0,5021 0,1527 
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Tabulka č.B.15: Max. denní přírůstek dopravy vlivem výstavby záměru a nárůst emisí z dopravy 
na trase 4 km 

 
Nárůst max. počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v max. denní intenzitě při 
zohlednění obousměrné dopravy: 
Nárůst     TNA:10 TNA/d  
Nárůst OA:    40 OA/d       
 
Celkový nárůst měrných emisí v kg/d: 
 
Škodlivina TNA O/A Souhrn 
NOx 0,69596 0,34444 1,0404 
NO2 0,042092 0,002752 0,044844 
PM10 (TZL) 0,05268 0,000176 0,052856 
Benzen 0,002096 0,00176 0,003856 
Benzo(a)pyren 0,020084 0,024432 0,044516 
 
Tabulka č.B. 16: Max. denní přírůstek vlivem provozu záměru a nárůst emisí z dopravy na trase 

4 km 
 
Nárůst max. počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v max. denní intenzitě při 
zohlednění obousměrné dopravy: 
Nárůst  TNA:   6 TNA/d       
Nárůst  OA:   12 OA/d       
 
Celkový nárůst měrných emisí v kg/d: 
 
Škodlivina TNA O/A Souhrn 
NOx 0,417583 0,041333 0,458915 
NO2 0,025255 0,000825 0,02608 
PM10 (TZL) 0,031608 0,000052 0,031660 
Benzen 0,001257 0,00052 0,00178 
Benzo(a)pyren 0,012050 0,007329 0,01938 
 
Emise z mimoareálové externí dopravy lze považovat za nevýznamné. 
K emisím z dopravy při provozu záměru je nutno upozornit, že bilance dopravy zahrnují celkový stav 
ČOV po rekonstrukci. Přírůstek proti stávajícímu stavu bude ale cca poloviční, neboť stávající 
provoz rovněž vykazuje dopravu, tj. skutečné přírůstky proti stávajícímu stavu a vůči současnému 
imisnímu pozadí jak kvality ovzduší tak hlukové zátěže budou rovněž cca poloviční než vyplývají 
z uváděných bilancí dopravy. Výše uvedené posouzení dopravy zahrnuje tedy cílový stav záměru 
posouzený v režimu konzervativního přístupu. 
 
KLASIFIKACE ZDROJE 
 
Vzhledem ke kapacitě rekonstruované ČOV vyšší než 2000 EO je ČOV zařazena jako celek podle 
přílohy 1, bod 6.9 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. jako střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší. 

Příslušným úřadem bude vydáno závazné stanovisko k povolení změny středního stacionárního zdroje 
znečišťování ovzduší podle § 17, odst. 1c, zákona č. 86/2002 Sb. 
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VÝSTUPY DO OVZDUŠÍ JAKO PODKLAD ROZPTYLOVÉ STUDIE 
 
VOC 
 
Výstupy VOC vychází z přílohy 1, skupina 4.5, vyhl. 205/2009 Sb. stanovující obecné emisní limity se 
zahrnutím alkanů jako převládající skupiny látek emitovaných jako VOC (alkany C5 – C10). 
Odtahem a čištěním vzdušiny pomocí biofiltrů k záchytu RL (VOC a pachové látky) budou vybaveny 
vybrané zakryté nádrže a další zdroje těkavých RL. Na výstupu z biofiltrů by měl být dodržen max. 
hmotnostní emisní limit VOC 3 000 g/h, při dodržení tohoto limitu není stanoven koncentrační limit 
(vyhl. 205/2009 Sb., obecné emisní limity) a vliv na imisní situaci byl v RS vyhodnocen jako 
nevýznamný s nepřekračováním imisních limitů (blíže viz kap. D.1.1, D.1.2). Při max. množství 
odtahovaných vzdušin z obou BF 6 500 m3/h (bez rezervy) činí odpovídající koncentrace VOC 462 
mg/m3, při využití rezervy dalších 2 000 m3/h je to 353 mg/m3. Potenciální dodavatel udává pro 
dosažení účinnosti biofiltru 60 – 70% na VOC omezení vstupní koncentrace na 300 mg/m3, ta je u obou 
BF dodržena (max. vstupní konc. u BF1 činí 192 mg/m3).  
Z výše uvedeného výpočtu celkových emisí VOC ze zastropených zdrojů vyplývá hodnota 
hmotnostního toku (vstup do BF) 1 240 g/h, této hodnotě odpovídá při max. množství odtahovaných 
vzdušin 6 500 m3/h (bez rezervy) průměrná koncentrace VOC 191 mg/m3, při využití rezervy dalších 2 
000 m3/h je to 146 mg/m3.  
Při zohlednění předběžně předpokládané prům. účinnosti biofiltrů na VOC ve výši 65% (bude 
ověřeno zkouškami v rámci dalších stupňů projektového řešení) pak vyplývá na výstupu z biofiltrů 
celkový hmotnostní tok 434 g/h emisí VOC, který je značně pod výše uvedeným emisním limitem 
3 000 g/h, a tudíž není legislativou stanoven pro tento zdroj emisní koncentrační limit VOC. 
 
PACHOVÉ LÁTKY 
 
V současné době není přímo vyhlášen pro pachové látky ani imisní limit a pro posuzovaný zdroj ani 
emisní limit. 
Proto byly za hranice, se kterými se mají porovnávat vypočtené hodnoty imisních koncentrací 
pachových látek, zvoleny hodnoty, které pravděpodobně budou využity v nově připravované metodice 
MŽP a ČHMÚ (viz rozptylová studie) vycházející zejména z dánských a holandských studií, a to 
koncentrace pachových látek ve výši 1 OUER/m3 jako hranice, od které už je cítit zápach, 3 OUER/m3 
jako hranice, od které už je možné zápach identifikovat (rozlišit od jiných podle kvality) a 
10 OUER/m3 jako hranice, od které už obvykle bývá zápach označován za „obtěžující“. 
Pro posouzení rozptylu pachových látek v ovzduší pomocí uvedené metodiky je nutné přijmout 
zjednodušující předpoklad, že závislost mezi koncentrací pachových látek vyjádřenou při měření (resp. 
mezi koncentrací vypočtenou modelem) v OUER/m3 a množstvím pachových látek v ovzduší je 
lineární a že pachové látky při rozptylu v ovzduší nereagují (viz rozptylová studie). 
 
Nejprve byl proveden výpočet rozptylu pachových látek při jejich emisi z ČOV na úrovni  
10 000 OUER/s. Při této emisi by měla špičková imisní koncentrace pachových látek dosahovat u 
nejvíce zasahované obytné zástavby hodnoty nejvýše 6.7 OUER/m3. 
Na základě výše uvedených vypočtených hodnot byl proveden „zpětný propočet“ s cílem stanovit 
emise pachových látek, které by měly způsobovat dosahování zvolených „limitů“ (tj. z vypočteného 
„nástřelu“ emise 10 000 OUER/s byly přepočteny takové emise pachových látek, aby bylo dosahováno 
v požadovaném místě požadovaných imisních koncentrací na úrovni těchto zvolených „limitů“). 
Z tohoto zpětného propočtu byly vytvořeny další 2 varianty pro emise pachových látek na úrovni 2 000 
a 6 500 OUER/s. 
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Při emisích pachových látek na úrovni 2 000 OUER/s může špičková imisní koncentrace pachových 
látek dosáhnout hodnoty 10 OUER/m3 pouze v areálu provozovny a hodnoty 3 OUER/m3 přibližně na 
hranici areálu ČOV nebo nejvýše několik desítek metrů za ní. Při této úrovni emisí pak hranice 
1 OUER/m3 prochází přibližně po okraji souvislé obytné zástavby na jižním okraji Veltrus. Ani u 
nejvíce zasahovaného nejbližšího obytného domu nepřekračuje příspěvek k imisní koncentraci 
pachových látek asi 1,4 OUER/m3. 
Při emisích pachových látek na úrovni 6 500 OUER/s může špičková imisní koncentrace pachových 
látek dosahovat hodnoty 10 OUER/m3 maximálně několik desítek metrů za hranicí provozovny (areálu 
ČOV). Linie příspěvků o hodnotě imisní koncentrace pachových látek 3 OUER/m3 přibližně kopíruje 
linii hodnoty 1 OUER/m3 v předchozí variantě, tj. prochází přibližně po okraji obytné zástavby na 
jižním okraji Veltrus. Ani u nejvíce zasahovaného nejbližšího obytného domu nepřekračuje příspěvek 
k imisní koncentraci pachových látek asi 4,4 OUER/m3. Při této úrovni emisí dosahují příspěvky 
k imisní koncentraci pachových látek hodnoty 1 OUER/m3 a výše v téměř celé výpočtové oblasti. 
 
Z diskuse výpočtů a závěru RS vyplývá: 
Z řady provedených výpočtů příspěvků k okamžitým („špičkovým“) imisním koncentracím pachových 
látek lze (samozřejmě vzhledem ke vstupním předpokladům s velkou mírou nejistoty, například 
s ohledem na předpokládanou „linearitu“ závislosti mezi hmotnostní koncentrací látek způsobujících 
pachové vjemy a počtem pachových jednotek a na předpokládanou malou reaktivitu pachových látek 
v ovzduší) odvodit, jaká může být maximální úroveň emisí pachových látek z posuzovaného zdroje, 
aby byla dodržena požadovaná koncentrace pachových látek v imisích (například na hranici obytné 
zástavby). 
Za předpokladu, že celkové maximální množství odpadních plynů (vč. rezervy) z posuzovaného zdroje 
v provozovně emitujících pachové látky bude asi 8500 m3/h a prakticky všechny budou čištěny 
biofiltry s prům. účinností pro pachové látky 85 % (tj. při zanedbání „fugitivních“ emisí pachových 
látek) a špičková imisní koncentrace pachových látek způsobená příspěvkem od posuzovaného zdroje 
by nepřesahovala na hranici obytné zástavby 10 OUER/m3 (koncentrace obvykle posuzovaná jako 
hranice možného „obtěžování“), neměla by celková emise pachových látek z posuzovaného zdroje 
v provozovně přesáhnout asi 14 839 OUER/s, což odpovídá přibližně průměrné koncentraci pachových 
látek v odpadních plynech ze zdroje před čištěním v biofiltrech asi 41 899 OUER/m3. Jedná se, 
samozřejmě, jen o aritmetický průměr, který nevypovídá nic o kvalitě jednotlivých procesních zařízení 
a činností (z hlediska emisí pachových látek), zpětný přepočet na koncentrace pachových látek 
v odpadních plynech je nutno brát jen jako ilustrativní. Pro vliv posuzovaných zdrojů na imisní situaci 
v okolí ČOV je rozhodující celková emise pachových látek ze všech zařízení a částí posuzovaného 
zdroje. 
Obdobně lze odvodit, že pro to, aby špičková imisní koncentrace pachových látek způsobená 
příspěvkem od posuzovaného zdroje nepřesahovala na hranici obytné zástavby 3 OUER/m3 
(koncentrace obvykle posuzovaná jako hranice, od které už je možné zápach identifikovat resp. rozlišit 
od jiných podle kvality), neměla by celková emise pachových látek z posuzovaného zdroje 
v provozovně přesáhnout asi 4452 OUER/s, což odpovídá přibližně průměrné koncentraci pachových 
látek v odpadních plynech ze zdroje před čištěním v biofiltrech asi 12 570 OUER/m3. Shodou okolností 
při této emisi kopíruje špičková imisní koncentrace pachových látek ve výši 10 OUER/m3 přibližně 
hranici areálu ČOV. 
Analogicky pak pro to, aby špičková imisní koncentrace pachových látek způsobená příspěvkem od 
posuzovaného zdroje nepřesahovala na hranici obytné zástavby 1 OUER/m3 (koncentrace obvykle 
posuzovaná jako hranice, od které už je cítit zápach), neměla by celková emise pachových látek 
z posuzovaného zdroje v provozovně přesáhnout asi 1 484 OUER/s, což odpovídá přibližně průměrné 
koncentraci pachových látek v odpadních plynech ze zdroje před čištěním v biofiltrech asi 4 
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190 OUER/m3. Shodou okolností opět při této emisi kopíruje špičková imisní koncentrace pachových 
látek ve výši 3 OUER/m3 přibližně hranici areálu ČOV. 
Za předpokladu účinnosti biofiltru 85% pak při zohlednění uvedených koncentrací jako možných max. 
výstupů biofiltrů vychází možný koncentrační vstup na biofiltry pro var. imisní koncentrace 10 
OUER/m3 koncentrace 279 326 OUER/m3, pro var. imisní koncentrace 3 OUER/m3 koncentrace 83 
800 OUER/m3 a pro nejpříznivější var. imisní koncentrace 1 OUER/m3 koncentrace 9 893 OUER/m3. 
 
Ve všech uvedených případech jde o poměrně velké koncentrace pachových látek, které se 
neočekávají v odtahových vzdušinách (viz hmotnostní bilance a koncentrace VOC ve vzdušinách 
v kap. B.III.1).  
 
V r. 2006 bylo provedeno měření pachových látek na hranici pozemku ČOV a byly naměřeny hodnoty 
72 OUER/m3 a 67 OUER/m3 při stávajícím stavu nezakrytých zdrojů emisí pachových látek a bez jejich 
čištění. I když měření ve vztahu k jednotlivým zdrojům ovlivňuje určitá vzdálenost a rozptyl (jde spíše 
o lokální imise než emise), tak ve vztahu k výše uvedenému a srovnání s max. možnými vstupy do 
biofiltrů lze vyslovit předpoklad, že uvedených max. vstupních i výstupních koncentrací nebude 
zdaleka navrženými opatřeními dosaženo, a tím bude zajištěn imisní přípěvek záměru u nejbližší 
obytné zástavby pod hodnotou 1 OUER/m3. 
 
BENZEN 
 
Problematika benzenu souvisí s problematikou VOC. 
Z RS vyplývá, že uváděné hodnoty maximálních příspěvků ke krátkodobým imisním koncentracím 
benzenu jsou maximálními možnými vypočtenými odhady imisních koncentrací teoreticky 
dosažitelnými při souběhu kritických rozptylových faktorů (tj. za kritického směru a rychlosti větru pro 
daný referenční bod a za kritického teplotního vertikálního zvrstvení atmosféry) a ještě za současného 
emisního maxima, tj. při provozu posuzované ČOV s emisemi benzenu na úrovni emisního limitu 50 
mg/m3  (příloha 1, skupina 4.6, vyhl. 205/2009 Sb.).  Reálná pravděpodobnost výskytu vysokých 
hodnot benzenu ve vztahu k jeho obsahu v produktech je proto značně nízká. 
 
B.III.2  ODPADNÍ VODY 
 
Ve vztahu k této kapitole lze rozlišovat dvojí pohled: 
1. Vyčištěné OV vypouštěné z ČOV Rafinérie a celkové vyčištěné vody vypouštěné do recipientu 

(směsný proud včetně PV z R-ČOV). Vyčištěné OV jsou v podstatě produktem procesu 
rekonstruované komplexní ČOV a tvoří výstup ze záměru ve smyslu této kapitoly.  
Množství OV vznikajících v procesech technologie ČOV je odváděné vnitřní kanalizací na vstupu 
do ČOV. Toto množství je minimální. 

 
2. Podmínky stávajícího stavu nakládání s vypouštěnými vodami z vlastní ČOV Rafinérie a ze 

směsného proudu  zahrnujícího i R-ČOV jsou stanoveny v platném integrovaném povolení (IP), 
které zahrnuje v části A.2 Voda: 
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A.2.2 Povolené množství vypouštěných OV 
Zahrnuje OV z ČOV Rafinérie vypouštěné přes biologický rybník společně s vodami z R-ČOV. 
   
Tabulka č. B. 17:  Množství OV celkem 
 

průměr v l/sec max. l/sec max. m3/měsíc m3/rok 
96 120 300 000 3 500 000 

 
A.2.3 Emisní limity ČOV – průměrné a nejvýše přípustné ukazatele koncentrace vypouštěných 

OV z ČOV Rafinérie Kralupy nad Vltavou za biologickým rybníkem 
 
Tabulka č. B. 18: Limity integrovaného povolení pro odtok z ČOV Rafinérie za biologickým 

rybníkem 
 
Ukazatel "p" – mg/l 

přípustné hodnoty 
"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného     

znečištění 

CHSKCr 200 400 190 

BSK5 46 90 33 
NL 50 100 67 
N-NH4 (Z) 40 80 7 

38 N-NH4 (L) 20 40 38 
 C10-C40 4 8 8 

PAU 0,01  0,02 0,0045 

 
A.2.4  Emisní limity směsný proud – průměrné a nejvýše přípustné ukazatele koncentrace a 

množství znečištění vypouštěné směsi OV z ČOV Rafinérie a R-ČOV do řeky Vltavy 
prostřednictvím samostatného potrubního vedení 

 

Tabulka č. B. 19: Limity integrovaného povolení pro směsný OV z ČOV Rafinérie a R-ČOV 
 

Ukazatel "p" – mg/l 
přípustné hodnoty 

"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného 

znečištění 

CHSKCr 120 240 200 

BSK5 35 70 35 
NL 45 90 70 

N-NH4 (Z) 20 40 7,5 
38 N-NH4 (L) 10 20 40 
 C10-C40 4 8 8,5 

PAU 0,004  0,009 0,005 
 

Uvedené integrované povolení k vypouštění OV z ČOV do povrchových vod platilo do 30.3.2012, a 
rozhodnutím o změně vydaném KÚ Středočeského kraje (zn. 201411/2010/KUSK OŽP/HRA ze dne 
2.3.2011) bylo prodlouženo do 31.12.2015. 
V souvislosti s výstavbou záměru bude před vydáním stavebního povolení požádáno o změnu 
integrovaného povolení.  
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Požadovaná kvalita vypouštěných OV na odtoku ČOV je obecně stanovena novelou nařízení vlády 
(NV) č. 61/2003 Sb. v platném znění, tj. NV č. 23/2011 Sb., a konkrétně rozhodnutím místně 
příslušného vodoprávního úřadu (rozhodnutí o nakládání s vodami, integrované povolení) se 
stanovením emisních limitů přípustné „p" a ve sledovaných ukazatelích v závislosti na zařazení ČOV 
podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do odvětví 19.2 Výroba rafinovaných ropných 
produktů, a maximální „m" hodnoty ve sledovaných ukazatelích. 
Pro rekonstrukci ČOV ČeR Kralupy byly navrženy hodnoty kvality odtoku na základě vyjádření 
Povodí Vltavy zn.: 2009/26751/243 ze dne 26.5.2009 a s respektováním limitů stanovených Povodím 
Vltavy. 
 

Tabulka č. B. 20: Srovnání limitů kvality odtoku ČOV dle IP, NV 23/2011 Sb. a Povodí Vltavy 
 

Kvalita odtoku 
(mg/l) 

Platné limity IP 
současné 
"p" / "m" 

NV 23/2011 Sb. 
CZ-NACE 19.2 

přípustné hodnoty 
"p" 

Limity Povodí 
návrh 2009 
"p" / "m" 

CHSKCr 200/400 250 125/180 

BSK5 46/90 50 20/50 
NL 50/100 50 50/80 
N-NH4 (Z) 40/80 40 - 
N-NH4 (L) 20/40 20 - 

 N-NH4 - - prům. 10/20 

C10-C40 4/8 5 4/8 
PAU 0,01 / 0,02 0,01 0,01 / 0,02 

Poznámka: limity dle dikce NV platí pro odtok z biologického rybníka ČOV Rafinerie 
 
Tabulka č. B. 21: Srovnání limitů kvality směsného proudu (ČOV Rafinérie + R-ČOV) dle IP a 

Povodí Vltavy 
 
Kvalita odtoku 
(mg/l) 

Platné limity IP 
současné 
"p" / "m" 

Limity Povodí 
návrh 2009 
"p" / "m" 

CHSKCr 120/240 80/120 

BSK5 35/70 15/30 

NL 45/90 30/50 

N-NH4 (Z) 20/40 - 
N-NH4 (L) 10/20 - 

 N-NH4 - prům. 5/10 

C10-C40 4/8 4/8 
PAU 0,004 / 0,009 0,004/0,009 

Poznámka: limity dle Povodí Vltavy nezahrnují roční bilanční hodnoty  
 
Odtok z ČOV a celkový směsný odtok vč. R-ČOV je roven cca jejich nátoku (produkce kalu a 
separovaných RL je cca vyrovnána vstupem chemikálií a technologické a pitné vody pro přípravu 
jejich roztoků). 
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NÁVRHOVÁ ODTOKOVÁ MNOŽSTVÍ 
 
ČOV Rafinérie  
QØ       41,67 l/s  (150 m3/h) jako výpočtový roční průměr 
Qmax       77,8 l/s (280 m3/h) 
Qmax = Qsrmax, zahrnuje vedle nátoku SEGREGACE I a části vod SEGREGACE II na hlavní čistící 
linku i možnost řízeného čerpání až 80 m3.h-1 OV z linky mech. předčištění naředěných srážkových 
průtoků z retenčních nádrží (přívod SEGREGACE II). 

Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
 
R-ČOV 
QØ      41,67 l/s  (150 m3/h) jako výpočtový roční průměr 
Qmax      69,4 l/s (250 m3/h) jako max. využitelná kapacita 
Qroční       150 x 8 760 h = 1 314 000 m3/rok 
 
CELKOVÝ ODTOK (limitované hodnoty) 
QØ      83,34 l/s  (300 m3/h) jako výpočtový roční průměr 
Qmax      147,2 l/s (530 m3/h) jako max. využitelná kapacita 
Qměsíc       219 000 m3/rok 
Qroční       2 628 000 m3/rok 
 
Uvedené návrhové hodnoty překračují limit Qmax 120 l/s dle IP z důvodu zvýšené kapacity 
rekonstruované ČOV umožňující biologické čištění zvýšeného podílu vod SEGREGACE II a zvýšené 
kapacity intenzifikované R-ČOV umožňující vyšší flexibilitu čerpání PV z HOPV. 
Dle uvedeného bude v návrhu limitů množství upravena hodnota Qmax., ostatní hodnoty zůstávají dle 
platného IP. 
 
Tabulka č. B. 22:   Návrh limitů celkového směsného množství OV vypouštěných do recipientu 
 
průměr v l/sec max. l/sec max. m3/měsíc m3/rok 

96 150 300 000 3 500 000 
Poznámka:  

Návrhové max. vypouštěné množství zohledňuje: 

- výhledovou cílovou produkci OV z výrobních provozů 

- navrženou kapacitu ČOV Rafinérie max. využitelnou pro zvýšenou úroveň biologického čištění 
srážkových vod 

- zvýšenou kapacitu R-ČOV využitelnou pro krátkodobé zvýšené čerpání PV z HOPV 

- možný (i když málo pravděpodobný) úplný souběh všech uvedených produkcí OV, SV a PV se 
souběžným  provozem ČOV Rafinérie a R-ČOV na plnou kapacitu 
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NÁVRHOVÉ VYPOUŠTĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ 

TRVALÝ PROVOZ 

ODTOK Z ČOV RAFINÉRIE 

Z hlediska vypouštěného znečištění bude pro odtok z ČOV a trvalý provoz respektován požadavek 
Povodí Vltavy na koncentrační limity, návrh bilančních limitů je vypočten z „p“ hodnot, u N-NH4 
z průměru, a z návrhového množství vypouštěných vod z ČOV ve výši 1 314 000 m3/rok  (v 
předběžném stanovisku Povodí Vltavy nebyly bilanční limity uvedeny). 
 
Tabulka č. B. 23: Návrhové limity znečištění odtoku ČOV Rafinérie pro trvalý provoz 
 
Ukazatel "p" – mg/l 

přípustné hodnoty 
"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného     

znečištění 

t/rok 
srovnání s limity dle 

IP 

CHSKCr 125 180 164,25 190 

BSK5 20 50 26,28 33 
NL 50 80 65,7 67 
N-NH4  

celoročně 
prům. 10 20 13,14 7 (Z) + 38 (L) 

C10-C40 4 8 5,26 8 
PAU 0,01  0,02 0,0131 0,0045 

 
Z výše uvedených tabulek je patrné, že po rekonstrukci ČOV dojde ve vztahu k platnému IP k 
významnému snížení jak koncentračních tak bilančních hodnot vypouštěných OV vyjma ukazatele 
PAU, kde je bilanční nárůst odůvodněný vyšším cílovým množstvím vypouštěných vod při stejných 
koncentračních limitech. 
Pro výpočet návrhu ročních bilancí byly zvoleny nižší „p“ hodnoty dle požadavku Povodí Vltavy, a to 
vzhledem k charakteru OV, pro které lze předpokládat hodnotu ročních průměrů blížících se těmto „p“ 
hodnotám, u většiny ukazatelů nižším než emisní „p“ standardy dle platné novely NV č. 61/2001 Sb. 
 
Poznámka:         
Hodnoty N-NH4 nejsou v požadavku Povodí členěny na Z a L. Dále je nutno upozornit, že průměrná 
hodnota místo „p“ hodnot platí dle NV č. 23/2011 Sb. pro městské odpadní vody, pro CZ-NACE 19.2 
uvádí NV pouze přípustné hodnoty „p“. Z hlediska absence členění limitů N-NH4  na Z a L lze konstatovat, 
že v případě použití ročního průměru platí tato ustanovení: 

- průměrná hodnota je aritmetickým průměrem koncentrací za kalendářní rok a nesmí být 
překročena. Pro městské OV legislativa nerozlišuje N-NH4 (Z) a N-NH4 (L) tak jako část B. 
Průmyslové OV dle přílohy 1 NV č. 23/2011 Sb.   

- „m“hodnota platí pro období, ve kterém je teplota OV na odtoku z biologického stupně (u 
předmětného záměru jde o odtok z koncové části, biologického rybníka) vyšší než 12°C. Teplota 
OV se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne 
byla 3 měření vyšší než 12°C.Toto omezení neplatí pro průměrnou resp. „p“ hodnotu. 

- členění ročních bilancí N-NH4 na období Z a L dle současného IP nemá logické opodstatnění, 
nelze předem předpokládat, kolik dní v roce bude spadat do Z a kolik do L. Toto členění může 
vést k nedodržení některé bilanční hodnoty (Z nebo L) i při velmi dobré funkci ČOV. 

 
Z odborného hlediska je u problematiky N-NH4 ale vhodné se přiklonit k požadavkům Povodí, neboť 
navrhovaná technologie s nitrifikací a denitrifikací odpovídá svojí podstatou technologii používané pro 
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čištění městských vod vč. vlivu teploty na tyto procesy. Z tohoto důvodu lze navrhnout pro limity N-
NH4 zavedení ročního průměru v souladu s požadavkem Povodí Vltavy místo „p“ hodnoty N-NH4 
(L) s tím, že průměr je 50% hodnota z „p“ hodnoty dle současného IP (poloviční hodnota 
průměru je v souladu s Metodickým pokynem MŽP pro výpočty limitů kombinovaným 
postupem). Legislativa řeší vliv nízké teploty na nitrifikaci a denitrifikaci příliš zjednodušeným 
způsobem, je nutno si uvědomit, že při poklesu teploty pod 12°C je značně narušen proces denitrifikace 
a částečně i nitrifikace, při delším (několikadenním) trvání dojde ke změnám ve složení 
mikroorganismů aktivovaného kalu v neprospěch populace nitrifikačních a denitrifikačních 
mikroorganismů. Návrat k původnímu stavu je ale dlouhodobější, nelze jej očekávat ihned po zvýšení 
teploty nad 12° C, kdy by dle představy legislativy měly začít ihned platit přísnější L hodnoty. 
 
CELKOVÝ SMĚSNÝ ODTOK DO RECIPIENTU 
 
Pro celkový odtok (směsný proud směsi OV vypouštěné z ČOV Rafinérie a R-ČOV do řeky Vltavy) 
jsou navrženy limity dle požadavku Povodí Vltavy. 
Návrh bilančních limitů je vypočten z „p“ hodnot, u N-NH4 z průměru, a z návrhového množství směsi 
vypouštěných vod ve výši 2 628 000 m3/rok  (v předběžném stanovisku Povodí Vltavy nebyly bilanční 
limity uvedeny). 
 
Tabulka č. B. 24:  Návrhové limity znečištění pro směsný proud z ČOV Rafinérie a R-ČOV 

vypouštěný do recipientu v trvalém provozu 
 
Ukazatel "p" – mg/l 

přípustné hodnoty 
"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného 

znečištění 

t/rok 
srovnání s limity 

dle IP 

CHSKCr 80 120 210,24 200 

BSK5 15 30 39,42 35 
NL 30 50 78,84 70 
N-NH4  

celoročně 
prům. 5 10 13,14 7,5 (Z) + 40 (L) 

C10-C40 4 8 10,51 8,5 
PAU 0,004  0,009 0,010 0,005 

 
Z výše uvedených tabulek je patrné, že po rekonstrukci ČOV a R-ČOV dojde ve vztahu k platnému IP 
k významnému snížení koncentračních hodnot vypouštěných OV vyjma ukazatele C10-C40 a PAU 
(zůstávají v úrovni IP). Bilanční hodnoty pro cílový stav jsou proti limitům dle IP mírně zvýšené, toto 
je odůvodněné vyšším cílovým množstvím směsného proudu vypouštěných vod při navržených nižších 
či stejných cílových koncentračních limitech. Pro výpočet návrhu ročních bilancí byly zvoleny nižší 
„p“ hodnoty dle požadavku Povodí Vltavy, a to vzhledem k charakteru OV a PV z R-ČOV, pro které 
lze předpokládat hodnotu ročních průměrů blížících se těmto „p“ hodnotám. 
Poznámka: k problematice N-NH4  platí obdobné jako u odtoku ČOV 
 

OBDOBÍ VÝSTAVBY A ZKUŠEBNÍ  PROVOZ 

V době výstavby bude jejím postupem stávající ČOV určitým způsobem ovlivňována s možností 
dosahování vyšších hodnot zbytkového znečištění vyčištěných vod, zejména v určitých časově 
omezených úsecích výstavby. Lze tedy doporučit zahrnout toto období do režimu zkušebního provozu 
předpokládaného z důvodu složitého procesu optimalizace realizované rekonstrukce v délce 24 měsíců. 
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Ve vyjádření Povodí Vltavy (zn. 14700/2010-PVL ze dne 12.3.2010) je požadováno plnění limitů pro 
trvalý provoz již v průběhu zkušebního provozu. Tento požadavek je vzhledem k charakteru 
rekonstrukce i technologie čištění předmětných OV a PV příliš striktní, a lze doporučit využití 
legislativní možnosti vodoprávního úřadu pro výše uvedená období provozu (viz dále). 

V souladu s §38, odst. 12 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (zákon č. 273/2010 Sb.) 
bude provozovatelem požádáno pro celkové období výstavby  (tj. 46 měsíců vč. konečného schválení 
provozu) a zkušebního provozu (24 měsíců), tj. pro dobu 70 měsíců, o povolení vypouštění vyšších 
hodnot ukazatelů znečištění OV než jsou hodnoty navržené pro trvalý provoz. Předběžně lze doporučit 
pro ČOV Rafinérie „p“ hodnoty a průměr N-NH4 ve výši „p“ hodnot dle přílohy 1 NV č. 23/2011 Sb. 
(u N-NH4 střední hodnoty mezi (Z) a (L) hodnotou), výše „m“ hodnot bude odpovídat poměru „m“ a 
„p“ hodnot dle požadavků Povodí Vltavy.  
Návrh bilančních limitů vychází z bilancí stanovených „p“ hodnot resp. průměrů a odpovídajícího 
množství vypouštěných vod v cílovém stavu. 

ODTOK ČOV RAFINÉRIE 

Tabulka č. B.25: Návrhové limity znečištění odtoku ČOV Rafinérie pro výstavbu a zkušební 
provoz 

 
Ukazatel "p" – mg/l 

přípustné hodnoty 
"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného     

znečištění 

CHSKCr 250 360 328,5 

BSK5 50 125 65,7 
NL 50 80 65,7 
N-NH4  30 60 39,4 

C10-C40 5 10 6,57 

PAU 0,01  0,02 0,013 

 
CELKOVÝ SMĚSNÝ ODTOK DO RECIPIENTU 
 
Pro celkový odtok platí obdobný přístup jako pro odtok z ČOV. 
Pro směsný odtok budou „p“ hodnoty limitů pro ČOV Rafinérie upraveny v poměru „p“ hodnot dle 
požadavků Povodí Vltavy. 

Tabulka č. B. 26:  Návrhové limity znečištění celkového směsného odtoku do recipientu pro 
výstavbu a zkušební provoz 

 
Ukazatel "p" – mg/l 

přípustné hodnoty 
"m" – mg/l 
max. hodnoty 

t/rok 
množství vypouštěného     

znečištění 

CHSKCr 160 240 420,5 

BSK5 38 76 100 

NL 30 50 78,9 

N-NH4  15 30 39,4 

C10-C40 5 10 13,14 
PAU 0,004  0,009 0,010 
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Souhrnně lze konstatovat, že ve vztahu k cílovým požadavkům na užívání vody a normám 
environmentální kvality vod budou výhledově stanoveny pro veškeré zdroje emisí do povrchových vod 
tzv. cílové emisní limity. Ty bude stanovovat vodoprávní úřad podle emisně-imisního kombinovaného 
přístupu dle vydané platné metodiky.  
 

Při stanovení cílových emisních limitů je nutno postupovat v souladu s §6 odst. 11 novely N.V. č. 
61/2003 Sb., který v poslední větě konstatuje: 

V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití 
nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních 
přírodních podmínek (tím se např. rozumí charakter recipientu), stanoví vodoprávní úřad emisní 
limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepších dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout. 

Navržené limity pro trvalý provoz lze za uvedené nejpřísnější limity považovat. 

K výše uvedenému je nutno upozornit, že od r. 2010 by měly být emisní limity stanovovány 
kombinovaným způsobem, a v souladu s Metodickým pokynem MŽP budou do výpočtu dle tohoto 
postupu vstupovat celoroční průměry všech průtoků i koncentračních hodnot, a to jak odpadních vod 
tak i recipientu. V důsledku tohoto budou posuzované a výpočtem dosažené koncentrační hodnoty 
kvality vody v recipientu pod výpustí vyčištěných vod Rafinérie výrazně nižší a vliv odpadních vod na 
recipient příznivější než při dosavadním používaném způsobu výpočtu s použitím směšovací rovnice 
vztažené na Q355 recipientu. 
Emisní limity kombinovaným způsobem stanoví dle §6 odst. 11 novely N.V. č. 61/2003 Sb. 
vodoprávní úřad (viz rovněž kap. D.I.4). 
Navrženou komplexní technologii ČOV Rafinerie + R-ČOV lze na základě relevantních kritérií 
posuzování technologií čištění odpadních vod a plnění hledisek BAT platných pro rafinérie ropy 
považovat za nejlepší dostupnou technologii (viz kap. B.I.6). 
 
B.III.3  ODPADY 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ ZÁMĚRU 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 
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Tabulka č. B.27:  Odpady vznikající při výstavbě 
 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

05  Odpady ze zpracování ropy……  
05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky  
N 

15 Odpadní obaly  
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
N 

15 02 02 
 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

15 02 03 Absorpční činidla neznečištěná  O 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst) 
 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahujících nebezpečné látky 
N 

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

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
N 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiní nebezpečné látky N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 06 04 Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) O 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 08 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Odhad bilancí rozhodujících odpadů z výstavby:   356,5 t 
Č. 17 01 01, 17 01 06*, 17 01 07, 17 09 03* a 17 09 04:  
(odpady z demolice staveních konstrukcí) 
Č. 17 05 03* a 17 05 04 (odtěžené zeminy):    289,0 t 
Č. 17 04 05 a 17 04 09* (demontovaná zařízení):   100,0 t 
Č. 05 01 09*   Kaly z čištění biologického rybníka   600 t 
Č. 05 01 09*   Kaly z čištění lapáku písku,    100 t 

retenčních nádrží, API usazováků apod.                               
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Bilance ostatních odpadů nelze v této fázi stanovit, předpokládá se produkce odpadů kategorie O v řádu 
do několika desítek tun u každého z odpadů a produkce odpadů kategorie N v řádu jednotek tun u 
každého z odpadů. 
Odhad ostatních odpadů celkem:     do 100 t 
 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou předány původcem odpadu na základě 
smluvního vztahu oprávněné osobě (organizaci) vlastnící příslušné legislativní oprávnění a technické 
vybavení k jeho využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 185/2001 Sb. v 
platném znění a jeho prováděcími předpisy). 
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 
Sb. 
Lze doporučit, aby investor při uzavírání smluvních vztahů na jednotlivé dodávky stavebních prací 
zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele stavby jako původce odpadu zajistit odstraňování 
veškerých odpadů způsobených jeho činností v souladu s platnou legislativou. 
Předpokládá se vzhledem k charakteru staveniště a dosavadnímu využívání lokality minimální objem 
odstraněné kulturní vrstvy půdy (ornice). Tato zemina bude zpětně využita k terénním úpravám na 
lokalitě.  
Výkopová zemina bude po ověření její kvality (ve vztahu k využívání lokality) využita k úpravám na 
povrchu terénu přednostně na lokalitě. Přebytek zeminy bude deklarován jako odpad. Kontaminovaná 
zemina bude uložena na skládku příslušné skupiny, nekontaminovaná zemina bude odpadem externě 
využitelným. Vzhledem k charakteru využití lokality ČOV a charakteru čištěných odpadních vod lze 
předpokládat spíše významný podíl odtěžených zemin a demoličních materiálů kontaminovaných 
ropnými látkami. 
Odpady a jejich bilance vznikající při výstavbě záměru nelze v současné době s ohledem na počáteční 
fázi projektové připravenost stavby přesněji stanovit. Lze pouze přibližně spočítat rámcový rozsah 
přebytečné zeminy a demoličních odpadů na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného 
rozsahu a charakteru výstavby. 
S ohledem na charakter terénu a výstavby je možno předpokládat relativně malý rozsah zemních prací a 
terénních úprav, je předpokládána přebytková ale nevýznamná bilance zemin.  
Vzhledem k uvedenému charakteru dosavadního využívání lokality ČOV bude nezbytné pro konečné 
zařazení výkopové zeminy a demoličních materiálů do příslušné kategorie provedení vzorkování a  
analýz zemin v rámci odtěžby a demoličních materiálů v průběhu výstavby, zejména pak pod a v okolí 
objektů mechanického předčištění odpadních vod a zařízení ve kterých je nakládáno s odloučenými 
ropnými látkami. Dle zjištěných výsledků pak bude upravena kategorizace těchto odpadů a způsob 
nakládání s nimi.  
 
Bližší členění odpadů ze stavební činnosti je uvedeno v kap. B.II.4. 
 
Původcem odpadů z výstavby bude zhotovitel stavby. Odpady budou předány oprávněné osobě k 
dalšímu nakládání s nimi. Převzetí odpadů oprávněnou osobou musí být zdokumentováno v souladu s 
příslušnými předpisy. 
 
Souhrnně bude s veškerými produkovanými odpady z výstavby (vč. výkopové zeminy odvážené 
z lokality) nakládáno v souladu s platnou legislativou, a tyto budou předány oprávněné osobě k jejich 
odstranění či využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění (jedná se zejména o 
přílohu č. 9 ve vztahu k limitním koncentracím škodlivin ve vytěžených zeminách) a jeho 
prováděcími předpisy (zejména vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu). 
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ODPADY A PRODUKTY VZNIKAJÍCÍ PROVOZEM ZÁMĚRU 
 
HLAVNÍ ODPADY  
 
Možnosti využití nebo odstranění hlavních odpadů z technologie rekonstruované ČOV jsou dány: 
- jejich vlastnostmi a případnými obsahy nebezpečných látek 
- aktuálními komerčními možnostmi jejich využití 
- podmínkami příslušné legislativy pro konkrétní možnosti jejich odstranění a využití 
 
Seznam a zařazení odpadů do skupin podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) v platném 
znění.  

 
1. Shrabky z česlí            
Množství shrabků  cca 60% vlhkosti  264 kg/rok (cca 240 l/rok) 
Skupina odpadu:    19 08 01* 
Název:      Shrabky z česlí  
      (obsahující nebezpečné látky) 
Doprava: cca 1 kontejner á 5 m3 za rok     

(nenaplněný) 
Odstranění:     předání externí oprávněné firmě k odstranění 
 
2. Písek z lapáku písku     
Množství písku cca 40% vlhkosti  5 m3/rok (cca15 t/rok)  
Skupina odpadu:    19 08 02  
Název:      Odpady z lapáků písku 

(vzhledem k předpokládanému promývání písku nebude 
tento obsahovat nebezpečné látky)  

Doprava:     cca 1 kontejner á 5 m3 za rok  
Odstranění:     předání externí oprávněné firmě k odstranění 
 
3. Odvodněný směsný kal z ČOV (vč. nové flotace) 
   (z obou odstředivek) 
Množství odvodněného cca 30% kalu 1 128 t/rok (cca 1 025 m3/rok) 
Skupina odpadu:    05 01 09* 
Název:      Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku  

   obsahující nebezpečné látky 
Doprava:     cca 103 kontejnerů á 10 m3 za rok 
Odstranění:     předání externí oprávněné firmě k odstranění nebo 
využití 
 
4. Upotřebené náplně biofiltrů 
Množství upotřebených náplní celkem 238 t/3 roky (170 m3/3 roky) 
Skupina odpadu:    kód 19 01 07* 
Název:      Pevné odpady z čištění odpadních plynů 
Doprava:     cca 17 kontejnerů á 10 m3 za 3 roky 
Odstranění:     předání externí oprávněné firmě k odstranění 
 
Separované ropné látky jsou využity zpětně ve výrobě, v místě jejich vzniku, a nejsou z hlediska 
legislativy odpadem. 
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OSTATNÍ ODPADY 
 
Vedle výše uvedených odpadů bude nutno počítat s produkcí omezeného množství různých odpadů 
odpovídajících charakteru provozu záměru (textilní odpady, mazadla, oleje, akumulátory apod.).  
 
Tabulka č. B.28:  Ostatní potenciální odpady z provozu ČOV 
 
Katalogový název odpadu 
(produkční název) 

Kód Kategorie Množství Základní způsob 
odstranění nebo 

využití 
Sklo 20 01 02 O 100 kg/ro recyklace 
Papír a lepenka 20 01 01 O 500 kg/rok recyklace 
Plasty 
(plastické obaly, kontejnery, 
nádoby) 

20 01 39 O 500kg/rok recyklace 

Nechlorované minerální, 
motorové, převodové a mazací 
oleje 

13 02 05 N 300 l/rok recyklace 

Syntetické minerální, 
motorové, převodové a mazací 
oleje 

13 02 06 N 300 l/rok recyklace 

Absorpční činidla, filtrační 
matriály (vč. olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami 
(olejové filtry) 

15 02 02 N 300 kg/rok spalování 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 3 t/rok skládkování 
Poznámka: uvedené hmotnostní bilance ostatních odpadů jsou předběžné a orientační, odvozené z již projektovaných 

obdobných provozů 
 
Veškeré kontejnery s uvedenými odpady budou umístěny na vodohospodářsky zabezpečené lokální 
ploše s jejím odvodněním do vnitřní areálové průmyslové kanalizace. Toto zabezpečení a charakter 
odpadů budou vylučovat kontaminaci podzemních vod a úniky nebezpečných látek do dešťové 
kanalizace lokality. 
 
Základní způsoby využití odpadů jsou uvedeny v příloze č. 3 a odstranění odpadů v příloze č. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Původcem odpadů bude provozovatel ČOV. Odpady budou předány oprávněné osobě k dalšímu 
nakládání s nimi (k odstranění nebo využití). Převzetí odpadů oprávněnou osobou musí být 
zdokumentováno v souladu s příslušnými předpisy. 
 
Souhrnně bude s veškerými produkovanými odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou, a 
tyto budou předány oprávněné osobě k jejich odstranění či využití v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy. 
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B.III.4  OSTATNÍ VÝSTUPY 
 
Z ostatních výstupů v rámci výstavby a provozu záměru připadají v úvahu především hluk, dále 
vibrace, potenciálně záření a emise pachových látek. 
 
LEGISLATIVA - HLUK 
 
Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 274/2003 Sb. definuje chráněný venkovní prostor staveb a 
chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §30 odst.3 rozumí  nezastavěné 
pozemky užívané k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské 
účely, lesů a venkovních stanovišť. Rekreací se rozumí i pobyt na pozemku náležejícímu k bytovému 
nebo rodinnému domu. Chráněným venkovním prostorem stavby se pak rozumí venkovní prostor do 
vzdálenosti 2 m od bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní 
a sociální účely a funkčně obdobných staveb. 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
šířeného při stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 
staveb v době od                   

06.00 do 07.00 hodin   LAeq,s = 60 dB 

07.00 do 21.00 hodin   LAeq,s = 65 dB 

21.00 do 22.00 hodin   LAeq,s = 60 dB 

 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. stanovuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
šířeného za provozu výrobních areálu včetně vnitrozávodní dopravy pro chráněný venkovní prostor 
ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na: 

LAeq,8hodin = 50 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin      a 

LAeq,1hodina = 40 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin. 

V případě, že zvuk obsahuje tónové složky, přičítá se delší korekce  -5dB. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin denní doby a 1 nejhlučnější hodinu noční doby. 
 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk z dopravy na veřejných silničních komunikacích a chráněný venkovní prostor a chráněný 
venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na: 

LAeq,16hodin = 55 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin    a 
LAeq,8hodin = 45 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin 
 

Hladina akustického tlaku z dopravy na pozemních komunikacích se stanovuje pro 16 hodin denní 
doby a 8 hodin noční doby. 
 
POPIS POLOHY STAVBY A VÝPOČTOVÝCH BODŮ 
 
Plocha ČOV v areálu investora a nejbližší chráněné objekty 
Prostor ČOV je situován při severní hranici areálu společnosti Česká rafinérská a.s. Areál vyplňuje 
prostor mezi městy Kralupy nad Vltavou, místní část Lobeček na jihozápadě a Veltrusy na severu. 
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Mezi severním okrajem areálu investora a jižním okrajem městské zástavby města Veltrusy je vedena 
silnice II/608. Jižní okraj městské zástavby města Veltrusy je dominantně tvořen rodinnými domy. 
Pro další výpočty byly zvoleny 2 výpočtové body shodné s měřícími místy pro nepravidelná kontrolní 
měření hluku šířeného za provozu v areálu investora. 
Poloha severního okraje areálu investora a výpočtových bodů je zřejmá z leteckého snímku na obr.č. 
B.2. 

 

 
 

Obr. č. B.2: Poloha výpočtových bodů 
 
Obr.č. B.3: Výpočtový bod č. 1 

Výpočtový bod č.1 je 
stanoven na hranici chráněného 
venkovního prostoru stavby 
dvoupodlažního rodinného domu 
na ul.Pod Horami č.p.492, 
parc.č.490, k.ú. Veltrusy. Rodinný 
domek leží  ve vzdálenosti cca 290 
m severovýchodně od okraje 
prostoru ČOV. Poloha 
výpočtového bodu je zřejmá 
detailu katastrální mapy na obr. č. 
B.3. 
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Obr.č. B.4: Výpočtový bod č. 2 
 

Výpočtový bod č.2 je 
stanoven na hranici chráněného 
venkovního prostoru stavby 
dvoupodlažního rodinného domu 
na ul.Jos.Dvořáka č.p.475, parc. 
č. 465, k.ú. Veltrusy. Rodinný 
domek leží ve vzdálenosti cca 
455 m severně od okraje 
prostoru ČOV. Poloha 
výpočtového bodu je zřejmá 
z detailu katastrální mapy na 
obr.č. B.4. 
 
 

 
VÝSTAVBA ZÁMĚRU 
 
HLUK 
 
Hluk v době výstavby 
 
V rámci výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanizmy a jejich činnost. Předpokládá se 
nasazení mechanizace srovnatelné se sdruženou bytovou výstavbou omezeného rozsahu. Výstavba 
ovlivní pouze bezprostřední okolí staveniště, doprava pak širší okolí. 
Stavební práce vč. dopravy s vyšší hlukovou zátěží budou omezeny pouze na denní dobu v max. 
časovém rozmezí od 7.00 do 21.00 hodin, montážní práce s nižší hlučností a v uzavřených objektech 
bude možné provádět i v noční době. 
Stavební práce s významnými hlukovými emisemi nebudou prováděny o víkendech. 
 
V průběhu výstavby nebudou používány materiály produkující pachové látky nebo některou z forem 
záření. 
 
Způsob (množství, kvalitní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v zájmovém 
území bude záviset na dodavatelských stavebních firmách. 
Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že 
souvislá obytná zástavba je situována mimo přímý dosah vlastní stavby (nejbližší obytná zástavba 
města Veltrusy je ve vzdálenosti cca 350 m). 
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80 dB(A). 
Doprava bude vedena prioritně po II/608 a po D8 mimo okolní obytnou zástavbu. 
 
Hladina akustického tlaku během výstavby areálu 
 
Postup výstavby 
Je uveden v kapitole D.III při popisu rizik v době nestandardních stavů, do kterých výstavba 
rekonstrukce ČOV spadá. 
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Výpočet hluku ze stavební činnosti 
Předpokládá se, že výstavba bude probíhat vč. přípravných a dokončovacích prací v době od 6.00 hodin 
do 21.00 hodin. V první hodině budou probíhat zejména přípravné práce s minimální produkcí hluku. 
Těžiště hlavních prací bude probíhat v době od 7.00 do 19.00 hodin, do 21 h budou probíhat především 
dokončovací, hlukově méně významné práce.  
Pro výpočet hluku ze stavební činnosti byl vybrán 1 výpočtový bod, a to výpočtový bod č.1 ležící 
nejblíže staveništi areálu. 
Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení. V době zpracování studie tedy nejsou známy 
konkrétní typy stavebních mechanismů, místa a doby jejich nasazení. 
 
Z výše uvedené literatury jsou převzaty hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení pracovních 
strojů a běžné stavební činnosti: 

pálení acetylénovým hořákem LAeq,T = 76 dB ve vzdálenosti 10 m 
rýpadlo v běžném nasazení LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 
rýpadlo s hydraulickým kladivem LAeq,T = 91 dB ve vzdálenosti 10 m 
stojící automíchač při míchání betonu LAeq,T = 80 dB ve vzdálenosti 10 m 
čerpadlo betonové směsi  LAeq,T = 85 dB ve vzdálenosti 10 m 
autojeřáb při zdvihu  LAeq,T = 72 dB ve vzdálenosti 10 m 
pomalu jedoucí nákladní vozidlo  LAeq,T = 78 dB ve vzdálenosti 10 m 
běžná stavební činnost – zdění, manipulace, apod.  LAeq,T = 65 dB      ve vzdálenosti 10 m 
 

Zdrojem hluku je v každém stavebním mechanismu jeho pohonná část, tzn. motor s převodovkou. 
Velikost pohonných částí strojů je vzhledem ke vzdálenostem k výpočtovým bodům velmi  malá a lze 
je tak nahradit bodovými zdroji hluku.  
 
Metodika výpočtu hladiny akustického tlaku bodového zdroje v prostoru nad odrážející rovinou je 
uvedena v hlukové studii. 

 

Místa nasazení stavebních strojů a tedy i jejich vzdálenosti od výpočtových bodů se budou 
s ohledem na rozlehlý prostor výstavby značně lišit. Je tedy zřejmé, že ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku ve výpočtových bodech budou značně závislé na poloze a počtu stavebních 
mechanismů.  
Například, při demolici ŽB nádrží se bude rýpadlo s hydraulickým kladivem pohybovat ve 
vzdálenostech cca 360 m až 440 m od výpočtového bodu č.1. 
Hladiny akustického tlaku tak budou ve výpočtovém bodě č.1 dosahovat hodnot v rozmezí LAeq,s = 
59 dB až 57 dB v závislosti na poloze rýpadla.  

 
Stejným způsobem jako pro jednotlivé stavební práce a mechanizmy lze vyjádřit hladiny akustického 
tlaku při nasazení všech nasazených stavebních mechanismů a prováděných stavebních operací. 
Metodika výpočtu hlukové zátěže je uvedena v hlukové studii v příloze č. 9. 
Výsledky výpočtů a vliv výstavby na obytnou zástavbu jsou souhrnně uvedeny kap. D.I.3. 
 
Z těchto výsledků vyplývá, že i při znásobení počtu stavebních mechanismů a souběhu činností 
různých stavebních strojů nebude docházet k překračování hygienického limitu v ekvivalentních 
hladin akustického tlaku ze stavební činnosti. Délku každodenní stavební činnosti není nutno 
omezovat za účelem splnění hygienického limitu. Celková délka výstavby je plánována na 957 dní 
s proměnlivou intenzitou stavebních prací a tím i vlivu hluku. 
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VIBRACE 
 
V průběhu stavebních prací budou používány některé mechanizmy či zařízení se zvýšenými vibracemi. 
Uvedené činnosti budou omezeny na denní dobu. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby 
nebudou mít uvedené vibrace negativní vliv na obyvatelstvo a obytnou zástavbu. 
 
ZÁŘENÍ 
 
V průběhu výstavby nebudou používány materiály a zařízení produkující některou z forem záření. 
 
VZNIK PACHOVÝCH LÁTEK 
 
V průběhu výstavby nebudou používány materiály a provozována činnost produkující pachové látky. 
Krátkodobé méně významné emise pachových látek mohou vznikat při čištění a sanaci 
rekonstruovaných zařízení s obsahem ropných látek 
 
PROVOZ ZÁMĚRU 
 
HLUK 
 
V rámci provozu rekonstruované ČOV lze očekávat tyto zdroje hluku: 

• plošné  
(stavební objekty v jejichž interiérech jsou instalovány významné zdroje hluku a s hlukovými 
emisemi na vnější straně obvodových konstrukcí) 
• bodové  
(zdroje hluku o rozměrech zanedbatelných vůči jejich vzdálenosti od výpočtových bodů, 
tj.samostatná technologická zařízení umístěná vně objektů, vzduchotechnická zařízení apod.) 
• liniové zdroje (vnitroareálová doprava) 

Pro dosažení výše uvedených hygienických limitů hluku je nezbytné takové technické řešení 
stavebních objektů a technologických zařízení, které zajistí svými hodnotami hlukových emisí podle 
platné metodiky a výpočetního programu hlukových studií takové výstupní vypočtené hodnoty hluku u 
nejbližší obytné zástavby, které nepřekročí platné hygienické limity hluku. 
 
ZDROJE VÝZNAMNĚJŠÍCH HLUKOVÝCH EMISÍ NA REKONSTRUOVANÉ ČOV  
 
Stávající provozní budova 
Vážená vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště s okny a vraty Rw:    29 dB. 
Zahrnuje: 
1. Stávající odstředivky – 2 ks 
Dekantační odstředivka HILLER: max. výkon 10 m3 
Dekantační odstředivka FLOTTWEG: max. výkon 4 m3 
Hlučnost obě: 85 dB  ve vzdálenosti 1 m (nemají protihlukové kryty, hlučnost je na úrovni 

hygienického limitu 85 dB pro pracoviště) 
 
2. Stávající dmychadla – provzdušňování regenerace a kalové nádrži na BČOV  
1 ks provozní + 1 ks rezerva, výkon max. 4 400 m3/h, protihlukový kryt 
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3. Flotace – 2 ks s příslušenstvím 
Hlučnost: cca 65 dB  ve vzdálenosti 1 m, zdroj tlakového vzduchu bude vybaven protihlukovým 
krytem. 
 
Prostor R-ČOV 
Zahrnuje: 
1. Nová dmychadla – provzdušňování aerovaných sekcí na vstupu do usazováků 
1 ks provozní + 1 ks rezerva, výkon max. 150 m3/h, venkovní provedení, protihlukový kryt 
Hladina akustického tlaku dmychadel (bez krytu) je cca 80 dB ve vzdálenosti 1 m. 
 
Nový objekt u nové BČOV 
Vážená vzduchová neprůzvučnost nového objektu  Rw: min. 30 dB 
Zahrnuje: 
 
1. Nová dmychadla – provzdušňování  nitrifikace na BČOV  
1 ks provozní + 1 ks rezerva, výkon max. 1 000 m3/h, protihlukový kryt 
Hladina akustického tlaku dmychadel (bez krytu) je cca 85 dB ve vzdálenosti 1 m. 
 
2. Nové mikrosíto 
Nevýznamným zdrojem hluku mohou být malá čerpadla ostřikové vody a kalové vody a pohon bubnu. 
 
Ostatní prostor ČOV 
Seznam instalovaných odtahů vzdušin 

• mechanické předčištění odpadních vod hlavní čistící linky v PS 2701-Z04/1,2 a 2701-Z05/1,2 
a zastropená čerpací jímka OV 2701-SJ02, vč. kontejnerů s odpady v PS 2701 

• stávající zahušťovací nádrž mechanicko-chemických kalů 2702-S06 (ZN01) v PS 2702 
• zastropené nádrže sdruženého objektu koagulace a usazovacích nádrží 2702-SJ02/1,2 a  2702-

SJ03/1,2 v PS 2702 
• zastropené nádrže oxických selektorů BČOV 2702-SJ04/1,2 v PS 2702  
• uzavřené flotační jednotky z R-ČOV v 2710-T25/1,2 v PS 2710 
• homogenizační nádrž kalů v 2708-T01 v PS 2708 
• oxidační nádrž v aerační části stávající R-ČOV 2710-T01 v PS 2710 

 
Ventilátory 1 + 1 á 8 000 m3/h a 1 + 1 á 500 m3/h budou umístěny s napojením zdrojů vzdušin ve 
venkovním provedení nebo v objektu a budou vybaveny protihlukovými kryty. 
Hladina akustického tlaku ventilátorů (bez krytu) je cca 70 dB ve vzdálenosti 1 m. 
 
Obecně lze předpokládat při vybavení zařízení účinnými protihlukovými kryty snížení jejich 
hlukových emisí pod 50 dB. 
 
Z dalších zařízení s méně významnými hlukovými emisemi lze uvést: 
 

-  čerpadla: jsou buď ponorná v nádržích nebo umístěná v zakrytých suchých jímkách  nebo 
v provozním objektu 

-  míchadla: jsou umístěna v zakrytých či otevřených nádržích, jedná se o ponorná   míchadla 
- usazovací a dosazovací nádrže: jedná se o hlukově nevýznamné pohony shrabování kalu a 

plovoucích látek  
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Stacionární zdroje hluku 
 
Plošné zdroje hluku  
Jsou tvořeny jednotlivými uzavřenými stavebními objekty (SO), jedná se o: 

- Stávající objekty s min. váženou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště s okny a vraty 
Rw 29 dB. 

- Nová objekt u BČOV s novými dmychaly a mikrosítem s min. váženou vzduchovou 
neprůzvučností Rw 30 dB. 

S ohledem na výšky objektů jsou za vyzařovací plochy s dominantním vyzařováním hluku považovány 
jak svislé stěny obvodového pláště, tak rovné střechy provozních objektů.  
Na základě orientace objektů v areálu, předpokládaných hladin akustického tlaku v jejich interiérech a 
vzduchové neprůzvučnosti jejich obvodového pláště byly vybrány objekty s dominantní produkcí hluku. 
Ostatní objekty nebudou zdrojem hluku ve výpočtových bodech.    
Metodika výpočtu hlukové zátěže z plošných zdrojů je uvedena v hlukové studii v příloze č. 9. 
Výsledky výpočtů a vliv na obytnou zástavbu jsou souhrnně uvedeny kap. D.I.3. 
 
Výsledky výpočtů hladin akustického tlaku za provozu v provozních objektech na ploše ČOV jsou v 
tabulce č.29. 
 
Tabulka č.29: Hladiny akustického tlaku za provozu na obvodovém plášti objektů ČOV 

vypočtená hladina akust.tlaku LAeq,T ze 
zdroje Objekt 

číslo 
Název objektu 

bod č.1 
dB 

bod č.2 
dB 

SO 2702 Dmychadlovna BČOV 16,5 13,0 

SO 2705 
Objekt přípravy 

chemikálií -
dmychadlovna 11,0 7,9 

SO 2708 Kalové hospodářství 20,0 17,1 
Celkem součet všech zdrojů 22,0 18,9 

 
Poznámka: u všech výpočtů HS se nejedná o prosté aritmetické součty hluku jednotlivých zdrojů nebo 
hodnot hlukové zátěže území, ale o součet programového výpočtu HS. 

 
Bodové zdroje hluku 
Z hlediska hlučnosti zařízení jsou významnějším bodovými zdroji odstředivky, dmychadla, ventilátory 
vč. vzduchotechnických systémů, čerpadla, pohony usazováků a dosazováků. 
Z výše uvedeného popisu objektů a instalované technologie byly vybrány dominantní bodové zdroje 
akustického tlaku s venkovním umístěním (zařízení umístěná v objektech jsou součástí plošných 
zdrojů).  
Souhrn dominantních bodových zdrojů hluku je v tabulce č. B. 30. 
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Tabulka č. B. 30: Hlukové emise dominantních zdrojů hluku 
 

Provozní soubor 
číslo 

název zdroje 
počet 
zdrojů 
ks 

výška 
zdroje 
m 

hladina akustického 
tlaku v 1 m 

dB 
biofiltr 1 2 70 PS 2701, 2702, 

2710 odtah.ventilátor 1 1 70 
biofiltr 1 2 62 

dmychadlo 1 1 80 
PS 2708, 2710 odtah.ventilátor 1 1 70 

 
Metodika výpočtu hlukové zátěže z bodových zdrojů je uvedena v hlukové studii v příloze č. 9. 
Výsledky výpočtů a vliv na obytnou zástavbu jsou souhrnně uvedeny v HS a v kap. D.I.3. 
 
Liniové zdroje hluku 
 
Intenzita dopravy záměru, informace o stávajícím stavu a % nárůstu denní intenzity dopravy ze záměru 
jsou uvedeny v kap. B.II.4. Z uvedených údajů vyplývá zanedbatelný nárůst dopravy na přístupových 
komunikacích II/608 a D8. Na základě nepatrného nárůstu intenzit dopravy v rámci provozu záměru a 
vedení dopravy mimo okolní obytnou zástavbu nebyla doprava zahrnuta do výpočtů hlukové studie.       
V rámci provozu záměru bude nákladní doprava provozována pouze v denní době od 8.00 do 
20.00 hodin, bude mít tedy nulový vliv na hygienické limity hluku v noční době. 

 

ZÁVĚR K PŘEDMĚTNÉMU ZÁMĚRU Z HLEDISKA  EMISÍ HLUKU  
 
Záměrem investora je celková rekonstrukce stávající komplexní ČOV situované jihozápadně od města 
Veltrusy (od města Kralupy odděluje prostor ČOV celý areál ACHVK).  
Součástí technického řešení záměru budou příslušná opatření jak u technologických zařízení tak ve 
stavebních konstrukcích vybraných nových objektů. V zásadě to znamená, že technologická zařízení 
(zejména venkovní bodové zdroje), která jsou významnými zdroji hluku, budou opatřena 
protihlukovými kryty nebo tlumiči hluku, případně lokálními absorpčními protihlukovými stěnami. 
Na základě výsledků kontrolního měření hluku provedeného v rámci zkušebního provozu pak mohou 
být navržena a realizována případná dodatková opatření jak na vytypovaných bodových zdrojích hluku 
tak i výstavbou vhodně umístěné okrajové protihlukové stěny s odpovídající konstrukcí. Vzhledem 
k technickému řešení ČOV a minimálnímu vlivu hlukových emisí z ČOV na úroveň hlukové zátěže 
v okrajové zástavbě města Veltrusy se nutnost realizace dodatkových opatření jeví jako zcela 
neopodstatněná (neřešila by vliv stávajícího pozadí vč. dopravy, které hlukovou zátěž zástavby 
ovlivňují rozhodující měrou). 
Souhrnně lze konstatovat, že po realizaci záměru by měl být vliv provozu ČOV na okolní zástavbu 
nižší než vliv stávajícího provozu. Dojde k výměně stávajících zastaralých ocelových konstrukcí 
shrabováků v otevřených API separátorech za moderní plastové s nižší hlučností, a k zastropení API 
separátorů. Veškerá venkovní zařízení s vyšší hlučností budou vybavena účinnými protihlukovými 
kryty. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z provozu ČOV a u nejbližší okolní 
zástavby. 
 
Vliv na obytnou zástavbu (imisní vliv) vycházející z výpočtů hlukové studie je souhrnně uveden v 
kap. D.I.3, vliv imisní zátěže na zdraví obyvatelstva je uveden v kap. D.I.1 a příloze č. 10. 
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 VIBRACE 
 
V rámci provozu ČOV není předpokládán přenos vibrací některých částí nových zařízení do systému 
statického zabezpečení budov, protože tyto zdroje vibrací budou vybaveny odpruženým systémem 
uložení a případně opatřeny tlumiči vibrací. Ve venkovních prostorech jsou jedinými zdroji vibrací 
běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál nelze očekávat žádné vibrace z provozu zařízení 
ČOV. 
 
ZÁŘENÍ 
 
V průběhu provozu nebudou používány materiály a zařízení produkující některou z forem záření. 
 
B.III.5. Doplňující údaje 
 
Z hlediska doplňujících údajů jsou pro předmětný záměr relevantní: 

- terénní úpravy a vyvolané investice 
- zásahy do krajiny 

 
Významné terénní úpravy a vyvolané investice 
Z terénních úprav se jedná o úpravu pláně staveniště s odstraněním některých stávajících objektů.   
V následné projektové přípravě a podle monitoringu zemin v rámci výstavby bude rozhodnuto o 
konečném rozsahu odtěžení zeminy v prostoru ČOV na základě zjištěné úrovně kontaminace RL, a o 
způsobu nakládání s touto zeminou. 
Výstavba záměru nevyžaduje žádné zásahy do okolní krajiny, veškerá stavební činnost bude prováděna 
přímo na lokalitě ČOV, případně  v jejím bezprostředním okolí v areálu ČeR, a.s.. 
 
Mimo pozemek záměru se nepředpokládá potřeba vyvolaných a souvisejících  investic. 
 
Zásahy do krajiny 
Záměr bude umístěn v areálu stávající ČOV jako součásti ACHVK na pozemku, který není zemědělsky 
využíván, není porostlý žádnou kulturní či chráněnou vegetací a z krajinného hlediska nemá žádnou 
významnější hodnotu. Tento pozemek rovněž neplní funkci lesa. 
Výstavba i provoz ČOV budou vyjma dopravy omezeny na vlastní pozemek bez vlivu na okolní krajinu 
včetně vlivu pohledového. 
V blízkém okolí záměru se nevykytuje kulturní či historický objekt, který by byl záměrem nepřijatelně 
vizuálně negativně ovlivněn. 
Z uvedeného lze konstatovat, že záměr nezpůsobuje žádný významnější či necitlivý zásah do 
okolní krajiny, ani tuto krajinu významněji neovlivňuje. 
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C.  ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ          
V DOTČENÉM  ÚZEMÍ 

 

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH     
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy provozu rekonstruované ČOV působit 
pouze jen v ACHVK, jehož je ČOV součástí, a jeho nejbližším okolí. 
Okolí lokality záměru, t.j. prostor okolo stávající ČOV je z části zastavěný (západním směrem jsou 
nádrže ropných produktů, jižním směrem jsou technologická zařízení dalších výrob ACHVK), kolejiště 
a objekty železniční dopravy.  
 
Všeobecná charakteristika nejbližšího okolí a zájmového území  
Areál chemických výrob Kralupy leží na území, které je umístěno na pravém břehu Vltavy a na 
severovýchodním okraji města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce cca 172 - 175 m n.m.   
 
Počítáno od hranic prostoru ČOV se nachází: 

• ve vzdálenosti cca 1 000 m jihozápadním směrem – sídliště Lobeček  
• ve vzdálenosti cca 800 m jihozápadním směrem – zimní stadion 
• ve vzdálenosti cca 350 m severovýchodním směrem – město Veltrusy 
• na jihovýchodní straně železniční trať Kralupy nad Vltavou – Neratovice 
• na severovýchodní straně dálnice D8 a silnice II/608 Praha – Teplice 
• na levém břehu Vltavy železniční trať Praha – Děčín  

   
Město Kralupy nad Vltavou leží na obou březích širokého údolí Vltavy a z části v úzkém údolí 
Knovízkého a Zákolanského potoka. Město má zhruba 19 000 obyvatel, přičemž převážná část 
obyvatelstva je soustředěna na sídlištích. Na pravém břehu Vltavy je to sídliště Lobeček, na levém 
břehu sídliště Cukrovar, Hůrka a Zátiší.       
 
Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových 
koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovateli 
dokumentace EIA není známo, že by se území ČeR, a.s., kde se nachází lokalita ČOV, týkala nějaká 
meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto 
území určuje územní plán. V něm je ACHVK veden jako území určené k průmyslové výrobě. 
 
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních  zdrojů 

Na lokalitě stavby není ZPF ani LPF resp. PUPFL jako neobnovitelný přírodní zdroj zastoupen. 
Surovinové zdroje – v ACHVK a jeho nejbližším okolí se nenacházejí ložiska surovin ani jiné přírodní 
zdroje, které by omezovaly realizaci daného záměru. Proto nebyl záměr z tohoto pohledu dále 
hodnocen. 
 
 
 
 
 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 99 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž   

Územní systém ekologické stability 

Navrhovaný záměr je situován výlučně do ACHVK, do prostoru ČeR, a.s., kde proběhne rekonstrukce 
stávající ČOV. 

Vlastní areál ACHVK je klasifikován jako “ostatní plochy“ a nejsou zde žádné prvky regionálního či 
lokálního ÚSES. 

Nejbližší nadregionální ÚSES představuje nadregionální biokoridor vymezený korytem řeky Vltavy.  

Navrhovaný záměr leží  mimo tento vymezený biokoridor i mimo jeho ochranné pásmo, a leží i mimo 
aktivní záplavové území. 
Při realizaci navrhovaného záměru na lokalitě stávající ČOV uvnitř ACHVK nedojde k narušení 
žádného z prvků územních systémů ekologické stability ani jejich ochranného pásma.  
 
Chráněná území  

Jak v ACHVK tak v jeho nejbližším okolí se nevyskytují chráněná území.  
Lokalita ČeR, a.s.,  kde se nachází předmětná ČOV , není součástí zvláště chráněných částí přírody ve 
smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny včetně územního systému ekologické 
stability, evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (systém Natura 2000) – viz příloha č. 5 
Stanovisko KÚ Středočeského kraje. 

V okolí zájmového území areálu  se nacházejí následující chráněná území : 

Veltruský park - leží cca 2,5 km severně – severovýchodně od ACHVK. Jedná se o člověkem sice 
upravené, avšak po biologické stránce neobyčejně cenné území. Nachází se zde například velká hnízdní 
kolonie havrana polního čítající několik set párů. 

Dřínovský háj a Přírodní rezervace Dřínovská stráň - jsou to lokality smíšeného lesa a 
teplomilných strání. Z obratlovců se zde vyskytují běžné druhy středočeské krajiny.  

Přírodní park Dolní Povltaví - byl vyhlášen v roce 1994 a rozkládá se na částech katastrálních území 
obcí Zlončice a Chvatěruby. Je to přírodně zachovalá pravobřežní část skalnatého Vltavského údolí s 
cennými stepními a lesostepními lokalitami. 

Výše uvedené lokality jsou dostatečně vzdálené od lokality ČOV, takže by neměly být stavební 
činností ani provozem rekonstruované technologie a jejími nevýznamnými vlivy na ŽP  negativně 
ovlivněny. 

Z vodohospodářského hlediska je významná CHOPAV - Severočeská křída vzdálená 7 - 10 km 
severně od ACHVK. Toto území je chráněno před kontaminací z ACHVK provozem hydraulické 
ochrany podzemních vod. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu  
 
Lokalita záměru se nachází uvnitř ACHVK.  
Lokalita a její nejbližší okolí je obklopeno průmyslovými objekty, z nichž žádný není prohlášen za 
architektonickou nebo historickou památku. Rovněž samotná lokalita stavby nemá vzhledem ke svému 
charakteru žádný kulturní význam a nejsou zde žádné kulturní ani architektonické památky. 
 
Území hustě zalidněné 

Jako širší okolí navrhovaného záměru lze označit území obce Kralupy nad Vltavou a obce Veltrusy, na 
většině území  obou obcí je zástavba, zejména obytná. 
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Jde však samozřejmě o oblast antropogenně ovlivněnou, hustě osídlenou s řadou projevů lidské 
činnosti - silnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná i průmyslová zástavba. 

Navrhovaný záměr nemůže vzhledem ke svému charakteru, úrovni vlivů na ŽP a vzdálenosti nejbližší 
obytné zástavby města Veltrusy ovlivnit významnějším způsobem obyvatelstvo, žijící v obytné 
zástavbě v okolí ACHVK.  
 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány 
určité limitní hodnoty např. limity imisního zatížení. 

Imisní zatížení zájmové lokality je nastíněno v následující kapitole C.II.2. a dále v rozptylové studii (v 
příloze č.8).   

Imisní charakteristika lokality 
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje podle § 43 písm. i) zákona č. 86/2002 Sb. Ministerstvo 
životního prostředí ve svých věstnících. MŽP naposledy vymezilo oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší ve svém sdělení č. 6 ve Věstníku MŽP částka 4 z dubna 2010 na základě hodnot naměřených 
v roce 2008. 
Podle těchto sdělení ve Věstnících MŽP sice bylo posuzované území spadající pod působnost 
stavebních úřadů Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a Městského úřadu Veltrusy v roce 2010 
vyhlášeno za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, avšak pouze z důvodu překročení imisního limitu 
pro PM10 pro denní průměr na 8.9 % a 5.8 % plochy území spadajícím pod příslušné výše uvedené 
stavební úřady a z důvodu překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na 12.4 % a 5.5 % 
plochy území spadajícím pod příslušné výše uvedené stavební úřady. To svědčí o tom, že na tomto 
znečištění má vliv nejen dominantní vliv mohutného průmyslové zdroje v okolí, ale i automobilová 
doprava a lokální vytápění pevnými palivy v obcích v tomto území (benzo(a)pyren). Nutno ovšem 
podotknut, že není vyloučeno (rozlišení grafického zobrazení postižených území ve věstnících 
neumožňuje přesnější posouzení), že přímo v posuzované lokalitě a jejím bezprostředním okolí nejsou 
imisní limit pro PM10 pro roční průměr a cílový imisní limit pro benzo(a)pyren překračovány, a že 
k jejich překračování dochází spíše jen v centrech uvedených měst (Kralupy nad Vltavou a Veltrusy). 
 
Posuzovaný zdroj (ČOV) ve vztahu k charakteru a úrovni produkovaných emisí by neměl být  
jmenovitě zařazen do žádného vyhlášeného ústředního, krajského nebo místního smogového varovného 
a regulačního systému (SVRS) (§ 8 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. a vyhláška č. 553/2002 Sb.). 
 
Imisní situace z hlediska VOC a pachových látek ve sledovaném území je ovlivněna především 
průmyslovými zdroji v ACHVK (SYNTHOS Kralupy a.s., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Rafinérie 
Kralupy), dalšími průmyslovými zdroji v oblasti (Spolana, a.s., Neratovice aj.), frekventovanými 
silnicemi (především dálnice D8 Praha – Teplice a silnice č. II/101 a II/608), ale i spalovacími zdroji 
(vytápění domů a bytů na tuhá paliva) a dalšími menšími průmyslovými zdroji v Kralupech nad 
Vltavou, Veltrusích a v okolních obcích, a dále dopravou po místních komunikacích. 

Historicky byla oblast Kralup nad Vltavou v 80. a 90. letech minulého století negativně ovlivněna 
významnými bližšími i vzdálenějšími zdroji znečištění ovzduší nejen z okresu Mělník, ale i Kladna, 
Litoměřic, Loun a také z Prahy. Z důvodu silného poškození životního prostředí, na kterém se značnou 
měrou podílel i nevyhovující stav ovzduší, byla oblast Mělník - Neratovice- Kralupy n. Vlt. vyhlášena  
již počátkem 90. let vládou ČR za ohroženou oblast z hlediska životního prostředí. Vyhláška MŽP 
č.41/1992 Sb. byla zrušena ke 14.8.2002.  
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Ve Věstníku MŽP ČR č.4 z dubna 2010 vyšlo Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR č.6 o 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008. Takovouto oblastí se 
rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě 
pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu. Ve Sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP ČR č. 6 z dubna 2010 jsou mezi těmito vymezenými oblastmi a to z důvodu překročení 
denního imisního limitu PM10 a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren  uvedena území spadající 
pod působnost stavebního úřadu: 

* MěÚ Kralupy n.Vltavou – překročení denního imisního limitu PM10 (na 8,9 % území)  a 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (na 12,4 % území)   

* MěÚ Veltrusy – překročení denního imisního limitu PM10 (na 5,8 % území)  a cílového imisního 
limitu pro benzo(a)pyren (na 5,5 % území) . 

Současně je třeba ale mít na zřeteli, že se jedná o průmyslovou oblast významně zatíženou také 
emisemi VOC.  
 
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší byl v souladu s § 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. 
pro území Středočeského kraje vyhlášen v nařízení Středočeského kraje č. 5/2004 ze dne 23.6.2004 
(spolu s Programem snižování emisí) ve Věstníku Středočeského kraje č. 7/2004 uveřejněném dne 
14.8.2004. K tomuto datu také vstoupil v platnost. Místní program ke zlepšení kvality ovzduší nebyl 
podle § 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. pro území města Kralupy nad Vltavou dosud 
vyhlášen. 
 
Uvedený Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší pro území Středočeského kraje nevyhlašuje 
přísnější imisní limity, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší nerozšiřuje a provozu posuzovaných 
zdrojů se přímo nedotýká. Ve vyhlášeném Krajském programu ke zlepšení kvality ovzduší nejsou 
vyhlášena žádná konkrétní opatření ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke zlepšení kvality 
ovzduší v území, kde se nachází ACHVK, cílené ke splnění imisních limitů nebo ke zlepšení kvality 
ovzduší, ani žádná jiná konkrétní opatření týkající se předmětné ČOV.   
Provoz ČOV v současnosti není a ani po realizaci posuzovaného záměru nebude v rozporu s těmito 
programy. 
 
Imisní situace z hlediska těkavých organických látek v širším sledovaném území je ovlivněna 
především významnými průmyslovými zdroji v širším okolí lokality záměru (SYNTHOS Kralupy a.s., 
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Spolana a.s., Neratovice), dalšími průmyslovými zdroji v oblasti 
(BALAK, a.s., Kralupy nad Vltavou; Velvana, a.s., Velvary; Vitana, a.s., Byšice; aj.), frekventovanými 
silnicemi (především dálnicí Praha - Teplice), ale i stacionárními spalovacími zdroji jako jsou 
elektrárny v Horních Počáplech (ČEZ, a.s.; ENERGOTRANS, a.s.) nebo vzdálenější zdroje (pražské 
zdroje, ŠKODA-Energo, a. s. a ŠKODA AUTO, a. s. v Mladé Boleslavi, aj.), blokovými kotelnami 
v Kralupech nad Vltavou a lokálními zdroji (vytápění domů a bytů a malé průmyslové zdroje 
v Kralupech nad Vltavou a v okolních obcích a doprava po místních komunikacích) a samozřejmě i 
dálkovým přenosem (severočeské elektrárny, apod.). 
 
Hluková zátěž zájmového území  

V příloze č.9 dokumentace EIA je zařazena hluková studie a v ní je uvedena hladina akustického tlaku 
pozadí ve dvou výpočtových bodech. 
V obytné zástavbě na jižním okraji města Veltrusy nejsou v současné době žádné významné stacionární 
zdroje hluku a nepředpokládá se, že do roku 2015, kdy bude rekonstrukce ČOV dokončena, budou 
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takové zdroje hluku zprovozněny. Je tedy zřejmé, že dominantním zdrojem hluku pozadí bude nadále 
silniční doprava na silnici II/608. Dalším zdrojem hluku pozadí jsou ostatní provozy ACHVK a dále 
nedaleká dálnice D8. 
Hodnoty hluku pozadí jsou stanoveny výpočtem na základě provedeného měření hluku ve dvou 
měřících bodech na jižním okraji zástavby města Veltrusy v noční době a korespondují se současnou 
organizací dopravy v lokalitě.  
 
Výsledky výpočtů hluku pozadí v roce 2015 jsou shrnuty v tabulce č.C.1. 

 
Tabulka č. C.1: Hladiny akustického tlaku pozadí 
 

vypočtená hladina akust.tlaku 
LAeq,16hodin/LAeq,8hodin 

bod č.1 bod č.2 
hluk pozadí 

dB dB 
denní doba 59 46 
noční doba 52 39 

 
Pro snižování hlukové zátěže v okolí ACHVK mají SYNTHOS Kralupy a.s. a  Česká rafinérská a.s. – 
Rafinerie Kralupy zpracován „Plán snižování hlukové zátěže v okolí areálu chemických podniků 
v Kralupech nad Vltavou“, který byl předložen a schválen KHS Mělník a je pravidelně aktualizován. 
Jednotlivé kroky jsou s KHS Mělník konzultovány. 
 
Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) 
Z provedeného hydrogeologického průzkumu znečištění půdy a podzemních vod v areálu SYNTHOS 
Kralupy a.s., Kralupy a Česká rafinérská a.s. – Rafinerie Kralupy vyplynulo, že zemina uvnitř ACHVK 
je kontaminována, zejména ropnými látkami. V zájmové lokalitě se polutanty nacházejí v nesaturované 
zóně jako reziduální znečištění, ve volné fázi na hladině podzemní vody, v podzemní vodě v rozpuštěné 
formě, případně ve fázi při bázi zvodnělého kolektoru.  
Pro ochranu okolí byla vybudována v letech l973-76 v rámci výstavby rafinerie s.p. Kaučuk jako 
sekundární ochrana podzemních vod v okolí ACHVK před kontaminací ropnými látkami z rafinerie 
hydrogeologická ochrana podzemních vod (dále jen HOPV). 
Do provozu byla uvedena v r. l977 a od té doby je v nepřetržitém provozu. Po rozšíření v r. l982 jižním 
směrem pro zachycení kontaminace aromatickými uhlovodíky ze starší části ACHVK a po úpravách v 
r. l990 (zejména záměna drenáže za čerpací studně v severní větvi HOPV) má dnes systém HOPV 
celkem 16 kontinuálně čerpaných studní zajišťujících depresní linii kolem závodu ve směru proudění 
podzemních vod (průměrná deprese tak, aby se kužely překrývaly, se pohybuje ve studních kolem 80 
cm). Vedle těchto studní je vybudován systém pozorovacích objektů v kontrolních profilech mezi 
čerpanými studněmi a další pozorovací vrty v širokém okolí (celkem okolo 100 vrtů). 
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C.II.  CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1.  Geomorfologické poměry 

* Geografie a geomorfologie území 
Podle regionálního členění reliefu ČSR (Balatka a kol., Brno 1971) náleží zájmové území do provincie 
Česká Vysočina, soustava Česká tabule a podsoustava Polabská tabule. 
Geomorfologicky je studované území částí okrsku Lužecká kotlina, která je součástí Mělnické kotliny. 

C.II.2  Klimatické poměry, znečištění ovzduší 
 
* Klimatická situace 

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí a reliéfu krajiny rozhodujícím činitelem pro rozptyl 
škodlivin v atmosféře.  ACHVK a jeho okolí jsou z klimatického hlediska součástí oblasti B 1, mírně 
teplé, suché s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 9,2  oC, průměrný roční 
srážkový úhrn činí 473 mm. Délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů, teplotní i srážková 
maxima jsou v červenci. 

* Charakteristika území z hlediska rozptylu znečišťujících látek 

Stávající ČOV se nachází v ACHVK na území ČeR, a.s. Areál leží v prakticky plochém údolí asi 1-
2 km od koryta Vltavy. Terén je v bezprostředním okolí Kralup jen mírně zvlněný, převažuje 
nadmořská výška mezi 170 a 280 m, vlastní ACHVK se nachází v průměrné nadmořské výšce kolem 
175 m. Dále na sever až východ je terén plochý až k soutoku Vltavy s Labem (Polabská nížina). 
Směrem na jih až západ od Kralup se terén zdvihá do zvlněné středočeské plošiny s výraznými údolími 
Vltavy a Zákolanského a Knovízského potoka. 
 
ACHVK se nachází v průmyslové zóně, obytná zástavba je proto poměrně vzdálená. Nejbližší 
chráněnou (obytnou) zástavbou od prostoru ČOV jsou obytné domy na jihozápadním okraji Veltrus ve 
vzdálenosti asi 350 m severovýchodním směrem. Obytné domy na severovýchodním okraji Kralup jsou 
vzdáleny asi 1 200 m jihozápadním směrem od lokality záměru. 
Provoz záměru produkuje do okolního ovzduší pouze emise ze zařízení na čištění vzdušin 
odtahovaných ze zakrytých zdrojů lehkých RL (VOC a pachových  látek).  
V oblasti se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace (viz příloha č. 10 k nařízení 
vlády č. 350/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.). 
 
Grafické znázornění větrné růžice pro lokalitu Kralupy nad Vltavou  (zpracovanou Českým 
hydrometeorologickým ústavem Praha), četnost hlavních směrů větrů (víceletý průměr) v procentech a 
podrobné tabelované údaje jsou uvedeny v rozptylové studii. 
 
V zájmovém území naprosto převládají směry větru západní - 21 %, významné minimum v četnosti 
směrů větru leží ve směru od jihu - 4 %, z ostatních směrů vane vítr od 6 % do 13 % času v roce. 
Bezvětří se vyskytuje poměrně často – s četností 18 %. Nejfrekventovanější je 3. třída stability ovzduší 
- 31 %. Vítr o nízkých rychlostech do 2.5 m/s vane po 59 % času v roce, vyšší rychlosti větru než 7 m/s 
se vyskytují s četností 4.4 %. Oblast je tedy provětrávána v porovnání s územím ČR průměrně. 
Rozptylu znečišťujících látek v území sice lokálně nebrání žádné výrazné terénní útvary, ani žádné 
vyšší souvislé objekty (hustá vysoká zástavba typu „uliční kaňon“, souvislý vyšší porost (les) apod.), 
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avšak celá oblast Polabské nížiny u soutoku Labe a Vltavy a Labe a Jizery se vyznačuje častým 
výskytem stabilního a superstabilního zvrstvení atmosféry, a s tím spojeným častým výskytem mlh.  
Obecně špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a 1. a 2. třída stability ovzduší) se v lokalitě 
vyskytují po 35.7 % času v roce. Za těchto obecně nepříznivých rozptylových stavů pak naprosto 
převládá znečišťování přízemního ovzduší nízkými a chladnými zdroji (především dopravou, malými 
kotelnami, lokálním topením a technologickými zdroji, v této rozptylové studii se to tedy 
posuzovaného zdroje týká). 
Nejbližší obytná zástavba se nachází relativně daleko od posuzovaného zdroje (areálu ČOV) a mimo 
převládající směry větru (ve směru, ve kterém leží minimum četnosti směrů větru), a vzhledem 
k emisnímu významu zdroje je i další okolní obytná zástavba relativně dostatečně daleko (jak je 
doloženo v rozptylové studii). Z hlediska rozptylu znečišťujících látek je tedy posuzovaný zdroj 
umístěn vhodně. 

* Kvalita ovzduší – imisní charakteristika lokality  

Ve Věstníku MŽP ČR č.4 z dubna 2010 vyšlo Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR č.6 o 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2008. Takovouto oblastí se 
rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě 
pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu. Ve Sdělení odboru ochrany 
ovzduší MŽP ČR č.6 z dubna 2010 jsou mezi těmito vymezenými oblastmi a to z důvodu překročení 
denního imisního limitu PM10 a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren  uvedena území spadající 
pod působnost stavebního úřadu: 

* MěÚ Kralupy n.Vltavou – překročení denního imisního limitu PM10 (na 8,9 % území)  a 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (na 12,4 % území)   

* MěÚ Veltrusy – překročení denního imisního limitu PM10 (na 5,8 % území)  a cílového imisního 
limitu pro benzo(a)pyren (na 5,5 % území) . 

Současně je třeba ale mít na zřeteli, že se jedná o průmyslovou oblast významně zatíženou také 
emisemi VOC.  
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší byl v souladu s § 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. 
pro území Středočeského kraje vyhlášen v nařízení Středočeského kraje č. 5/2004 ze dne 23.6.2004 
(spolu s Programem snižování emisí) ve Věstníku Středočeského kraje č. 7/2004 uveřejněném dne 
14.8.2004. K tomuto datu také vstoupil v platnost. Místní program ke zlepšení kvality ovzduší nebyl 
podle § 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. pro území města Kralupy nad Vltavou dosud 
vyhlášen. 
 
Uvedený Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší pro území Středočeského kraje nevyhlašuje 
přísnější imisní limity, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší nerozšiřuje a provozu posuzovaných 
zdrojů se přímo nedotýká. Ve vyhlášeném Krajském programu ke zlepšení kvality ovzduší nejsou 
vyhlášena žádná konkrétní opatření ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke zlepšení kvality 
ovzduší v území, kde se nachází ACHVK, cílené ke splnění imisních limitů nebo ke zlepšení kvality 
ovzduší, ani žádná jiná konkrétní opatření týkající se předmětné ČOV.   
Provoz ČOV není a ani po realizaci posuzovaného záměru nebude v rozporu s těmito programy. 
 
Přímo v zájmovém území v bezprostředním sousedství ACHVK (na jižním okraji Veltrus) je 
v současné době (od 01.03.2006) provozována stanice měření imisí SVELA, Veltrusy (staré číslo 
ISKO 792). Jiné stanice, ze kterých by byly výsledky měření veřejně přístupné v systému ISKO 
v posuzované oblasti provozovány nejsou. Ostatní stanice v kraji jsou již příliš vzdálené od 
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posuzované oblasti nebo ve zcela odlišném charakteru terénu a emisní zátěže (pod vlivem odlišných 
zdrojů znečišťování ovzduší), na nich naměřené imisní charakteristiky proto nelze využít vůbec. 
Na uvedené stanici byly v letech 2008 a 2009 naměřeny průměrné roční imisní koncentrace NO2 24.0 a 
21.2 µg/m3, PM10 13.8 a 14.4 µg/m3, SO2 3.1 a 3.6 µg/m3, benzenu 1.6 a 1.6 µg/m3, etylbenzenu 2.6 a 
1.6 µg/m3, toluenu 2.8 a 2.3 µg/m3, o-xylenu 0.9 a 0.5 µg/m3. 
Hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací VOC naměřené ve stanici ve Veltrusech jsou 
tabelárně uvedeny v rozptylové studii. 
Pro výpočty v RS byly z měření stanice ve Veltrusech převzaty údaje z r. 2004 jako nejúplnější ve 
vztahu ke složení posuzovaných emisí. Za r. 2005 a 2006 nebyly k dispozici žádná data, v r. 2006 a 
2007 nebyl naměřen dostatečný počet platných hodnot pro výpočet ročního průměru imisí, v r. 2008 a 
2009 je uváděno pouze imisní měření aromátů, emise VOC z ČOV ale tvoří především těkavější 
alkany. 
 
Protože naměřené i vypočtené hodnoty imisních charakteristik spolu relativně přibližně korespondují 
(mimo PM10) a zhruba odpovídají i údajům z vymezení OZKO (viz výše), lze na základě výše 
uvedených údajů ze stanice měření imisí SVELA, Veltrusy a z vypočtených imisních charakteristik 
z ročenek ČHMÚ usuzovat (samozřejmě s určitou mírou nejistoty), že ovzduší v posuzované oblasti 
(na okraji obytné zástavby – jižním okraji Veltrus) je znečištěné s výskytem epizod s vyššími imisními 
koncentracemi zejména PM10, které často překračují koncentrační hodnotu imisního limitu pro 
denní průměr, v letech s nadprůměrně nepříznivými rozptylovými podmínkami až nad limitem 
povolenou četnost. Krátkodobé (hodinové i denní) koncentrace dalších základních znečišťujících 
látek (NO2 a SO2) jsou v posuzované oblasti za stávajícího stavu (imisní pozadí) velmi pravděpodobně 
pod imisními limity (u SO2 s velkou rezervou). Dlouhodobé (průměrné roční) koncentrace základních 
znečišťujících látek (PM10, NO2 a SO2) a benzenu jsou v posuzované oblasti (na okraji obytné zástavby 
– jižním okraji Veltrus) za stávajícího stavu (imisní pozadí) velmi pravděpodobně pod imisními 
limity. Průměrné roční imisní koncentrace NO2 se pohybují do 26-32 µg/m

3, PM10 do 40 µg/m
3 

(pravděpodobně většinou do 30 µg/m3, podle měřící stanice pod 20 µg/m3), SO2 do 4 µg/m
3, benzenu 

do 2 µg/m3, aromatických uhlovodíků (mimo benzen) do 10-20 µg/m3, alkanů do 2-3 mg/m3 
(z nichž ale pravděpodobně značný podíl představuje metan). 
 

Stanice měřící imisní koncentrace pachových látek (olfaktometrickou metodou) v ČR provozovány 
nejsou. K odhadu zátěže oblasti pachovými látkami nelze využít ani výpočtových modelů, protože pro 
ně zatím nejsou vstupní data. 
 

Dalším dostupným zdrojem informací o stávající imisní situaci v oblasti jsou údaje z výpočtů polí 
imisních koncentrací pro ČR, které provádí především z naměřených dat ČHMÚ. Podle těchto 
grafických vyobrazení se v posuzované oblasti v okolí areálu provozovny pohybují průměrné roční 
imisní koncentrace NO2 do 26 µg/m3 (v blízkosti dálnice D8 do 32 µg/m3), průměrné roční imisní 
koncentrace PM10 mezi 20 a 40 µg/m3 (v roce 2006 v ACHVK i přes 45 µg/m3). 
 

Na základě výše uvedených údajů ze stanice měření imisí SVELA a z vypočtených imisních 
charakteristik z ročenek ČHMÚ usuzovat (samozřejmě s určitou mírou nejistoty), že ovzduší 
v posuzované oblasti (na okraji obytné zástavby Veltrus a Kralup) je znečištěné s výskytem epizod 
s vyššími imisními koncentracemi zejména PM10, které často překračují koncentrační hodnotu imisního 
limitu pro denní průměr, v letech s nadprůměrně nepříznivými rozptylovými podmínkami až nad 
limitem povolenou četnost.  
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Imisní limity 

Imisní limity byly vyhlášeny v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. a novelizovány v nařízeních vlády 
č. 60/2004 Sb., č. 597/2006 Sb. a č.597/2006 Sb. 
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší pro území Středočeského kraje vydaný  Nařízením 
Středočeského kraje č. 5/2004 ze dne 23.6.2004 (spolu s Programem snižování emisí) nevyhlašuje 
přísnější imisní limity ani v něm nejsou vyhlášena žádná konkrétní opatření ke snížení emisí 
znečišťujících látek nebo ke zlepšení kvality ovzduší v území, kde se nachází ACHVK, cílené ke 
splnění imisních limitů nebo ke zlepšení kvality ovzduší. 
Imisní limity relevantních znečišťujících látek jsou uvedeny v RS. 

V okolí ACHVK se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala 
zvláštní ochranu ovzduší (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb. ve znění v nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a 
v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.). 

C.II.3  Hydrologické poměry 

* Povrchové vody 

ACHVK  jakož i okolí, je odvodňováno převážně do řeky Vltavy. Ta ve své dolní části toku pod 
Prahou patří mezi silně znečištěné povrchové toky. Průtok je částečně stabilizován vodními zdržemi 
nad Prahou, Q355 je 45,68 m3/s. 
Hydrologicky území patří do širšího povodí Vltavy od Rokytky po ústí do Labe, v užším členění do 
dílčího povodí 1-12-02-047 Vltava od Zákolanského potoka po Bakovský potok.  

Veškeré odpadní i dešťové vody z procesů ČOV se vedou vnitřní kanalizací na vstup do ČOV a jsou 
čištěny na ČOV spolu s odpadními vodami kanalizačních systémů SEGREGACE I a II. 
 
Z ČOV Rafinérie a R-ČOV pro čištění PV z HOPV jsou vyčištěné celkové vody odváděny jako směsný 
proud společným potrubím do Vltavy. 
 
Z hlediska kvality odpadních vod bude zabezpečeno jejich nepřetržité monitorování před odtokem do 
recipientu. Součástí systému je automatické vzorkovací zařízení, které umožňuje nastavení odběru 
v různých časových a objemových variantách. Prostřednictvím automatického zařízení budou 
pravidelně odebírány kontrolní vzorky pro stanovení kvality vypouštěných vod v parametrech CHSK, 
BSK5, Pc, celkový dusík, anorganický dusík, N-NH4, NL, RAS, C10-C40 a PAU, případně dalších dle 
rozhodnutí vodoprávního úřadu. Kontinuálně budou monitorovány měřícími přístroji ukazatele pH, 
teplota, TOC, N-NH4, N-NO2, N-NO3 .  
Technologie ČOV je nepřetržitě monitorována a řízena z centrálního velínu. 
 
Poloha vůči záplavovému  území – navrhovaný záměr se nenachází v aktivním záplavovém území (viz 
příloha č. 5 – Stanovisko KÚ). Potvrdilo se to při katastrofální povodni v roce 2002, kdy území ČOV 
zůstalo povodní nedotčeno.  
 

C.II.4  Geologické poměry, půdy 

* geologie 

Pokud jde o geologickou situaci v oblasti ACHVK, tak předkvaterní podklad tzv. manínská terasa je 
tvořena horninami karbonu. Jde zejména o arkozový pískovec a slepenec, které se nepravidelně 
prostupují.Přítomny jsou i horizontální polohy šedých prachovců o mocnosti max.4 m. Horizontální 
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vrstevnatost celého komplexu hornin sahá do hloubky několika set metrů. Častá puklinatost dosahující 
délky i 20 m je provázena limonitizací. 

Při východním okraji ACHVK se objevují nad karbonem zbytky křídových hornin, které dále k 
východu přecházejí do křídové tabule. Převládajícím typem hornin jsou čisté pískovce, které jsou při 
povrchu zvětralé v hlinitý písek. Vrstevnatost je prakticky horizontální, pukliny nejsou časté, ale 
značně rozevřené. 

Kvartér je tvořen čistými písčitými štěrky, hlinitý pokryv štěrků se vyskytuje pouze v malé nesouvislé 
mocnosti a je zastoupen fluviálními písčitými hlínami a hlinitými štěrkopísky. Mocnost kvartéru se 
podle dostupných informací pohybuje v oblasti areálu podniku od 10 do 25 m. Štěrkopískové nánosy 
údolní nivy řeky Vltavy jsou hojně využívány pro těžbu stavebního štěrkopísku. Bývalé štěrkopískovny 
byly následně většinou zavezeny zavážkami většinou materiálem z výkopových a stavebních prací. Jiné 
využitelné přírodní zdroje v areálu a jeho okolí nejsou. 

* půda 
 
Z hlediska půdotvorného substrátu lze původní území ACHVK charakterizovat říčními aluviálními 
sedimenty údolní nivy. V současnosti je půdní složka v prostoru areálu pod vlivem antropogenního 
resp. průmyslového ovlivnění a to je pro její hodnocení z hlediska kvality a využití směrodatné. V 
prostoru ACHVK jde o půdy řazené z hlediska kultury do kategorie ostatní plochy. 

V rámci posuzovaného záměru nedojde k záboru ZPF. 

C.II.5.  Geochemické poměry, kontaminace horninového prostředí 

* geochemické poměry 
 

Členitost terénu, eroze 

 V zájmovém území nejsou vytvořeny podmínky pro vznik žádných významných geodynamických 
jevů, stabilita povrchu lokality je vzhledem k rovinatému charakteru dobrá a území není náchylné ke 
svahovým pohybům. 

Seizmicita, radon         

Seizmicita území je poměrně nízká. Podle seizmické mapy České republiky se mohou v této oblasti 
vyskytovat otřesy 5° M.C.S. 

Radonový průzkum byl prováděn v okolí posuzovaného území. Podle těchto měření je pro zájmové 
území typický střední a nízký stupeň radonového rizika. 

* kontaminace horninového prostředí  

Kontaminace saturované i nesaturované zóny (podzemních vod) byla v ACHVK indikována již v rámci 
odstraňování starých ekologických zátěží (OSEZ) a její šíření do okolí je zamezeno zřízením a 
provozováním HOPV (blíže viz kap. C.II.6.). 

Stav podloží je trvale monitorován prostřednictvím periodického sledování kvality podzemních vod 
v několika desítkách monitorovacích vrtů vybudovaných v celém areálu. 
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C.II.6.  Hydrogeologické poměry 

* Podzemní vody 

Ve štěrkopískách se vytvořila mělká kvarterní zvodeň s průlinovou propustností a volnou hladinou 
podzemní vody v hloubce 5 – 8 m. Koeficient transmisivity v řádu x.10-2 m2/s charakterizuje tento 
kvartér jako prostředí s vyšší průtočností. 

Před umělým zásahem do přírodních poměrů byla Vltava přirozenou erozivní základnou území a 
odvodňovala podzemní vody vyšších teras Vltavy i údolní nivy.  V současné době je již zachováno 
proudění směrem k Vltavě jen z údolních teras, které nejsou v přímé hydraulické souvislosti s řekou (na 
území České rafinérské, a.s. – rafinérie Kralupy v oblasti bl. 85, 86 - Sklad kapalných plynů). Prvním 
umělým zásahem do přirozeného režimu byly práce spojené se splavněním Vltavy a vzdutím 
Miřejovického jezu u Veltrus. 
V nadjezí pak dnes infiltruje vltavská voda do údolní nivy a po spojení s podzemní vodou z teras 
protéká směrem na Veltrusy a do Vltavy v podjezí.  

Druhým významným zásahem do režimu podzemních vod je trvalé čerpání podzemních vod v 
objektech hydrogeologické clony SYNTHOS Kralupy a.s. a Česká rafinérská a.s. Hydraulická ochrana 
podzemních vod byla vybudována v letech l973-76 v rámci výstavby rafinerie s.p. Kaučuk jako 
sekundární ochrana podzemních vod před kontaminací ropnými látkami z rafinerie. Do provozu byla 
uvedena v r. l977 a od té doby je v nepřetržitém provozu. Po rozšíření v r. l982 jižním směrem pro 
zachycení kontaminace aromatickými uhlovodíky ze starší části závodu a po úpravách v r. l990 
(zejména záměna drenáže za čerpací studně v severní větvi HOPV) má dnes systém HOPV celkem l6 
kontinuálně čerpaných studní zajišťujících depresní linii kolem závodu ve směru proudění podzemních 
vod (průměrná deprese tak, aby se kužely překrývaly, se pohybuje ve studních kolem 80 cm). Vedle 
těchto studní je vybudován systém pozorovacích objektů v kontrolních profilech mezi čerpanými 
studněmi a další pozorovací vrty v širokém okolí (celkem okolo 100 vrtů). Oprávněnost výstavby 
HOPV se potvrdila stahováním kontaminovaných podzemních vod z území pod závodem .  
HOPV provozuje odborná hydrogeologická firma, která vydává roční zprávy o sledování a provozu 
HOPV vč. celkové dokumentace (grafické i tabelární). Z hodnocení časového i prostorového vývoje 
úrovní hladin podzemních vod jednoznačně vyplývá, že HOPV plní svoji funkci ochrany vod 
kvarterních štěrkopískových náplavů Vltavy před znečištěním kontaminanty z provozů  SYNTHOS 
Kralupy a.s. a Česká rafinérská a.s. 

* Hydrogeologie         

Hydrogeologické poměry jsou dány morfologií terénu, geologickými poměry, propustností zemin a 
hornin. Hydrogeologické poměry - zájmový prostor ACHVK - je charakteristický průlinovým 
(kvartér), resp. průlinově - puklinovým prostředím. Kvartérní zvodeň je ovlivněna množstvím 
atmosférických srážek a výskytem jílovitopísčitých poloh.  
Ve funkci hlavního hydrogeologického kvartérního kolektoru v zájmové oblasti vystupují štěrkové 
sedimenty řeky Vltavy, jež jsou v dané lokalitě zvodnělé. Kolektor je charakterizován průlinovou 
propustností s hodnotou koeficientu filtrace řádově kf = n . 10-4 – 10-5 m . s-1, podle obsahu jílovité 
frakce. Jedná se o sedimenty dosti silně propustné (III. skupina hodnocení podle J. Jetela 1973). 
Hladina podzemní vody byla v průběhu vrtných prací v okolí zájmového území zastižena v hloubce 
6,0-7,0 m pod terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek 169,0-170,0 m n.m. Hladina vytváří souvislou 
zvodeň, která je volná nebo jen slabě napjatá. Za normálních klimatických poměrů je podzemní voda 
rozhojňována vodou srážkovou, táním sněhové pokrývky a vzhledem k nerovnoměrnému rozložení 
atmosférických srážek během roku bude nutné počítat s mírným kolísáním hladiny podzemní vody v 
intervalu + 1,0 m. 
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Směr proudění 

Směr přirozeného proudění podzemní vody je totožný s generelním sklonem terénu a lze jej 
předpokládat severozápadním směrem, tj. šikmo k vodoteči  Vltava. 

C.II.7.  Hydrochemické poměry, kontaminace vod 

* hydrochemické poměry 

Hydrochemické poměry ACHVK jsou ovlivněny kontaminací podzemních vod. Jedná se o silně 
mineralizovanou vodu (obsah rozpuštěných látek kolem 2 000 mg/l) ovlivněnou antropogenní činností 
a průmyslovou výrobou v ACHVK. Hlavní podíl mineralizace tvoří sírany, zvýšená koncentrace 
chloridů (kolem 500 mg/l) a hydrouhličitany, dále byl indikován zvýšený obsah Fe2+ cca 30 mg/l. 

* kontaminace vod 

Ve vodách čerpaných z HOPV (nátok na R-ČOV) byl dle monitoringu prováděného společností 
Hydrotech v r. 2009 zjištěn obsah RL ve výši 1 – 8 mg/l s průměrem cca 5 mg/l.  

Obsah RL v jednotlivých čerpaných vrtech je odlišný a kolísá. 

Bližší údaje o kvalitě vod čerpaných na R-ČOV viz kap. B.II.3. Tyto údaje dávají přibližný obraz o 
kvalitě vody v čerpaných vrtech HOPV. 

C.II.8.  Přírodní zdroje 

V ACHVK a jeho nejbližším okolí se nenacházejí ložiska surovin ani jiné přírodní zdroje, které by 
omezovaly realizaci daného záměru. Proto nebyl záměr z tohoto pohledu dále hodnocen. 

C.II.9. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina 
 
* fauna a flóra 

Fauna a flóra nebudou téměř popisovány, neboť posuzovaný záměr je situován v ACHVK, přičemž 
tento areál patří mezi největší areály chemických podniků v ČR. 
Vlastní ACHVK je klasifikován jako „ostatní plochy a zastavěná plocha a nádvoří“ a představuje 
umělé průmyslové prostředí, které je jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a rozvoj fauny a 
flóry. 

Na ploše lokality ČOV určitě nebude probíhat ani přechodný výskyt některého z druhů uvedených ve 
vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustavení zákona ČNR č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny (zejména výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů).  
 
Pokud jde o vegetaci, tak současná vegetace v areálu ACHVK zahrnuje především umělé porosty 
eventuálně nálety. Druhové složení je tedy dané výhradně antropogenní činností, přirozená nebo 
přírodě blízká společenstva se v daném prostoru neuplatňují. ACHVK je v upravených částech osázen 
lipami a různými druhy jehličnanů, dále jsou zde vtroušené jedince dalších listnáčů (jasan, akát). 
Bylinnou složku zastupují zde vesměs umělé trávníky. Na lokalitě ČOV se vyskytuje pouze několik 
kusů keřovité vegetace, a to v jihozápadní části a v severovýchodní části (viz letecká fotomapa 
v příloze č. 11). V okolí průmyslové aglomerace se zachovala značná diverzita strukturních typů 
rozptýlené zeleně. Poměrně dobrý je stav planých porostů, úspěšně plnících svoji funkci v krajině. 
Pokud jde o faunu, příznivější podmínky pro ni lze očekávat v blízkých zahrádkářských koloniích nebo 
při staveních se zahradami, na lokalitě ČOV lze předpokládat maximálně výskyt běžných hlodavců 
polního typu. Dle indícií se zde mohou ojediněle vyskytovat zejména drobní obratlovci, hlodavci jako 
myšice křovinná a hraboš polní, ježek. 
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Závěrem lze říci, že svým složením fauna i flóra v okolí navrhované stavby patří k velmi 
jednoduchému typu bez zvláštních druhů nebo skupin druhů. 
 

* ekosystémy 

Územní systém ekologické stability 
Posuzovaný záměr je situován v ACHVK na severovýchodním okraji areálu. Jedná se o lokalitu ve 
vyhlášeném ochranném pásmu KAUČUK, a.s. (nyní ACHVK). Celý tento prostor je v zadání nového 
územního plánu navržen k využití jako průmyslová zóna. Vlastní areál ČOV je zařazen jako „ostatní 
plochy a zastavěná plocha a nádvoří“ a nejsou zde žádné prvky regionálního ani lokálního ÚSES.   

Nejbližší nadregionální biokoridor je vymezen korytem řeky Vltavy. Lokalita záměru leží mimo tento 
vymezený koridor i jeho ochranné pásmo.   
Dle mapy územního systému ekologické stability se v okolí lokality ČOV nachází nadregionální 
biokoridor „Vltava“ – NRBK 45,  dále lokální biocentrum LBC 305 „Vltava – most Kralupy nad 
Vltavou“, lokální biocentrum LBC 272 „Na trati za mostem“, lokální biocentrum LBC 273 „Lesík u 
rozvodny“, lokální biokoridor LBK 157 „Na střelnici – Lesík u rozvodny“ a lokální biokoridor LBK 
158 „Mezi vrchy – Dřínovský háj“. Uvedené prvky ÚSES nejsou záměrem dotčeny. 
 
Ze stanoviska KÚ vyplývá: 
Nejbližší lokalitou navrženou do NATURY 2000 je na severním okraji Veltrus zámecký park (kód 
lokality : CZ0213083 Veltrusy), cca 1 km severně od lokality záměru. Jedná se o zámecký park 
anglického typu, využívající v rozsáhlé míře přirozené lužní porosty. Předmětem ochrany jsou páchník 
hnědý (Osmoderma eremita) a roháč obecný (Lucanus cervus). Posuzovaným záměrem nedojde 
k významnému ovlivnění evropsky významných lokalit, které se nacházejí v níže položených částech 
toku či nivě řeky Vltavy a následně toku Labe (evropsky významné lokality CZ0210186  Úpor – 
Černínsko, CZ0213039 Labě – Liběchov), neboť předmětná ČOV leží mimo aktivní záplavové území, 
čímž je eliminováno riziko znečištění uvedených toků při povodňových stavech, dále realizace záměru 
povede ke zlepšení kvality vyčištěných vod. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ Středočeského kraje č.j. 042957/2011/KUSK ze dne 7.3.2011  
k NATUŘE 2000 je doloženo v příloze č. 5. V tomto stanovisku je konstatováno, že lze vyloučit 
významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti jakékoli evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. 
Před zahájením prací na dokumentaci EIA bylo vydáno na žádost ČeR, a.s. předběžné stanovisko KÚ 
Středočeského kraje č.j. 121683/2010/KÚSK ze dne 6.9. 2010, ze kterého je ve vztahu k charakteru 
záměru a jeho vlivům podstatný uváděný vliv na tok Vltavy s předpokládaným potenciálním výskytem 
některých zvláště chráněných druhů živočichů vodního ekosystému a vliv na tok Labe ve vztahu 
k existenci EVL 0213039 Labe – Liběchov, a to s ohledem zejména na ukazatel N-NH4.  
Posouzení vlivů záměru na kvalitu povrchových vod v dotčených profilech výše uvedených toků je 
uvedeno v kap. D.I.4. 
 
* krajina 

Charakter krajiny 

Lokalita záměru se nachází uvnitř ACHVK, který patří k největším chemickým areálům v ČR. Území 
tohoto areálu je určeno pro průmyslové využití a provozní činnosti. Stavba se nedotkne dosavadního 
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způsobu využívání krajiny pro bydlení a rekreace, neboť pro tyto účely území tohoto areálu nebylo a 
nebude nikdy využíváno. 

Krajina v okolí navrhované stavby představuje oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - 
silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná i průmyslová zástavba.  
 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je dán bezprostřední blízkostí a dominantní funkční přítomností průmyslového ACHVK. 
Jedná se o typ krajiny urbanizované, průmyslové, destabilizované intenzivní antropogenní činností 
(vedle průmyslu také plochami skládek a dopravními liniemi, včetně dálnice D8). K severovýchodu 
se průmyslový ráz krajiny mění na intenzivně využívanou odlesněnou zemědělskou krajinu 
s izolovanými plochami zbytkových nebo negenerujících enkláv malých lesíků nebo křovinatých 
porostů. Krajinnou dominantu výjimečných přírodních i kulturních hodnot představuje jednak listnatý 
Dřínovský háj a dále Veltruský park a zámek v údolní nivě Vltavy. 
Zájmové území se vyznačuje středně členitým reliéfem, terén je zde zvlněný, deprese je vytvořena 
řekou Vltavou.  
Výrazné antropogenní textury v území tvoří komíny a průmyslové objekty v ACHVK a  výškové 
panelové domy v Kralupech. 
Z navrhovaného řešení rekonstrukce ČOV vyplývá, že posuzovaný záměr představuje řadu 
technologických změn, které budou provedeny přímo v technologii ČOV a nevyžadují stavební úpravy 
a dále realizaci několika nových stavebních objektů nevýznamného rozsahu (nové API separátory, 
nový monoblok aktivace, úpravy na vstupních jímkách OV). Výškově nebudou tyto nové objekty 
převyšovat stávající objety ČOV a okolních provozů. 
    
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru a jeho situování v ACHVK nelze očekávat žádné dopady 
z hlediska krajinného rázu. Proto nepovažuje zpracovatel předkládané dokumentace EIA podrobnější 
hodnocení krajinného rázu za nutné. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. 

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 
 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

V příloze č.4 je uvedeno vyjádření místně příslušného stavebního úřadu (MěÚ Kralupy n. Vltavou, 
Stavební úřad). Stavební úřad konstatuje, že umístění záměru je v souladu s platným územním plánem 
města Veltrusy. 
 
C.II.10. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky 
 
Zájmové území, ACHVK a blízké okolí, leží severovýchodně od města Kralupy a jihozápadně od 
města Veltrusy. Na území Kralup nad Vltavou na pravém břehu Vltavy se nachází řada průmyslových a 
výrobních podniků a podle územního plánu rozvoje oblasti je toto území určeno pro další rozvoj 
průmyslové činnosti. Zároveň se v tomto zájmovém území nachází i část města Kralupy n.Vltavou - 
Lobeček. 
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Kralupy n.Vltavou patří mezi menší města, má asi 17 500 obyvatel, z nichž je zhruba 65 % 
ekonomicky aktivních. Město se rozkládá na 2 190 ha, je zde přes 2 250 domů s téměř 7000 byty, 
několik jeslí, mateřských a základních škol.  Průmyslová aktivita ve městě je značná, rozhodující 
postavení zde zaujímají SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., 
z dalších podniků lze uvést VITOGAS s.r.o., MERO, a.s., REGIOS a.s. 
Východně od ACHVK se nachází město Veltrusy s počtem obyvatel cca 1 160. 
Město se rozkládá na ploše cca 800 ha, ve městě je 1 mateřská a 1 základních škola.   
Pokud jde o zaměstnanost, tak jednoznačně největším zaměstnavatelem jsou SYNTHOS Kralupy a.s. a 
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. , dohromady s cca 1 300 zaměstnanci. Význačný je i podíl pracovních sil 
resp. zaměstnanost ve sféře sekundární tj. ve službách, dopravě, zdravotnictví, školství apod. 
Charakter a umístní záměru neovlivňuje negativně hmotný majetek ani žádné kulturní památky v okolí 
záměru. 
 
C.III.   CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ  Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
 
Za dotčené území lze pokládat zejména vlastní lokalitu stavby ČOV, areál ČeR, a.s. a jeho nejbližší 
okolní území. 
 
Vlastní lokalita stavby tzn. plocha ČOV představuje v podstatě umělou plochu, na které nejsou žádné 
výrobní technologie.  
 
Dotčené území - tzn. areál ČeR, a.s.  a jeho okolí jsou územím, které bylo v minulosti významně 
pozměněno a poznamenáno antropogenní činností. Dotčené území patří mezi zatížená území v ČR.  
 
Kvalita ovzduší - emise do ovzduší vlivem záměru jsou hodnoceny v kap. B.II.1, současné imisní 
zatížení území je hodnoceno v kap. C.II.1 a vliv záměru na imisní zatížení území je hodnocen v 
kap.D.1.1 a D.1.2, a dále v RS. Z hlediska čistoty ovzduší jde o oblast s vyšším znečištěním ovzduší, 
zejména v ukazateli PM10, jehož hodnoty často překračují koncentrační hodnotu imisního limitu pro 
denní průměr. Dlouhodobé imisní limity průměrných ročních koncentrací základních znečišťujících 
látek (PM10, NO2, SO2) a benzenu nejsou v této oblasti překračovány. 
 
Podzemní voda v areálu je monitorována, ochrana podzemních vod v okolí ACHVK je zabezpečena 
provozováním HOPV, informace o kvalitě PV čerpaných na R-ČOV jsou uvedeny v kap. B.II.3. 
 
Hlukové zatížení území – emise hluku ze zařízení záměru jsou uvedeny v kap. B.III.4, příspěvky 
výstavby a provozu záměru k hlukové zátěží nejbližší obytné zástavby jsou uvedeny v kap. D.1.3.  
Stávající stav hlukové zátěže se vyznačuje překračováním hygienických limitů hluku v denní a 
především v noční době u nejbližší obytné zástavby na jihozápadním okraji Veltrus, a to zejména 
vlivem dopravy na II/608 a výrobních provozů ACHVK. Bližší údaje jsou uvedeny v hlukové studii a 
v protokolech o měření hluku provedených společností AKUSTIKA Praha v srpnu 2009 a EMPLA AG 
v prosinci 2010. 
 
Fauna a flóra - vlastní výstavbou bude dotčena pouze plocha stávající ČOV, kde převažují zpevněné 
plochy a navážky, okrajově se zde vyskytují náletové "pionýrské dřeviny". Na lokalitě se nenacházejí 
žádná vzácná ani ohrožená společenstva, vyžadující ochranu ve smyslu platné legislativy. Obdobné se 
týká bezprostředního okolí lokality záměru, které ze třístran zahrnuje provozy ACHVK, severně a  
severovýchodně se zachovala značná diverzita strukturních typů rozptýlené zeleně. Poměrně dobrý je 
zde stav planých porostů, úspěšně plnících svoji funkci v krajině. Pokud jde o faunu, příznivější 
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podmínky pro ni lze očekávat v blízkých zahrádkářských koloniích nebo při staveních se zahradami 
s výskytem běžných druhů ptactva a především hlodavců, kteří nebudou záměrem ovlivněni, případně 
se může v jejich okolí vyskytovat migrující zvěř (zajíc, srnčí, divočák). 
 
Souhrnně lze o posuzovaném zájmovém území konstatovat, že je v současnosti z hlediska kvality 
životního prostředí významně zatížené bez dalších rezerv z hlediska dalšího významnějšího 
rozvoje průmyslu. Navrhovaný záměr nebude ale současné zatížení území zvyšovat, naopak bude 
přispívat k jeho zlepšení, zejména z hlediska vlivu na ovzduší a povrchové vody. 

 
D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
               

D.1 CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
 
Navrhovaný záměr může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v okolí lokality 
ČOV.  
K potenciálnímu vlivu na zdraví obyvatelstva v okolí záměru by mohlo případně dojít v důsledku vlivu 
záměru na kvalitu ovzduší a zhoršení hlukové situace v období výstavby. 
 
Vzdálenost posuzovaného záměru od nejbližší obytné zástavby na jihozápadním okraji Veltrus je cca 
350 m, v dalších okolních obcích je obytná zástavba podstatně dále (v Kralupech cca 1 300 metrů a 
Chvatěrubech cca 2 800 m).  Mezi lokalitou ČOV a obytnou zástavbou v Kralupech nad Vltavou se 
nacházejí stávající výrobní bloky, mezi ČOV a Veltrusy částečně také nesouvislý porost vegetace.  
V blízkém okolí jsou další velké zdroje (SYNTHOS Kralupy a.s., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., 
SPOLCHEMIE a.s., Benzina, a.s., KRALUPOL, a.s., MERO, a.s., Sběrné suroviny). Mimo to jsou 
v blízkosti zájmového území i další menší provozovny. 
Současný zdravotní stav populace je ovlivňován celou řadou faktorů, kde se mimo genetických vlivů, 
úrovně obytného prostředí, kvality přírodních složek, úrovně bydlení a zdravotnických služeb v 
poslední době negativně uplatňuje i vliv sociálního a pracovního prostředí (stres). 
I když průměrný věk mírně, jako v celé republice, roste, zůstává v zájmovém území v blízkosti 
průměru. V zájmovém území nebyla zpracována žádná epidemiologická studie zdravotního stavu 
obyvatelstva, žádné údaje tedy nejsou k dispozici.  
 
Výchozí podklady, identifikace škodlivin  
 
V příloze č.10  je uvedeno posouzení vlivu na veřejné zdraví, které vypracovala odborně způsobilá 
osoba. V uvedeném posouzení je uvedena řada  informací a jsou v něm posouzeny dopady 
uvažovaného záměru na obyvatele v okolí z hlediska zdravotního rizika vyplývající z inhalační 
expozice škodlivin emitovaných v souvislosti s běžným provozem předmětné ČOV. Z hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví jsou v této kapitole oznámení EIA uvedeny jen vybrané informace, na podrobnosti 
zpracovatel oznámení EIA odkazuje na uvedené posouzení. 
Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalitě byly výsledky 
modelových výpočtů  hlukové a rozptylové studie a stávajícího imisního monitoringu. 
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Posuzovaný zdroj  (technologie ČOV) bude zdrojem emisí těkavých organických látek ropného 
charakteru hodnocených jako VOC, benzen a pachové látky (mají původ ve skladbě VOC). Emise 
ostatních znečišťujících látek nejsou hodnoceny, neboť provozem záměru nevznikají (ČOV nezahrnuje 
spalovací zdroj ani neprodukuje TZL).  
 
Dále bude provoz záměru zdrojem hlukových emisí ze stávajících a nových zdrojů. Vzhledem k jejich 
umístění v objektech nebo vybavení zařízení protihlukovými kryty u jejich venkovních umístění a 
vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby jsou příspěvky záměru k hlukové zátěži nejbližší 
obytné zástavby minimální až zanedbatelné. 
 
Vliv dopravy nebyl hodnocen z důvodu zcela nevýznamného až zanedbatelného přírůstku (viz 
kap. B.II.4) a vedení nákladní dopravy mimo obytnou zástavbu. 
 
ZDRAVOTNÍ RIZIKO ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 
 
Jednotlivé základní škodliviny lze hodnotit následovně: 

TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC – VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS) 

Do skupiny těkavých organických látek (VOC) patří pestrá směs látek rozdílných toxikologických 
vlastností, kterou nelze z hlediska zdravotních rizik hodnotit sumárně. V daném případě se jedná o 
těkavé látky, uvolňované do ovzduší při čištění odpadních vod, kontaminovaných ropnými látkami. 
Zdrojem těkavých uhlovodíků jsou podle údajů investora především autobenziny a z dalších výrobků  
Benzin FC, Benzin EJ a Izomerát.  

Z hlediska složení těchto produktů se jedná o složité směsi uhlovodíků, kde hlavní komponentou 
benzinů je nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná (číslo CAS 86290-81-5) se zastoupením 
uhlovodíků C3-C11 a obsahem benzenu do 1%. Izomerát je charakterizován jako benzinová frakce 
(ropná), isomerizovaná (číslo CAS 64741-70-4), s vysokým obsahem isoalkanů C5 – C6 a 
zanedbatelným obsahem benzenu.  

Automobilový benzín,  (automotiv gasoline, CAS No: 86290-81-5)  

Automobilový benzin je těkavá hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem. Představuje komplexní 
směs různých uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 – C11. Konkrétní složení 
benzinu závisí na složení výchozí surové ropy, použitém rafinačním procesu a přísadách. Obsah 
benzenu, který je jednoznačně toxikologicky nejvýznamnější složkou, je v automobilovém benzinu do 
1%.  

Čichový práh pro benzín s 15% MTBE je 0,2 – 0,3 ppm, tedy cca 1,1 mg/m3.    

Výpary benzinu obsahují převážně lehčí uhlovodíky s počtem atomů uhlíku C4 – C6, které jsou obecně 
méně toxické nežli uhlovodíky s vyšší molekulovou váhou. Jde zejména o isomery butanu a pentanu. 
Z ovzduší jsou odstraňovány hlavně fotochemickou oxidací.    

Konverzní faktor pro kompletní automobilový benzin: 1 ppm = 4,42 mg/m3, pro benzinové výpary 1 
ppm = 2,99 mg/m3.    

Státní zdravotní ústav Praha stanovil v roce 2007 referenční koncentraci pro alkany (C5-C10)  1 mg/m3 

jako roční střední hodnotu, která pravděpodobně nepředstavuje riziko nepříznivých účinků. Při 
stanovení této hodnoty vycházel z koncentrace hexanu 1800 mg/m3, při které nebyly pozorovány 
dráždivé účinky.   
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Další skupina referenčních koncentrací a limitů benzinových výparů se týká profesionální a havarijní 
expozice, z přílohy č. 10 jsou uváděny pouze základní informace: 

Koncentrace, při které je zřetelné vnímání zápachu benzinu je 22 mg/m3 .    

Přípustný expoziční limit pro výpary benzinů v pracovním prostředí (PEL) pro osmihodinovou 
pracovní dobu je v ČR dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanoven ve výši 400 mg/m3, nejvyšší 
přípustná koncentrace v pracovním prostředí NPK-P je 1000 mg/m3.  

Přípustné koncentrace hexanu v pracovním prostředí jsou nižší nežli u výparů benzinu a sice PEL 100 
mg/m3 a NPK-P 400 mg/m3.  
US EPA stanovila pro n-hexan v roce 2005 v databázi IRIS referenční koncentraci pro celoživotní 
expozici z ovzduší v úrovni 700 µg/m3.  
Izomery hexanu jsou mále reaktivní a v experimentu vykazují nižší neurotoxicitu, nežli n-hexan.    
Z dalších uhlovodíků zastoupených v benzinových výparech je referenční koncentrace stanovena pro 
toluen. MZ ČR uvádí  v seznamu referenčních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pro účely 
hodnocení a řízení rizik, vydaném v roce 2003, týdenní průměrnou koncentraci toluenu 260 µg/m3.  
 
BENZEN (CAS NO: 71-43-6) 
 
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě 
rychle odpařuje. Čichový práh benzenu se udává při koncentraci 4,8 mg/m3 (1,5 ppm). Konverzní 
faktor při 20˚C: 1 ppm benzenu = 3,24 mg/m3. 
Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Je využíván hlavně jako surovina v chemickém 
průmyslu. Pohonné hmoty mají limitovaný obsah benzenu do 1 %. Hlavními zdroji benzenu v ovzduší 
jsou výfukové plyny, vypařování z pohonných hmot,  cigaretový kouř, petrochemie a spalovací 
procesy. Ve výfukových plynech je obsažena směs zbytků nespáleného benzenu a benzenu vznikajícího 
během spalovacího procesu v motoru dealkylací toluenu a xylenů.  
Poločas degradace benzenu v ovzduší reakcemi s hydroxylovými radikály je asi 13,4 dne, což postačuje 
k možnosti transportu na velké vzdálenosti. Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné 
zprávy Monitoringu HS v roce 2009 pohybovaly v průmyslem nezatížených lokalitách sledovaných 
sídel ČR v rozmezí 0,9 – 2,0 µg/m3.  
Na stanici imisního monitoringu č. 792 Veltrusy, situované přímo v zájmovém území, byla v roce 2008 
i 2009 naměřena stejná průměrná roční koncentrace benzenu 1,6 µg/m3.   
 
Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogennímu účinku, spolehlivě 
prokázanému při vysoké profesionální expozici. Spolehlivé kvantifikaci tohoto rizika při nízké expozici 
z vnějšího ovzduší však zatím stále brání nejistota ohledně mechanismu tohoto účinku.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES z května 2008 stanoví pro země EU mezní 
hodnotu pro ochranu zdraví pro benzen 5 µµµµg/m3 jako roční průměrnou koncentraci, která 
odpovídá současnému imisnímu limitu v ČR. 
Bližší informace o zdravotních rizikách benzenu jsou uvedeny v příloze č. 10. 
 
Základní vlastnosti ropných látek tvořících VOC, které se nejvíce vyskytují v OV vedených na 
ČOV, vč. hygienických parametrů a způsobu nakládání s nim jsou uvedeny v bezpečnostních listech 
v samostatné příloze č. 17 na CD nosiči. 
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PACHOVÉ LÁTKY  
 
Přes nízkou koncentraci jednotlivých komponent mohou pachové látky ve výsledném kumulativním 
působení celé směsi dosahovat výrazných pachových až dráždivých účinků. Mohou být též 
absorbovány na povrch jemné frakce pevných částic a po ulpění těchto částic na nosní sliznici se 
uvolňují a vedou ke zvýšenému čichovému vjemu.   
Nepříjemné nebo nežádoucí pachové vjemy jsou především příčinou obtěžování. Výrazné dlouhodobé 
pachové vjemy je však též třeba považovat za zdravotní riziko. Vyvolávají abnormální fyziologické 
reakce (změny hloubky dýchání, poruchy spánku), zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, 
dráždění očí), emoční psychické reakce a mají své nepříznivé dopady i v oblasti sociální. 
K vyvolání nepříznivých zdravotních účinků pachovými vjemy může teoreticky docházet několika 
mechanismy.  
Prvním z nich je dráždivý účinek pachových látek. I když jednotlivé komponenty těchto směsí mají 
práh dráždivosti podstatně vyšší, nežli práh pro čichové vjemy, ve směsi se jejich účinek může 
potencovat a současně s působením na čichový epitel pak může docházet i k podráždění sliznic a 
senzorických nervových zakončení například trojklaného nervu, čímž lze vysvětlit takové potíže, jako 
je bolest hlavy, chrapot, kašel a dušnost.  
Nepříjemné pachové vjemy však mají nepříznivý efekt na psychiku člověka, vyvolávají stresovou 
reakci, zhoršují náladu a ovlivňují chování, například vyvoláním nechutenství, i bez dráždivých účinků, 
tedy při koncentraci pod prahem dráždění.  
Ke kvantitativnímu hodnocení imisí pachových látek nejsou v současné době k dispozici spolehlivé 
rozptylové modely. Důvodem je skutečnost, že modelování imisí pachových látek je proti běžným 
škodlivinám zatíženo řadou nejistot a obtíží, které jsou dány specifickými rysy vnímání pachů.  
V daném případě  rekonstruované ČOV s novým vybavením odtahu a čištění vzdušin ze zdrojů emisí 
VOC a pachových látek se předpokládá výrazné snížení těchto emisí proti stávajícímu stavu a tím 
zabránění výraznějších pachových problémů v okolí záměru. 
 
Z hlediska zdravotních rizik ze vztahu pachových látek k VOC vyplývá, že pokud nebudou 
významnější zdravotní rizika v důsledku imisního zatížení VOC a benzenu, nebudou vyvolána 
ani pachovými látkami. 

Hodnocení expozice   

Podkladem k hodnocení expozice obyvatel zájmového území okolí areálu ČOV jsou výstupy  
rozptylové studie, které uvádějí hodnoty imisního příspěvku v referenčních bodech, umístěných u 
nejbližší obytné zástavby na přilehlém jižním okraji zástavby města Veltrusy. 
Dalším podkladem je odhad imisního pozadí, který vychází z výsledků monitorovací měřící stanice, 
situované přímo v zájmovém území na jižním okraji města Veltrusy.   
V následující tabulce jsou z rozptylové studie převzaty hodnoty vypočteného imisního příspěvku 
hodnocených látek pro nejvíce exponovaný referenční bod u obytné zástavby. 

  Tab. č. D.1: Nejvyšší imisní příspěvek záměru u obytné zástavby (µµµµg/m3) 

 Benzen  VOC     

  1hod Rp  1hod Rp 

Příspěvek  záměru  4,1 0,062 244 3,7  

          Vysvětlivky:  1hod = maximální 1hodinová koncentrace   Rp =  roční průměrná koncentrace 
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Výsledky charakteristiky rizika 

Hodnocená suma těkavých organických látek (VOC) zahrnuje převážně lehčí a méně toxické alifatické 
uhlovodíky s počtem atomů uhlíku C4 – C8, které při akutní inhalační expozici i při velmi vysoké 
koncentraci v řádu stovek až tisíců mg/m3 vyvolávají kromě pachového vjemu jen lehké dráždění 
sliznic. Referenční koncentrace nebo imisní limity pro krátkodobou expozici těmto látkám ve 
venkovním ovzduší proto nejsou stanovené. Výjimkou je pouze limitní 1hodinová koncentrace 152,5 
mg/m3, stanovená pro frakci alifatických uhlovodíků C5-C8 ministerstvem životního prostředí kanadské 
provincie Ontario a havarijní akutní koncentrace AEGL-1 pro benzinové výpary 730 mg/m3, používaná 
v USA.   

Imisní příspěvek VOC z provozu rekonstruované ČOV vychází na okraji exponované zástavby při 
maximálně konzervativním výpočtu (tj. výpočtu z emisí na úrovni obecného emisního limitu VOC 
s předpokladem jeho nedosažení provozem ČOV) v úrovni 244 µg/m3, tedy o 3 řády nižší, nežli výše 
uvedené směrné koncentrace. Je tedy možné konstatovat, že bez ohledu na celkové imisní pozadí, 
které pro uvedenou sumu VOC v hodnocené lokalitě při zhoršených rozptylových podmínkách 
není známé, bude příspěvek z provozu rekonstruované ČOV zcela zanedbatelný a z hlediska 
zdravotního rizika bezvýznamný.   
Ke stejnému závěru u rizika chronických toxických účinků hodnocené sumy VOC vede  srovnání 
imisního příspěvku z rekonstruované ČOV v průměrné roční koncentraci 3,7 µg/m3 s referenčními 
koncentracemi pro dlouhodobou expozici, odvozenými různými vědeckými institucemi v řádové úrovni 
mg/m3 (SZÚ 1 mg/m3, ATSDR a RIVM 18,4 mg/m3).  

Nejnebezpečnější komponentu hodnocené sumy těkavých uhlovodíků, uvolňovaných do ovzduší při 
čištění odpadních vod kontaminovaných RL ovšem nesporně představuje benzen.  

Z hlediska rizika akutních nebo chronických toxických účinků je imisní příspěvek benzenu  
z provozu ČOV u nejbližší obytné zástavby (0,062 µg/m3) zanedbatelný (jeho výpočet opět vychází 
z emisního limitu). Referenční koncentrace odvozené pro chronický nekarcinogenní účinek různými 
vědeckými institucemi (ATSDR, OEHHA, US EPA) se pohybují od 10 do 300 µg/m3, takže výsledná 
hodnota kvocientu nebezpečí HQ vychází v nepatrných hodnotách 0,0002 - 0,006.  

Imisní pozadí benzenu v zájmovém území je podle výsledků měření z posledních dvou let na stanici 
imisního monitoringu umístěné přímo v lokalitě cca 1,6 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace. Imisní 
příspěvek z provozu rekonstruované ČOV vypočtený rozptylovou studií u nejbližší zástavby vychází 
v řádové úrovni setin µg/m3 průměrné roční imisní koncentrace.   

Odhadované úrovni imisního pozadí 1,6 µg/m3 odpovídá při použití UCR WHO míra rizika ILCR 
9,6x10-6. Nejvyšší vypočtený příspěvek záměru u nejbližší zástavby představuje míru rizika ILCR 
3,7x10-7 a lze předpokládat, že je vlivem současného provozu ČOV již obsažen v měřeném imisním 
pozadí.  

Pro ČR doporučuje Ministerstvo zdravotnictví ČR vzhledem k nejistotě odhadů expozice i stanovení 
referenčních hodnot považovat za přijatelné řádové rozmezí karcinogenního rizika 10-6 (tedy do 10 
případů onemocnění na milion exponovaných osob).  
Z hlediska karcinogenního rizika imisí benzenu je tedy možné konstatovat, že ani při 
konzervativním přístupu k hodnocení rizika (při použití UCR WHO) odhadované imisní pozadí 
nepřekračuje horní hranici přijatelné míry rizika a imisní příspěvek záměru nebude   u benzenu 
z hlediska zdravotních rizik významný.  
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Závěr ke zdravotnímu riziku znečištění ovzduší  
 
Provoz rekonstruované ČOV bude v omezené míře zdrojem emisí těkavých uhlovodíků z ropných 
látek, obsažených v čištěných odpadních vodách.  
Podkladem k hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší těmito látkami pro obyvatele zájmové 
oblasti, tj. jižního okraje zástavby města Veltrusy, jsou výstupy rozptylové studie, která na základě 
emisních limitů modeluje možný imisní příspěvek z provozu rekonstruované ČOV pro sumu těkavých 
organických látek a pro benzen.   
Při hodnocení byla použita  klasická metodika hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment 
- HRA) a byl proveden aktuální souhrn současných odborných poznatků o zdravotních aspektech 
hodnocených látek.  

Z výsledků kvantitativní charakterizace rizika akutních a chronických toxických účinků vyplývá, že 
imisní příspěvek těkavých uhlovodíků z provozu rekonstruované ČOV bude z hlediska ovlivnění 
celkové imisní situace zájmového území zanedbatelný a nebude představovat žádné zdravotní riziko 
pro obyvatele přilehlé zástavby.  

Zdravotně nejvýznamnější komponentou emisí uhlovodíků je benzen, zařazený mezi látky 
s prokázaným karcinogenním účinkem. K odhadu současné imisní situace jsou u této škodliviny 
k dispozici výsledky měření monitorovací stanice umístěné přímo v zájmovém území.  

Na základě provedeného hodnocení rizika je možné konstatovat, že současná imisní situace 
nepřekračuje horní hranici přijatelné míry rizika karcinogenního účinku benzenu a imisní příspěvek 
benzenu z rekonstruované ČOV tuto situaci významně neovlivní, a to rovněž s přihlédnutím k faktu, 
že emise z rekonstruované ČOV budou významně nižší než emise při současném stavu.  

ZDRAVOTNÍ  RIZIKO  HLUKU 

Nebezpečnost hluku a vztahy expozice a účinku  

Jako hluk se obecně označuje jakýkoliv slyšitelný zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu 
na jeho intenzitu. Kromě psychosociálních účinků spočívajících v rušivém vlivu na různé aktivity, 
soustředění, hlasovou komunikaci, relaxaci a spánek může mít i závažnější přímé  zdravotní účinky, 
které jsou většinou pojeny s dlouhodobou hlukovou zátěží.  

Podrobnější popis vlivů hluku na zdraví je uveden v příloze č. 10 (Posouzení vlivu na veřejné 
zdraví), vychází převážně z materiálů WHO a je doplněn o některé specifické a nejnovější poznatky.  

Práh bolestivosti při vnímání hlukových podnětů  u zdravých osob je udáván mezi 110 – 130 dB, avšak 
vykazuje značnou individuální variabilitu. Práh nepříjemného vnímání hluku je mezi 80 – 100 dB.  

K prevenci akutních sluchových poškození by hodnoty maximální hladiny akustického tlaku LAmax 
měly být nižší, nežli 110 dB.         

Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka 
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při  různých činnostech. Vyvolává celou řadu 
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, 
deprese, úzkostlivost, pocity beznaděje  nebo vyčerpání.  

Prahová hladina hluku ve dne, od které se u průměrně citlivých osob začíná projevovat mírné 
obtěžování je podle WHO 50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Prahová hladina pro silné 
obtěžování je 55 dB. Pro hluk z různých druhů dopravy nyní uvádí Evropská agentura pro životní 
prostředí (EEA) shodnou prahovou hladinu obtěžování 42 dB Lden.    
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Nepříznivé ovlivnění spánku hlukem je u spících osob objektivně prokazatelné hodnocením 
jednotlivých stádií spánkového rytmu a různých dalších fyziologických funkcí. Spánek je základní 
biologickou potřebou a jeho narušení a deficit nepříznivě ovlivňuje základní životní funkce a souvisí 
s řadou závažných zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, snížená 
obranyschopnost vůči infekcím, diabetes, obezita a pochopitelně i snížená výkonnost, úrazovost a 
nehodovost.    

Na základě zhodnocení prokázaných i předpokládaných nepříznivých účinků noční hlukové expozice a 
jako výsledek dohody mezi experty a zástupci průmyslu a vládních a nevládních institucí WHO 
doporučila 40 dB jako cílovou hodnotu Lnight k ochraně obyvatel včetně citlivých skupin populace.  

Z hlediska fyzikálních parametrů hluku je významné jeho spektrální (kmitočtové) složení. Podle 
Havránka má širokopásmový hluk výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce  
zprostředkované přes podkoří. Naproti tomu tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má 
pronikavější účinek na sluchové ztráty. Významnou roli zde hraje také výška, tj. frekvence působícího 
tónu. Hluky s převahou frekvencí > 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než hluky s frekvencemi 
< 1 000 Hz. 

Velmi specifické vlastnosti jak z hlediska šíření, tak i z hlediska účinků a individuálních rozdílů ve 
vnímavosti má hluk o nízkých frekvencích < 100 Hz.  

Vztah mezi  hlukem a jeho účinkem na člověk je ovšem velmi komplexní a složitý a všechny faktory a 
charakteristiky hluku, které zde působí, nejsou dosud dostatečně objasněné.  

Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku     

Podkladem k hodnocení hlukové expozice obyvatel zájmového území je hluková studie (příloha č. 9), 
která modeluje předpokládaný akustický vliv provozu rekonstruované ČOV na nejbližší stávající 
obytné objekty města Veltrusy. Samostatně a v celkovém součtu je hodnocen hluk z plošných zdrojů 
(obvodový plášť objektů ČOV, uvnitř kterých jsou výrazné zdroje hluku) a bodových stacionárních 
zdrojů (ventilátory, dmychadla apod. umístěné ve venkovním prostoru) ČOV. Výpočet ekvivalentních 
hladin akustického tlaku je proveden ve 2 výpočtových bodech situovaných ve venkovním chráněném 
prostoru RD v okrajové zástavbě města Veltrusy, vzdálených cca 290 m, resp. 455 m od okraje 
prostoru ČOV. Provoz ČOV bude nepřetržitý. Přesnost výsledků modelových výpočtů se předpokládá 
v rozmezí ± 3 dB.   
Stávající pozadí bylo v hlukové studii stanoveno výpočtem na základě provedeného měření v noční 
době v měřících místech shodných s výpočtovými body hlukové studie. Projevuje se zde hlavně hluk 
z dopravy po silnici II/608 a dalším zdrojem hluku jsou ostatní provozy ve výrobním areálu ČeR, a.s.  a 
celém ACHVK. 
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že hlukem z provozu rekonstruované ČOV nedojde u 
nejbližší obytné zástavby ke změně stávajícího stavu a tento hluk bude v denní i noční době 
zanedbatelný vůči hlukovému pozadí lokality.   
Výsledky výpočtů jednotlivých zdrojů hluku a celkové hodnoty pro denní dobu (8 souvislých a 
navazujících nejhlučnějších hodin) a pro noční dobu (1 nejhlučnější hodina) převzaté z hlukové studie 
udávají následující tabulky.     
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Tab. č. D.2: Denní doba, výpočet hlukové zátěže pro rok 2015 

LAeq,8hod. 
bod č.1 bod č.2  zdroj hluku 

dB dB  
bodové zdroje  24,4 21,9  
plošné zdroje  22,0 18,9 
Součet zdrojů v areálu ČOV 26,4 23,7 
provoz v areálu  ČOV   26,4 23,7 
hluk pozadí   59 46  
Celkem součet celkové akustické hladiny po  
realizaci záměru  

59 46 

 

Tab. č. D.3: Noční doba, výpočet hlukové zátěže pro rok 2015 

LAeq,1hod. 
bod č.1 bod č.2  zdroj hluku 

dB dB  
bodové zdroje  24,4 21,9  
plošné zdroje  22,0 18,9 
Součet zdrojů v areálu ČOV 26,4 23,7 
provoz v areálu ČOV   26,4 23,7 
hluk pozadí   52 39  
Celkem součet celkové akustické hladiny po  
realizaci záměru 

52 39 

Z výsledků je zřejmé, že hluk ze stacionárních zdrojů ČOV s velkou rezervou splní hygienické 
limity hluku pro denní i noční dobu a celková hluková expozice nejbližší obytné zástavby se po 
realizaci záměru nezmění.     

Základní vyhodnocení údajů hlukové studie z hlediska prahových hodnot nepříznivých účinků hluku je 
uvedeno v tabulce č. 3 a 4 posouzení vlivu na veřejné zdraví (příloha č.10).  

Vliv stacionárních zdrojů ČOV se  podle provedeného výpočtu pohybuje v zanedbatelné úrovni 
hluboko pod hodnotou hygienických limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů a v celkové hladině hluku 
se nijak neprojeví.     

Hodnocení rizika hluku z průmyslových stacionárních zdrojů a vztahy pro kvantitativní odhad 
nepříznivých účinků hluku z dopravy jsou  uvedeny v posouzení vlivu na veřejné zdraví (příloha č. 10). 

S použitím těchto vztahů je pro úplnost hodnocení proveden v příloze č. 10 pro akustický vliv 
hlukového pozadí (za předpokladu dominantního vlivu dopravního hluku) odhad procenta 
obtěžovaných a rušených obyvatel jižního okraje zástavby města Veltrusy, reprezentované 
výpočtovými body hlukové studie, i když posuzovaný záměr nebude mít na tuto situaci žádný vliv. 
Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla. Ve spodních řádcích tabulek č. 5 a 6 přílohy č. 10 jsou 
uvedeny hodnoty, odpovídající platným hlukovým limitům pro hluk z dopravy.   

Z výsledků je zjevný kompromisní charakter limitů pro hluk z dopravy, nicméně i skutečnost, že účinek 
hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou část populace se obtěžující efekt projevuje i při úrovni 
expozice pod prahovými hodnotami obtěžujících a rušivých účinků hluku pro průměrně citlivou 
expozici.  
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Ve vztahu k posuzovanému záměru je podstatné, že akustický vliv provozu rekonstruované ČOV 
na nejbližší zástavbu bude zanedbatelný a v celkové hladině hluku se nijak neprojeví.     

Hluková studie se zabývá i výpočtem hlukové expozice nejbližší zástavby, reprezentované výpočtovým 
bodem č.1 během stavebních prací. Předpokládá se, že tato výstavba bude probíhat pouze v denní době 
a podle výpočtu na základě hlučnosti stavebních mechanismů a etap prací bude s rezervou dodržen 
hygienický limitu pro hluk ze stavební činnosti 65 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro dobu 
7.00 – 21.00 hodin. 

Výsledky výpočtů pro výpočtový bod č. 1 jsou souhrnně v tabulce č.D.5. 
 

Tabulka č. D. 4: Denní doba, výpočet hlukové zátěže při výstavbě 
 

výpočtový bod č. 1 

vzdálenost  LAeq,s LAeq,s,12hodin 
druh bouracích, resp. 
stavebních prací 

m dB dB 

demolice ŽB staveb 360 až 440 59 až 57 57 
pálení ocelových konstrukcí 360 až 440 44 až 42 43 
nakládka a odvoz demolice 360 až 440 53 až 51 51 
betonáž základů a stěn nádrží 320 až 440 54 až 51 52 
instalace technologie 320 až 440 41 až 38 40 

terénní úpravy 320 až 440 52 až 49 51 
 

Z tabulky č.D.5 ze zcela zřejmé, že i při znásobení počtu stavebních mechanismů a souběhu činností 
různých stavebních strojů nebude docházet k překračování hygienického limitu v ekvivalentních hladin 
akustického tlaku ze stavební činnosti. Délku každodenní stavební činnosti není nutno omezovat za 
účelem splnění hygienického limitu.   

Tato hluková zátěž, probíhající pouze v denní době a po přechodnou dobu, sice může být spolu dalšími 
průvodními jevy stavby příčinou zvýšeného obtěžování obyvatel, avšak nepředstavuje zdravotní riziko, 
které by bylo možné podle současných poznatků kvantitativně hodnotit.   

ZÁVĚR K RIZIKU HLUKU  

Akustický vliv provozu rekonstruované ČOV se podle výsledků hlukové studie bude u nejbližší obytné 
zástavby pohybovat v zanedbatelné úrovni hluboko pod hygienickým limitem a prahovými hladinami 
obtěžujících a rušivých účinků a v celkové hladině  hlukového pozadí  se nijak neprojeví.  

Zdravotně významné úrovně nedosáhne podle hlukové studie ani předpokládaný hluk ze stavební 
činnosti při realizaci záměru rekonstrukce ČOV.    

 
SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY  
 
Při hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je třeba uvažovat i s možným působením dalších faktorů, 
jejichž nepřímé dopady na zdravotní stav dotčených obyvatel mohou být mnohdy podstatně výraznější 
než přímý vliv znečištěného životního prostředí.  
V případě rekonstrukce ČOV nedojde ke střetu s žádnými významnými krajinnými prvky či zvláště 
chráněným územím, celkově nebude změněn ráz a funkce krajiny. 
Po rekonstrukci nedojde k navýšení stávajícího stavu obsluhy ani k významnějšímu vlivu na ostatní 
služby. 
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Potenciální nepřímé sociálně ekonomické vlivy mohou vyplývat z pozitivního vlivu na kvalitu řeky 
Vltavy.   
Souhrnně lze konstatovat, že záměr nebude vykazovat žádné jiné sociálně ekonomické vlivy. 
 
Narušení faktorů pohody 
 
Při realizaci stavby lze dočasně očekávat vyšší zatížení nejbližšího okolí hlukem a prachem a dopravní 
zátěží, spojenou s provozem stavebních strojů, dovozem stavebních a konstrukčních materiálů a 
odvozem odpadů z výstavby. Tyto vlivy budou časově omezené po celkovou dobu vlastní výstavby 
(aktivní činnosti) 32 měsíců s proměnlivou intenzitou.  
S ohledem na vzdálenost nejbližší zástavby nebude provoz výrobní záměru významnějším způsobem 
ovlivňovat obyvatele nejbližší obytné zástavby, jak to dokládá hluková a rozptylová studie.  
Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprostřední okolí není rekreačně využíváno.  
Oblast není ani předmětem cestovního ruchu, v blízkosti posuzovaného území není sportoviště či jiné 
místo soustředění rekreačních či oddechových aktivit. Záměr tak lze z hlediska uvedeného vlivu 
považovat za  málo významný. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

 

VLIVY V OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁMĚRU  

Výstavba záměru nepřináší při její realizaci vzhledem ke svému omezenému rozsahu, umístění a 
charakteru významnější dopady na okolí. V průběhu výstavby bude vliv mírně negativní zejména v 
důsledku zvýšené koncentrace imisí prachu a imisí výfukových plynů stavební mechanizace a aut při 
stavebních pracích a při odvozu odpadů z výstavby i dopravě stavebních a technologických materiálů. 
Tento vliv v období výstavby se bude týkat v podstatě jen vlastního pracovního prostředí zaměstnanců i 
externích pracovníků v lokalitě výstavby  a jejím nejbližším okolí.  
Při výstavbě bude plocha staveniště plošným zdrojem prašnosti s dočasným působením o celkové 
rozloze cca 4,65 ha. Množství emisí z plošných zdrojů znečišťování nelze v současné době stanovit, 
neboť závisí na objemu demolic a aktuální odkryté ploše v rámci provádění zemních prací (ta se 
v průběhu výstavby resp. zemních prací mění), době výstavby a kolísání intenzity a rozsahu prací v této 
době, dále pak na ročním období, povětrnostních podmínkách apod. Provoz stavebních mechanismů a 
nákladní dopravy bude dočasným liniovým zdrojem znečištění ovzduší. Působení zdroje bude nahodilé, 
celkové množství emitovaného prachu lze odhadnout dle zkušeností na méně než cca 5,0 t/rok. 
Tato zvýšená prašnost bude trvat po dobu demoličních a zemních prací prováděných ve dvou fázích o 
celkové době cca 11 - 12 měsíců. Bude se projevovat přednostně ve směru převažujících větrů a 
v nejbližším okolí staveniště, imisní koncentrace TZL však neohrozí životní prostředí blízkého okolí. 
Navíc budou emise TZL ze staveniště omezeny vhodnou organizací práce, skrápěním staveniště a 
čištěním dopravních prostředků a příjezdových komunikací. 
Povinnost zajistit potřebná organizační a technická opatření k minimalizaci emisí prašnosti po dobu 
výstavby bude v kompetenci zhotovitele stavby a bude promítnuta odpovídajícím způsobem do 
smluvních vztahů s investorem. 
Vliv dopravy na ovzduší bude vzhledem k zcela nevýznamné intenzitě zanedbatelný. 
 
VLIVY V OBDOBÍ PROVOZU ZÁMĚRU 

Vliv na ovzduší je jedním z důležitých vlivů záměru, dokumentace by měla posoudit dopad výstavby 
z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a vliv záměru na kvalitu ovzduší v okolí posuzované stavby resp. 
v okolí ACHVK se zaměřením na severovýchodní přilehlé území s městem Veltrusy. 
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Posuzovaný záměr je z hlediska emisí do ovzduší popsán v kap. B.III.1 Ovzduší. 

Vlivy na ovzduší řeší podrobně rozptylová studie, která je uvedena v příloze č.8 této 
dokumentace.  

Hodnocenými škodlivinami jsou VOC, benzen a dále jsou hodnoceny pachové látky. Jiné emise záměr 
nevykazuje. 

Z RS jsou v této kapitole využity základní informace a závěry o vlivu záměru na ovzduší, bližší údaje, 
výpočty a metodika jsou uvedeny v RS v příloze č. 8. 

Referenční body 

Pro získání představy o vlivu posuzovaných zdrojů na okolí byly provedeny výpočty imisní zátěže 
v pravidelné síti referenčních bodů o rozměrech 2000 x 1600 m mezi souřadnicemi 
[3451400 m;5570100 m] a [3453400 m;5571700 m] v souřadném systému S42 (viz rozptylová studie) 
s krokem 100 m, tj. 357 (21 x 17) referenčních bodů. Rozsah sítě referenčních bodů byl zvolen tak, aby 
zahrnul obytnou zástavbu v zájmovém území, která by mohla být znatelně zasahována emisemi 
znečišťujících látek z posuzovaného zdroje. Referenční body v síti byly umístěny 1.5 m nad terén. 
Nadmořská výška terénu ve výpočtové oblasti se pohybuje mezi 170 a 192 m (průměrně 173.9 m). 

Dále byly výpočty provedeny pro dalších 13 vybraných referenčních bodů umístěných na nejbližších 
obytných domech v okolí ČOV, měřící stanici SVELA, Veltrusy (viz rozptylová studie) a na hranici 
pozemku areálu ČOV. Vybrané referenční body byly vzhledem k charakteru zdroje (nízký chladný 
zdroj) umístěny 1.5 m nad terén. 

Souřadnice a popis vybraných referenčních bodů jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha č. 8), jejich 
poloha je zřejmá ze situace na následujícím obrázku. 

 

 

 
Obr. č. D.1: Situace s vyznačením polohy ČOV (zdroje zahrnutého do výpočtů) a vybraných 

referenčních bodů (přibližné měřítko 1:15667)   
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Imisní limity relevantních znečišťujících látek 
 
Imisní limity byly vyhlášeny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., dále jsou vyhlašovány krajské a místní 
programy ke zlepšení kvality ovzduší (viz rozptylová studie). 
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší nebyl podle § 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. pro 
území města Veltrusy (resp. také pro další okolní obce) vyhlášen.   
Provoz posuzovaného zdroje (záměru) by neměl být v rozporu s vyhlášenými programy ke zlepšení 
kvality ovzduší. 
V okolí ČOV se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala 
zvláštní ochranu ovzduší. 
 
BENZEN 
 
Imisní limit pro benzen pro ochranu zdraví lidí je stanoven v části A v tabulce 2 v příloze č. 1 
k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: 
 
Tabulka č.D.5: Imisní limit pro benzen 
 

Doba průměrování Hodnota 
imisního limitu 

Přípustná četnost 
překročení za kalendářní 

rok 
1 kalendářní rok 5 µg.m-3 --- 

 
Krátkodobý imisní limit ani referenční koncentrace pro benzen nejsou vyhlášeny a SZÚ ve svém 
odborném posudku tento limit nestanovil ani neuvedl čichový práh. 
 
TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC) 
 
V emisích z posuzovaného zdroje se budou nejvíce vyskytovat alkany, v malé míře i aromáty (benzen, 
etylbenzen, toluen, xyleny apod., tzv. BTEX). 
Imisní limity pro tyto znečišťující látky (těkavé organické látky) nebyly dosud MŽP mimo benzen 
stanoveny (viz nařízení vlády č. 597/2006 Sb. a rozptylová studie). Vyhlášeny jsou ale pro některé 
látky a některé doby průměrování referenční koncentrace a SZÚ také uvádí ve svém odborném 
posudku čichové prahy pro některé VOC, kterými lze ve spojení s určitým kritickým přístupem při 
vyhodnocení výsledků výpočtů krátkodobé referenční koncentrace nahradit (blíže viz rozptylová 
studie). 
Referenční koncentrace pro alkany C5-C10 (rozhodující podíl VOC v emisích ze záměru) byla 
v uvedeném odborném posudku SZÚ stanovena na 1000 µg/m3 pro roční průměr. Stanovení maximální 
krátkodobé referenční koncentrace pro alkany podle stanoviska SZÚ nemá z hlediska toxikologických 
účinků význam, protože by se pohybovala v řádu statisíců µg/m3. Čichový práh pro alkany je 
v odborném posudku SZÚ uváděn ve výši od 2790 µg/m3 u heptanu po 11750 µg/m3 u nonanu (prahy 
nerostou pravidelně s délkou řetězce). 
Jako „náhradní“ imisní limit (referenční koncentrace) pro roční průměr pro VOC proto byla 
s ohledem na princip „nejvyšší opatrnosti“ v rozptylové studii zvolena nejnižší uvedená hodnota 
100 µµµµg/m3 platná pro xyleny. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace nemá podle stanoviska SZÚ 
smysl stanovovat, vypočtené maximální krátkodobé imisní koncentrace proto byly porovnávány se 
zvolenou hodnotou představující čichový práh pro heptan, který je nejnižší pro řadu alkanů 
pravděpodobně zastoupených v emisích z posuzovaného zdroje, tj. 2790 µµµµg/m3. 
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Poznámka:  

Je nutno připomenout, že zvolit nějakou konkrétní hranici čichového prahu, se kterým by bylo možné 
vpočtené hodnoty porovnávat, je obtížné, nalezené hodnoty se značně liší, protože i subjektivní vnímání 
pachových látek v ovzduší se značně liší. Čichový práh není možné brát jako nějaký závazný limit, ale 
spíše jako orientační mez od které by potenciálně mohly koncentrace znečišťujících látek být čichově 
postižitelné nebo případně i způsobovat obtěžování zápachem. Vzhledem k tomu je pak ale nutné brát 
při posuzování vypočtených hodnot tuto „hranicí“ ne dogmaticky, ale jako orientační hodnotu. Více je 
k této problematice uvedeno v  rozptylové studii. 
 
PACHOVÉ LÁTKY 
 
V současné době není přímo vyhlášen pro pachové látky ani imisní limit a pro posuzovaný zdroj ani 
emisní limit. 
Proto byly za hranice, se kterými se mají porovnávat vypočtené hodnoty imisních koncentrací 
pachových látek, zvoleny hodnoty, které pravděpodobně budou využity v nově připravované metodice 
MŽP a ČHMÚ (viz rozptylová studie) vycházející zejména z dánských a holandských studií, a to 
koncentrace pachových látek ve výši 1 OUER/m3 jako hranice, od které už je cítit zápach, 3 OUER/m3 
jako hranice, od které už je možné zápach identifikovat (rozlišit od jiných podle kvality) a 
10 OUER/m3 jako hranice, od které už obvykle bývá zápach označován za „obtěžující“. 
Pro posouzení rozptylu pachových látek v ovzduší pomocí uvedené metodiky je nutné přijmout 
zjednodušující předpoklad, že závislost mezi koncentrací pachových látek vyjádřenou při měření (resp. 
mezi koncentrací vypočtenou modelem) v OUER/m3 a množstvím pachových látek v ovzduší je 
lineární a že pachové látky při rozptylu v ovzduší nereagují (viz rozptylová studie). 
 
Výstupní údaje 
 
Popis vypočtených charakteristik 

Při hodnocení je nutné mít na paměti, že model SYMOS počítá pouze modelové odhady imisních 
koncentrací. Model neumí dokonale postihnout například detailní vliv členitého terénu (změny směru a 
rychlosti proudění vzduchu, návětrné a závětrné efekty), detailní vliv zástavby a porostu, nehomogenitu 
klimatické situace, inverzní situace atd. Od modelových výpočtů proto nelze očekávat naprostou shodu 
se skutečností. 
V rozptylové studii byly vypočteny příspěvky od posuzovaného zdroje k průměrné roční imisní 
koncentraci zvolených znečišťujících látek (benzen, VOC – alkany C5-C10) a pachových látek, 
maximální příspěvky od posuzovaných zdrojů ke krátkodobé (u benzenu a VOC hodinové) imisní 
koncentraci těchto znečišťujících látek a u pachových látek maximální příspěvky od posuzovaných 
zdrojů k okamžité („špičkové“) imisní koncentraci pachových látek. 
Všechny vypočtené hodnoty koncentrací jsou tedy vyjádřením příspěvků způsobených provozem 
posuzovaného zdroje, který se pouze podílí na celkových stávajících koncentracích znečišťujících a 
pachových látek v posuzovaném území a po realizaci záměru se bude na celkových koncentracích 
znečišťujících a pachových látek podílet, nezahrnují tedy příspěvky od dalších zdrojů. 

Výsledky výpočtů 

Kompletní výsledky výpočtů nejsou v tištěné verzi rozptylové studie pro velký rozsah publikovány, 
neuspořádané tabelární výstupy výsledků z programu SYMOS jsou archivovány (v případě potřeby je 
možné z nich vytvořit formátované a komentované tabulky jako další přílohy na CD-ROM). 
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BENZEN 
 
Vypočtené hodnoty příspěvků k průměrné roční imisní koncentraci benzenu od provozu 
posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. D.6 
/sloupec dIHr(benzen)/ a znázorněny graficky na obrázku č. D.2. 
Maximální vypočtené příspěvky od zdroje zahrnutého do výpočtů pro výpočtovou variantu s emisemi 
dlouhodobě na úrovni emisního limitu (viz část rozptylové studie), tj. vlastně při teoretickém maximu, 
dosahují na okraji dlouhodobě nejvíce zasahované obytné zástavby (referenční bod č. 5, tj. nejbližší 
obytný dům v ulici Pod Horami) nejvýše 0.062 µg/m3. 
Roční imisní limit pro benzen je stanoven na 5 µg/m3. 
Dosahované vypočtené příspěvky jsou ve výpočtové variantě i u nejvíce zasahované obytné zástavby 
nejméně asi 81x nižší, než tento roční imisní limit a jsou tak jak vůči imisnímu limitu, tak i vůči 
imisnímu pozadí (viz rozptylová studie) malé až zanedbatelné. 
Přestože benzen nemá stanoven imisní limit ani referenční koncentraci pro hodinový průměr, byly pro 
úplnost vypočteny i příspěvky ke krátkodobým koncentracím benzenu. 
Vypočtené hodnoty maximálních příspěvků ke krátkodobým (hodinovým) imisním koncentracím 
benzenu od provozu posuzovaného zdroje jsou uvedeny v následující tabulce.  
Maximální vypočtené příspěvky od zdroje zahrnutého do výpočtů pro výpočtovou variantu s emisemi 
dlouhodobě na úrovni emisního limitu (viz rozptylová studie), tj. vlastně při teoretickém maximu, 
dosahují na okraji dlouhodobě nejvíce zasahované obytné zástavby (referenční bod č. 5) nejvýše 
4.1 µg/m3 a mohou nastat pouze při provozu posuzovaného zdroje s emisemi na hranici emisního limitu 
a při nepříznivých rozptylových podmínkách. 
Krátkodobý imisní limit ani referenční koncentrace pro benzen nejsou vyhlášeny a podle odborného 
posudku SZÚ nemá smysl tento limit pro krátkodobé koncentrace benzenu stanovovat (viz rozptylová 
studie). 
Je nutno připomenout, že uváděné hodnoty maximálních příspěvků ke krátkodobým imisním 
koncentracím benzenu v tabulce č. D.6 jsou maximálními možnými vypočtenými odhady imisních 
koncentrací teoreticky dosažitelnými při souběhu kritických rozptylových faktorů (tj. za kritického 
směru a rychlosti větru pro daný referenční bod a za kritického teplotního vertikálního zvrstvení 
atmosféry) a ještě za současného emisního maxima, tj. při provozu posuzované ČOV s emisemi 
benzenu na úrovni emisního limitu. Reálná pravděpodobnost výskytu vysokých hodnot je proto značně 
nízká. 
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Tabulka č. D.6: Přehled vypočtených hodnot imisních charakteristik pro benzen 
z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů ve 
vybraných referenčních bodech umístěných na nejbližší obytné zástavbě a 
hranici pozemku (areálu ČOV) a v síti referenčních bodů 

 
 

číslo RB (popis RB) 
dIHr(benzen) 
[µg.m-3] 

dIHk(benzen) 
[µg.m-3] 

1 (měřící stanice SVELA, Veltrusy, ISKO 792) 0.037 3.0 
2 (OD, ul. Fr. Novotného, Veltrusy) 0.043 3.3 
3 (OD, ul. Tomkova,  č.p. 621, Veltrusy) 0.042 3.2 
4 (OD, ul. Josefa Dvořáka, Veltrusy) 0.037 3.0 
5 (OD, ul. Pod Horami, č.p. 492, Veltrusy) 0.062 4.1 
6 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.264 8.6 
7 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.374 10.0 
8 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.229 8.1 
9 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.359 9.8 
10 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.239 8.2 
11 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.466 11.0 
12 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.294 9.1 
13 (hranice pozemku areálu ČOV) 0.506 11.3 
maximum v síti RB 2.4  
průměr v síti RB 0.1  
minimum v síti RB 0  
imisní limit 5 x 
poznámka  1) 

 
V tabulce použité symboly a zkratky:  

dIHk maximální příspěvek ke krátkodobé (hodinové) imisní koncentraci od posuzovaného 
zdroje [µg/m3] 

dIHd maximální příspěvek k denní (24hodinové) imisní koncentraci od posuzovaného zdroje 
[µg/m3] 

dIHr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci od posuzovaného zdroje [µg/m3] 
Poznámky: 
1) Limitní hodnota pro tuto imisní charakteristiku není stanovena. 
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Obr. č. D.2:Modelový odhad pole přízemních hodnot příspěvků od posuzovaného zdroje 
znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů k průměrným ročním imisním 
koncentracím benzenu [µµµµg/m3] 

 
 

 
 
TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY (VOC) 
 
Vypočtené hodnoty příspěvků k průměrné roční imisní koncentraci těkavých organických látek od 
provozu posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. 
D.7 (sloupec dIHr (VOC) a znázorněny graficky na obrázku č. D.3. 
Maximální vypočtené příspěvky od zdroje zahrnutého do výpočtů pro výpočtovou variantu s emisemi 
dlouhodobě na úrovni emisního limitu (viz rozptylová studie), tj. vlastně při teoretickém maximu, 
dosahují na okraji dlouhodobě nejvíce zasahované obytné zástavby (referenční bod č. 5, tj. obytný dům 
v ulici Pod Horami) jen 3.7 µg/m3, na okraji pozemku (areálu ČOV) pak až asi 34 µg/m3. 
Jako roční imisní limit (referenční koncentrace) pro VOC (alkany C5-C10) byla v této rozptylové studii 
zvolena hodnota ve výši 100 µg/m3 (viz rozptylová studie). 
Dosahované vypočtené příspěvky jsou ve výpočtové variantě i u nejvíce zasahované obytné zástavby 
nejméně asi 27x nižší, než zvolena hodnota referenční koncentrace pro roční průměr a jsou tak jak vůči 
této referenční koncentraci, tak i vůči imisnímu pozadí malé (přitom byl vypočten vysoký horní odhad 
– viz rozptylová studie). 
 
Vypočtené hodnoty maximálních příspěvků ke krátkodobým (hodinovým) imisním koncentracím 
VOC od provozu posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů jsou uvedeny 
v tabulce č. D. 7 (sloupec dIHk - VOC) a znázorněny graficky na obrázku v RS. 
Maximální vypočtené příspěvky od zdroje zahrnutého do výpočtů ve výpočtové variantě dosahují na 
okraji krátkodobými příspěvky nejvíce zasahované obytné zástavby (referenční bod č. 5) až 244 µg/m3, 
na okraji pozemku (areálu ČOV) pak až asi 658 µg/m3. 
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Krátkodobý imisní limit ani referenční koncentrace pro VOC (alkany C5-C10) nejsou vyhlášeny a podle 
odborného posudku SZÚ nemá většinou smysl tento limit pro krátkodobé koncentrace těchto 
znečišťujících látek stanovovat. Jako krátkodobý imisní limit (referenční koncentrace) pro VOC 
(alkany C5-C10) proto byla v této rozptylové studii zvolena hodnota na úrovni čichového prahu pro 
heptan ve výši 2790 µg/m3. 
Dosahované vypočtené příspěvky jsou ve výpočtové variantě i u nejvíce zasahované obytné zástavby 
nejméně asi 11x nižší, než tato referenční koncentrace (čichový práh), a jsou tak jak vůči této 
referenční koncentraci, tak i vůči dlouhodobému průměrnému imisnímu pozadí málo významné. 
Je nutno opět připomenout, že uváděné hodnoty maximálních příspěvků ke krátkodobým imisním 
koncentracím VOC v tabulce č. D.7 sloupec dIHk (VOC) jsou maximálními možnými vypočtenými 
odhady imisních koncentrací teoreticky dosažitelnými při souběhu kritických rozptylových faktorů (tj. 
za kritického směru a rychlosti větru pro daný referenční bod a za kritického teplotního vertikálního 
zvrstvení atmosféry) a ještě za současného emisního maxima, tj. při provozu posuzované ČOV 
s emisemi VOC na úrovni emisního limitu. Reálná pravděpodobnost výskytu uvedených vysokých 
hodnot je proto značně nízká. 
 
Nízkou četnost výskytu relativně vyšších příspěvků od provozu posuzovaného zdroje k imisním 
koncentracím VOC tak dokládá například další vypočtená imisní charakteristika – četnost výskytu 
příspěvků překračujících hodnotu imisní koncentrace VOC ve výši 500 µg/m3. Vypočtená četnost 
překročení hodnoty krátkodobého příspěvku k imisní koncentraci VOC 500 µg/m3 vlivem provozu 
posuzovaného zdroje dosahuje na hranici pozemku areálu ČOV nejvýše 71 h/r (viz tabulka č. D.7, 
sloupec pTK500 - VOC). Při provozu posuzované ČOV je tak pravděpodobnost výskytu epizody 
s překročením třídní koncentrace 500 µg/m3 při nepříznivých rozptylových podmínkách zanedbatelná. 
 
Tabulka č. D.7: Přehled vypočtených hodnot imisních charakteristik pro těkavé organické látky 

(alkany C5-C10) z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší zahrnutého do 
výpočtů ve vybraných referenčních bodech umístěných na nejbližší obytné 
zástavbě a hranici pozemku (areálu ČOV) a v síti referenčních bodů 

 
 

číslo RB (popis RB) 
dIHr(VOC) 
[µg.m-3] 

dIHk(VOC) 
[µg.m-3] 

pTK500(VOC) 
[h.r-1] 

1 (měřící stanice SVELA, Veltrusy, ISKO 792) 1.7 180 0 
2 (OD, ul. Fr. Novotného, Veltrusy) 2.1 199 0 
3 (OD, ul. Tomkova,  č.p. 621, Veltrusy) 2.4 194 0 
4 (OD, ul. Josefa Dvořáka, Veltrusy) 1.7 178 0 
5 (OD, ul. Pod Horami, č.p. 492, Veltrusy) 3.7 244 0 
6 (hranice pozemku areálu ČOV) 13.5 519 0 
7 (hranice pozemku areálu ČOV) 20.6 598 22 
8 (hranice pozemku areálu ČOV) 18.5 483 0 
9 (hranice pozemku areálu ČOV) 34.3 587 22 
10 (hranice pozemku areálu ČOV) 16.3 494 0 
11 (hranice pozemku areálu ČOV) 28.0 658 52 
12 (hranice pozemku areálu ČOV) 21.0 543 0 
13 (hranice pozemku areálu ČOV) 38.8 680 71 
maximum v síti RB 146 1124 1352 
průměr v síti RB 3.1 150 5.0 
minimum v síti RB 0.4 52.1 0 
imisní limit 100 2790 x 
poznámka 1) 2) 3) 

 
 
 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 130 

V tabulce použité symboly a zkratky:  

dIHk maximální příspěvek ke krátkodobé (hodinové) imisní koncentraci od posuzovaného zdroje 
[µg/m3] 

dIHd maximální příspěvek k denní (24hodinové) imisní koncentraci od posuzovaného zdroje [µg/m3] 

dIHr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci od posuzovaného zdroje [µg/m3] 
 
Poznámky: 
1) Uvedený limit je zvolená referenční koncentrace dle odborného posudku SZÚ (viz část 0 rozptylové studie). 
2) Uvedený „imisní limit“ je čichový práh pro toluen dle odborného posudku SZÚ (viz část 0 rozptylové studie). 
3) Limitní hodnota pro tuto imisní charakteristiku není stanovena. 
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Obr. č. D.3: Modelový odhad pole přízemních hodnot příspěvků od posuzovaného zdroje 
znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů k průměrným ročním imisním 
koncentracím VOC [µµµµg/m3] 

 

 
 
 
PACHOVÉ LÁTKY 
 
Výsledky výpočtů rozptylu pachových látek ze zdroje zahrnutého do výpočtů jsou znázorněné pouze 
graficky na obrázcích č. D.4 a č. D.5 níže. Znázorněna jsou pole vypočtených maximálních příspěvků 
od posuzovaných zdrojů k okamžité („špičkové“) imisní koncentraci pachových látek při různém 
modelovém množství emisí pachových látek z posuzovaného zdroje (viz rozptylová studie). 
Podrobný popis postupu výpočtu přípustných emisí pachových látek v závislosti na třech úrovních 
jejich imisí u zvolených referenčních bodů je uveden v RS. 
V současné době není přímo vyhlášen pro pachové látky ani imisní limit a pro posuzovaný zdroj ani 
emisní limit. Proto byly uvedené výpočty a následné hodnocení provedeny pro hranice imisních 
koncentrací pachových látek, které jsou používány v zahraničí (viz rozptylová studie). 
 
Při emisích pachových látek na zvolené výpočtové úrovni 2000 OUER/s může špičková imisní 
koncentrace pachových látek dosáhnout hodnoty 10 OUER/m3 pouze v areálu provozovny a 
hodnoty 3 OUER/m3 přibližně na hranici areálu ČOV nebo nejvýše několik desítek metrů za ní 
(viz obrázek č. D.4). Při této úrovni emisí pak hranice 1 OUER/m3 prochází přibližně po okraji souvislé 
obytné zástavby na jižním okraji Veltrus. Ani u nejvíce zasahovaného nejbližšího obytného domu 
(referenční bod č. 5) nepřekračuje příspěvek k imisní koncentraci pachových látek asi 1.4 OUER/m3. 
Při emisích pachových látek na zvolené výpočtové úrovni 6500 OUER/s (viz obrázek č. D.5) může 
špičková imisní koncentrace pachových látek dosahovat hodnoty 10 OUER/m3 maximálně 
několik desítek metrů za hranicí provozovny (areálu ČOV). Linie příspěvků o hodnotě imisní 
koncentrace pachových látek 3 OUER/m3 přibližně kopíruje linii hodnoty 1 OUER/m3 
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v předchozí variantě, tj. prochází přibližně po okraji obytné zástavby na jižním okraji Veltrus. Ani u 
nejvíce zasahovaného nejbližšího obytného domu (referenční bod č. 5) nepřekračuje příspěvek k imisní 
koncentraci pachových látek asi 4.4 OUER/m3. Při této úrovni emisí dosahují příspěvky k imisní 
koncentraci pachových látek hodnoty 1 OUER/m3 a výše v téměř celé výpočtové oblasti. 
RS dále uvádí posouzení přírůstku imisí pro emise pachových látek s prakticky nepravděpodobnou 
max. zvolenou výpočtovou úrovní 10 000 OUER/s. 
Za předpokladu, že celkové max. množství odpadních plynů z posuzovaného zdroje v provozovně 
emitujících pachové látky bude asi 8500 m3/h a prakticky všechny budou čištěny biofiltry s předběžně 
předpokládanou prům. účinností pro pachové látky 85 % (tj. při zanedbání „fugitivních“ emisí 
pachových látek) vychází pro max. výpočtovou úroveň celkových emisí pachových látek z provozovny 
10 000 OUER/s průměrná koncentrace pachových látek v odpadních plynech před čištěním biofiltry 
asi 28 235 OUER/m3. Odpovídající koncentrace pachových látek v odpadních plynech před čištěním 
biofiltry pro celkovou emisi pachových látek z provozovny 6 500 OUER/s je asi 18 353 OUER/m3, pro 
2 000 OUER/s je asi 5 647 OUER/m3. 
Propočet max. možných vstupů emisních koncentrací do biofiltrů odpovídajících jejich účinnosti a 
komentář k této úrovni vstupů a možnostem jejího dosahování je uvedeno v kap. B.III.1. 
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Obr. č. D.4: Modelový odhad pole přízemních hodnot příspěvků od posuzovaného zdroje 
znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů emitujícího pachové látky v množství 
2 000 OUER/s k okamžitým („špičkovým“) imisním koncentracím pachových 
látek [OUER/m3] 
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Obr. č. D. 5: Modelový odhad pole přízemních hodnot příspěvků od posuzovaného zdroje  
znečišťování ovzduší zahrnutého do výpočtů emitujících pachové látky v množství 
6 500 OUER/s k okamžitým („špičkovým“) imisním koncentracím pachových 
látek [OUER/m3] 

 

 
 
RS uvádí rovněž jako nepravděpodobný grafický modelový odhad pole přízemních hodnot 
příspěvků imisí pro emise pachových látek s max. zvolenou výpočtovou úrovní 10 000 OUER/s. 
 
Diskuse výsledků výpočtů RS 
 
Výsledky výpočtů uvedené v rozptylové studii dokládají, že samotné příspěvky k imisním 
charakteristikám (k maximálním krátkodobým (hodinovým, u pachových látek okamžitým – 
„špičkovým“) i k průměrným ročním imisním koncentracím) relevantních znečišťujících (pachových) 
látek od posuzovaného zdroje nebudou po realizaci záměru překračovat imisní limity (viz rozptylová 
studie) ani se k imisním limitům nebo imisnímu pozadí nebudou významněji blížit. Výpočty přitom 
byly provedeny u všech relevantních znečišťujících látek pro horní odhady (provoz na hranici emisních 
limitů). U VOC bylo tedy vycházeno z emisního limitu 3 000 g/h, vypočtená reálnější hodnota emisí je 
cca 434 g/h. Je tedy zjevné, že reálné imisní koncentrace VOC lze očekávat výrazně nižší než 
uvádí výpočet RS, a to i při případné nižší účinnosti biofiltrů na VOC než je v dokumentaci 
předokládaná. 
Reálné emise VOC a především benzenu lze očekávat podstatně nižší než na úrovni obecných emisních 
limitů (viz rozptylová studie), reálné příspěvky posuzovaného zdroje k imisním koncentracím tak také 
budou odpovídajícím poměrem podstatně nižší. 
Obecně tak budou reálné příspěvky od posuzovaného zdroje k imisním koncentracím relevantních 
znečišťujících i pachových látek na nejbližších obytných domech v okolí zdroje v dlouhodobém 
horizontu prakticky zanedbatelné a i k výskytu krátkodobých epizod s výskytem relativně vyšších (ale 
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stále téměř nevýznamných) imisních koncentrací relevantních znečišťujících látek bude moci docházet 
velmi zřídka. 
 
Z řady provedených výpočtů příspěvků k okamžitým („špičkovým“) imisním koncentracím pachových 
látek lze z uvedených propočtů a předpokladů odvodit, jaká může být maximální úroveň emisí 
pachových látek z posuzovaného zdroje, aby byla dodržena požadovaná koncentrace pachových látek 
v imisích (například na hranici obytné zástavby). 
Z hlediska minimalizace vlivu na obytnou zástavbu pak pro to, aby špičková imisní koncentrace 
pachových látek způsobená příspěvkem od posuzovaného zdroje nepřesahovala na hranici obytné 
zástavby 1 OUER/m3, neměla by celková hmotnostní emise pachových látek z posuzovaného zdroje 
v provozovně přesáhnout asi 1484 OUER/s, což odpovídá přibližně průměrné koncentraci pachových 
látek v odpadních plynech ze zdroje před čištěním v biofiltrech asi 4 190 OUER/m3. Při zohlednění 
průměrné účinnosti biofiltru lze akceptovat max. koncentrace na vstupu do biofiltrů až 9 893 
OUER/m3. Shodou okolností opět při této emisi kopíruje špičková imisní koncentrace pachových látek 
ve výši 3 OUER/m3 přibližně hranici areálu ČOV. 
Ve všech uvedených případech jde o poměrně velké koncentrace pachových látek, které se při 
technických opatřeních v rámci rekonstrukce ČOV neočekávají ani v nevyčištěných odpadních 
plynech (dle BREF lze očekávat snížení emisí ze zdrojů VOC jejich zakrytím na cca 1/10 proti 
stávajícímu stavu). Minimalizace emisí pachových látek je zajištěna především charakterem 
jednotlivých procesů, uzavřeným provedením všech významnějších zdrojů pachových látek a dále 
jejich vybavením potřebnou vzduchotechnikou s účinnými zařízeními pro dostatečnou úroveň 
odstraňování pachových látek z vypouštěných vzdušin (biologickými filtry) – viz kap. B.I.6 a B.III.1. 
 
Je zřejmé, že vliv emisí benzenu, VOC i pachových látek z posuzovaného zdroje bude i po realizaci 
záměru v posuzované oblasti akceptovatelný, realizací záměru nedojde k významnému zvýšení imisní 
zátěže oblasti a už jen plnění obecných emisních limitů pro benzen a VOC (alkany C5-C10) zajistí 
minimální vliv na plnění imisních limitů na hranici obytné zástavby. 
Přijatelné výsledky dosahovaných imisních koncentrací relevantních znečišťujících i pachových látek 
od posuzovaného zdroje jsou vedle technických opatření provedených v rámci rekonstrukce ČOV dány 
rovněž dostatečnou vzdáleností zdroje od obytné zástavby vůči emitovanému množství emisí 
znečišťujících látek z posuzovaného zdroje. Rozptylové podmínky v lokalitě jsou průměrné a 
konfigurace terénu v okolí provozovny je pro dobrý rozptyl znečišťujících i pachových látek 
z posuzovaného zdroje příznivá. Dlouhodobé příspěvky od posuzovaného zdroje jsou tak na hranici 
obytné zástavby zanedbatelné a krátkodobé příspěvky jsou dostatečně nízké a i při zohlednění vyššího 
imisního pozadí relevantních znečišťujících a pachových látek stále ještě přijatelné. 
 
Rekonstruovaná ČOV nebude zdrojem emisí PM10, NO2, SO2 (její technologie nezahrnuje zdroje 
těchto emisí). 
 
Z hodnot příspěvků od posuzovaného zdroje vypočtených v této studii při zohlednění výše uvedených 
odhadů imisního pozadí relevantních znečišťujících látek tak lze předpokládat, že u posuzovaných 
znečišťujících látek ani při součtu těchto příspěvků s pozadím v lokalitě nedojde v dlouhodobém 
horizontu k překračování hodnot imisních limitů. Přestože může občas při špatných rozptylových 
podmínkách docházet ke krátkodobým epizodám s výskytem relativně vyšších krátkodobých imisních 
maxim koncentrací znečišťujících látek, neměly by ani tyto krátkodobé epizody být významné 
z hlediska toxikologického působení imisí na obyvatele. 
Významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo proto realizací posuzovaného záměru nehrozí. 
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Závěr RS 
 
Rozptylu znečišťujících látek v území lokálně nebrání žádné výrazné terénní útvary, ani žádné vyšší 
souvislé objekty (hustá vysoká zástavba typu „uliční kaňon“, souvislý vyšší porost (les) apod.). 
Oblast, ve které má být realizován posuzovaný záměr, je obecně provětrávána v porovnání 
s průměrným provětráváním území ČR průměrně dobře, výskyt nepříznivých rozptylových podmínek 
v lokalitě je v porovnání s průměrnou četností v ČR průměrný. 
Nejbližší obytná zástavba se nachází relativně daleko od posuzovaného zdroje (areálu ČOV) a mimo 
převládající směry větru (ve směru, ve kterém leží minimum četnosti směrů větru) a vzhledem 
k emisnímu významu zdroje posuzovaného je i další okolní obytná zástavba relativně dostatečně daleko 
(jak je doloženo v rozptylové studii). 
Z hlediska rozptylu znečišťujících látek a polohy vůči obytné zástavbě je posuzovaný zdroj umístěn 
vhodně. 
 

V emisích z posuzovaného zdroje se budou vyskytovat prakticky pouze těkavé organické látky 
(zejména alkany C5 - C10), benzen a pachové látky. Imisní limity pro ochranu obyvatelstva pro tyto 
relevantní znečišťující (pachové) látky jsou uvedeny v rozptylové studii. 
Vypočtené příspěvky od posuzovaného zdroje v provozovně po realizaci záměru nebudou překračovat 
hodnoty platných relevantních imisních limitů a ani se k nim nebudou blížit. Výskyt relativně vyšších 
krátkodobých (u pachových látek okamžitých - „špičkových“) imisních příspěvků od provozu 
posuzovaného zdroje s emisemi blížícími se nebo dosahujícími úrovně obecných emisních limitů je 
možný pouze výjimečně při souběhu provozu posuzovaného zdroje a nejnepříznivějších rozptylových 
podmínek a ani tehdy nebudou maximální příspěvky příliš významné. 
 

Z hodnot příspěvků od posuzovaných zdrojů vypočtených v této studii při zohlednění výše uvedených 
odhadů imisního pozadí relevantních znečišťujících látek lze předpokládat, že ani po realizaci záměru u 
posuzovaných znečišťujících látek ani při součtu těchto příspěvků s pozadím v lokalitě nedojde 
v dlouhodobém horizontu k překračování hodnot imisních limitů pro relevantní znečišťující látky 
(benzen a VOC) ani pro pachové látky.  
 
Je tedy zřejmé, že realizace záměru stavby imisní situaci v lokalitě ovlivní z dlouhodobého i 
krátkodobého hlediska velmi málo až zanedbatelně a vlivem provozu posuzovaného zdroje nebude 
docházet k výskytu takových imisních koncentrací znečišťujících (pachových) látek, které by mohly 
způsobit znatelné zvýšení zdravotních rizik nebo dokonce ohrožení či poškození zdraví obyvatelstva 
nebo obtěžování obyvatel zápachem. 
 
Zpracovatel RS  základě hodnocení uvedených v RS učinil následující závěry: 
 
1. Navržená technologie ČOV i její umístění v areálu ČeR, a.s. jsou pro dobrý rozptyl znečišťujících 

látek dostačující a zajišťují ochranu lidského zdraví a životního prostředí (§ 3 odst. 7 zákona 
č. 86/2002 Sb.). ČOV je z hlediska provětrávání území a rozptylu znečišťujících látek a z hlediska 
polohy vůči obytné zástavbě umístěna vhodně. 

 

2. Výsledky výpočtů této rozptylové studie pro posuzovaný zdroj (rekonstruovanou ČOV) prokázaly, 
že investorem zvolené řešení změny a doplňků technologie posuzovaného zdroje v provozovně 
(ČOV) odpovídá řešení nejvýhodnějšímu z hlediska ochrany ovzduší, zajišťuje ochranu lidského 
zdraví a životního prostředí (§ 13 odst. 2 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.) a splňuje požadavky § 6 
odst. 1 a odst. 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. V důsledku realizace stavby (rekonstrukce) 
ČOV a jejího uvedení do provozu po rekonstrukci nemůže docházet k překračování imisních limitů 
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a k ohrožování zdraví obyvatelstva, možný výskyt krátkodobých imisních epizod při souběhu 
nejnepříznivějších emisních a rozptylových podmínek je statisticky málo významný. Lokalita je 
sice zatížena emisemi znečišťujících látek z dalších zdrojů, příspěvky od posuzovaného zdroje však 
nemohou na hranici obytné zástavby ani při superpozici se stávajícím imisním pozadím způsobit 
překračování imisních limitů relevantních znečišťujících látek emitovaných posuzovaným zdrojem 
(benzen, VOC) ani obtěžování obyvatel pachovými látkami. 

 
3. Modelování možného rozptylu pachových látek bylo v této rozptylové studii provedeno podle 

posledního zatím pouze návrhu metodiky a na základě těchto výpočtů byly odhadnuty hranice emisí 
pachových látek z posuzovaného zdroje záměru zajišťující určité úrovně ochrany před 
„obtěžováním obyvatelstva zápachem“. Vzhledem ke složitosti problematiky stanovení emisí 
pachových látek a modelování jejich rozptylu a vzhledem k předpokladu, že emise pachových látek 
z posuzovaného zdroje budou velmi pravděpodobně podstatně nižší, než pro jaké byly provedené 
modelové výpočty a v okolí se vyskytuje řada dalších zdrojů emisí pachových látek, nepovažuji za 
nutné provést po realizaci záměru měření emisí pachových látek ze zdroje na hranici pozemku nebo 
na hranici obytné zástavby a doporučuji považovat výše uvedené modelové výpočty za dostatečně 
průkazné pro výše uvedené tvrzení o zanedbatelném vlivu posuzovaného zdroje na imisní situaci 
v oblasti. 

 
4. Provoz posuzovaného zdroje po realizaci posuzovaného záměru by neměl být v rozporu 

s požadavky platných předpisů na ochranu ovzduší. 
 
5. Zpracovatel RS proto doporučuje příslušnému orgánu ochrany ovzduší vydat povolení k 

umístění stavby resp. stavební povolení (v případě sloučení územního a stavebního řízení) 
podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. pro posuzovaný zdroj provozovaný 
společností ČeR, a.s. – ČOV Rafinerie a R-ČOV - s obvyklými podmínkami ochrany ovzduší, 
a schválit posuzovaný záměr podle předložené dokumentace EIA v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky  
 
HLUK 
 
Vliv hluku na zdraví 

Zvuky jsou přirozenou součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký význam, protože 
sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém prostředí. Zvuk je pro člověka 
důležitým poplašným a varovným signálem, varuje před nebezpečím, podněcuje aktivitu jeho 
nervového systému, je základním komunikačním prostředkem. 
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční 
změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosti organismu proti stresu 
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. 

Vliv hluku na zdraví je popsán v posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz příloha č.10) a v kap. 
D.1.1. 

Při hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat z hlediska celého spektra 
atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametrů hluku, místa a času působení.  
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Negativní účinky hluku : 

Specifické s účinkem na sluchový orgán, kdy při expozici ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
(dále „LAeq,T“) od 130 dB dochází k poškození bubínku a převodních kůstek, při mnohaleté expozici 
LAeq,T  od 85 dB k poškození vnitřního ucha, nervových drah v mozku. 

Blíže jsou tyto účinky popsány v příloze č. 10. 
 
Z výsledků epidemiologických studií a výsledků zjištěných v rámci Systému monitorování zdravotního 
stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí jasně vyplývá, že z hlediska negativního 
působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice v noční době. Důvodem je lidský biorytmus, 
neboť v této době lidé spí a negativní působení hluku na nerušený spánek patří k nejčastějším a 
nejzávažnějším. Tyto údaje se však týkají pouze expozice hlukem z dopravy. Pro expozici hlukem ze 
stacionárních zdrojů zatím - obecně - nejsou relevantní podklady. Pro hodnocení zdravotních rizik 
expozice hluku ze stacionárních zdrojů se proto používají podklady zjištěné ze studií vlivu hluku 
z dopravy. 

Vliv hluku ve venkovním prostoru je hodnocen na základě výsledků hlukové studie, kterou zpracovala 
odborně způsobilá osoba a která je zařazena v příloze č.9 dokumentace EIA. 
 
OBDOBÍ VÝSTAVBY 
 
Hluk v době výstavby 
 
V rámci výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanizmy a jejich činnost. Předpokládá se 
nasazení mechanizace srovnatelné se sdruženou bytovou výstavbou omezeného rozsahu. Výstavba 
ovlivní pouze bezprostřední okolí staveniště, doprava pak širší okolí. 
Stavební práce vč. dopravy s vyšší hlukovou zátěží budou omezeny pouze na denní dobu v max. 
časovém rozmezí od 7.00 do 21.00 hodin, montážní práce s nižší hlučností a v uzavřených objektech 
bude možné provádět i v noční době. 
Stavební práce s významnými hlukovými emisemi nebudou prováděny o víkendech. 
Způsob (množství, kvalitní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v zájmovém 
území bude záviset na dodavatelských stavebních firmách. 
Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že 
souvislá obytná zástavba je situována mimo přímý dosah vlastní stavby (nejbližší obytná zástavba 
města Veltrusy je ve vzdálenosti cca 350 m). 
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80 dB(A). 
Doprava bude vedena prioritně po II/608 a po D8 mimo okolní obytnou zástavbu. 
 
Hladina akustického tlaku během výstavby areálu 
 
Postup výstavby 
 
Doba trvání vlastní výstavby (stavební a montážní práce) je dle harmonogramu výstavby uváděna 
v délce 957 dní, tj. cca 32 měsíců. K zachování funkce ČOV bude probíhat výstavba postupně po 
jednotlivých provozních souborech, a to od demolice stávajících staveb, zhotovení nových objektů, 
terénní úpravy až po instalaci technologie.   
Demolice železobetonových konstrukcí budou prováděny rýpadly za použití přípojných hydraulických 
kladiv. Ocelové konstrukce budou rozpáleny plamenem. Výkopy a další potřebné terénní úpravy budou 
prováděny stavebními stroji dle potřeby. Základy a stěny železobetonových nádrží budou zhotoveny 
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vibrováním transportního betonu do připraveného bednění. Instalace technologie bude zajištěna 
jeřábem. 
Demoliční materiály a odpady, přebytečná zemina zpětně nevyužitelná na lokalitě a dále běžné odpady 
ze stavebních a montážních činností budou z lokality odváženy nákladními vozidly k externímu využití 
nebo k uložení na skládku. Na lokalitu budou naváženy materiály pro stavební činnost a dále 
komponenty a zařízení technologického vybavení záměru. 
Z objemových výpočtů vyplývá, že v průběhu rekonstrukce ČOV bude nutné z areálu odvézt  cca 645,5 
tun demoličních materiálů, odpadů a přebytečné zeminy a navézt cca 10,5 tisíce tun stavebních 
materiálů. Do areálu budou navezena rovněž technologická zařízení o úhrnné hmotnosti cca 139 tun. 
Při nosnosti nákladních vozidel 20 tun pro odvoz a dovoz demoličních materiálů, odpadů, přebytečné 
zeminy a stavebních materiálů a nosnosti nákladních vozidel 10 t pro dovoz technologických zařízení 
se předpokládá, že v průběhu rekonstrukce přijede na plochu ČOV celkem cca 571 nákladních vozidel. 
Průměrná intenzita dopravy v průběhu rekonstrukce tak dosahuje 0,6 nákladního vozidla denně. 
Praktická intenzita dopravy pak při některých činnostech, např. nakládka a odvoz demolice, může 
dosáhnout až 5 nákladních vozidel denně, intenzita OA je předpokládaná v max. úrovni do 50 OA/d. 
K uvedenému počtu TNA se připočte odvoz odvodněných kalů z čištění biologického rybníka                                      
ve výši 600 t v kontejnerech á 10 t po dobu 30 dní, tj. počet 60 TNA s prům. denní intenzitou 2 TNA za 
den. Tento odvoz bude prováděn mimo období 1. a 2. fáze výstavby (před výstavbou nové aktivace). 
 
Postup výstavby z hlediska zabezpečení funkce ČOV je uveden v kapitole D.III při popisu rizik v době 
nestandardních stavů, do kterých výstavba rekonstrukce ČOV spadá. 
 
Výpočet hluku ze stavební činnosti 
Předpokládá se, že výstavba bude probíhat vč. přípravných a dokončovacích prací v době od 6.00 hodin 
do 21.00 hodin. V první hodině budou probíhat zejména přípravné práce s minimální produkcí hluku. 
Těžiště hlavních prací bude probíhat v době od 7.00 do 19.00 hodin.  
Pro výpočet hluku ze stavební činnosti byl vybrán 1 výpočtový bod, a to výpočtový bod č.1 ležící 
nejblíže staveništi areálu. 
Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení. V době zpracování hlukové studie tedy nejsou 
známy konkrétní typy stavebních mechanismů, místa a doby jejich nasazení. 
Hodnoty hladiny akustického tlaku (hlukových emisí) při nasazení pracovních strojů a běžné stavební 
činnosti jsou uvedeny v kap. B.III.4. 

 
Metodika výpočtu hlukové zátěže je uvedena v hlukové studii v příloze č. 9. 
Výsledky výpočtů a vliv na obytnou zástavbu a obyvatelstvo jsou souhrnně uvedeny kap. D.I.1 a 
v tabulce č. D.5, dále v HS. 
 

OBDOBÍ PROVOZU REKONSTRUOVANÉ ČOV 
 
Pro zhodnocení očekávané hlukové situace byl proveden modelový výpočet ve 2 bodech zvolených v 
okolní nejbližší obytné zástavbě (bližší údaje viz kap. B.III.4), a to pro hluk ze stacionárních zdrojů 
(plošné a bodové zdroje).  
Hluk z obslužné dopravy do a z areálu ČOV nebyl hodnocen z důvodu velmi nízké předpokládané max. 
intenzity dopravy do 3 TNA/d a 6 OA/d, a dále z důvodu vedení dopravy mimo okolní obytnou 
zástavbu (blíže viz kap. B.II.4).   

Jako vstupy do výpočtů sloužily údaje získané při dvou akustických měřeních hodnot hluku na  2 
měřících místech u každého měření v  okolí areálu, a to na okraji Veltrus, a údaje o zdrojích hluku 
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zahrnujících stávající i nové objekty (plošné zdroje) a venkovní zařízení (bodové zdroje) – viz kap. 
B.III.4. 
Hodnoty hladiny akustického tlaku (hlukových emisí) z plošných a bodových zdrojů rekonstruované 
ČOV  jsou uvedeny v kap. B.III.4. 
Metodika výpočtu hlukové zátěže je uvedena v hlukové studii v příloze č. 9. 
Výsledky výpočtů a vliv provozu záměru na obytnou zástavbu a obyvatelstvo jsou souhrnně uvedeny 
kap. D.I.1. 
 

Z výsledků výpočtů hlukové studie vyplývá: 

Celková hladina akustického tlaku z provozu v areálu v denní a v noční době 
Celková hladina akustického tlaku z provozu ČOV v areálu závodu vychází ze součtu dílčích hladin 
akustického tlaku šířených z jednotlivých typů zdrojů hluku (nejedná se o prostý aritmetický součet 
hluku jednotlivých zdrojů ale o součet programového výpočtu HS). 
Je předpokládán nepřetržitý a neměnný provozu ČOV v denní a v noční době. Souhrn dílčích výsledků 
výpočtů jednotlivých druhů zdrojů hluku a celková hladina akustického tlaku ve výpočtových bodech 
za 8 hodin denní doby a 1 hodinu noční doby uvedena v tabulkách č. D.3 a D.4 v kap. D.I.1, a dále 
v HS. 

 
Hladina akustického tlaku pozadí 
V obecní zástavbě na jižním okraji města Veltrusy nejsou v současné době žádné významné stacionární 
zdroje hluku a nepředpokládá se, že do roku 2015 budou takové zdroje hluku zprovozněny. Je tedy 
zřejmé, že dominantním zdrojem hluku pozadí bude nadále silniční doprava na silnici II/608. Dalším 
zdrojem hluku pozadí jsou ostatní provozy ACHVK. 
Hodnoty hluku pozadí jsou stanoveny výpočtem na základě provedeného měření hluku ve dvou 
měřících bodech na jižním okraji zástavby města Veltrusy v noční době (viz příloha č. 15) a 
korespondují se současnou organizací dopravy v lokalitě.  
Výsledky výpočtů hluku pozadí v roce 2015 jsou shrnuty v tabulkách č. D.3 a D.4 v kap. D.I.1 a 
uvedeny v HS. 
 
Celková hladina akustického tlaku ve výpočtových bodech v denní a v noční době 
V roce 2015, po plném náběhu provozu rekonstruované ČOV, bude celková hladina akustického tlaku 
ve výpočtových bodech dána součtem hladin akustického tlaku spojeného s provozem na ploše ČOV, 
hladin akustického tlaku pozadí tvořeného ostatními provozy ACHVK a dopravou na veřejných 
komunikacích. S ohledem na rozdílné hodnotící expozice a hygienické limity je nutno součty 
v tabulkách č. D.3 a D.4 považovat za orientační a nelze je porovnávat s žádným hygienický limitem. 
V tabulce č. D.3 a D.4 v kap. D.I.1 je uvedena celková ekvivalentní hladina akustického tlaku ve 
výpočtových bodech za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby a 1 hodinu noční doby 
pro rok 2015. 

 
Souhrnně lze konstatovat, že provoz záměru nevlivní svými příspěvky úroveň hluku stávajícího 
pozadí, která u výpočtového bodu 1 překračuje hygienické limity hluku v denní i noční době. 
Doprava v rámci záměru nebyla hodnocena ze stejných důvodů jako doprava v rámci výstavby. 
 
Závěr 
Záměrem investora je rekonstrukce části ČOV ležící na severním okraji průmyslového areálu ležícího 
mezi městem Kralupy na Vltavou a Veltrusy. Provoz ČOV v areálu investora je nepřetržitý.  
Stávajícím dominantním zdrojem hluku na jižním okraji města Veltrusy je silniční doprava na silnici 
II/608. 
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Z výpočtů vyplývá, že v době demoličních a stavebních prací na ploše ČOV nedojde k překročení 
hodnot hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti ve 
venkovním prostoru v denní době. 
Z výše uvedených výpočtů dále vyplývá, že vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb za provozu zdrojů hluku na ploše ČOV, tj. 
z provozu stacionárních zdrojů hluku, je menší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku ve venkovním prostoru, a to v denní i noční době. 
Z výsledků prováděných měření hluku v měřících bodech na jižním okraji zástavby města Veltrusy a 
z výše uvedených výpočtů vyplývá, že hluk z provozu ČOV je neoddělitelný od hluku z dopravy na 
silnici II/608 a vlivu dálnice D8, a to jak v denní, tak v noční době. Rekonstrukcí ČOV nedojde ke 
změně tohoto stavu.  
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech je zatížen 
nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB.  
 
VLIV VIBRACÍ, ZÁŘENÍ 
 
VÝSTAVBA 
V průběhu výstavby nebudou používány materiály produkující některou z forem záření. Vliv vibrací 
z provozu stavebních mechanismů nebude vzhledem ke vzdálenosti negativně ovlivňovat okolní 
obytnou zástavbu. 

PROVOZ 
V rámci provozu ČOV není předpokládán přenos vibrací některých částí nových zařízení do systému 
statického zabezpečení budov, protože tyto zdroje vibrací budou vybaveny odpruženým systémem 
uložení a případně opatřeny tlumiči vibrací. Ve venkovních prostorech jsou jedinými zdroji vibrací 
běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál nelze očekávat žádné vibrace z provozu zařízení 
ČOV. 
V rámci provozu ČOV se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani 
používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebude provoz ČOV ovlivňovat okolí škodlivými 
emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření. 
 
BIOLOGICKÉ VLIVY 
 
VÝSTAVBA + PROVOZ  
Z předchozího popisu vyplývá, že stávající ekosystém zájmového území je jako celek slabě stabilní, 
jeho nízká stabilita je způsobena především činností v provozu ACHVK.   
Provoz ČOV sám o sobě  nepředstavuje  významnější zvýšení zátěže stávajícího ekosystému 
zájmového území.  
Biologické vlivy se u zařízení ČOV za normálních podmínek provozu nepředpokládají. 
Nepředpokládají se ani při případných haváriích resp. požáru, pokud tyto neovlivní významně kvalitu 
podzemních a povrchových vod (řeku Vltavu a její ekosystémy). 
Za standardních podmínek výstavby a provozu záměru nedojde tedy k žádnému vlivu na ekologickou 
stabilitu  ekosystémů katastru přilehlých obcí Veltrusy a Kralupy nad Vltavou. 
 
ESTETICKÉ VLIVY 
 
Posuzování z hlediska estetických vlivů je značně subjektivní a individuální. ČOV je v cca přibližném 
rozsahu již realizována a je součástí ACHVK. 
Rekonstrukcí ČOV nebude v podstatě ovlivněna stávající estetika prostředí. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 
VLIV NA POVRCHOVÉ VODY 
 
a) Vliv na řeku Vltavu 
 
OBDOBÍ VÝSTAVBY A ZKUŠEBNÍ  PROVOZ 

Zásadním přístupem k řešení vlivu na povrchové vody, tj. vlivu na tok Vltavy jako přímého recipientu 
OV ze záměru, je zajištění nepřetržité funkce ČOV i v průběhu výstavby. I když je tato funkce 
předpokládána v nestandardním režimu (kvalita funkce ČOV i kvalita vyčištěných vod se nemohou 
plnohodnotně srovnávat se standardní funkcí rekonstruované ČOV ve zkušebním provozu a zejména 
v trvalém provozu). 
 
V době vlastní výstavby (957 dní, cca 32 měsíců) bude jejím postupem stávající ČOV určitým 
způsobem ovlivňována s možností dosahování vyšších hodnot zbytkového znečištění vyčištěných vod, 
zejména v určitých časově omezených úsecích výstavby. Lze tedy doporučit zahrnout toto období do 
režimu zkušebního provozu předpokládaného z důvodu složitého procesu optimalizace realizované 
rekonstrukce v délce 24 měsíců, do tohoto období by byla zahrnuta rovněž fáze konečného schválení 
provozu (po vlastní výstavbě) v délce cca 3 – 4 měsíců. 

V souladu s §39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (zákon č. 273/2010 Sb.) bude 
provozovatelem požádáno pro celkové období výstavby a zkušebního provozu 56 měsíců o povolení 
vypouštění vyšších hodnot ukazatelů znečištění OV než jsou hodnoty navržené pro trvalý provoz.  

Navržené množstevní limity a limity bilančního a koncentračního znečištění OV vypouštěných z ČOV 
Rafinérie a celkových vod vypouštěných společným potrubím do recipientu jsou uvedeny v kap. 
B.III.2. 

Posouzení vlivu na povrchový tok Vltavy vychází z limitů stanovených pro směsný proud vyčištěných 
OV z ČOV Rafinérie a PV z R-ČOV. 

Pro posouzení vlivu na Vltavu v průběhu výstavby a zkušebního provozu, tj. pro výpočet příspěvků 
k hodnotám kvality vltavské vody, je použita směšovací rovnice pro Qr (roční průměr) a Q355 z měřící 
stanice ČHMÚ Vraňany pro rozsah ukazatelů dle požadavků Povodí Vltavy (viz příloha č. 16). Pro 
období výstavby je výpočet proveden pro cílové QØ vypouštěných vod ve výši cca 84 l/s (dosažení 
cílového Qmax. v rámci výstavby a trvalého provozu se nepředpokládá, stávající celkový max. odtok činí 
cca 85 l/s) a pro „p“ hodnoty kvality vod navrhované pro zkušební provoz. 

Směšovací rovnice pro výpočet přírůstku znečištění v recipientu: 

Qr /resp.Q355/ x 0  + QOV x cOV  =  (Qr /resp.Q355/ + QOV)  x  cV 

cV = Qr /resp.Q355/ x 0  + QOV x cOV  = QOV x cOV   

             (Qr /resp.Q355/ + QOV)               (Qr /resp.Q355/ + QOV)   

Qr = 151 m3/s  

Q355 = 28 m3/s 

QOV … množství odpadních vod vypouštěné do recipientu…. =  84 l/s, tj. 0,084 m3/s 

cOV … konc. ukazatelů v odtoku z ČOV („p“hodnota, u N-NH4  průměry) 
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Výstavba + zkušební provoz:  

 CHSKCr = 160 mg/l 
 BSK5  = 38 mg/l 
 NL105  = 30 mg/l 
 N-NH4  = 15 mg/l 
 C10-C40 = 5 mg/l         
 PAU  = 0,004 mg/l    
cV … přírůstek koncentrace ukazatelů v recipientu 
 
Tabulka č. D. 8:  Přírůstky kvalitativních ukazatelů recipientu a výsledná kvalita recipientu pro 

výstavbu a zkušební provoz 
 
Ukazatel Přírůstek v mg/l 

při Qr 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Qr 

Přírůstek v mg/l 
při Q355 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Q355 

CHSKCr 0,089 16,59 0,478 16,98 
BSK5 0,021 3,32 0,114 3,41 

NL 0,017 12,77 0,089 12,83 
N-NH4  0,008 0,168 0,045 0,2 
C10-C40 0,003 - 0,015 - 
PAU 0,000002 - 0,00001 - 

Poznámka: vyjma N-NH4 byly pro výpočet použity navržené limity „p“ hodnot vypouštěných vod 

Kvalita v řece Vltavě v základních ukazatelích  

(ukazatele C10-C40 a PAU nejsou v daném profilu sledovány) 

Použity jsou vypočtené průměry z veřejně dostupných dat u vybraných základních ukazatelů z měřící 
stanice ČHMÚ v profilu Vltava – Veltrusy. 

CHSKCr  16,5 mg/l 

BSK5   3,3 mg/l 

NL   12,75 mg/l 

N-NH4   0,16 mg/l 

Mez stanovitelnosti analytických metod dle údajů ČHMÚ a autorizované laboratoře: 

CHSKCr  5 mg/l 

BSK5   0,5 mg/l 

NL   1 mg/l 

N-NH4   0,03 mg/l 

C10-C40   50 µg/l 

Suma 16 PAU  0,37 µg/l 

Přírůstky všech ukazatelů jsou pod mezí jejich stanovitelnosti pro oba průtoky v toku s výjimkou N-
NH4 při Q355. 
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Ve srovnání s normami environmentální kvality NEK-RP (tabulka č. D.11) vyplývá, že tyto 
hodnoty nebudou překročeny. V případě předpokladu, že se reálné hodnoty N-NH4 v celkovém 
odtoku v průběhu výstavby a zkušebního provozu budou blížit cca ročnímu průměru 6 mg/l 
dosahovanému stávající ČOV za r. 2010, pak výsledná hodnota v recipientu bude cca  0,163 mg/l při Qr 
a 0,178 mg/l při Q355. V tomto případě lze v reálném provozu očekávat cca plnění hodnot N-NH4 i  pro 
požadavky pro kaprové vody.  

 Z výše uvedených údajů a srovnání vyplývá celkově nevýznamný vliv vypouštěných vod i v rámci 
výstavby s tím, že hodnoty vypočtené za použití Q355 (tj. i hodnoty odpovídající ostatním nízkým 
průtokům) budou vznikat v průběhu časově značně omezeného období souběhu velmi nízkých průtoků 
a jednotlivých fází výstavby ovlivňujících funkci ČOV.                     . 

Postup výstavby z hlediska zajištění nepřerušení  a max. možné úrovně čištění OV a PV 

Uvedený postup vyplývá ze schváleného časového harmonogramu výstavby, postup zajištění 
nepřetržité funkce ČOV v průběhu výstavby je uveden v kap. D.III.. 
 
TRVALÝ PROVOZ ZÁMĚRU 
 
Navržené množstevní limity a limity bilančního a koncentračního znečištění OV vypouštěných z ČOV 
Rafinérie (biologického rybníka) a celkových vod vypouštěných potrubím do recipientu v rámci 
zkušebního a trvalého provozu jsou uvedeny v kap. B.III.2. 

Vliv těchto limitů na tok Vltavy ve zkušebním provozu je posouzen v předchozí části posouzení 
výstavby a zkušebního provozu vzhledem k tomu, že jsou pro výstavbu i zkušební provoz navrženy 
stejné limity celkového odtoku do Vltavy. 

Posouzení vlivu trvalého provozu na recipient je provedeno podle stejného modelu jako posouzení 
zkušebního provozu a výstavby, ale s „p“ hodnotami navrhovanými pro trvalý provoz. 

Směšovací rovnice pro výpočet přírůstku znečištění v recipientu: 

Viz výpočet pro období výstavby a zkušebního provozu. 

Qr  = 151 m3/s  

Q355 = 28 m3/s 

QOV …množství odpadních vod vypouštěné do recipientu… =  150 l/s, tj. 0,15 m3/s (návrhový limit) 

cOV …konc. ukazatelů v odtoku z ČOV („p“hodnota, u N-NH4  průměry) 

Trvalý provoz („p“ hodnoty, N-NH4 roční průměr):  

 CHSKCr = 80 mg/l 
 BSK5  = 15 mg/l 
 NL105  = 30 mg/l 
 N-NH4  = 5 mg/l 
 C10-C40 = 4 mg/l         
 PAU  = 0,004 mg/l    
cV … přírůstek koncentrace ukazatelů v recipientu 
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Tabulka č. D. 9:  Přírůstky kvalitativních ukazatelů recipientu a výsledná kvalita recipientu 
v trvalém provozu 

 
Ukazatel Přírůstek v mg/l 

při Qr 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Qr 

Přírůstek v mg/l 
při Q355 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Q355 

CHSKCr 0,079 16,579 0,427 16,927 
BSK5 0,015 3,315 0,080 3,380 
NL 0,029 12,779 0,160 12,910 

N-NH4 0,005 0,165 0,0266 0,186 
C10-C40 0,004 - 0,0213 - 

PAU 0,000004 - 0,00002 - 

 
Ve vztahu k uvedeným hodnotám a srovnáním se základními ukazateli kvality Vltavy i možnostmi 
přesnosti analytických metod platí obdobné jako pro výstavbu a zkušební provoz. 

Přírůstky všech ukazatelů jsou pod mezí jejich stanovitelnosti pro oba průtoky. 

Ve srovnání s normami environmentální kvality NEK-RP (tabulka č. D.10) vyplývá, že tyto hodnoty 
nebudou překročeny u všech ukazatelů a pro oba průtoky.  

Vzhledem k naměřené vyšší hodnotě N-NH4 v recipientu (prům. cca 0,16 mg/l) nelze vyloučit 
v důsledku této hodnoty časově omezené mírné překračování limitu 0,16 mg/l stanoveného pro kaprové 
vody (tabulka č. D.10), a to především při průtocích  blížících se Q355. 

Je ale nutno vzít v úvahu, že uvedené hodnocení se týká cílové kapacity rekonstruované ČOV, ze 
srovnání se stávajícím vypouštěným množstvím (max. odtok činí cca 85 l/s) je při zohlednění 
zlepšení kvality vypouštěných vod po rekonstrukci zřejmé snížení stávající úrovně vlivu na 
kvalitu toku Vltavy.  
 
Legislativní náležitosti vlivu na povrchový tok Vltavy 
 
Novela N.V. č. 61/2003 Sb. (NV č. 23/2011 Sb.) stanovuje ve vztahu k předmětnému úseku řeky 
Vltavy v příloze č. 3 tyto relevantní ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy 
environmentální kvality a požadavky na užívání vod: 
 
Tabulka č. D. 10: Ukazatele kvality povrchových vod 
 

Normy environmetální kvality Ukazatel 
(mg/l) 

Požadavky pro užívání vody 
(kaprové vody) NEK-RP NEK-NPH 

BSK5 - 3,8 - 
CHSKCr - 26 - 
NL105 - 20 - 
N-NH4 0,16 0,23 - 
C10-C40 - 0,1 - 
PAU - 0,0001 - 
 
Poznámka: NEK-RP     norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota 
                  NEK-NPH norma environmentální kvality vyjádřená jako jako nejvyšší přípustná 

hodnota (nepřekročitelná) 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 146 

 
Ve vztahu k výše uvedeným příspěvkům lze konstatovat, že vliv provozu rekonstruované ČOV na 
povrchový tok Vltavy bude zcela nevýznamný. 
 
Souhrnně lze konstatovat, že ve vztahu k cílovým požadavkům na užívání vody a normám 
environmentální kvality vod budou výhledově stanoveny pro veškeré zdroje emisí do povrchových vod 
tzv. cílové emisní limity. Ty bude stanovovat vodoprávní úřad podle emisně-imisního kombinovaného 
přístupu dle vydané metodiky. Z pohledu platné legislativy je tedy výpočet a hodnocení vlivu bodového 
zdroje emisí do toků s použitím směšovací rovnice a Q355 již neplatný, výše uvedený výpočet je pouze 
orientační ve vztahu ke konzervativnímu přístupu posouzení vlivu záměru na recipient a dále vzhledem 
k tomu, že pro předmětnou ČOV nejsou stanoveny cílové emisní limity zajišťující cílový stav 
v povrchových vodách ve smyslu závazku ČR vůči EU. 
 

Při stanovení cílových emisních limitů by se mělo rovněž postupovat v souladu s §6 odst. 2 novely 
N.V. č. 61/2003 Sb., který v poslední větě konstatuje: 

V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití 
nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních 
přírodních podmínek (tím se např. rozumí charakter recipientu), stanoví vodoprávní úřad emisní 
limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepších dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout. 

Navržené limity pro trvalý provoz lze za uvedené nejpřísnější limity považovat. 

K výše uvedenému je nutno upozornit, že od r. 2010 by měly být emisní limity stanovovány 
kombinovaným způsobem, a v souladu s Metodickým pokynem MŽP k NV č. 229/2007 Sb. budou do 
výpočtu dle tohoto postupu vstupovat celoroční průměry všech průtoků i koncentračních hodnot, a to 
jak vypouštěných odpadních vod tak i recipientu. V důsledku tohoto budou dosažené příspěvky i 
koncentrační hodnoty kvality vody v recipientu pod výpustí vyčištěných vod Rafinérie výrazně nižší a 
vliv odpadních vod na recipient příznivější než při dosavadním používaném způsobu výpočtu s 
použitím směšovací rovnice vztažené na Q355 recipientu. 
Emisní limity kombinovaným způsobem stanoví dle §6 odst. 2 novely N.V. č. 61/2003 Sb. vodoprávní 
úřad. 
 
b) Vliv na řeku Labe 
 
Vzhledem k existenci EVL Labe – Liběchov (0213039) nacházející se těsně za soutokem Labe a 
Vltavy, v níž je předmětem ochrany populace ryby hořavky duhové, je provedeno posouzení vlivu 
záměru v uvedeném profilu Labe. 
 

OBDOBÍ VÝSTAVBY A ZKUŠEBNÍ  PROVOZ 

Parametry směšovací rovnice: 

Qr   = 252 m3/s  

Q355  = 50,8 m3/s 

QOV …množství odpadních vod vypouštěné do recipientu   = 84 l/s, tj. 0,084 m3/s 

cOV …konc. ukazatelů v odtoku z ČOV („p“hodnota, u N-NH4  průměry) 
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Výstavba + zkušební provoz:  

 CHSKCr = 160 mg/l 
 BSK5  = 38 mg/l 
 NL105   = 30 mg/l 
 N-NH4  = 15 mg/l 
 C10-C40 = 5 mg/l         
 PAU  = 0,004 mg/l    
cV … přírůstek koncentrace ukazatelů v recipientu 
 
Při výpočtu není zohledněna samočisticí schopnost toků, výpočet je modelován jako přírůstky dané 
vypouštěním OV do posuzovaného profilu Labe. 
 
Tabulka č. D. 11:  Přírůstky kvalitativních ukazatelů recipientu a výsledná kvalita recipientu pro 

výstavbu a zkušební provoz 
 
Ukazatel Přírůstek v mg/l 

při Qr 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Qr 

Přírůstek v mg/l 
při Q355 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Q355 

CHSKCr 0,053 19,053 0,264 19,264 
BSK5 0,012 2,732 0,063 2,783 
NL 0,010 8,67 0,049 8,709 
N-NH4  0,005 0,0975 0,025 0,1175 
C10-C40 0,002 - 0,008 - 
PAU 0,000001 - 0,000007 - 

Poznámka: vyjma N-NH4 byly pro výpočet použity navržené limity „p“ hodnot vypouštěných vod 

Kvalita v řece Labi v základních ukazatelích  

(ukazatele C10-C40 a PAU nejsou v daném profilu sledovány) 

Použity jsou vypočtené průměry z veřejně dostupných dat u vybraných základních ukazatelů z měřící 
stanice ČHMÚ v profilu Labe – Liběchov (objekt Liběchov). 

CHSKCr 19,0 mg/l 

BSK5  2,72 mg/l 

NL  8,66 mg/l 

N-NH4  0,0925 mg/l 

Mez stanovitelnosti analytických metod dle údajů ČHMÚ a autorizované laboratoře: 

CHSKCr 5 mg/l 

BSK5  0,5 mg/l 

NL  1 mg/l 

N-NH4  0,03 mg/l 

C10-C40  50 µg/l 

Suma 16 PAU 0,37 µg/l 
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Přírůstky všech ukazatelů jsou pod mezí jejich stanovitelnosti pro oba průtoky. 

Ve srovnání s normami environmentální kvality NEK-RP (tabulka č. D.11) vyplývá, že tyto 
hodnoty nebudou překročeny u žádného z posuzovaných ukazatelů, rovněž bude dodržen 
požadavek pro kaprové vody u N-NH4.  

Z výše uvedených údajů a srovnání vyplývá celkově zcela nevýznamný vliv vypouštěných vod na 
posuzovaný profil Labe i v rámci výstavby s tím, že hodnoty vypočtené za použití Q355 (tj. i hodnoty 
odpovídající ostatním nízkým průtokům) budou vznikat v průběhu časově značně omezeného období 
souběhu velmi nízkých průtoků a jednotlivých fází výstavby ovlivňujících funkci ČOV.                     . 
 
TRVALÝ PROVOZ ZÁMĚRU 
 

Parametry směšovací rovnice: 

Qr = 252 m3/s  

Q355 = 50,8 m3/s 

QOV …množství odpadních vod vypouštěné do recipientu…. =  150 l/s, tj. 0,15 m3/s (návrhový limit) 

cOV …konc. ukazatelů v odtoku z ČOV („p“hodnota, u N-NH4  průměry) 

Trvalý provoz („p“ hodnoty, N-NH4 roční průměr):  

 CHSKCr = 80 mg/l 
 BSK5  = 15 mg/l 
 NL105  = 30 mg/l 
 N-NH4  = 5 mg/l 
 C10-C40 = 4 mg/l         
 PAU  = 0,004 mg/l    
cV přírůstek koncentrace ukazatelů v recipientu 
 
Tabulka č. D. 12:  Přírůstky kvalitativních ukazatelů recipientu a výsledná kvalita recipientu 

v trvalém provozu 
 
Ukazatel Přírůstek v mg/l 

při Qr 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Qr 

Přírůstek v mg/l 
při Q355 

Výsledná kvalita 
v mg/l při Q355 

CHSKCr 0,047 19,047 0,235 19,235 
BSK5 0,009 2,729 0,044 2,764 
NL 0,018 8,678 0,088 8,748 

N-NH4 0,003 0,0955 0,015 0,107 
C10-C40 0,002 - 0,012 - 

PAU 0,000002 - 0,00001 - 

Přírůstky všech ukazatelů jsou pod mezí jejich analytické stanovitelnosti pro oba průtoky. 

Ve srovnání s normami environmentální kvality NEK-RP (tabulka č. D.10) vyplývá, že tyto 
hodnoty nebudou překročeny u žádného z posuzovaných ukazatelů, rovněž bude dodržen 
požadavek pro kaprové vody u N-NH4.  

Z výše uvedených údajů a srovnání vyplývá celkově zcela nevýznamný vliv vypouštěných vod na 
posuzovaný profil Labe i v trvalém provozu. 
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K vlivům na tok Vltavy a Labe lze souhrnně konstatovat: 

K uvedenému srovnání je nutno upozornit, že kombinovaný přístup výpočtu cílových emisních limitů 
používá pro všechny vstupní výpočtové hodnoty roční průměry. Výše uvedené hodnocení vychází 
v souladu s konzervativním přístupem při posuzování vlivů na životní prostředí z max. množství 
vypouštěných vod a z „p“ hodnot jejich koncentrací. 
Za těchto podmínek vyplývá z výše uvedených údajů a uvedeného srovnání celkově zcela 
nevýznamný vliv vypouštěných vod na kvalitu toku Vltavy i Labe v posuzovaných profilech ve 
zkušebním i trvalém provozu, a tím i na ekosystémy těchto toků včetně EVL Labe – Liběchov 
(0213039) s populací ryby hořavky duhové. Tento závěr se opírá o plnění norem environmentální 
kvality NEK-RP stanovených novelou NV č. 61/2003 Sb. (NV č. 23/2011 Sb.). K vlivu na uvedený 
ekosystém EVL Labe – Liběchov je nutno dále upozornit, že při změně kvality toku v 
koncentraci N-NH4 v řádu setin mg/l (pro Qr) až desetin mg/l (pro Q355) nelze kvantifikovat vlivy 
na populace ekosystému, a pro biologické posouzení vlivů uvedeného zcela nevýznamného 
nárůstu koncentrace N-NH4 není ani známa schválená metodika. Dále je nutno při posuzování 
vlivů rekonstrukce ČOV vzít v úvahu navrženou (a investičně náročnou) moderní technologii vč. 
plnění hledisek BAT, zajišťující rovněž vysokou účinnost odstranění N-NH4 jako nejvíce citlivého 
ukazatele ve vztahu k ekosystémům povrchových toků. K problematice koncentrací N-NH4 

v tocích obecně lze poukázat na nutnost omezit tyto emise také z jiných významných bodových 
zdrojů (obecní a městské ČOV dosud nevybavené moderními technologiemi) a z difůzních zdrojů 
(zemědělská činnost apod.), nelze docílit zlepšení kvality vody v tocích pouze uplatňováním někdy 
až extrémně přísných požadavků na průmyslové podniky vybavené moderními technologiemi 
čištění odpadních vod. Z tohoto pohledu rekonstrukce ČOV ČeR, a.s. respektuje i náročné 
požadavky Povodí Vltavy na kvalitu vypouštěných vod jdoucí nad rámec požadavků legislativy i 
platného IP. 

Rovněž je nutno upozornit, že uvedené hodnocení vlivu na tok Vltavy a Labe se týká cílové kapacity 
rekonstruované ČOV, ze srovnání se stávajícím nižším vypouštěným množstvím (max. cca 85 l/s) je při 
zohlednění zlepšení kvality vypouštěných vod po rekonstrukci ČOV zřejmé snížení stávající úrovně 
vlivu na kvalitu toku Vltavy.  
 
VLIV NA PODZEMNÍ VODY 
 
Vliv rekonstruované ČOV na podzemní vody se v podstatě nebude lišit od vlivu stávajícího stavu. 
Celková plocha se nemění, zastoupení zpevněných ploch a zatravněných ploch je cca srovnatelné. 
Odkanalizování srážkových vod ze zpevněných ploch z prostoru ČOV je zajištěno stávajícím systémem 
vnitřní kanalizace zvedeným do nátoku ČOV. 
 
Ochrana podzemních vod bude zajištěna především: 

- vodohospodářsky zabezpečenými stavebními konstrukcemi nových ploch a objektů s OV, PV, 
kaly a ropnými látkami 

- provedením sanace stávajících objektů s vodohospodářským zabezpečením jejich konstrukce 
- revizí a opravou nadzemních ocelových nádrží OV, kalů a RL 
- skladováním chemikálií na vodohospodářsky zabezpečených plochách, kapalných chemikáliích 

ve dvouplášťových nádržích nebo se zabezpečením havarijními jímkami v souladu s platnými 
předpisy a technickými normami 

 
Důležitým opatřením pro ochranu PV v okolí ACHVK je provozování HOPV ve vazbě na 
rekonstruovanou ČOV, a to na intenzifikovanou R-ČOV, kde budou PV čerpané z HOPV čištěny. 
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Problematika případné kontaminace podzemních vod v období výstavby souvisí s pohyby mechanismů 
a s činnostmi na lokalitě stavby, popř. pohybem nákladních aut a mechanismů po  areálu ČeR, a.s.   
V rámci výstavby pak bude dbáno na dobrý technický stav všech vozidel a stavebních strojů, 
zamezující únik RL do podloží v prostoru ČOV. V případě havarijního úniku RL bude ihned proveden 
potřebný sanační zásah v místě vzniklé kontaminace půdy. 
Vzhledem k lokalizaci stavby do ACHVK a areálu ČeR, a.s., kvalitě resp. znečištění podzemních vod v 
tomto areálu, rozsahu výkopových a stavebních prací v průběhu výstavby (při přípravě staveniště, 
stavebních a montážních pracích) i rozsahu nasazení nákladních aut a stavebních mechanismů lze 
potenciální ohrožení podzemních vod označit za nevýznamné.   
V období výstavby ale nelze na staveništi bez odpovídajícího zajištění manipulovat se stroji a látkami, 
které by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Předkládaná dokumentace EIA proto doporučuje do 
projektu pro provádění stavby (do části POV) navrhnout a zapracovat taková technicko-organizační 
opatření v době výstavby, která minimalizují vlivy na životní prostředí na staveništi i v jeho okolí 
(znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování 
minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.) 

Při realizaci opatření uvedených v dokumentaci EIA v kapitole D.IV pro etapu výstavby lze vliv 
záměru na povrchové a podzemní vody označit za přijatelný.  

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Navržená rekonstrukce ČOV nezmění charakter odvodnění řešeného území. 

Nevýznamné množství dešťových vod a způsob jejich odvádění do vnitřní kanalizace ČOV ze 
zastavěných a zpevněných ploch ČOV včetně obslužných komunikací se rekonstrukcí mění zcela 
nevýznamně.  Zneškodnění odváděných vod na ČOV zůstává beze změny. 

Ve vztahu k celému ACHVK a areálu ČeR, a.s. lze považovat vliv odvodnění území ČOV za 
nevýznamný.  
 
Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod 
 
Vzhledem k charakteru záměru a hloubce výkopů (nejvýše do 5 m)  nemůže dojít k zásahu do 
zvodnělého hydrogeologického kolektoru, neboť podzemní voda se v lokalitě stavby nachází v hloubce 
cca 7 - 8 m pod terénem.  
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá negativní ovlivnění  hydrogeologických 
charakteristik (směr a rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy, znečišťování půdy 
Posuzovaný záměr je situována výlučně do prostoru stávající ČOV.  Neuvažuje se proto o záboru ZPF 
ani se nezmění dosavadní způsob využívání území, které je určeno pro průmyslovou činnost.  
V souvislosti s provozem ČOV se nepředpokládá žádný vliv z hlediska znečišťování půdy. 
Zabezpečení proti únikům nebezpečných látek do půdy je popsáno v předchozí kap. D.I.4. 
Navrženým technickým řešením bude maximálně zabráněno případným únikům uhlovodíků  do půdy a 
následně do podzemních vod.  
Vliv posuzovaného záměru z hlediska znečišťování půdy je zanedbatelný. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy  
Navrhovaná stavba představuje rekonstrukci stávajícího a doplnění nového technologického zařízení 
v prostoru ČOV, nedojde k žádné změně místní topografie.   
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Celý areál ČeR, a.s. i lokalita záměru leží v cca rovinatém území s nevýznamnými lokálními terénními 
nerovnoměrnostmi, a nejsou zde evidovány žádné svahové pohyby. 

Výstavba záměru nebude mít proto žádné dopady z hlediska stability a eroze půdy.  

Vliv na geologické a hydrogeologické podmínky 
Vzhledem k charakteru stavby a hloubce výkopů (do 5 m) nebude mít tato žádný vliv na geologické a 
hydrogeologické podmínky. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Provoz ČOV bude produkovat řadu odpadů, které bude nutno ukládat na skládky příslušné skupiny, 
případně je účelně využívat.  
Podrobný seznam, kategorizace a bilance produkovaných odpadů v rámci výstavby i provozu záměru 
vč. způsobu nakládání s nim je uvedeno v kap. B.III.3. 
 
Celkově lze označit vliv záměru na půdu a na chráněné části přírody za nevýznamný ve vztahu 
k vlivu spojenému s odpady až nulový ve vztahu k vlivu na lokalitě ČOV. 
 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
Vlivy na horninové prostředí související s obdobím výstavby a provozem rekonstruované ČOV lze v 
zásadě rozdělit na dva okruhy: 
- vlivy působící v etapě výstavby (např. výkopové práce ) 
- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při havarijním úniku látek 

škodlivých vodám). 
Navrhovaná stavba nebude mít žádné vlivy na horninové prostředí. Rozsah a hloubka výkopů je 
nevelká a nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území.  

Rovněž ovlivnění hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily 
směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá (viz předcházející kapitola D.I.4.). 

Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při provozu ČOV je popsán v předcházející 
kapitole D.I.4. 

Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se 
v zájmovém území nevyskytují. 

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nulový. 

D.I.7. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy 

Vlivy na floru a faunu obecně představují možnost poškození nebo vyhubení rostlinných a živočišných 
druhů, nebo poškození či zničení jejich biotopů. 

Výše uvedené vlivy jsou již popsány v rámci kap. C.II.9. 

Fauna a flóra nebudou téměř popisovány, neboť posuzovaný záměr je situován v ACHVK, přičemž 
tento areál patří mezi největší areály chemických podniků v ČR. 
Vlastní ACHVK je klasifikován jako „ostatní plochy a zastavěná plocha a nádvoří“ a představuje 
umělé průmyslové prostředí, které je jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a rozvoj fauny a 
flóry. 

Na ploše lokality ČOV určitě nebude probíhat ani přechodný výskyt některého z druhů uvedených ve 
vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustavení zákona ČNR č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny.  
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Vlivy na flóru  

Záměr představuje výstavbu rekonstrukce ČOV. 

Lokalita pozemku ČOV je z  hlediska povrchů různorodá. Zčásti je zpevněná živičná plocha nebo jsou 
zde panely, součástí ploch jsou nádrže a stavební objekty, a na části plochy je  vegetační kryt. Jedná se 
o ruderální společenstva s převahou jednoletých, dvouletých a víceletých druhů bylin vysokého 
vzrůstu. 

Vyskytují se zde vratič obecný, řebříček obecný, pelyněk černobýl, ovsík vyvýšený, metlička 
křivolaká, hadinec obecný, třtina křovištní, divizna velkokvětá, komonice lékařská, celík zlatobýl, 
bolehlav plamatý apod.  

Na lokalitě se nevyskytují žádné vzrostlé stromy. 
Na lokalitě ČOV se vyskytuje pouze několik kusů keřovité vegetace náletového typu, a to 
v jihozápadní části a v severovýchodní části (viz letecká fotomapa v příloze č. 11).  

Uvedená společenstva nejsou vzácná ani ohrožená ani nevyžadují žádnou ochranu. Chráněné druhy 
rostlin ani živočichů nemají v tomto společenstvu těžiště výskytu. 

Na základě provedené prohlídky současného stavu staveniště nelze předpokládat, že by se zde v jarním 
či letním vegetačním aspektu vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou 
č.395/1992 Sb. Stavbou budou zničena nebo narušena některá ruderální společenstva, u kterých nehrozí 
narušení kterékoliv populace lokálně se vyskytujících druhů.  Dále bude dle potřeby částečně odstraněn 
náletový porost. 

Z výše uvedených důvodů nebyl prováděn dendrologický průzkum lokality ani zpracováno 
biologické hodnocení lokality a okolí. 
 
Vlivy na faunu 
 
Stavba neovlivní populace zvláště chráněných druhů živočichů podle § 48 zákona č. 114/1992 a 
následujících obecně  závazných  a právních předpisů (Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992) a není ani 
předpoklad jejich výskytu v zájmovém území a jeho blízkém okolí.  
V ploše vlastní výstavby na zpevněných a ruderálních plochách nemají žádné chráněné druhy těžiště 
svého výskytu. Vzhledem k tomu, že průmyslová zóna navazuje na volnou krajinu (jihovýchodním 
směrem cca 200 m), je předpoklad, že některý z druhů živočichů, zejména ptáků, se náhodně objeví i 
na lokalitě ČOV. Hnízdění ptactva na lokalitě je ale vzhledem k jejímu charakteru a činnosti na ní 
nepravděpodobné. 
Dle indícií se zde mohou ojediněle vyskytovat i další drobní obratlovci, zejména drobní hlodavci jako 
myšice křovinná a hraboš polní, ježek. Pro ostatní střední a vyšší obratlovce tvoří oplocení areálu ČeR, 
a.s. nepřekonatelnou bariéru, a tedy se v území nevyskytují.   
 
Vlivy na ekosystémy 

Posuzované území je charakterizováno jako plocha, v níž se původní ekosystém téměř nedochoval, 
nebo jen okrajově ve fragmentech. V zájmové části lokality byl původní ekosystém zcela zničen a 
nahrazen plochami pro rozvoj průmyslu. 
 
Územní systém ekologické stability 
Posuzovaný záměr je situován v ACHVK na severovýchodním okraji areálu. Jedná se o lokalitu ve 
vyhlášeném ochranném pásmu KAUČUK, a.s. (nyní ACHVK). Celý tento prostor je v zadání nového 
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územního plánu navržen k využití jako průmyslová zóna. Vlastní areál ČOV je zařazen jako „ostatní 
plochy a zastavěná plocha a nádvoří“ a nejsou zde žádné prvky regionálního ani lokálního ÚSES.   

Nejbližší nadregionální biokoridor je vymezen korytem řeky Vltavy. Lokalita záměru leží mimo tento 
vymezený koridor i jeho ochranné pásmo.   
Dle mapy územního systému ekologické stability se v okolí lokality ČOV nachází nadregionální 
biokoridor „Vltava“ – NRBK 45,  dále lokální biocentrum LBC 305 „Vltava – most Kralupy nad 
Vltavou“, lokální biocentrum LBC 272 „Na trati za mostem“, lokální biocentrum LBC 273 „Lesík u 
rozvodny“, lokální biokoridor LBK 157 „Na střelnici – Lesík u rozvodny“ a lokální biokoridor LBK 
158 „Mezi vrchy – Dřínovský háj“. Uvedené prvky ÚSES nejsou záměrem dotčeny. 
 
Vliv na chráněné části přírody 

Navrhovaná stavba je situována výlučně do areálu ČeR, a.s., a je vzdálena minimálně 1 km od  
nejbližší hranice chráněné oblasti, resp. maloplošného chráněného území  Veltruský park. 
Vzhledem k charakteru výstavby, situování i charakteru záměru, který má minimální nebo nevýznamné 
výstupy do jednotlivých složek ŽP, nedojde ani k přímému dotyku stavby se zvláště chráněnými 
územími ani k ovlivnění  chráněných území.  
 
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

V příloze č. 5 je  zařazeno stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (KÚ Středočeského kraje) 
k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  
 
Ze stanoviska KÚ Středočeského kraje č.j. 042957/2011/KUSK ze dne 7.3.2011  vyplývá: 
Nejbližší lokalitou navrženou do NATURY 2000 je na severním okraji Veltrus zámecký park (kód 
lokality : CZ0213083 Veltrusy), cca 1 km severně od lokality záměru. Jedná se o zámecký park 
anglického typu, využívající v rozsáhlé míře přirozené lužní porosty. Předmětem ochrany jsou páchník 
hnědý (Osmoderma eremita) a roháč obecný (Lucanus cervus). Posuzovaným záměrem nedojde 
k významnému ovlivnění evropsky významných lokalit, které se nacházejí v níže položených částech 
toku či nivě řeky Vltavy a následně toku Labe (evropsky významné lokality CZ0210186  Úpor – 
Černínsko, CZ0213039 Labě – Liběchov), neboť předmětná ČOV leží mimo aktivní záplavové území, 
čímž je eliminováno riziko znečištění uvedených toků při povodňových stavech, dále realizace záměru 
povede ke zlepšení kvality vyčištěných vod. 
V tomto stanovisku je dále konstatováno, že lze vyloučit významný vliv předloženého záměru 
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvosti jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti stanovené příslušnými 
vládními nařízeními. 
 
Před zahájením prací na dokumentaci EIA bylo vydáno na žádost ČeR, a.s. předběžné stanovisko KÚ 
Středočeského kraje č.j. 121683/2010/KÚSK ze dne 6.9. 2010, ze kterého je ve vztahu k charakteru 
záměru a jeho vlivům podstatný uváděný vliv na tok Vltavy s předpokládaným potenciálním výskytem 
některých zvláště chráněných druhů živočichů vodního ekosystému a vliv na tok Labe ve vztahu 
k existenci EVL 0213039 Labe – Liběchov, a to s ohledem zejména na ukazatel N-NH4.  
Z posouzení vlivů záměru na kvalitu povrchových vod v dotčených profilech výše uvedených toků 
uvedeného v kap. D.I.4 vyplývá, že imisní přírůstky dotčených ukazatelů v uvedených profilech obou 
toků jsou zcela nevýznamné a nebudou příčinou překračování norem environmentální kvality 
povrchových toků dle NV č. 23/2011 Sb., a koncentrace zbytkového znečištění ve vypouštěných 
vodách ze záměru budou nižší než ve stávajícím stavu. Za těchto podmínek nebude záměr příčinou 
zhoršení stávajícího stavu obou povrchových toků a nebude mít negativní vliv na uvedené ekosystémy 
a EVL (blíže viz závěr kap. D.I.4). 
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Závěrem ke kapitole D.I.7. lze říci, že se jedná o stavbu ve stávajícím průmyslovém areálu bez 
expanze do okolí, vlivy na ovzduší i vodu (které by mohly vést k ovlivnění fauny a flóry v okolí) 
jsou málo významné.   
Celkově lze konstatovat, že nedojde k významnějším vlivům na faunu a flóru - jedná se o prostor 
vysoce urbanizovaný a technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy rostlin 
ani živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhu nebo poškození jejich 
biotopu. Na ostatní druhy živočichů a rostlin v okolí nebude mít výstavba ani provoz ČOV žádný 
negativní vliv. Areál ČOV je dostatečně vzdálen od zájmových lokalit živočichů a od prvků 
ÚSES.  

D.I.8  Vlivy na krajinu 
 
Vlivy na krajinu 
 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je dán bezprostřední blízkostí a dominantní funkční přítomností průmyslového ACHVK. 
Jedná se o typ krajiny urbanizované, průmyslové, destabilizované intenzivní antropogenní činností 
(vedle průmyslu také plochami skládek a dopravními liniemi, včetně dálnice D8). K severovýchodu 
se průmyslový ráz krajiny mění na intenzivně využívanou odlesněnou zemědělskou krajinu 
s izolovanými plochami zbytkových nebo negenerujících enkláv malých lesíků nebo křovinatých 
porostů. Krajinnou dominantu výjimečných přírodních i kulturních hodnot představuje jednak listnatý 
Dřínovský háj a dále Veltruský park a zámek v údolní nivě Vltavy. 
Zájmové území se vyznačuje středně členitým reliéfem, terén je zde zvlněný, deprese je vytvořena 
řekou Vltavou.  
Výrazné antropogenní textury v území tvoří komíny a průmyslové objekty v ACHVK a  výškové 
panelové domy v Kralupech. 
Z navrhovaného řešení rekonstrukce ČOV vyplývá, že posuzovaný záměr představuje řadu 
technologických změn, které budou provedeny přímo v technologii ČOV a nevyžadují stavební úpravy 
a dále realizaci několika nových stavebních objektů nevýznamného rozsahu (nové API separátory, 
nový monoblok aktivace, úpravy na vstupních jímkách OV). Výškově nebudou tyto nové objekty 
převyšovat stávající objety ČOV a okolních provozů.  
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru a jeho situování v ACHVK nelze očekávat žádné dopady 
z hlediska krajinného rázu. Proto nepovažuje zpracovatel předkládané dokumentace EIA podrobnější 
hodnocení krajinného rázu za nutné. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. 

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 
 
Vlivy na přírodní hodnoty 

Záměr nebude vykazovat žádné vlivy na přírodní hodnoty. 
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Vlivy na estetické a kulturní hodnoty, krajinný ráz 
 
Realizace stavby znamená výstavbu nových technologických zařízení a objektů na ploše stávající ČOV. 
Realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území. 
Posuzovaná stavba proto nebude mít žádný vliv na krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. 
114/ 1992 Sb.   

Vliv na estetické a kulturní hodnoty a krajinný ráz je možno pokládat za nulový. 

Vliv na historické hodnoty 

Lokalita stavby na území ČeR, a.s. a ACHVK je obklopena průmyslovými objekty, z nichž žádný není 
prohlášen za architektonickou nebo historickou památku. Rovněž samotná lokalita stavby nemá 
vzhledem ke svému charakteru žádný kulturní význam a nejsou zde žádné kulturní ani architektonické 
památky. Lokalita stavby i samotná stavba nemá žádný historický význam a lze zde vyloučit i výskyt 
archeologických památek (byly by objeveny již při výstavbě stávající ČOV). Vliv posuzované stavby 
na historické hodnoty je nulový.              

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla 
resp. lidské výtvory, neboť bude realizována výlučně uvnitř areálu ČeR, a.s., na ploše stávající ČOV.  

Posuzovaný záměr nemá žádný vliv na hmotný majetek v okolí.   

Z popisné části dokumentace (kap. C.II) pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, 
kulturního nebo archeologického významu vyplývá, že zde lze vyloučit výskyt archeologických, 
paleontologických nebo geologických památek.  
 
D.II.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A  
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 
Z předchozích hodnocení vyplývá tato souhrnná charakteristika vlivů na ŽP ve srovnání se stávajícím 
stavem ČOV: 

• záměr bude mít pozitivním vliv na povrchový tok Vltavy již ze své podstaty (rekonstrukce 
ČOV). Tento vliv bude zajištěn moderní komplexní technologií čištění OV a PV zajišťující 
vedle vysoké průměrné kvality vyčištěných vod i omezení stávající úrovně kolísání jejich 
kvality. 

• záměr bude mít výrazně pozitivní vliv na kvalitu ovzduší zajištěný novým řešením odtahu a 
čištění vzdušin ze zdrojů emisí těkavých RL a pachových látek s výrazným snížením těchto 
emisí do ovzduší 

• technické řešení záměru bude zajišťovat minimalizaci hlukových emisí s nulovými příspěvky k 
úrovni stávající hlukové zátěže nejbližší obytné zástavby 

• z uvedených hlavních vlivů záměru vyplývají zcela nevýznamné vlivy na zdraví obyvatelstva 
• z hlediska ostatních popsaných vlivů záměru vyplývá zcela nevýznamná až nulová úroveň 

těchto vlivů 
Z hlediska přeshraničních vlivů záměru je potenciálním vlivem pouze vliv na Vltavu, která jako součást 
Labe přechází po cca 100 km na území SRN. Vzhledem k nevýznamnému ovlivnění kvality Vltavy lze 
tento vliv považovat za zcela zanedbatelný. Ostatní přeshraniční vlivy záměru lze vzhledem 
k charakteru a vlivům záměru i k jeho vzdálenosti k nejbližší hranici považovat za nulové. 



Chemoprojekt a.s., Ekosystem spol. s r.o. 
Posouzení vlivu na životní prostředí záměru  „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“ 

dokumentace podle přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
 
 
 

 156 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
REALIZAČNÍ RIZIKA S ENVIRONMENTÁLNÍMI DŮSLEDKY 
 
Základním předpokladem minimalizace realizačních rizik je výběr kvalitních projektantů a dodavatelů 
technologických zařízení a stavební části. Stavba předmětného rozsahu a charakteru vyžaduje rovněž 
výběr kvalitního generálního dodavatele (zhotovitele stavby). 
V rámci realizace musí investor věnovat dostatečnou pozornost veškerým smluvním vztahům zejména 
z hlediska kvality a garancí za veškeré dodávky, jejich souladu s projektovou dokumentací, 
dokumentací EIA vč. Závěrů zjišťovacího řízení a jeho podmínek a souladu se změnou integrovaného 
povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. 
V průběhu výstavby musí být zajištěn kvalitní technický dozor investora, případně působnost orgánu 
státního stavebního dohledu. 
Veškerá přejímací řízení musí být řádně vedena a zaprotokolována s uvedením veškerých vad a 
nedodělků a termínů jejich odstranění.  
Pozornost musí být věnována vedle zajištění řádné funkčnosti všech zařízení a stavebních objektů i 
opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu, požární bezpečnosti a ochraně životního prostředí a 
veřejného zdraví. 
Zejména jde o vodotěsná provedení veškerých zařízení OV, kalů, RL a chemických látek. 
Tato zařízení budou provedena v souladu s příslušnými technickými normami. 
Dále bude kladen důraz na vodohospodářské zabezpečení všech podzemních a nadzemních nádrží a 
rozvodů, zpevněných ploch a podlah vybraných objektů, kde je nakládáno s nebezpečnými látkami 
s možnou kontaminací podzemních vod. Technické řešení i provedení všech kanalizačních systémů 
bude v souladu s příslušnými technickými normami. V rámci kolaudace budou předloženy protokoly o 
zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace provedené podle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a 
kanalizačních přípojek a protokoly o zkoušce těsnosti vybraných objektů kanalizačních sítí a 
podzemních i nadzemních nádrží provedené podle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží. 
Další prioritní oblastí v realizaci bude provedení konstrukcí stavebních objektů a vybavení 
technologických zařízení zajišťující takovou úroveň hluková zátěže okolní zástavby, která nebude 
příčinou překračování hygienických limitů. V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní 
měření hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru (nejbližší obytné zástavby) pro ověření 
vlivu hluku z rekonstruované ČOV na celkovou hlukovou zátěž. 
 
Zásadním krokem, který je potenciálním realizačním rizikem, je výběr generálního dodavatele stavby a 
příslušná dodavatelská smlouva s případným zamezením předání výstavby řadě nedostatečně odborně 
vybavených subdodavatelů, a to zejména ve vztahu k referencím a cenové úrovni (výběr podle pouze 
jednoho kritéria, a to výšky ceny, nebývá zárukou potřebné kvality řešení vč. zabezpečení minimálních 
vlivů na ŽP). Těmto záležitostem je nutno v přípravě stavby předmětného rozsahu a charakteru věnovat 
náležitou pozornost. 
 
Zájmové území neleží dle vyjádření KÚ Středočeského kraje č.j. 042957/2011/KUSK ze dne 7.3.2011  
v aktivní zátopové oblasti (viz příloha č. 5), nehrozí tedy rizika z vyplavení nádrží ČOV a úniku jejich 
obsahu do podzemních a povrchových vod. 
Důležitý je systém ochrany areálu ČOV před povodněmi zakotvený v rámci Havarijního plánu ČeR, 
a.s., Rafinérie Kralupy pro celý výrobní areál. 
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OBDOBÍ VÝSTAVBY 
 
V období výstavby musí být zachována v dostatečné míře schopnost stávající a postupně 
rekonstruované ČOV zajistit čištění OV a PV v úrovni odpovídající navrženým limitů z kap. B.III.2. 
Koncepce postupu výstavby a postupné odstavování stávajících zařízení a najíždění nových vychází 
z časového harmonogramu výstavby účelně členěného do několika fází (popis podle schémat přílohy 
č.6). Podrobné řešení postupu výstavby a podmínek provozování ČOV v jejím průběhu bude řešeno 
v POV v rámci projektu pro provádění stavby. 
 
1. Fáze výstavby 
V této fázi bude provedeno odstavení a vyčištění stávajícího biologického rybníka 2703-S01 jako 
koncové části hlavní čistící linky, OV budou vypouštěny obtokem rybníka do odtokové čerpací jímky 
2705-SJ01 a odtud společně s vodami z HOPV samostatným potrubím do recipientu. 
Do části stávající nádrže rybníka bude vestavěn monoblok nové aktivace, vč. strojně-technologického 
vybavení s dosazovacími nádržemi 2702-SJ08/1,2 a aerobní uskladňovací kalovou nádrží 2702-SJ10, 
vč. mikrosíta 2702-F04 jako ucelená část nového biologického dočištění (PS 2702), vč. potřebného 
příslušenství. V závěru bude provedena úprava stávajícího biologického rybníka 2703-S01. 
Po tuto dobu bude stávající ČOV plně provozována (mimo biologického rybníka). 
V 1. fázi bude prakticky ukončena výstavba BČOV vč. strojně-technologické výbavy. 
 
2. Fáze výstavby 
Nejprve bude provedena výstavba nových usazováků (API separátorů) SJ03/1,2 v PS 2702, vč. vstupní 
koagulace SJ02/1,2 a výstupních koalescenčních odlučovačů RL 2702-T15,16,17. Poté bude provedeno 
napojení jejich výstupu na novou BČOV.  
Souběžně budou instalovány nové koalescenční odlučovače 2701-T12,13 v PS 2701 na výstupu 
ze stávajících vyrovnávacích nádrží (VN) 2701-ST10/1,2 v PS 2701 a bude provedeno napojení 
výstupu z těchto VN na uvedené KO a výstupu z nich na vstup do nových API separátorů v PS 2702.  
Následovat bude výstavba nového hrubého mechanického předčištění 2701-Z04/1,2, Z05/1,2 (jemné 
česle a lapák písku) v PS 2701 a nový objekt dávkování kyseliny sírové. V tomto období budou OV a 
srážkové vody ze SEGREGACE II vedeny výhradně na stávající mechanické přečištění srážkových 
průtoků. 
Po ukončení výstavby objektů a zařízení 2. fáze budou nové KO napojeny na  nové hrubé mechanické 
přečištění a výstup z tohoto přečištění bude napojen na nové API separátory. 
V průběhu 2. fáze bude čištění OV zabezpečovat postupně zprovozněná sestava stávající VN + nové 
KO + nové API separátory + nová BČOV, vč. biologického rybníka + nové hrubé mechanické 
přečištění + nové dávkování kyseliny sírové, vč. potřebného příslušenství.  
Ve 2. fázi bude prakticky ukončena výstavba hlavní čistící linky OV, vč. strojně-technologické výbavy. 
 
3. Fáze výstavby 
Tato fáze zahrnuje výstavbu nového hrubého mechanického přečištění srážkových průtoků. 
Na počátku této fáze bude realizováno nové hrubé mechanické předčištění  (jemné česle a lapák písku) 
2701-Z06/1,2, Z07/1,2 v PS 2701 a vstup bude napojen na stávající jímku SEGREGACE II a výstup na 
usazovací nádrže 2701-S01/1,2 mechanického přečištění SV. 
Ve 3. fázi bude prakticky ukončena výstavba hrubého mechanického předčištění srážkových průtoků, 
vč. strojně-technologické výbavy. 
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4. Fáze výstavby 
Na počátku budou instalována nová čerpadla 2701-P01/1,2,3 do čerpací jímky odsazené vody 
stávajících usazovacích nádrží 2701-S01/1,2, vč. napojení jejich výtlaku do nových API separátorů 
hlavní linky v PS 2702. 
Poté budou odstaveny stávající retenční nádrže 2701-T11/1,2 v PS 2701 a bude provedena jejich sanace 
a vestavěny nové KO 2701-T16,17. Výstup z retenčních nádrží bude napojen stávajícím přepadem na 
rekonstruovaný biologický rybník a nově budou odsazené vody čerpány čerpadly 2701-P03/1,2 přímo 
na novou BČOV. V průběhu těchto prací bude v provozu nové hrubé mechanické předčištění a stávající 
usazovací nádrže, a výstup z nich bude čerpán na API separátory.  
Po rekonstrukci retenčních nádrží bude dalším opatřením odvádění veškerých nátoků SEGREGACE II 
do rekonstruované linky mechanického předčištění hlavní linky a odstavení celého mechanického 
předčištění srážkových průtoků, nebo vzhledem k možným nárazovým nátokům srážkových vod bude 
zajištěno napojení části srážkových vod z nového hrubého mechanického předčištění přímo do již 
rekonstruovaných retenčních nádrží a provizorní čerpání z nich do BČOV. 
V průběhu 4. fáze bude čištění SV zabezpečovat postupně zprovozněná sestava nové hrubé mechanické 
přečištění + stávající retenční nádrže s novými KO a napojením na BČOV + nové usazovací nádrže 
s napojením přes čerpací stanici na nové API separátory hlavní linky vč. potřebného příslušenství. 
  
Ve 4. fázi bude prakticky ukončena výstavba celé linky mechanického předčištění srážkových průtoků, 
vč. strojně-technologické výbavy. 
 
5. Fáze výstavby 
Zahrnuje rekonstrukci a intenzifikaci R-ČOV PS 2710. 
Jako první bude realizována nová flotace s příslušenstvím a její napojení na stávající usazováky 2710-
UN01 a 2710-UN02/A,B. Výstup z flotace bude napojen na stávající čerpací jímky vyčištěné vody 
2705-SJ01,02 v PS 2705. 
Dále bude realizována vstupní provzdušňovací nádrž před usazováky R-ČOV. 
V dalším kroku budou postupně odstaveny všechny tři usazováky, provedena jejich sanace a nové 
strojně-technologické vybavení. 
Tento postup zajistí nevypouštění nečištěných PV z HOPV. 
V průběhu 5. fáze bude čištění PV zabezpečovat postupně zprovozněná sestava nové flotace + 
rekonstruované usazováky, vč. potřebného příslušenství. 
 
V průběhu uvedeného postupu realizace rekonstrukce ČOV bude probíhat rovněž účelová výstavba 
potřebných podzemních a nadzemních propojovacích rozvodů, výměna vybraných stávajících čerpadel 
v jímkách, doplnění chemického hospodářství vč. přípravy a dávkování chemikálií a doplnění kalového 
hospodářství, vč. nové homogenizační nádrže 2708-T01 v PS 2708. 
 
Vedle výše uvedené problematiky provozování ČOV v době výstavby je nutno věnovat pozornost i 
ostatním rizikům výstavby. 
 
Možnost vzniku havárií v rámci výstavby 
Navržený záměr nevykazuje zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií při vlastní 
výstavbě (tato problematika spojená s provozováním ČOV v průběhu výstavby spadá do hodnocení 
havarijních stavů v rámci provozu záměru). Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší 
a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel vychází především z dopravy používané 
v rámci stavebních prací a z činnosti stavebních mechanizmů na staveništi. Vzniku těchto havarijních 
stavů lze technickými opatřeními a důslednou kontrolou průběhu stavebních prací a dopravy zabránit 
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nebo je omezit na minimum. Doprava mimo areál musí respektovat ustanovení silničního zákona a 
podmínek Dohody ADR. 
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady (zejména s případně kontaminovanými 
zeminami a demoličními materiály vzniklými při výstavbě), při nedodržení protipožárních opatření, při 
havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci dopravy výstavby. Případný únik motorového oleje 
a pohonných hmot bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou 
vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může tedy souviset především s úniky ropných látek nebo selháním lidského 
faktoru s vlivem na horninové prostředí a podzemní vody. Míru rizika vzniku havárií lze považovat za 
obdobnou jako u středně velkých staveb průmyslového charakteru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze především havarijní úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků 
na staveništi lokality a na dopravních trasách. 
Zásobování dopravních prostředků pohonnými hmotami bude probíhat mimo staveniště u běžných 
čerpacích stanic, zásobování stavebních mechanizmů bude zajištěno na lokalitě autocisternou se 
speciální bezúkapovou technikou doplňování pohonných hmot. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, případně 
bude zajištěna neprodlená sanace horninového prostředí postiženého místa. Jakékoli znečištění lokality 
a dopravních tras musí být v co nejkratší době odstraněno a lokalita uvedena do stavu dle projektu 
organizace výstavby. Úroveň hladiny podzemní vody cca 7-8 m pod terénem přispívá rovněž 
k minimalizaci rizika ohrožení podzemních vod. 
Technické řešení výstavby (Projekt organizace výstavby) bude řešit zabezpečení základních prvků 
ochrany povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem o vodách. Mechanizace pro stavební 
práce bude udržována v dobrém technickém stavu zajišťujícím znemožnění úniku nebezpečných látek 
z těchto zařízení. 
Důležitým opatřením je pravidelná kontrola technického stavu všech dopravních prostředků a 
stavebních mechanizmů zaměřená především na úniky provozních hmot, hlučnost a emise. 
 
OBDOBÍ PROVOZU  

Možnost vzniku havárií a dopady na okolí 
Vzhledem k charakteru a účelu záměru lze potenciální havárie a nestandardní stavy rozdělit na dvě 
základní oblasti: 

1. Stav, který je příčinou překročení stanovených limitů kvality vyčištěných vod 
2. Stav vzniklý následkem poruchy na zařízení či objektech a ohrožující dotčené složky 

životního prostředí a zdraví zaměstnanců a obyvatelstva 
 

Stav  ovlivňující nepřípustně kvalitu vyčištěných vod 
 
Provozní rizika s environmentálními důsledky 
V případě kvalitně projektované a realizované stavby s kvalitní technologií a dodavatelským systémem 
jsou provozní rizika minimalizována včetně vlivu lidského faktoru (systémy SŘTP a ASŘ, záložní 
vybraná zařízení, vodohospodářsky zabezpečené provedení vybraných stavebních objektů a skladování 
nebezpečných látek, účinné vzduchotechnické systémy vč. čištění vzdušin, bezpečný zdroj elektrické 
energie ve vazbě na zabezpečení výrobních provozů ČeR, a.s. apod.) 
Dalším důležitým faktorem minimalizace provozních rizik jsou kvalitní provozní řády a havarijní 
plány, odborné řízení provozu a kvalitní obsluha technologických systémů s dostatečnou kvalifikací a 
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pravidelnými školeními. Dále budou rizika minimalizována systémem prevence závažných havárií 
podle zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění.  
Provozní rizika v oblasti funkčnosti technologie, dosažení její kapacity a bezproblémového 
provozování stavby budou minimalizována dostatečnými garancemi generálního dodavatele stavby a 
subdodavatelů dílčích technologií, a dále kvalitní obsluhou a řízením ČOV. Pro minimalizaci 
provozních rizik a jejích důsledků bude aktualizován havarijní plán předložený v rámci žádosti o 
změnu IP. 
 
Stav ohrožující dotčené složky životního prostředí a zdraví zaměstnanců a obyvatelstva. 
 
Potenciální možnosti havárie v rámci provozu záměru 
Vzhledem k charakteru záměru, navržené technologii a předpokládanému modernímu a kvalitnímu 
technickému řešení (vyzkoušenému na obdobných již realizovaných stavbách) lze rizika vzniku 
havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel považovat za minimální a  
nepravděpodobná. V rámci základního provozu a technologie záměru se budou používat procesní 
látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví. Jedná se o látky uvedené v kap. B.II.3.  
 
Skladovaná množství těchto látek: 
 
Pax – 18, polyaluminiumchlorid - koagulant 
Kapalný, koncentrovaný, skladování ve stávající pogumované nádrži 2705-T06 o objemu V=40 m3. 
 
Superfloc C-496 HMW,  flokulant – odvodňování kalů 
Pevný, dodávka v pytlích á 25 kg, skladování v objektu kalového hospodářství PS 2708 
v předpokládaném množství 136 pytlů. 
 
Kyselina sírová 98% 
Kapalná, skladování ve dvou plastových přepravních kontejnerech á 1000 l umístěných vedle 
stávajícího lapáku písku 2701-SJ10. 
 
Louh sodný 50%, případně odpadní louh z izomerace (konc. 2-4%) 
Kapalný, skladování ve stávající pogumované nádrži 2705-T08 o objemu V=25 m3. 
 
Louh sodný 10% 
Kapalný, skladování v nové nádrži 2705-T09 o objemu V=10 m3. 
 
Flokulant – dva typy pro chemický a biologický stupeň 
Pevný, dodávka v pytlích á 25 kg, skladování v objektu kalového hospodářství PS 2708 
v předpokládaném celkovém množství 54 pytlů. 
 
Kyselina fosforečná 75% 
Kapalná, skladování ve dvou plastových přepravních kontejnerech á 1000 l v objektu kalového 
hospodářství PS 2708. 
 
Separované vodné suspenze ropných látek 
Pomocná nádrž T01 a nádrže olejů T02/1,2 o celkovém objemu cca 43 m3 (cca 40 t). 
 
Dalším potenciálním rizikem je únik RL, surového kalu, fugátu z odstředivek a odpadních vod 
z potrubních rozvodů, jímek a nádrží.  
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V procesech záměru nejsou použity technologické postupy a činnosti, při kterých nově vznikají 
škodlivé látky ve formě emisí do ovzduší. 
V procesu ČOV nebudou vyjma separovaných RL skladovány ani používány jmenovitě vybrané 
nebezpečné látky podle přílohy 1, část 1 zákona č. 59/2006 Sb. nebo zvláště nebezpečné chemické 
látky – vysoce toxické nebo oxidující – s vyšším stupněm nebezpečnosti nebo látek vč. RL ve větším 
rozsahu než udává v příloze 1 zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. 
V rámci záměru není používán zemní plyn ani jiné palivo. 
Z hlediska vlivu na ovzduší nejsou v technologii používány jako procesní látky těkavé látky,  
v procesech záměru vznikají emise separovaných RL jako VOC, vzhledem k jejich čištění a zbytkové 
koncentraci ve vypuštěné vzdušině je nelze považovat za nebezpečné látky. Potenciální nestandardní 
stav může vzniknout v krátkodobém zvýšení emisí pachových látek, jejich charakter a chemické 
složení při předpokládané nestandardní imisní koncentraci u nejbližší obytné zástavby max. do 10 
OUER/m3 nebude významněji ovlivňovat zdraví obyvatelstva. Tento stav může nastat při vzniku 
netěsností v zastropení objektů, v netěsnostech na technologickém zařízení  a zařízení vzduchotechniky 
a při poruchové funkci biofiltrů, a to v závažném rozsahu či souběhu uvedených poruch. 
Pravděpodobnost vzniku tohoto stavu je nízká a jedná se o krátkodobé poruchy, jejichž důsledky lze 
eliminovat odstavením poruchového zařízení a jeho neprodlenou opravou. Nejedná se ale o havárii 
ohrožující zdraví obyvatelstva. 
 
Z hlediska rizika vztaženého k zabezpečení chodu jednotlivých zařízení lze konstatovat: 

• provozně důležitá čerpadla, dmychadla, ventilátory, odstředivky, odlučovače a flotátory jsou 
nebo budou vybavena provozními montovanými či skladovými rezervami v rozsahu a kapacitě 
odpovídajícími jejich důležitosti a nezbytnosti pro zabezpečení nepřetržitého provozu i při 
poruše některého z těchto zařízení 

• zařízení důležitá pro zabezpečení čištění OV a PV jsou navržena ve dvojliniovém provedení 
(API separátory a aktivace vč. dosazováků u hlavní linky, usazovací a retenční nádrže u linky 
srážkových vod a usazováky a flotace R-ČOV), a s výkonem zajišťujícím krátkodobý nezbytný 
provoz i při výpadku některého z těchto zařízení 

 
Z materiálů s nimiž je nakládáno v technologii ČOV mají potenciálně zvýšený vliv na ŽP separované 
RL, kal a OV. S obojími bude nakládáno v uzavřených systémech zařízení a potrubí.  
Významnější důsledky těchto havarijních úniků lze předpokládat až při značném rozsahu těchto úniků 
vlivem rozsáhlejší devastace potrubí a nádrží nebo konstrukce jímek, což je událost značně 
nepravděpodobná. Úniky uvedených látek z nadzemních potrubí a nádrží budou zachyceny na 
vodohospodářsky zabezpečených plochách odkanalizovaných do vnitřní kanalizace na vstup do ČOV. 
Případným únikům z podzemních rozvodů a nádrží bude předcházeno pravidelnými kontrolami stavu a 
těsnosti těchto rozvodů a jímek. 
Případné úniky RL, odpadních vod či tekutého kalu malého rozsahu z netěsností rozvodů či ostatních 
zařízení na vodohospodářsky zabezpečené plochy nelze považovat za havárii ohrožující okolí areálu 
ČeR, a.s.  
Doprava odpadů se bude řídit standardními podmínkami nakládání s nimi a bude zajištěna smluvně u 
organizace, která se touto činností běžně zabývá. 
 
Možná základní rizika havárií 
 
Porušení těsnosti skladovacích nádrží  
K porušení těsnosti skladovacích nádrží (separované RL, chemikálie), spojené s únikem může dojít z 
několika důvodů : 
• při výstavbě vlivem hrubé nedbalosti 
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Kvalita práce při montáži a usazování nádrží je neustále kontrolována. Před uvedením do provozu je 
těsnost nádrží předepsaným způsobem kontrolována. Tento případ lze téměř vyloučit. 
• vlivem skrytých vad (tato vada se projeví neočekávaným porušením těsnosti – prasknutím sváru, 
materiálu nádrže, těsnění jímky apod.)  
• vlivem živelné katastrofy (např. pád letadla, zemětřesení apod.). Tento případ má velmi malou 
pravděpodobnost, zemětřesení lze téměř s jistotou vyloučit. 
 
Pravděpodobnost vzniku této havarijní situace je nutno hodnotit jako velmi málo reálnou, až nereálnou, 
protože vznik havárie je podmíněn existencí minimálně dvou nestandardních dějů - narušení těsnosti 
skladovací nádrže, porušení těsnosti záchytné jímky a havarijní jímky nebo druhého pláště skladovací 
nádrže. Důsledky takovéto havárie jsou naprosto zřejmé, došlo by ke kontaminaci podloží a následně 
podzemních vod i povrchových vod. Tato havárie by byla ihned vizuálně patrná, byla by zachycena i 
bezpečnostními čidly. Záchranné práce by začaly ihned bez zbytečné prodlevy. 
 
Porušení těsnosti potrubí 
Jedná se o poruchu těsnosti potrubí na některém z potrubních rozvodů nebo v technologii. Při této 
poruše obsluha ihned zaznamená pokles tlaku, porucha potrubí nadzemních rozvodů je vizuálně patrná. 
Pokud dojde k poruše potrubí (např. těsnění) uvnitř objektu, budou úniky zachyceny vodohospodářsky 
zabezpečenou podlahou. Zařízení (potrubí) se odstaví a opraví.  
 
Únik chemikálií  v technologii provozu  
Možným zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy (popř. geologického 
podloží) by se mohly stát používané nebezpečné látky a produkované odpady a odpadní vody. Toto 
riziko však bude minimalizováno stavebním provedením objektů a provozních ploch 
s vodohospodářsky zabezpečenou konstrukcí. 
Případné porušení těsnosti některého zařízení zachytí únik havarijní jímka, zařízení bude odstaveno a 
opraveno. V případě úniku bude postupováno v souladu s havarijním plánem. 
 
Požár 

K požáru může dojít jak v technologii, tak i ve skladech. Sklady i technologie jsou vybaveny požárními 
hlásiči požáru, bude postupováno podle provozního řádu. Požární bezpečnost bude zajištěna stejně jako 
v ostatních provozech ČeR, a.s.  
Riziko požáru může vzniknout např. vlivem poruchy elektrického systému (zejména v rozvaděčích, 
přepínačích, transformátorech, apod.), vlivem např. netěsnosti spoje potrubí s dopravou separovaných 
RL, při porušení potrubí, únik nedovřením uzávěru potrubí, apod., vlivem poruchy či nestandardním 
provozem zařízení s RL, obecně používáním hořlavých látek a přípravků v provozu, skladováním 
těchto látek, apod.  
 
Požár představuje ohrožení s úrovní odpovídající nahromadění hořlavých látek. 
Při požáru by unikaly do ovzduší toxické zplodiny hoření, mohlo by dojít u některých škodlivin k 
překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Dále by mohla být 
kontaminována půda a povrchová a podzemní voda použitím hasebních prostředků a vyplavením 
skladovaných látek a odpadů při hašení.  
 
Vzhledem k tomu, že sklady i technologie jsou umístěny uvnitř areálu ČeR, a.s., lze vliv havárie 
spojené s požárem na okolí ČOV označit za nízký. 
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Havárie při stáčení cisteren 
V případě porušení těsnosti spojů potrubí při stáčení bude veškerý únik zachycen záchytnou jímkou, 
která má kapacitu příslušné autocisterny. Uniklý produkt (chemikálie) je z příslušné jímky přečerpán 
do příslušné nádrže.  
Všechny možné havarijní stavy budou řešeny v aktualizovaném havarijním plánu. V něm bude jasný 
předpis, jak v případě takové situace postupovat.  
Účinky případné havárie při stáčení autocisteren by byly s největší pravděpodobností pouze místní, tj. 
v rámci lokality ČOV, resp. areálu  ČeR,  a.s. 
Dosah zraňujících účinků na zaměstnance je cca 50 m, a proto nelze očekávat zraňující či jiný účinek 
na okolní obyvatelstvo za plotem areálu. Totéž se týká havárie cisterny při přepravě. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru je minimální. 
Nekvalifikovaným zásahem obsluhy či nesprávnou manipulací s chemickými látkami či nebezpečnými 
odpady může dojít k riziku poškození zdraví obsluhujícího personálu. 
Mimořádným událostem se bude předcházet preventivními technickými i organizačními opatřeními. 
S chemickými látkami a přípravky bude nakládáno dle požadavků zákona č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a přípravcích a příslušných prováděcích vyhlášek, a dále v souladu s požadavky 
jejich BL. 
 
Základními potenciálními riziky provozu záměru mohou tedy být: 

a) provozní náplně ve vozidlech, tj. pohonné hmoty a maziva, eventuálně nízkotuhnoucí směsi, a to 
na parkovišti a provozní ploše 

b) úniky procesních chemikálií a separovaných RL 
c) explose těkavých RL z důvodu překročení dolní meze výbušnosti jejich koncentrace 
d) požár 

 
Uvedená rizika budou minimalizována až vyloučena technickým řešením odvádění těchto úniků do 
vnitřní kanalizace ČOV, skladování výše uvedených rizikových látek a nakládání s nimi.  
Skladování a manipulace s uvedenými chemikáliemi, kalem, odpadní vodou a RL bude probíhat 
v prostorách vybavených vodohospodářsky zabezpečenou podlahou či objektech se stejným 
vybavením. Každý obal či skladovací nádrž významnějšího objemu (nikoli malé obaly) budou 
umístěny v havarijní záchytné jímce o objemu největšího obalu, skladovací či provozní nádrže nebo ve 
dvouplášťových obalech. Havarijní jímky budou vybaveny povrchovou ochranou odolnou všem látkám 
v jímkách zachycovaným.  
Rizikové a havarijní situace s rizikem úniku škodlivých látek mimo zabezpečený prostor ve větším 
množství tak mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě mimo výše uvedené plochy. 
 
Množství škodlivých látek v nádržích běžného osobního automobilu se pohybuje obvykle okolo 4 – 6 l 
olejů a maziv, 6 – 10 l nízkotuhnoucích směsí a až 50 litrů pohonných hmot (benzín automobilový či 
nafta motorová), u nákladního automobilu jsou tato množství 2 – 4x vyšší. To jsou zhruba množství, 
která lze uvažovat v případě havarijního úniku na provozní ploše, pojezdových komunikacích či 
parkovišti areálu ČOV. Provozní kapaliny jsou v uzavřených okruzích a náplních a riziko jejich úniku 
se zvyšuje se stářím vozidla a intenzitou jeho provozu a kvalitou údržby. Nákladní doprava pro potřeby 
záměru bude zajištěna u externích dodavatelských firem na jejich odpovědnost. 
Další rizikovou havarijní situací je vznik požáru, případně explose těkavých RL. Odtahované vzdušiny 
s obsahem RL budou naředěny vzduchem tak, aby se obsah RL dostal pod dolní mez výbušnosti, dále 
budou elektrická zařízení vybavena do prostředí s příslušným, v projektu stanoveným stupněm 
nebezpečí výbuchu (SNV).  
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Provozy záměru budou vybaveny systémy EPS. 
Konstrukční materiály použité při výstavbě nebudou produkovat při potenciálním požáru nebezpečné 
škodliviny. 
Veškerá uvedená rizika budou minimalizována účinnými technickými a organizačními 
opatřeními v rámci technického řešení záměru, která jsou blíže popsána v kap. B.I.6. Popis 
technického a technologického řešení. 
 
Významným prvkem ochrany ŽP a veřejného zdraví budou moderní a kvalitní systémy řízení 
technologických procesů (SŘTP) jednotlivých provozů s napojením na automatický systém řízení 
(ASŘ) závodu ČeR, a.s., které vedle řízení procesů monitorují rovněž ukazatele kvality vod 
s potenciálním vlivem na ŽP, a vedle příslušné signalizace zajišťují automaticky prováděná 
opatření pro okamžité řešení nestandardních či havarijních situací. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a k situování lokality ČOV v ACHVK i vůči okolní obytné zástavbě  je 
riziko ohrožení obyvatelstva velmi nepravděpodobné, a to i v případě výše uvedených mimořádných 
událostí.  
Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob i v areálu ČeR, a.s. označit za extrémně 
nízké. 
 
Zásadní prevencí havarijních stavů je kvalitní projektová dokumentace, výběr kvalitních dodavatelů 
pro provedení stavby, důsledný a kvalifikovaný dozor při výstavbě včetně působnosti orgánu státního 
stavebního dohledu, odborné uvedení stavby do provozu a kvalifikovaný zkušební a trvalý provoz. 
Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržování 
dopravního značení a pokynů pověřených osob, dále v respektování silničního zákona a předpisů ADR. 
Jako technická preventivní opatření je nutno zajistit vyspádování zpevněných ploch do určených 
kanalizačních vpustí. 
Tím bude minimalizováno riziko úniku škodlivin mimo zpevněné plochy i riziko průniku kontaminantů 
do podzemních vod. 
Prevence havárií v provozu ČOV bude dále spočívat v dodržování technologických postupů, pravidelné 
kontrole a údržbě technologických linek a zařízení. 
Kvalitní provozování jednotlivých technologií bude zajištěno respektováním příslušných provozních 
řádů a pravidelným školením obsluhy a údržby.  
 
Pro trvalý provoz rekonstruované ČOV bude aktualizován havarijní plán ČeR, a.s., Rafinérie Kralupy. 
Havarijní plán bude aktualizován v souladu  s vyhláškou č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků v platném znění, a na základě § 39 zákona č. 
254/ 2001 Sb.o vodách v platném znění. 
Havarijní plán bude dále zohledňovat zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v platném znění a zákon č. 
371/2008 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění a jejich prováděcí 
předpisy. 
 
Prevence vzniku požáru spočívá v kvalitním řešení požární ochrany v projektové přípravě a výstavbě i 
dodržováním jejích předpisů v provozu, a dále v dodržování zásad běžné požární prevence. 
 
Souhrnně lze konstatovat, že existují reálné předpoklady zajištění předcházení havarijních či 
nestandardních stavů v provozu záměru a účinného odstraňování jejich případných následků s 
minimalizací vlivů na životní prostředí. 
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Z hodnocení podle zákona č. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky vyplývá, že  posuzovaná stavba jako 
celek nespadá do skupiny A ani B podle tohoto zákona. 

Záměr předpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství nedosahujícím limity 
podle tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.  
Podle principu maximální bezpečnosti musíme připustit, že může dojít k selhání zabezpečovacího 
systému 
• v daleké budoucnosti 
• alespoň jedenkrát za dobu provozu technologie. 
Tyto možné provozní stavy je nutné řešit v havarijním plánu. Tento havarijní plán musí obsahovat 
jednoznačné instrukce o postupu v případě možných poruch. Při řádném provedení stavby a dodržení 
technologie je možnost havárie minimalizována. 
 
Lze tedy souhrnně konstatovat, že v rámci provozu záměru může dojít ke vzniku nestandardního 
stavu dílčích částí provozu zvládnutelného organizačně a technickým vybavením bez 
významnějších důsledků nebo ohrožení okolního obyvatelstva, vznik významně ohrožující až 
devastující havárie ve vztahu k obyvatelstvu, okolní krajině a ekosystémům je vyloučen. 
Potenciálně by mohl nastat pouze v případě, že by ve výrobních provozech ČeR, a.s. 
produkujících OV odváděné na ČOV došlo k masivnímu úniku RL, který by ČOV i při svém 
kvalitním vybavení nezvládla, a mohlo by tak dojít k průniku RL do podzemních a povrchových 
vod. Zamezení takovéto havárie je ale záležitostí výrobních provozů a nespadá do podstaty 
záměru. 
 
Vedle vlivů potenciálních nestandardních stavů v prostoru lokality ČOV je nutno upozornit na 
potenciální závažný vliv takové havárie provozu záměru, která sice neohrozí životní prostředí a zdraví 
obyvatel v okolí lokality (např. odstavení důležitých částí provozu), ale nefunkčností provozu záměru 
vyvolá závažné problémy ve výrobních provozech ČeR, a.s. s případnými následnými negativními 
dopady na ŽP.  
 
Na základě uvedeného posouzení vzniku a charakteru možných nestandardních stavů a havárií, 
jejich významnosti i úrovně možných vlivů na ŽP a zdraví obyvatelstva v okolí lokality lze 
konstatovat, že posouzení rizik uvedené v této kapitole je ve vztahu ke stavu technické přípravy a 
charakteru záměru plně postačující a není potřebné v rámci další technické přípravy a správních 
řízení zpracovávat samostatnou Analýzu rizik.  
 
Vztah provozu ČOV k systému požární bezpečnosti a havarijním opatřením platným  v areálu 
ČeR, a.s.  
 
ČeR, a.s. má zpracovaný komplexní havarijní plán jako Havarijní plán rafinérie Kralupy. V něm je 
uveden seznam a rozmístění hasicích přístrojů v jednotlivých provozech ČOV. Veškeré prostředky a 
technická i organizační opatření uvedená v Havarijním plánu rafinérie Kralupy pro případ havárie ve 
výrobních provozech budou použitelná i v případě havárie na ČOV. 
 
Právnická osoba ČeR, a.s. nemá vlastní Hasičský záchranný sbor podniku (HZSp), ale má uzavřenu 
smlouvu o případném zásahu s právnickou osobou, firmou Synthos Group, se kterou sdílí areál závodu, 
a která je zřizovatelem vlastního HZSp.  
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ČeR, a.s. je napojena na IZS prostřednictvím HZSp fy Synthos Group, který je jeho součástí. Když 
HZSp Synthosu obdrží hlášení z ČeR, a.s. o nehodě (telefon, EPS), uvědomí centrálu IZS 
Středočeského kraje v Ml. Boleslavi.  
 
Systém zajištění požární ochrany a likvidace havárií v rafinérii Kralupy je smluvně zajištěn s HSZ a.s. 
SYNTHOS Kralupy, protože akciová společnost Česká rafinérská nemá vlastní HZS.  
HZS zajišťuje především pohotovost výjezdní jednotky hasičského záchranného sboru v případě 
mimořádní události. 
V případě havárie je v prvé řadě informován HZS a.s. Synthos, který ve spolupráci s vedoucím směny 
řeší její likvidaci 
 
EPS v prostoru ČOV je v budovách tlačítková i samočinná, u venkovní technologie je EPS tlačítková, 
její přenos je zaveden do centrálního  velínu ČeR, a.s. i na dispečink HZSp fy Synthos. EPS je rovněž 
napojena z ústředen EPS přes rozhranní A2D na centrálu (dispečink) HZSp a odtud je zpětně vedena 
informace na konzolu Fire&Gas a konzolu řídícího systému na velínu 2520 pro potřeby obsluhy 
rafinérie. 
 
Havarijní opatření pro ČOV jsou kompatibilní s havarijními plány a opatřeními platnými pro celý areál 
ČeR, a.s. a jeho výrobní provozy, kde je riziko havárií výrazně vyšší než na ČOV. 
 
D. IV.  CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 

SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ       

Územně plánovací opatření 

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na životní prostředí nejsou navrhována, 
neboť navrhovaná stavba  je v souladu s platným územním plánem města Veltrusy. 

Technická opatření  

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí jsou v předkládané 
dokumentaci stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v následných 
projektových dokumentacích či ve fázích zkušebního provozu. Tento stav vyplývá z daného postavení 
procesu EIA na začátku technické a legislativní přípravy každé stavby. 
 
Základní preventivní opatření 
 
I. PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY ZÁMĚRU 
 
1. V rámci projektové přípravy záměru navrhnout taková nová konkrétní zařízení a 

technologické celky, které budou vyhovovat podmínkám a limitům uvedeným v legislativě a 
vyplývajícím z integrovaného povolení. Dále budou navržená zařízení odpovídat souhrnným 
hlediskům  nejlepších dostupných technik a technologií (BAT) platným pro rafinerie. 

 
2. Při výběru dodavatelů a typů nových zařízení a technologických celků stanovit ve vztahu 

k životnímu prostředí takové podmínky pro garance, které budou vycházet z přijatelného 
vlivu na životní prostředí a budou zajišťovat plnění příslušných předpisů (jedná se především 
o hlukové emise, emise do ovzduší, pachové vlivy a množství a znečištění vypouštěných 
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odpadních vod) a soulad s příslušnými technickými normami a změnou integrovaného 
povolení vydanou rozhodnutím KÚ Středočeského kraje pro rekonstruovanou ČOV. 

 
3. V dokumentaci pro povedení stavby zajistit takové technické řešení uložení vybraných 

technologických zařízení, které omezí vibrace na úroveň s minimálním vlivem na životní 
prostředí a přijatelnou pro bezpečnost práce i statickou stabilitu stavebních konstrukcí. 

 
4. V projektové dokumentaci záměru zajistit vodohospodářsky bezpečné řešení nových ploch, 

venkovních zařízení a podlah nových objektů s možností úniku škodlivin do horninového 
prostředí a podzemních vod. 

 
5. Zajistit v příslušné projektové dokumentaci záměru respektování veškerých legislativních a 

bezpečnostních předpisů a technických norem vztahujících se k nakládání s chemickými 
látkami a přípravky, k prevenci havárií a k opatřením proti vzniku nestandardních stavů 
v provozu ČOV.  

 
6. Veškerá nová zařízení záměru budou navržena s technologií a konstrukcí zajišťující 

minimalizaci emisí znečišťujících a pachových látek. Uvedené technologie a konstrukce 
budou jednou z podmínek výběru dodavatele nových zařízení.  

 
7. V dalších stupních PD budou upřesněna místa pro shromaždování jednotlivých druhů 

odpadů vznikajících při výstavbě a tato místa budou zajištěna v souladu s příslušnými 
předpisy. 

 
8. Pro předmětný záměr je provozovatel povinen požádat příslušný orgán ochrany ovzduší o 

povolení změny středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 17 zákona č. 
86/2002 Sb. v platném znění a plnit povinnosti, stanovené v § 11 citovaného zákona a 
příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

 
9. Záměr je součástí integrovaného povolení vydaného KÚ Středočeského kraje pro ČeR, a.s. ve 

smyslu zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečišťování, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Rozhodnutí o vydání 
integrovaného povolení vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 13.3.2008 pod číslem 
jednacím 171017/2007/KUSK OŽP/Ži s následnou změnou vydanou dne 2.3.2011 pod číslem 
jednacím 201411/2010/KUSK/9. Pro provoz rekonstruované ČOV provozovatel požádá o 
změnu integrovaného povolení zohledňující změny rekonstruované ČOV. V rámci tohoto 
povolení bude provedeno stanovení emisních limitů pro vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových, které budou zabezpečovat příslušnou ochranu povrchových vod. 

 
II. PRO OBDOBÍ VÝSTAVBY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ZÁMĚRU 
 
10. Pro provoz rekonstruované ČOV bude aktualizován provozní řád a aktualizován havarijní 

plán ČeR, a.s. v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami. Uvedené 
dokumentace budou předloženy ke schválení v rámci vydání kolaudačního souhlasu 
s předmětnou stavbou. 

 
11. Zajistit příslušnými kontrolními mechanismy a účinným stavebním dozorem dostatečnou 

kontrolu kvality dodávek a prací v rámci výstavby záměru vč. souladu s příslušnými 
technickými normami i předpisy vztahujícími se k realizaci průmyslových staveb. 
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12. Realizovat protihluková opatření vyplývající z projektů zpracovaných v rámci technické 

přípravy záměru. 
 
13. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaždování 

jednotlivých druhů odpadu v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 
O vznikajících odpadech povede v průběhu stavby řádnou evidenci. 

 
14. Inženýrské sítě, které budou výstavbou dotčeny, budou v předstihu přeloženy. 
 
15. Pokud budou zeminy z výkopu používány k zásypům a navážkám, je nutné po dokončení 

výstavby doložit atest o jejich způsobilosti k tomuto použití podle platné legislativy. 
 
16. Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v 

období výstavby minimalizovány z důvodů omezení prašnosti. 
 
17. V případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních 

prací budou prašné odkryté stavební plochy skrápěny. 
 
18. Bude zamezeno zbytečným přejezdům stavebních mechanizmů a důsledně dbáno na vypínání 

motorů mechanizmů v době přestávek. 
 
19. Všechny mechanizmy pohybující se na staveništi musí být v řádném technickém stavu, 

požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapu ropných látek a hluku. 
 
20. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních 

prací. 
 
21. V době výstavby bude na stavbě udržována zásoba sorpčních materiálů pro případ úniku 

ropných látek z mechanizmů. V takovém případě budou kontaminované zeminy ihned 
odtěženy a odstraněny mimo stavbu odpovídajícím způsobem. 

 
22. Po dokončení výstavby předloží investor evidenci odpadů vznikajících při výstavbě 

rekonstruované ČOV, a to dle právní úpravy zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 
383/2001 platné v době vydání stavebního povolení. 

 
23. Po dokončení výstavby budou zhotovitelem stavby předloženy doklady o zneškodnění nebo 

využití odpadů vzniklých realizací stavby. 
 
24. Před uvedením stavby rekonstrukce ČOV do zkušebního provozu bude aktualizován požární 

řád,  provozní řád a havarijní plán, a tyto budou předloženy ke schválení po dokončení 
výstavby. 

 
25. Pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami a látkami 

nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební dvůr (lze využít 
např. i stávající zpevněné plochy). 
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26. Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné 
produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem. Odpady budou 
správně uloženy  (zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné legislativy. 

 
27. Důležitou podmínkou výstavby je schválený postup zabezpečující nepřetržité čištění 

odpadních vod v průběhu výstavby v souladu s projektem organizace výstavby a se změnou 
integrovaného povolení. 

 
28. Pro kontrolu účinnosti biofiltrů bude proveden kontrolní monitoring s měřením emisí  VOC 

na výstupu z jednotlivých biofitrů jako hlavních zdrojů těchto emisí. 
 
29. Bude provedeno kontrolní měření hladiny hluku v pracovním prostředí a u nejbližší obytné 

zástavby ve stanovených referenčních bodech v době provozu záměru. 
 
III. PRO OBDOBÍ PROVOZU ZÁMĚRU 
 
30. Veškeré technologie a zařízení záměru budou provozovány podle schváleného provozního 

řádu. 
 
31. Nakládání s procesními nebezpečnými látkami a přípravky v rámci technologických procesů 

záměru bude prováděno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, 
zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění, bezpečnostními listy (v 
souladu s vyhláškou č. 371/2008 Sb.), a dále s respektováním dalších relevantních předpisů a 
technických norem. 

 
32. Skladování a manipulace s procesními chemickými látkami budou prováděny tak, aby bylo 

zabráněno jejich havarijnímu úniku do podzemních, povrchových nebo odpadních vod, u 
těkavých látek jejich úniku do ovzduší. Při nakládání s chemickými látkami se zvýšenou 
těkavostí bude v uzavřených prostorech zajištěna instalace odpovídající vzduchotechniky. 

 
33. Nakládání s odpadními vodami v rámci provozu záměru musí zajistit plnění limitů 

stanovených pro vypouštění odpadních vod změnou integrovaného povolení. 
 
34. Technologie ČOV bude udržována v řádném technickém stavu a tím bude předcházeno 

zvýšení prašnosti a hlučnosti. 
 
35. Biofiltry a systémy vzduchotechniky budou pravidelně kontrolovány a udržovány. 
 
36. Bude vedena řádná evidence vznikajících odpadů v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 

Sb. a bude s nimi nakládáno dle příslušných předpisů. 
 
37. Zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, mající oprávnění k této 

činnosti. 
 
38. V etapě provozu bude pro případ dopravní nehody či havárie na zařízeních spojených s 

únikem ropných látek v areálu ČOV k dispozici zásoba sorpčních materiálů.  
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39. Všichni pracovníci areálu ČOV budou seznámeni s aktualizovaným provozním řádem, 
havarijním plánem a s požárním řádem. V případě havárie nebo požáru bude postupováno 
dle havarijního plánu a požárního řádu. 

 
40. Důsledně budou dodržována bezpečnostní a protipožární opatření daná provozním a 

požárním řádem. 
 
41. V případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události budou neprodleně informovány 

příslušné orgány státní správy v souladu s havarijním plánem a interními dokumenty ČeR, 
a.s.. 

 
42. V provoze bude důsledně používána technologie s hodnotami hluku garantovanými od 

výrobce.  
 

IV. PRO  OBDOBÍ  PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU 
 

43. Silniční doprava všech nebezpečných látek bude probíhat v souladu s příslušnými předpisy. 
Vozidla a způsob dopravy používané k přepravě těchto látek musí vyhovovat silničnímu 
zákonu a předpisům Dohody ADR platné pro ČR. 

 
44. Rizika havárií při nakládání s odpady v rámci výstavby a provozu záměru budou 

minimalizována dodržováním ustanovení zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění o prevenci 
závažných havárií. 
 

45. Zpracováním kvalitní projektové dokumentace, kvalitní realizací rekonstrukce ČOV a 
kvalifikovaným provozováním rekonstruované ČOV budou zajištěny potřebné podmínky pro 
minimalizaci environmentálních rizik při možných havarijních a nestandardních stavech.  

 
V. PRO OBDOBÍ PO UKONČENÍ PROVOZU ZÁMĚRU 
 
46. Po ukončení provozu záměru budou provedeny demontáže technologického zařízení, 

vyčištění a sanace stavebních objektů, případné odstranění vybraných objektů ve vztahu 
k případnému dalšímu využití lokality, průzkumné práce dokladující nepřítomnost 
ekologické zátěže vzniklé provozem záměru a konečné terénní a vegetační úpravy lokality. 
Veškeré uvedené činnosti budou prováděny v souladu s aktuální legislativou a technickými 
normami. Vzhledem k charakteru a účelu rekonstruované ČOV i jejímu rozsahu se jedná 
pouze o teoretické období. 

 
Kompenzační opatření 
 
Charakter a umístění záměru nevyžaduje žádná kompenzační opatření. 
 
Provozní opatření 
 
• Elektroinstalace musí být navržena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického proudu budou 
označeny bezpečnostními tabulkami. 
• Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny musí být řešena uzemněním a hromosvodem.  
• Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami. 
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• Odpovědnými pracovníky bude zajištěna kontrola všech pracovišť a ploch, bude prováděno 
pravidelná školení pracovníků.  
• K objektům musí být umožněn příjezd požárních vozidel. Instalace EPS a samočinného hašení požáru 
bude posouzena v dalším stupni  projektové dokumentace včetně stanovení prostředí a SNV. Součástí 
projektové dokumentace bude i technická zpráva požární bezpečnosti.  
• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a informačním 
systémem pro návštěvníky.  
• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem. 
• Bude prováděna pravidelná kontrola a čištění odlučovačů ropných látek a ostatních separačních 
zařízení. 
• Bude prováděna pravidelná revize těsnosti všech skladů a potrubí pro závadné látky. 
• V pravidelných intervalech podle pokynů vodoprávního úřadu sledovat kvalitu vypouštěných 
odpadních vod. 
• Specifikovat v příslušných aktualizovaných havarijních, provozních a provozních řádech následná 
opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance, provádět pravidelné doškolování. 
 
D.V.  CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 

VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Použité metody prognózování 
 
Oznámení (resp. dokumentace) bylo zpracováno v souladu se současnými platnými právními 
předpisy. 
 
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě, použité v tomto oznámení, byly získány : 
• studiem dostupné literatury 
• jednáním s investorem (oznamovatelem) a projektantem 
• z podkladů zapůjčených investorem 
• z územně plánovacích dokumentů a podkladů a z vyjádření dotčených správních úřadů 
• terénním průzkumem 
• ze zpracované rozptylové studie s použitím standardního komerčního software SYMOS’97 verze 
5.1.4 (2003), který je již upraven tak, aby poskytoval výsledky ve formě hodinových koncentrací 
(v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. byly imisní limity stanoveny pro hodinové koncentrace, zatímco 
metodika SYMOS’97 byla vytvořena pro výpočet půlhodinových koncentrací). 
• z hlukové studie s použitím programu HLUK+ verze 7.57 z roku 2007. 
• ze zpracovaného hodnocení vlivu na veřejné zdraví  
 
Výchozí předpoklady 
  
V hlukové studii byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady a předpokládané 
parametry hlučnosti jednotlivých zařízení. Liniové zdroje nebyly pro zanedbatelný podíl dopravy na 
stávajícím stavu hodnoceny. 

V rozptylové studii byly pro výpočet imisní zátěže obytné zástavby stanoveny max. emise VOC a 
benzenu na základě jejich emisních limitů, u pachových látek byl proveden zpětný výpočet z jejich 
neobtěžující imisní úrovně a stanoveny max. přípustné emise z jejich zdrojů v prostoru ČOV. Uvedené 
limitní emise budou zajištěny technickým řešením a vhodnou technologií. 
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Z hlediska použitých metod výpočtů v hlukové a rozptylové studii i posouzení vlivů na veřejné zdraví 
jsou tyto vymezeny příslušnou stanovenou metodikou. Každá metodika vychází z předpokladů a 
vstupních podkladů daných technickým řešením záměru v aktuálním stavu a veřejně přístupnými 
informacemi z veřejných zdrojů  a databází, a zahrnuje určité nejistoty a  nepřesnosti vycházející 
rovněž z postavení procesu EIA na začátku technické a legislativní přípravy každé stavby, kdy 
nemohou být známy konkrétní zařízení ani konkrétní dodavatelé. 
 
Hluková studie 
Výpočty hluku (hladin akustického tlaku) ze stavební činnosti, plošných a bodových zdrojů hluku 
vychází z příslušných matematických vztahů (viz hluková studie). 
Hladina akustického tlaku šířená z liniových zdrojů byla vypočtena pomocí programu HLUK+ verze 
7.57 z roku 2007. Program je zpracován na základě "Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy" vydané v časopisu Planeta číslo 2/2005. Do výpočetního programu a jednotlivých výsledků 
výpočtů byly postupně generovány veškeré zdroje hluku záměru. Modelový výpočet ekvivalentních 
hladin akustického tlaku v chráněných vnitřních prostorech je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do 
výše ±3 dB.  
 
Rozptylová  studie 
Modelový výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle závazné metodiky zpracované ČHMÚ Praha 
a vydané Ministerstvem životního prostředí v roce 1998 pod názvem SYMOS’97 . 
Metodika SYMOS’97 (dále jen SYMOS) je referenční metodikou pro venkovské oblasti (viz nařízení 
vlády č. 350/2002 Sb.). V případě posuzovaného záměru je však výpočet provedený podle této 
metodiky prakticky v souladu s podmínkami pro její použití, protože se posuzovaný zdroj nachází 
mimo souvislou obytnou zástavbu, nejbližší okolní obytná zástavba je rozptýlená, spíše venkovského 
charakteru a v bezprostředním okolí zdrojů se nenachází žádný terénní útvar, ani vzrostlý les nebo 
zástavba typu „uliční kaňon“, které by mohly významněji ovlivňovat lokální rozptyl znečišťujících 
látek. 
Metodika SYMOS je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové 
vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek, dále doby 
překročení zvolených hraničních (třídních) koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, 
podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a 
maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost 
větru), za kterých se mohou vyskytovat. V metodice je zahrnut postupný vznos vlečky, tj. tvar křivky, 
po které stoupají emise ze zdrojů, lze tedy počítat koncentrace znečišťujících látek i ve velmi malé 
vzdálenosti od zdroje. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením 
směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení 
hraničních koncentrací, bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru (větrnou růžici). 
Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) 
a 3 rychlosti větru. 
Podrobnější popis výpočetních postupů je popsán v literatuře.   
Výpočty byly provedeny pomocí standardního komerčního software SYMOS’97 verze 5.1.4 (2003), 
který je již upraven tak, aby poskytoval výsledky ve formě hodinových koncentrací (v nařízení vlády 
č. 350/2002 Sb. byly imisní limity stanoveny pro hodinové koncentrace, zatímco metodika 
SYMOS’97 byla vytvořena pro výpočet půlhodinových koncentrací). 
Vstupní data pro model terénu a síť referenčních bodů byla převzata z komerčního digitalizovaného 
modelu terénu CR_0025. Vliv terénu byl ve výpočtech zahrnut standardním postupem v souladu 
s metodikou SYMOS. 
Kolísání hmotnostních toků znečišťujících látek v průběhu provozu zdrojů bylo zanedbáno (vzhledem 
k malé nerovnoměrnosti provozu zdrojů nebude významné). 
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Pro výpočet rozptylu emisí pachových látek byla použita zatím pracovní varianta speciální úpravy 
modelu SYMOS navrhovaná ČHMÚ (oficiální model ani metodika nejsou zatím vydány). Podle tohoto 
modelu však lze počítat pouze rozptyl z jednoho zdroje, kterým je v daném případě prostor ČOV jako 
celek. 
Výpočty a hodnocení rozptylu pachových látek byly provedeny se základním předpokladem, že 
závislost mezi koncentrací vyjádřenou při měření v OUER/m3 a množstvím pachových látek v ovzduší 
je lineární (přímá úměra) a že pachové látky při rozptylu v ovzduší nereagují (nemění svoji kvalitu ani 
kvantitu), tj. že když dojde ke zředění vzduchu obsahujícího dané množství pachových látek (vyjádřené 
počtem pachových jednotek OUER) například 10x, klesne počet pachových jednotek (koncentrace 
vyjádřená v OUER/m3) také 10x. 
Výstupními údaji z uvedeného modelu jsou pak okamžité („špičkové“) koncentrace pachových látek 
vyjádřené v OUER/m3. 
 
Do vlastního výpočtu nebylo zahrnuto emisní a imisní pozadí v zájmové oblasti, protože jeho celý 
komplexní výpočet ze všech zdrojů znečišťování ovzduší, které se na něm významněji podílejí 
(odhadem řádově stovky až tisíce bodových, plošných a liniových zdrojů), by neodpovídal emisnímu 
významu posuzovaných zdrojů. Navíc získání verifikovaných relevantních dat pro komplexní výpočet 
by bylo značně obtížné. Ke stanovení imisního pozadí jsou proto zvoleny jiné postupy (viz rozptylová 
studie). 
 
Posouzení vlivu na veřejné zdraví  

Každé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně zatíženo nejistotami, které jsou dány  vstupními daty, 
expozičními faktory, údaji o exponované populaci apod. Proto je jednou z neopominutelných součástí 
tohoto hodnocení i popis a analýza nejistot,  kterých si je zpracovatel vědomý a ke kterým je třeba 
přihlédnout v další etapě rozhodování. 

V daném případě budou z hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší v zájmovém 
území záměru vyplývat určité nejistoty jak z existujících podkladů o expozici, tak z použití 
referenčních hodnot a postupů, které vycházejí ze současného poznání chování různých látek v 
životním prostředí a jejich působení na zdraví člověka. Dále to je vliv existujících podkladů o expozici 
a použití prahových hodnot a vztahů expozice a účinku.   

Konkrétně se jedná hlavně o tyto základní oblasti: 

• Úplnost a spolehlivost údajů o hlukové a imisní expozici.  
• Spolehlivost údajů o výchozím hlukovém a imisním pozadí.  
• Nejistota hodnocení expozice obyvatel zájmového území.  
• Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí získaných ze zahraničních 

epidemiologických studií.  

I když bude hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných znalostí a dat 
nejvýznamnějších institucí zabývajících se zdravotními účinky různých složek prostředí, půjde stále 
ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění ovzduší a působení hluku s mnoha 
dalšími činiteli a proměnnými faktory. 
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K uvedeným oblastem lze konstatovat: 

1. Spolehlivost podkladů o hlukové a imisní expozici obyvatel v hodnocené oblasti. Tato nejistota je 
dána jak validitou vstupních dat, tak i vlastním matematickým modelem. U hlukové studie byla 
přesnost výpočtu ověřena měřením a pohybuje se v rozmezí ± 3 dB.   
U rozptylových studií je z hlediska výpočtového modelu nejvyšší nejistota při modelování imisních 
koncentrací suspendovaných částic a obecně při modelování nejvyšších krátkodobých imisních 
koncentrací. Z tohoto důvodu byl při kvantitativním hodnocení rizika imisí zvolen konzervativní 
přístup k hodnocení expozice, při kterém se vycházelo pro celé zájmové území z horní hranice 
odhadovaného rozmezí imisního pozadí.     

2. Nejistota při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí odvozených ze zahraničních 
epidemiologických studií. U hluku použití těchto vztahů z prostředí s jinou skladbou zdrojů hluku, 
obytné zástavby a populace může vést ke zkreslení výsledků. Jedná se však o vztahy doporučené 
k hodnocení rizika hluku z dopravy v zemích EU. Je třeba si ovšem uvědomit, že tyto vztahy 
expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou 
zprůměrňovány na celou populaci. Nelze je tedy vztahovat na jednotlivé osoby nebo malé soubory 
exponovaných osob a neplatí též pro přechodnou hlukovou expozici. V takových případech může 
být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí 
konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku i dalšími 
neakustickými faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.  

3. Určitá nejistota je spojená s odvozením jednotky karcinogenního rizika benzenu. Na reálnost a míru 
karcinogenního rizika benzenu ze zevního ovzduší panují v současné době rozdílné názory a spíše 
převládá názor, že hodnocení rizika pomocí jednotky karcinogenního rizika WHO vede 
k nadhodnocenému výsledku.   

 
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 

NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik 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 určitý nedostatek ve znalostech, které v určitých částech dokumentace komplikují vyhodnocování 
vlivů na životní prostředí je časová disproporce mezi zpracováním předkládaného oznámení EIA a 
projektovanou činností hodnoceného záměru. V době zpracování tohoto oznámení nebylo ještě 
uzavřena smlouva s  dodavatelem technologie a s tím spojené detailní informace o vstupech a 
výstupech. Zpracovatel oznámení EIA ale měl k dispozici řadu potřebných podkladů pro cílový stav, 
které poskytnul oznamovatel na základě informací od  projektanta a dodavatelů vybraných základních 
zařízení. Obecně má na nedostatky ve znalostech a na neurčitosti ve zpracování dokumentací EIA 
postavení procesu EIA na počátku komplexní technické a legislativní přípravy každého záměru 
(stavby). 

 
Kvalita oznámení EIA je zásadním způsobem závislá na kvalitě a hodnověrnosti použitých podkladů a 
sdělení o jak stávajícím, tak výhledovém stavu. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti odpovídají 
počátečnímu stavu přípravy investice. V průběhu další přípravy mohou být částečně měněny některé 
parametry technologie tak, jak budou upřesňovány požadavky investora a další údaje od dodavatele 
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technologie. Hodnocen je tedy nejnepříznivější stav. Zatížení prostředí bude po realizaci obecně nižší, 
než uvádí tato dokumentace. Mezi neurčitosti a nedostatky ve znalostech lze řadit neexistenci 
některých konkrétních údajů, které se nesledují (např. údaje o znečištění ovzduší některými 
emitovanými organickými látkami v rámci skupiny VOC a o emisích a imisích pachových látek).  
 
V dané lokalitě nebyla zpracována epidemiologická studie zdravotního stavu obyvatelstva, nejsou 
známy s přijatelnou přesností hodnoty imisního pozadí a jejich vliv na zdravotní stav obyvatelstva, 
odhady účinku stavby jsou tedy založeny na expertních odhadech a literárních údajích. 
 
Toto oznámení a zpracovaná dokumentace vychází z údajů dodaných zadavatelem a oznamovatelem, 
z údajů projektanta, z dílčích údajů získaných od dodavatele technologie a vybraných zařízení, z 
různých pramenů a literatury a z praktických znalostí. Při hodnocení a prognózování vlivu stavby na 
životní prostředí byla provedena fyzická prohlídka zájmového území, byly analyzovány materiály 
uvedené v předcházející kapitole a další údaje získané od orgánů státní správy a také údaje od 
oznamovatele. 
 
Poskytnuté a získané informace lze hodnotit jako postačující pro vyhotovení této dokumentace. Je 
nutno brát v úvahu, že oznámení předchází územnímu a stavebnímu řízení a tomu odpovídá i množství 
informací, které je v této fázi k dispozici.  
 
Při hodnocení vlivů projektovaného záměru bylo použito standardních, praxí ověřených metod a 
dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a 
v odborných studiích v přílohách. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny a porovnávány 
s legislativními limity relevantních složek životního prostředí a s technickými normami. V oborech, u 
nichž uvedené limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad zhodnocen popisně.  
 
Pokud se vyskytly nejasnosti, budou objasněny v nejbližší době v rámci zpracování kompletní 
projektové dokumentace. 
Terénní průzkum pro účely tohoto oznámení nebyl z důvodu jeho nevýznamnosti prováděn a 
problematika ÚSES zájmové oblasti je dobře známá.  
 
Hluková zátěž je vypočtena uznávanými prognostickými postupy na základě znalosti hlukových emisí 
ze stacionárních zdrojů záměru a dopravního zatížení používaných okolních komunikací. 
Doprava vzhledem ke zcela nevýznamné intenzitě ve srovnání se stávajícím zatížením okolních 
komunikací nebyla v rámci hlukové a rozptylové studie hodnocena, její vliv na obyvatelstvo je 
zanedbatelný (vedení dopravy mimo obytnou zástavbu, doprava pouze v denním období).  

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku a hodnocení zdravotních rizik jsou postaveny 
na základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,  ale 
pouze maximální možnou syntézou postavenou na základě stávajících znalostí a vycházející z 
experimentálně získaných dat. Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
 
Uvedené výstupy lze považovat v daném stupni přípravy záměru a pro potřeby a účel oznámení za 
dostatečně přesné a v zásadním pohledu za vypovídající.  
Dále lze očekávat, že v rámci procesu změny integrovaného povolení a stavebního řízení nelze vyloučit 
další požadavky dotčených správních úřadů a organizací, které mohou směřovat k dalšímu omezení 
některých vlivů na životní prostředí, i když z celkového pohledu na charakter záměru a zjištěné vlivy 
na životní prostředí lze tyto považovat již v hodnoceném rozsahu zpracování záměru za zcela 
nevýznamné. 
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Nejistoty ve zpracování vlivu hlukové zátěže, imisní situace a vlivů na veřejné zdraví jsou uvedeny 
rovněž v kap. D.V a v příslušných přílohách. 

Z analýzy nejistot v posouzení vlivu na veřejné zdraví jako nejdůležitějšího vlivu záměru vyplývá 
souhrnně:  
Určité nejistoty vyplývají jak z existujících podkladů o expozici, tak z použití referenčních hodnot a 
postupů, které vycházejí ze současného poznání chování různých látek v životním prostředí a jejich 
působení na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti: 

• Úplnost a spolehlivost údajů o hlukové a imisní expozici.  
• Spolehlivost údajů o výchozím hlukovém a imisním pozadí.  
• Nejistota hodnocení expozice obyvatel zájmového území.  
• Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí získaných ze zahraničních 

epidemiologických studií.  
 
I když bylo hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných znalostí a dat 
nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých složek prostředí, jde stále ještě 
pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění ovzduší a působení hluku s mnoha dalšími 
činiteli a proměnnými faktory. 
Z hlediska vlivu na využití území s umístěním záměru nevyplývají žádné nejistoty, protože záměr je 
situován v prostoru ACHVK a je v souladu s územním plánem. 
Obecně lze souhrnně předpokládat absenci významnějších nejistot spojených s navrženým záměrem. 
 
V případě očekávaného rozpětí vstupních dat nebo případných variant dílčích řešení technologie 
záměru jsou v rámci posuzování vlivů záměrů na životní prostředí vždy pro hodnocení vlivů záměru 
použity hodnoty významnější (horší) z hlediska posuzovaných vlivů, a to s použitím konzervativního 
přístupu k posuzování vlivů na životní prostředí s respektováním principu předběžné opatrnosti. 
 
Určité nejistoty jsou spojeny s případnými dalšími plánovanými záměry či projekty v okolí lokality 
záměru resp. v prostoru ACHVK , o kterých v době zpracování vlivů tohoto záměru nebyly žádné 
informace. V současné době je pravděpodobné, že výstavba předmětného záměru nebude kumulována 
s dobou výstavby jiných potenciálních záměrů s významnějšími vlivy na ŽP. 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Možné varianty řešení záměru a jejich hodnocení 
 
Jako variantní řešení lze teoreticky hodnotit dvě základní varianty: 
1. Nulová varianta 
2. Realizační varianta 
 
1. Nulová varianta 
 
Nulová varianta předpokládá nerealizování záměru a ponechání ČOV ve stávajícím stavu. Tato varianta 
je z legislativních důvodů vztažených k nakládání s odpadními vodami z provozů ČeR, a.s. a 
s podzemními vodami z HOPV i vzhledem k technickému stavu a zastaralé technologii ČOV nadále 
neudržitelná. 
Z uvedeného důvodu není nulová varianta v této dokumentaci hodnocena. 
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2. Realizační varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Z hlediska technického řešení je záměr rekonstrukce ČOV předložen pouze v jedné variantě. 
Z hlediska umístění záměru je vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající ČOV možná 
pouze jedna hodnocená varianta. Z hlediska technického řešení je předložená varianta ovlivněna 
vazbami na stávající stav ČOV i výběrem optimální technologie pro daný charakter OV a PV 
vycházející ze zkušeností projektanta i moderních trendů v oblasti čištění průmyslových OV. 
Navržené technické řešení a technologie rekonstruované ČOV bude v souladu s hlediska BAT platnými 
pro rafinerie ropy. 
Jiná než předložená varianta technického řešení záměru není v současnosti z pohledu oznamovatele 
přijatelná. 
Vzhledem k výše uvedenému lze variantu předloženou oznamovatelem považovat za ekologicky 
potřebnou za předpokladu uvedených kladných či přijatelných dílčích posouzení a uplatnění 
všech doporučených opatření. 
 

F. ZÁVĚR 
 
Posuzovaný záměr představuje moderní technologii čištění odpadních vod ze zpracování ropy a 
podzemních vod ze systému HOPV. 
Záměr je umístěn na lokalitě stávající ČOV v areálu ČeR, a.s. Pozemek je ve vlastnictví ČeR, a.s. jako 
investora stavby. Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Veltrusy. 
Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví vyplývá z dokumentace EIA a jejích 
odborných příloh: 

• Z výsledků hlukové a rozptylové studie vyplývá, že cílový stav provozu záměru nebude 
představovat významnější riziko hluku nebo znečištění ovzduší pro obyvatele nebo uživatele 
zájmového území. 

• Příspěvky provozu záměru k hlukové zátěži a k imisní situaci v okolí lokality ČOV budou ve 
srovnání se stávajícím stavem nevýznamné a nepovedou k obtěžování obyvatelstva nebo ke 
zhoršování jeho zdravotního stavu. 

Záměr nebude negativně ovlivňovat žádné ze stávajících maloplošných chráněných území a ostatních 
krajinných prvků v jeho okolí, ani dotčené ekosystémy. Z hlediska jednotlivých složek životního 
prostředí lze vlivy záměru hodnotit ve stupnici jako nevýznamné,  zanedbatelné až nulové. 
Vlivy záměru nepřekračují legislativní limity stanovené pro jednotlivé složky životního prostředí resp. 
nejsou příčinou jejich překračování. V současnosti nejsou známy významnější kumulativní vlivy 
záměru bránící v rozvoji a využívání zájmového území. 
Z uvedeného posouzení vlivů na životní prostředí je zřejmé, že v daném prostoru lze realizovat 
plánovaný záměr bez významnějšího střetu se zájmy ochrany životního prostředí. 
Naopak lze konstatovat, že vlivy záměru budou proti stávajícímu stavu významně nižší v oblasti 
vlivu na ovzduší a na povrchové vody.  
Na základě uvedeného komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a při zohlednění 
významnosti záměru pro provoz areálu ČeR, a.s. doporučuje zpracovatel dokumentace 
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí  realizaci záměru 
  
„KE – 08006 REKONSTRUKCE ČOV“  
 
za podmínek úrovně vlivů na životní prostředí limitovaných v dokumentaci a zohlednění 
navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci uvedených 
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 
Společnost Česká rafinérská, a.s. připravuje v Areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou 
(ACHVK) záměr „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“.  

Navržený záměr má rekonstruovat a intenzifikovat stávající komplexní čistírnu odpadních vod (ČOV) 
zahrnující ČOV Rafinérie (čištění odpadních vod z výroby a srážkových vod ze zpevněných ploch) a 
tzv. R-ČOV jako samostatné části pro čištění podzemních vod (PV) čerpaných ze systému hydraulické 
ochrany podzemních vod (HOPV). 

Umístění záměru v areálu ČeR, a.s. a v ACHVK je znázorněné v příloze č. 1 a 2 a č. 11 této 
dokumentace. 

Posuzovaný záměr představuje rozšíření stavebních objektů a doplnění či změny technologického 
zařízení v prostoru stávající ČOV. 

Oznámení záměru „KE – 08006 Rekonstrukce ČOV“je zpracováno a předkládáno v souladu s § 6, 
odst. 5 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4  k výše 
uvedenému zákonu (tj. jako dokumentace pro proces EIA).  

Účelem oznámení EIA je identifikace rozsahů a důsledku záměru, vymezení důležitých vlivů, 
specifikace časových a prostorových hranic záměru a zhodnocení vlivu záměru na životní prostředí a 
obyvatelstvo. 
 
Navržené řešení rekonstrukce ČOV 
 
Předmětem rekonstrukce ČOV jsou stávající objekty mechanického předčištění a objekty s ním 
související (PS 2701) a stávající objekty chemicko-biologického čištění a objekty s ním související (PS 
2702), částečně i biologický rybník PS 2703, jehož část bude využita pro rekonstrukci a rozšíření 
objektů ČOV o sdružený objekt BČOV. Dále je předmětem rekonstrukce samostatná R-ČOV, vč. 
doplnění o flotaci. 
 
Zásadním požadavkem kladeným na rekonstrukci ČOV je zajištění čištění nátoků odpadních vod (OV) 
v období beze srážek a nátoků se srážkovými vodami. 
Tomuto požadavku odpovídá navržené řešení členění komplexní technologie ČOV. Bezesrážkové 
nátoky a omezená část srážkových vod budou čištěny v hlavní čistící lince, naředěné srážkové průtoky 
nad kapacitu hlavní čistírenské linky budou čištěny v lince mechanického předčištění srážkových vod. 
Max. návrhový přítok srážkových vod na ČOV za segregace II je vypočten z odvodněné plochy a 
návrhové intenzity srážek ve výši 333 l/s, tj. 1 200 m3/h. Vedle srážek ze segregace II jsou na ČOV 
řízeně vypouštěny srážky z nádržového dvora závodu. 
Max. celkový návrhový přítok na ČOV, vč. technologických vod je 389 l/s, tj. 1 400 m3/h. 
 
Nátok segregace I je vybaven objekty a zařízením pro gravitační separaci hlavního podílu RL. 
Nátok segregace II, vč. srážkových vod je veden v podlimitním množství na hlavní čistící linku 
(mechanické předčištění OV, separace uhlovodíků) a biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV), 
nadlimitní množství je vedeno do mechanického přečištění srážkových vod sedimentací v usazovacích 
nádržích a separací RL v koalescenčních odlučovačích, následně jsou přečištěné srážkové vody vedeny 
do retenčních nádrží s řízeným čerpáním na biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV) nebo 
přepadem do biologického rybníka. 
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Hlavní čistící linka zahrnuje nátok segregace I po oddělení RL, nátok segregace II do limitovaného 
průtoku a dočištění části předčištěných srážkových vod na BČOV. 
Technologie BČOV je vybavena moderním R-S-D-N systémem, zahrnujícím předřazený oxický 
selektor S, denitrifikaci D, nitrifikaci N a oddělenou regeneraci kalu R. 
 
Mechanické předčištění nadlimitního nátoku srážkových vod (tj. průtoku, který není veden na hlavní 
čistící linku) zahrnuje nátok především srážkových vod z odvodnění zpevněných ploch a některé další 
doplňkové odpadní vody. 
 
Součástí komplexního vodohospodářského systému ČOV je samostatné čištění podzemních vod 
čerpaných z hydrogeologických objektů hydraulické ochrany podzemních vod na R-ČOV, zahrnující 
usazovací nádrže v prvním stupni technologie a dočištění flotací ve druhém stupni technologie. 
 
K technologii ČOV náleží rovněž pomocné provozy: 
 
Chemické hospodářství zahrnující skladování, dávkování a rozvody potřebných chemikálií 
v aktualizované sestavě.  
 
Kalové hospodářství zahrnující novou homogenizační nádrž na mechanicko-chemické a biologické 
kaly a stávající odstředivky pro odvodňování kalů s příslušenstvím. 
 
Zařízení pro skladování vodných suspenzí separovaných ropných látek (RL), zahrnující stávající 
pomocnou uskladňovací nádrž, čerpání RL a skladové nádrže olejů pro jejich transport zpět do 
výrobních provozů. 
 
Systém odtahů vzdušin ze zdrojů emisí pachových látek a jejich čištění na dezodorizačních 
zařízeních (biofiltrech), zahrnující potřebnou vzduchotechniku dimenzovanou na výkon odtahu 
vzdušiny vytvářející dostatečný podtlak v jednotlivých zdrojích a napojení každého zdroje na 
dezodorizační biofiltr. 

K jednotlivým vlivům rekonstruované ČOV: 

VLIVY NA OVZDUŠÍ  

Navržený záměr bude emitovat těkavé organické látky (VOC) a pachové látky. 

Emise těchto látek vznikají v zařízeních ČOV kde protékají OV s obsahem ropných látek a jsou tyto 
látky separovány. Nové technické řešení rekonstruované ČOV bude zajišťovat minimalizaci těchto 
emisí zastropením všech jejich zdrojů a instalací potřebné vzduchotechniky pro odtah vzdušin z těchto 
zařízení, a dále instalací biofiltrů pro jejich čištění. 

Uvedená technická opatření k minimalizaci emisí VOC budou rovněž zajišťovat výrazné omezení emisí 
pachových látek tak, aby u nejbližší zástavby byla zajištěna jejich neobtěžující imisní úroveň (pachová 
látky nemají stanovené emisní ani imisní limity). 
 

Na základě hodnocení vlivu záměru na ovzduší lze učinit následující závěry: 

Navržená technologie rekonstruované ČOV i její umístění jsou ve vztahu k dobrému rozptylu 
znečišťujících látek vyhovující a zajišťují dostatečně ochranu lidského zdraví a životního prostředí (§ 3 
odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb.). ČOV je z hlediska provětrávání území a rozptylu znečišťujících látek a 
z hlediska polohy vůči obytné zástavbě umístěna vhodně. 
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Výsledky výpočtů rozptylové studie pro posuzovaný zdroj (ČOV) prokázaly, že investorem zvolené 
řešení změny a doplňků technologie posuzovaného zdroje odpovídá řešení nejvýhodnějšímu z hlediska 
ochrany ovzduší, zajišťuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí (§ 13 odst. 2 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb.) a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a odst. 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. 
V důsledku realizace stavby (rekonstrukce) ČOV a jejího uvedení do provozu nemůže docházet 
k překračování imisních limitů a k ohrožování zdraví obyvatelstva, možný výskyt krátkodobých 
imisních epizod při souběhu nejnepříznivějších emisních a rozptylových podmínek je statisticky málo 
významný. Lokalita je sice zatížena emisemi znečišťujících látek z dalších zdrojů, příspěvky od 
posuzovaného zdroje však nemohou na hranici obytné zástavby ani při superpozici se stávajícím 
imisním pozadím způsobit překračování imisních limitů relevantních znečišťujících látek 
emitovaných posuzovaným zdrojem (benzen, VOC) ani obtěžování obyvatel pachovými látkami. 

Je tedy zřejmé, že realizace záměru stavby imisní situaci v lokalitě ovlivní z dlouhodobého i 
krátkodobého hlediska velmi málo až zanedbatelně a vlivem provozu posuzovaného zdroje 
nebude docházet k výskytu takových imisních koncentrací znečišťujících (pachových) látek, 
které by mohly způsobit znatelné zvýšení zdravotních rizik nebo dokonce ohrožení či poškození 
zdraví obyvatelstva nebo obtěžování obyvatel zápachem. 

VLIV HLUKU 

Z hlediska hlučnosti bude akustická situace po rekonstrukci ČOV ve sledovaném území bez významné 
změny. Doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu a ve zcela nevýznamném rozsahu max. 6 
nákladních aut (NA) a 12 osobních aut (OA) jako příjezdy a odjezdy. Pro srovnání je průměrná 
intenzita denní dopravy na dotčeném úseku II/608 1 908 NA a 10 178 OA, na D8 12 140 NA a 20 760 
OA. Z uvedeného důvodu nebyla doprava záměru zahrnuta do výpočtu imisí, byly vypočteny pouze 
zcela nevýznamné bilance emisí na trase mezi ACHVK a dálnicí D8. 
 

Souhrnně lze konstatovat, že provoz záměru nevlivní svými příspěvky úroveň hluku stávajícího pozadí, 
která u výpočtového bodu 1 (ul. Pod Horami, č.p. 492, k.ú. Veltrusy) překračuje hodnotou 52 dB 
hygienické limity hluku v denní i noční době. 

 

Závěrem lze k problematice hluku konstatovat: 
Záměrem investora je rekonstrukce části ČOV ležící na severním okraji průmyslového areálu ležícího 
mezi městem Kralupy na Vltavou a Veltrusy. Provoz ČOV v areálu investora je nepřetržitý.  
Stávajícím dominantním zdrojem hluku na jižním okraji města Veltrusy je silniční doprava na silnici 
II/608. 
Z výpočtů vyplývá, že v době demoličních a stavebních prací na ploše ČOV nedojde k překročení 
hodnot hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti ve 
venkovním prostoru v denní době. 
Z výše uvedených výpočtů dále vyplývá, že vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb za provozu zdrojů hluku na ploše ČOV, tj. 
z provozu stacionárních zdrojů hluku, je menší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku ve venkovním prostoru, a to v denní i noční době. 
Z výsledků prováděných měření hluku v měřících bodech na jižním okraji zástavby města Veltrusy a 
z výše uvedených výpočtů vyplývá, že hluk z provozu ČOV je neoddělitelný od hluku z dopravy na 
silnici II/608, a to jak v denní, tak v noční době. Rekonstrukcí ČOV nedojde ke změně tohoto 
stavu.  
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VLIVY NA ZDRAVÍ 

Závěr ke zdravotnímu riziku znečištění ovzduší: 

Provoz rekonstruované ČOV bude v omezené míře zdrojem emisí těkavých uhlovodíků z ropných 
látek, obsažených v čištěných odpadních vodách.  

Podkladem k hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší těmito látkami pro obyvatele zájmové 
oblasti, tj. jižního okraje zástavby města Veltrusy, jsou výstupy rozptylové studie, která na základě 
emisních limitů modeluje možný imisní příspěvek z provozu rekonstruované ČOV pro sumu těkavých 
organických látek a pro benzen.   

Z výsledků kvantitativní charakterizace rizika akutních a chronických toxických účinků vyplývá, že 
imisní příspěvek těkavých uhlovodíků z provozu rekonstruované ČOV bude z hlediska ovlivnění 
celkové imisní situace zájmového území zanedbatelný a nebude představovat žádné zdravotní 
riziko pro obyvatele přilehlé zástavby.  

Na základě provedeného hodnocení rizika je možné konstatovat, že současná imisní situace 
nepřekračuje horní hranici přijatelné míry rizika karcinogenního účinku benzenu a zcela nevýznamný 
imisní příspěvek benzenu z rekonstruované ČOV tuto situaci neovlivní.   

Závěr k riziku hluku  

Akustický vliv provozu rekonstruované ČOV se podle výsledků hlukové studie bude u nejbližší obytné 
zástavby pohybovat v zanedbatelné úrovni hluboko pod hygienickým limitem a prahovými hladinami 
obtěžujících a rušivých účinků a v celkové hladině  hlukového pozadí se nijak neprojeví.  

Zdravotně významné úrovně nedosáhne podle hlukové studie ani předpokládaný hluk ze stavební 
činnosti při realizaci záměru rekonstrukce ČOV.    

PŮDA 

Realizací stavby nedojde k záboru pozemků určených zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Stavba bude probíhat v Areálu chemických výrob Kralupy v prostoru 
ČOV ČeR, a.s..  

VODA 

Rekonstruovaná ČOV vybavená moderní technologií čištění odpadních a podzemních vod bude 
zajišťovat vyšší úroveň čištění vod a nižší úroveň emisí zbytkového znečištění vypouštěných do 
Vltavy, což je základním účelem realizace záměru. Navrhované hodnoty kvality vyčištěných vod 
budou respektovat nejen legislativní limity a limity stanovené integrovaným povolením, ale 
rovněž přísnější hodnoty požadované Povodím Vltavy. 
 
RIZIKO HAVÁRIÍ  
 
Plocha ČOV je umístěna uvnitř Areálu chemických výrob Kralupy a od nejbližší obytné zástavby je 
vzdálená cca 350 m. Účinky případné havárie by vzhledem k jejímu možnému charakteru i 
k technologii ČOV ovlivnily jen bezprostřední okolí zařízení ČOV do vzdálenosti několika desítek 
metrů, nikoli osídlené plochy (obytnou zástavbu) vzdálené min. 350 m od zařízení. 
Vliv havárie spojené s požárem na okolí lze vzhledem ke vzdálenosti i očekávané rychlosti případného 
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FLÓRA, FAUNA, EKOSYSTÉMY 

Posuzovaný záměr představuje převážně doplnění či změny technologického zařízení uvnitř stávajících 
objektů a rozsahově omezenou výstavbu nových objektů ČOV. 

Navrhovaná rekonstrukce ČOV je situována výlučně do areálu ČeR, a.s. a do prostoru ČOV, je 
vzdálena minimálně 1 km od nejbližší hranice chráněné oblasti, resp. maloplošného chráněného území 
Veltruský park. 
Vzhledem k charakteru výstavby, situování i charakteru záměru, který má minimální nebo nevýznamné 
výstupy do jednotlivých složek životního protředí, nedojde ani k přímému dotyku stavby rekonstrukce 
ČOV se zvláště chráněnými územími ani k ovlivnění chráněných území.  
Záměr nebude dle stanoviska KÚ Středočeského kraje č.j. 042957/2011/KUSK ze dne 7.3.2011 
ovlivňovat evropsky významné lokality a  ptačí oblasti  soustavy Natura 2000. 
Z posouzení vlivu na povrchové toky vyplývá, že vliv záměru na ekosystémy toků Vltavy a Labe bude 
minimální. 
Celkově lze vliv posuzovaného záměru na floru, faunu a ekosystémy hodnotit jako zcela 
nevýznamný až nulový.  
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