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ČIŽP … Česká inspekce životního prostředí 
k.ú. … katastrální území 
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TOC … organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík 
VOC … těkavé organické látky 
TZL … tuhé znečišťující látky 
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ÚVOD 
 
Areál společnosti CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. se rozprostírá na území města Benátky nad 
Jizerou, v jeho střední části, v těsném sousedství řeky Jizery, konkrétně mezi korytem řeky a jejím 
slepým ramenem. Areál leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída a 
celoplošně spadá do záplavového území řekou Jizera 
  
Investorovým záměrem je zavedení nové technologie výroby porézních brousicích kotoučů ve 
stávajících výrobních prostorách. Nová technologie používá k výrobě naftalen, těkavou látku 
a látku nebezpečnou svou nízkou mezí výbušnosti ve směsi se vzduchem. Tato výroba bude 
situována do části haly 77, kde pro tuto výrobu bude vyčleněn a upraven potřebný prostor. 
Situace je patrná z přílohy č. 2.  
 
Výrobu porézních brousicích kotoučů za použití naftalenu bude zajišťovat jedna 
technologická část situovaná dle výše uvedeného popisu. Instalace zařízení si vyžádá pouze 
drobné stavební úpravy stávající haly. Příprava, realizace, provoz i případné odstranění tohoto 
zařízení včetně příslušných vazeb je popsána v tomto oznámení. 
 
Výše uvedený záměr s názvem „Výroba porézních kotoučů“ v areálu CE Benátky podléhá dle 
přílohy č. 1, kategorie II bodu 7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok, 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Plánovaná produkce je 800 t/rok. 
   
Z katastrálního hlediska je záměr plošnou součástí jediné stavební parcely, která zabírá jednu 
halu ze stávajícího halového komplexu (viz přílohu č. 2). Z tohoto hlediska leží záměr na 
„zastavěné ploše a nádvoří“. 
 
Z hlediska přírodních prvků je prostor záměru umístěn zcela mimo přírodní prostředí, jak bylo 
výše uvedeno, je umístěn ve stávající výrobní hale, bez jakéhokoliv kontaktu s prostředím 
přírodním. Neznamená to sice, že činnostmi záměrem vyvolanými (např. dopravou) by 
nemohlo k ovlivnění přírodních prvků dojít, ale že k takovému ovlivnění dojde ve 
zcela zanedbatelné míře. Areál jako celek je obsazen rostlinnými a živočišnými druhy zcela 
obvyklými, a to dle charakteru těchto ploch někdy i velmi sporadicky.  
Pro ovlivnitelné okolí záměru nebyl vzhledem k jeho jednoduchému charakteru zpracováván 
podrobný ani dlouhodobý přírodovědný průzkum a z tohoto hlediska není nutné záměr nijak 
upravovat. Krátkodobý jednorázový průzkum byl v tomto směru byl proveden zpracovatelem 
v časovém rozmezí několika dnů a pro toto oznámení jej lze považovat za dostatečný.  
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ČÁST A 
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
     
A.1.  Obchodní firma:  CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 
A.2.  IČ:                          CZ45148295 
A.3.  Sídlo (bydliště): Tovární ul., 294 71 Benátky nad Jizerou 
A.4.  Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 
               pro věci technické:   

Ing. Jan Merta 
    tel.:   +420 326 766 302 
    fax:   +420 326 766 101 
    mobil:  +420  724 142 623  
     mail:  Jan.Merta@Tyrolit.com    

    bydliště:  Zárybská 2296, 250 01 Brandýs n.L. –St.Boleslav 
     

pro věci smluvní:   
Ing. Pavel Richter 

    tel.:   +420 326 766 240 
    fax:   +420 326 766 101 
     
 
 
ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

 
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v pl. 
znění: 
 
Výroba porézních kotoučů 
  
Příloha č. 1, kategorie II., bod 7.3 ve znění: „Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 
t/rok“. Předpokládaná kapacita nové technologie je 850 t/rok finálních výrobků. Spotřeba 
naftalenu je předpokládána v maximální výši 110 t/rok. Okamžité skladované množství 
naftalenu bude max. 8 tun. Jedná se o maximální množství po plném náběhu výroby.  
 
  
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru: 
 
Nová technologická výrobní část je začleněna do stávající haly č. 77 (viz příloha 2), která má 
půdorysnou rozlohu cca 44 x 21 m, tj. jedná se o plochu cca 960 m2. Instalace potřebných 
zařízení pro novou technologii zaujímá pouze část haly, cca 200 m2 této plochy. V těsné 
blízkosti jižní stěny haly bude umístěna na základové desce o rozměrech 8 x 3 m dopalovací 
jednotka. Sklad naftalenu je umístěn v objektu 39, stavebně oddělen na ploše o rozměrech 5,7 
x  4,16 m. 
Výše uvedené geometrické údaje však nijak významně oznamovanou výrobu 
necharakterizují. Takovým charakteristickým údajem je již výše uvedená výrobní kapacita, 
která bude ročně činit maximálně 110 tun naftalenu spotřebovaného při výrobě. Z hlediska 
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vyrobeného množství výrobků se bude jednat maximálně o 850 t/rok, které však již naftalen 
téměř neobsahují, pouze fyzikálně vázané mizivé množství. Náběh výroby je uvažován 
postupný a výše uvedené kapacity bude dosaženo až za určitou dobu, dle současného záměru 
investora zhruba v nejbližších dvou letech.   
 
Jak tedy bylo výše uvedeno a zdůvodněno, náleží záměr pod režim zákona o posuzování 
vlivů  na ŽP vlivem druhu činnosti s určitou roční kapacitou, nikoliv vlivem ur čité 
plochy. Ta je dána celkovým projektovaným ročním výkonem nově instalované 
technologické linky v hmotnosti 850 t/rok výrobku. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o 
záměr ze zákona nadlimitní, tzn. toto oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 
uvedeného zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (úplné znění z. č. 49/2010 Sb.).  
 
  
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):  
 
Středočeský kraj, město Benátky nad Jizerou 
Katastrální území: Staré Benátky, 602108 
Parcelní čísla:  934 - sklad naftalenu 

834 – prosévání naftalenu 
232/1 – výrobní hala 
365/1 – dopalovací jednotka 

 
Celkově se jedná o plochu urbanisticky již využitou v souladu s územním plánem města 
Benátky nad Jizerou, jedná se o průmyslový objekt a zastavěnou a ostatní plochu náležející 
v ÚPD do výrobní zóny. 
 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Jedná se o instalaci nové technologie výroby do stávající haly.   
Může se jednat o kumulaci vlivů s ohledem na stávající provoz v areálu společnosti a objekty 
pro bydlení. Jedná se o kumulované ovlivnění hlukové situace při dopravní obsluze 
provozovaného záměru. Z charakteru a velikosti vlivů stávající výroby na stávající zástavbu 
lze téměř s jistotou odvodit nepřekračování hlukových limitů při budoucí realizaci i 
provozování záměru (viz kapitola D). Dále se může jednat o kumulované negativní ovlivnění 
ovzduší v parametru TZL (tuhé znečišťující látky) a TOC (organické sloučeniny vyjádřené 
jako celkový organický uhlík). S ohledem na umístění areálu, dále s ohledem na údaje 
uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci rozšíření výroby a zejména s ohledem na 
nepatrnost přírůstku znečištění ovzduší lze důvodně předpokládat, že spolehlivě nedojde ke 
kumulativnímu překročení imisních limitů. 
 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, respektive 
odmítnutí 
 
Záměr je umístěn do prostoru stávající haly. Dopalovací jednotka bude situovaná na zpevněné 
ploše vně budovy. Rozšíření výroby o novou technologii si vyžádá vyšší intenzitu dopravy, 
její navýšení však nebude dramatické, neboť použití této nové technologie bude náhradou za 
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část produkce stávající. Lze reálně předpokládat, že ani rozšíření výroby, ani navýšení 
intenzity vyvolané dopravy nebudou mít na okolí patrný vliv. 
 
Záměr není uvažován ve variantách ani co do celkového umístění, ani co do rozmístění 
v ploše. Umístění v daném prostoru daným způsobem řeší potřebu investora a je určeno 
konfigurací využití plochy dotčené haly.  
 
 
 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Výrobní areál zahrnuje pozemní objekty (výrobní haly, administrativní budovu a skladové 
objekty) a kompletní infrastrukturu (areálové komunikace, parkoviště, inženýrské sítě). Areál 
je napojen na elektrickou energii (má vlastní trafostanici), zemní plyn, rozvod pitné vody a 
kanalizaci. Závod provozuje vlastní čistírnu odpadních vod, která přečišťuje produkované 
technologické vody a vypouští je do vodoteče Jizera. Celý areál je oplocen. 
 
Výrobní činnost probíhá výhradně v uzavřených halách. Technologický proces výroby 
brousicích nástrojů zahrnuje mísení brusného zrna s pojivem, lisování polotovarů, sušení 
(odtěkání naftalenu) a vypalování výlisků, dokončovací úpravy brousicích nástrojů (obrábění 
atd.), třídění a kontrolu, jejich balení/signování, paletizaci, skladování a expedici. 
 
Mezi pomocné činnosti lze zejména začlenit: 
- dopravu a manipulaci se surovinami a pomocnými materiály 
- skladování surovin 
- nakládání s odpady 
- nakládání s odpadní vodou 
 
Areálové komunikace jsou zpevněné (asfalt, beton či betonové panely). Vyspádovány jsou do 
dešťových vpustí kanalizace odvádějící splaškové a dešťové vody na vlastní ČOV. 
Areálová doprava je omezena na přepravu surovin, materiálů a hotových výrobků mezi 
jednotlivými halami a uvnitř hal vysokozdvižnými vozíky. 
 
 
Popis výroby – viz příloha č. 3 
 
 
Sklad surovin  
Sklad surovin pro výrobu porézních kotoučů je umístěn v budově č. 39. Ve skladu je 
vyčleněna a stavebně oddělena část pro skladování naftalenu. Naftalen je skladován 
v hermeticky uzavřených nádobách, v prostoru splňujícím požadavky Směrnice ATEX pro 
výbušné prostředí. Tato část je odděleným požárním úsekem s dveřmi D90 se zvýšenou 
požární odolností, vybavena odsáváním vhodným pro výbušné prostředí. Sklad má maximální 
kapacitu 8 tun naftalenu. 
 
Prosévání naftalenu 
Prosévání naftalenu probíhá na 3 m podestě v prostředí vybaveném odsáváním vzdušniny 
v provedení Ex (Směrnice ATEX), pro výbušné prostředí. Odprášené částice naftalenu se 
zachytí na tkaninovém filtru, ze kterého se následně v uzavřeném systému shromažďují do 
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nádoby a tento materiál se dále prodává jako výrobek k dalšímu použití. Vzhledem k velikosti 
částic již není vhodný jako recykláž pro tuto výrobu.   
 
Míchárna  
V míchárně jsou instalované plechové zásobníky na skladování jednotlivých brusných zrn. 
Plnění zásobníků se provádí z prvního patra nad míchárnou. Zásobníky se plní z přepravních 
nádob (hoboků) nebo papírových pytlů (50 kg), které se dopravují na paletách. Kapacita 
zásobníků je přibližně 2 000 kg. Zásobníky jsou jak na horních napouštěcích otvorech, tak 
na dolní výpusti označeny příslušným druhem brusného zrna.  
Dále jsou zde kovové zásobníky na jednotlivá keramická pojiva a plniva. Jejich plnění se 
provádí opět vrchem v prvním patře nad míchárnou. Plní se z obřích pytlů. Kapacita je 1 000 
kg pojiva. Výpusť těchto zásobníků je opatřena vibrátorem.  
Porotvorná látka (naftalen) je uložen v hermeticky uzavřených nádobách o obsahu 10-20 kg 
naftalenu na označených paletách, odkud se navažují. 
Vážení základních složek se provádí na pojízdném vysokozdvižném vozíku, který je k tomu 
konstrukčně upraven. Dále je zde pojízdná mechanická váha do 50 kg. Váha je zabudována 
na vozíku, který je tažen ručně. Pro vážení pomocných surovin lisovacích směsí je zde 
statická mechanická váha s váživostí do 20 kg.  
 
Míchačky TOPOS, v kterých bude lisovací směs s naftalenem připravována,  jsou vyklápěcí a 
jsou postaveny na úrovni podlahy. Míchaná dávka je cca 150 kg směsi a obsahuje cca 20 kg 
naftalenu (cca 13 hm. %). Součástí míchárny je také kotel na ohřívání škrobového sirupu a 
kovové nádoby na přípravu roztoku dextrinu, které jsou opatřeny míchadlem. U každé 
míchačky je umístěn otočný stojan na navažovací nádoby. 
Odpad materiálu s obsahem naftalenu je shromažďován do speciální, těsně uzavřené a 
označené nádoby a zařazen jako nebezpečný odpad produkovaný ve společnosti.  
 
 
Lisování 
Hotová namíchaná zvlhčená směs prochází přes granulační síto do připravené nádoby nebo 
výklopné vany. Směs prochází procesem rozgranulování a vhodná granulace se dávkuje do 
zásobníků u lisu. U míchárny je umístěno pracoviště lisaře, který zajišťuje formování lisovací 
směsi na rotační formě, rozhrnuje, lisuje a vypresovává syrové polotovary.  
 
Sušení 
Výrobky prochází procesem sušení, při kterém vytěká majoritní většina naftalenu. Po 
vytěkání naftalenu v materiálu zůstávají dutinky, které jsou svou porézností požadovanou 
kvalitou výrobku.  

Sušárny budou instalovány dvě, každá má kapacitu vsázky 2000 kg (jedna vsázka obsahuje 
max 200 kg naftalenu), proces sušení trvá v závislosti na rozměru vypalovaného výrobku 
max. 36 hod. Sušárny jsou vyhřívány nepřímo z výměníku olej vzduch,výkon 350 kW, na 
teplotu 200-230°C. Naftalen z výrobku odtěkává při teplotách okolo 80 °C, při teplotách 100-
120°C se odpařuje voda.  

Sušárna je vybavena senzorem koncentrace naftalenu ve vzdušnině, která nesmí přesáhnout 
mez výbušnosti 24% UEG. Odtah je regulovaný trojcestným ventilem, který umožní přisávat čistý vzduch dle koncentrace naftalenu v sušárně a umožňuje tedy tuto koncentraci regulovat. 
Plyny z odtahu jsou spalovány v dopalovací jednotce a vznikající teplo je zpětně využito pro 
potřeby sušení.  
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Dopalovací jednotka 

Zařízení pro termické následné spalování odpadních plynů s rekuperačním předehřevem 
INTEGRA 7/70 slouží k čištění odpadních plynů s vysokým obsahem organických škodlivin. 
Účinnost vnitřního využití tepla je až 76%.  
Zařízení pracuje na principu termické oxidace, kde plynné organické škodliviny oxidují 
na oxid uhličitý a vodu. Teploty ve spalovací komoře (nad 750 °C) se dosahuje pomocí dvou 
plynových hořáků. Termický rozklad naftalenu probíhá při teplotě 540°C, tudíž dopalovací 
jednotka má na likvidaci naftalenu z odtahu sušárny 100 % účinnost.  

Dopalovací jednotka sestává z následujících částí:  
• zařízení termického dodatečného spalování s hořákem 
• odtahový ventilátor s motorem 
• plynový regulační obvod       
• klapka čerstvého vzduchu 
• skříňový rozvaděč   
• měřicí, řídicí a regulační vybavení 
 
Technické parametry: 
Odpadní vzduch – objem proudu:    7.200 Nm3/hod  
Odpadní vzduch – vstupní teplota:   120°C 
Odpadní vzduch – teplota předehřátí:  561°C 
Teplota ve spalovací komoře:   750°C Čistý plyn – Výstupní teplota:   330°C 
Měnič teploty – stupeň účinnosti/efektivita:  70% 
 
Spotřeba zemního plynu při 7.200 Nm3/hod: 
Bez škodlivých látek     cca 61 Nm3/hod  
Při koncentraci škodlivých látek od 2 g/ Nm3 cca 49 Nm3/hod 
 
 
Skladování hotových výrobků 
Hotové výrobky jsou brusné kotouče o maximálním průměru 25 cm, které obsahují jen mizivé 
stopy naftalenu, který se již nemůže uvolňovat do pracovního prostředí. Výrobky jsou dále 
skladovány ve skladové hale, paletizovány, označeny a připraveny k expedici. 
 
 
Ostatní 
Komunikace a parkoviště v areálu jsou zpevněné, povrch tvoří asfaltový kryt. Zpevněné 
plochy jsou odvodněny do kanalizace. Dešťové vody z manipulační plochy před výrobní 
halou jsou svedeny do průmyslové kanalizace a po mechanicko-biologickém čištění na ČOV 
vypouštěny do toku. 
 
 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru 
 
Zahájení a dokončení záměru: 3. čtvrtletí 2011. 
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B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Dotčenými celky z výše uvedeného titulu bude město Benátky nad Jizerou, dále Středočeský 
kraj jakožto vyšší celek.  
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Stavební povolení:    Městský úřad Benátky nad Jizerou 
Souhlas s provozem zdroje znečištění ovzduší: Krajský úřad Středočeského kraje 
 
 
 
 
 
B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH  
 
B.II.1.  Půda 
 
Realizace záměru proběhne výlučně na zastavěné ploše. Zemědělská půda ani půda určená 
k pěstování lesa nebudou dotčeny.    
 
  
 
B.II.2. Voda  
 
Předpokládá se, že voda bude užívána pro technologii pouze na zvlhčení směsi v míchačce a 
dále výplach míchačky po přípravě směsi s naftalenem.  
Průměrnou denní potřebu vody pro záměr lze při 46 zaměstnancích (6 míchačů, 4 
manipulanti, 4 topiči, 32 lisařů) předpokládat ve výši cca 2,2 m3, roční potřebu na cca 860 m3.  
Zdrojem vody pro technologii i pro sociální zázemí zaměstnanců jsou stávající jímací  objekty 
- vrt BK1 hloubky 50 m a průměru 300 mm s vydatností 14,0 l/s a vrt S1 hloubky 25 m a 
průměru 250 mm s vydatností 16,0 l/s.  
Oba vrty leží v uzavřeném objektu uvnitř výrobního areálu společnosti. Vrty je jímána 
podzemní voda hlubinného oběhu vázaná na středněturonský kolektor v rámci 
hydrogeologického rajónu 441 – Jizerský turon.  
 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Kromě elektrické energie, zemního plynu a topného oleje pro ohřev sušárny a dopalovací 
jednotky a dalšího fosilního zdroje v podobě pohonných hmot pro automobily nebudou pro 
záměr další druhy energií zapotřebí.  
 
Palivo 
Palivem pro bude zemní plyn z veřejné sítě.  
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Vnější vzhled : Bezbarvý plyn, nejedovatý, bez zápachu (před odorizací), nedýchatelný, dusivý. 
Fyzikálně chemické a fyzikální konstanty 

Hutnost 0,56 - 0,58 

Bod vznícení  650OC 

Spodní mez výbušnosti    5 % (objem) 

Horní mez výbušnosti   14-15 % (objem) 

Spalné teplo 39,6 - 41,0 MJ/m3 

Výhřevnost  32 MJ/m3 

Rychlost hoření se vzduchem 0,31 m/s 

Přibližné složení v % objemu (složení dodávaného ZP se velmi liší podle nalezišť). 

 CH4  92 - 98 % 

CXHY  3 - 8 % 

CO2 0.5 - 1.2 % 

N2  1.5 - 3.3 %  

 
Vyhřívání haly je zajištěno rekuperací technologického tepla. 
 
Potřebné suroviny, materiály a látky pro výrobu záměru budou obdobně jako u současné 
výroby dováženy. Suroviny pro výrobu jsou shodné se surovinami pro výrobu stávajících 
brusných materiálů s korundovou kompozicí, tzn.  
 

Chemický název Obsah (%)  Číslo CAS 
Dextrin bramborový neuvedeno 9004-53-9 

Kompozice korundová neuvedeno 1302-74-5 

Keramické pojivo  neuvedeno  

Lepidlo M32-MAB přírodní neuvedeno 9004-53-9 

Glycerin 86% neuvedeno 56-81-5 

Naftalen cca 13 91-20-3 

 
Všechny složky kromě naftalenu nemají klasifikované nebezpečné vlastnosti pro člověka ani 
životní prostředí podle platné chemické legislativy.  
Materiálové a bezpečnostní listy „bezpečných“ surovin jsou k dispozici u investora. 
Bezpečnostní list naftalenu je Přílohou č. 4.  
 
 
Naftalen  
 
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti naftalenu 
Naftalen C10 H8  (CAS 91-20-3) je bicyklický aromatický uhlovodík. Čistý naftalen je bílá 
pevná látka v krystalické formě nebo jako tavenina nerozpustná ve vodě, při 80°C bezbarvá 
kapalina, citlivá na světlo, snadno vytěkává a má silný charakteristický zápach.  
Naftalen se snadno absorbuje do organismu požitím, kůží a vdechnutím.  
 
Příznaky akutní expozice jsou spojeny s bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmem, 
nevolností, zmateností. Akutní nepříznivé účinky po vdechnutí, požití, kontaktu s kůží jsou 
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dále spojeny s hemolytickou anémií, s poškozením jater a s neurologickým poškozením. Oční 
zákal byl hlášen u pracovníků po akutní expozici naftalenem při vdechováním a po požití. 
Chronické nepříznivé účinky u pracovníků a hlodavců jsou spojeny s očním zákalem a s 
poškozením sítnice. U zvířat při chronické expozici byl pozorován chronický zánět plic, 
chronické nosní záněty, hyperplazie (nadměrný vývin) epitelu dýchacích cest a metaplazie 
(přeměna jedné vyzrálé tkáně ve tkáň jiného druhu) v čichovém epitelu. Průkazné 
epidemiologické studie nejsou k dispozici. Pachový práh naftalenu udává U. S. EPA v 
úrovni 0,084 ppm, což je 440 µg/m3 (přepočet 1 ppm = 5,24 mg/m3). Americká hygienická 
asociace v průmyslu (AIHA) ve svém materiálu z roku 1986 uvádí pachový práh pro naftalen 
v rozpětí 1,5-125 mg/m3 s dráždící koncentrací 75 mg/m3. Nejnižší pachový práh naftalenu 
podle AIHA je tedy uváděn okolo hodnoty 1500 µg/m3.  
 
Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U. S. EPA) v databázi IRIS stanovila 
hodnotu referenční koncentrace RfC pro inhalační expozici v úrovni 0,003 mg/m3 (3 µg/m3). 
Referenční koncentrace RfC je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační expozici 
populace včetně citlivých skupin pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví, vychází 
z chronické inhalační studie prováděné na myších (NTP, 1992a). Pozorovány byly nepříznivé 
účinky jako hyperplazie a metaplazie v čichovém epitelu. Hodnota RfC byla odvozena 
z hodnoty LOAEL 9,3 mg/m3 se zohledněním faktoru nejistoty UF=3000 z důvodů 
extrapolace dat ze zvířat a člověka, k ochraně citlivých skupin populace, použití LOAEL 
místo NOAEL, k nedostatku dat o reprodukční toxicitě. LOAEL je nejnižší úroveň expozice, 
při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání 
s kontrolní skupinou. Ze stejné studie vycházel Kalifornský úřad pro řízení zdravotních rizik 
(Cal/EPA), který pro naftalen stanovil chronický referenční expoziční limit REL v úrovni 
0,009 mg/m3 (9 µg/m3) jako ochranu před nepříznivými respiračními účinky. 
 
U. S. EPA uvádí, že nejsou dostatečné důkazy o karcinogenitě naftalenu pro člověka a řadí 
naftalen do skupiny C jako možný lidský karcinogen. Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny (IARC) řadí naftalen do skupiny 2B jako látku podezřelou z karcinogenity pro 
člověka. U člověka není dostatečně prokázána karcinogenita naftalenu, existuje však dostatek 
důkazů o karcinogenitě naftalenu u zvířat.  
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Při realizaci je možno počítat pouze s dopravou komponentů a strojů, jejichž složení bude 
tvořit technologickou linku záměru. Stavební úpravy a zásahy do stávající podlahy i 
konstrukcí haly budou minimální, elektrická energie bude přivedena kabely nad horní úrovní 
záměru. Jiné nároky na dopravu při realizaci záměru budou rovněž minimální a nárůst 
dopravy na okolních pozemních komunikacích z titulu realizace záměru bude jednorázový a 
zanedbatelný.  
 
Při provozu budou přijíždět a odjíždět osobní i nákladní automobily pro dopravu surovin pro 
provoz záměru i odvoz výrobků vyrobených provozem záměru. Osobní automobily 
zaměstnanců zaměstnaných v souvislosti s navýšením výroby realizací záměru se 
nepředpokládají, novou technologii budou obsluhovat stávající zaměstnanci.  
Příslušnou část obslužné dopravy bude představovat doprava nákladní reprezentující 
zásobování surovinami a odvoz výrobků, případně i odvoz odpadů. Počet TNA (kamionů) lze 
odvodit z nárůstu hmotnosti materiálových vstupů do výroby. Vlivem provozu záměru dojde 
pravděpodobně k průměrnému nárůstu v počtu 2-6 kamionů týdně (příjezd a odjezd). Dle 
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údajů ŘSD Sčítání dopravy 2010 (sč. úsek: 1-1582) pro úsek silnice č. 272 (viz obrázek níže) 
je počet průjezdů TNV – těžkých nákladních vozidel 457 za den. Příspěvek nové technologie 
na nárůst dopravy je tedy zanedbatelný. 
 

 
 
 
Komunikace 272 610 R10 
Hodnota TNV voz/den 457 256 4388 

 
 
 
 
B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  
 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Výstupem budou v období realizace emise z nákladních automobilů zajišťujících tuto 
realizaci. Jak bylo výše uvedeno, bude se jednat o zcela zanedbatelnou záležitost (pouze 
dovoz příslušných technologických dílů, v nepatrném množství pak odvoz stavebních 
odpadů). Bude se jednat o jednorázové a zanedbatelné navýšení emisí a zcela nepodstatné 
zhoršení imisní situace podél sítě k tomuto účelu použitých pozemních komunikací. 
 
Výstup do ovzduší z procesu výroby je podrobně specifikován v Rozptylové studii Ing. 
Martina Vraného, která je přílohou této dokumentace.  
 
V rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí z nově instalované sušící linky na porézní 
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kotouče a následně jsou vyhodnoceny příspěvky k imisím v blízkosti areálu. Sledovány byly: 

- Oxid dusičný - NO2 

- Oxidy dusíku – NOx  

- Oxid uhelnatý - CO 

- Tuhé znečišťující látky jako PM10  

- Oxid siřičitý jako SO2 

- Organické látky jako celkový organický uhlík (zahrnuje naftalen) 

 
Z rozptylové studie vyplývá, že k současnému stavu imisnímu pozadí bude příspěvek nové 
technologie zanedbatelný.  
 
Emise jsou ze sušárny vedeny do dopalovací jednotky a vzhledem k teplotě 750°C 
v dopalovací jednotce a teplotě termického rozkladu naftalenu 540°C bude naftalen dokonale 
rozložen. Emise organických látek za dopalovací jednotkou bude tvořena nižšími organickými 
látkami. Limit je pro ně 50 mg org.C/m3.  
 
Limit pro naftalen je vyšší a je podmíněn tokem nad 2000 g/hod. Průtok spalin je 7200 
Nm3/hod a garance emisí je 20 mg org. C/m3. Celková emise org. C tedy může být maximálně 
144 g/hod. Tok 2000 g/hod nemůže být překročen. Z tohoto důvodu je možno navrhnout 
neaplikovat emisní limit pro naftalen a limitovat pouze celkový org C.  

Obecný emisní limity pro naftalen  

Název znečišťující látky Hmotnostní tok 

(g/hod) 

Hmotnostní 
koncentrace 

(mg/m3) 

1,4-dichlorbenzen; benzaldehyd; butylaldehyd (butanal); ethylbenzen; 2-
furaldehyd (furfural); chlorbenzen; 2-chlor-butadien (chloropren); 
isopropylbenzen (kumen); methylacetát; methylmethakrylát; kyselina octová; 
styren; toluen; vinylacetát; xyleny (dimetylbenzeny); naftalen; 2-methyl 
naftalen; 1-methyl naftalen; 2-chlorpropan  

>2000 100 

 
Předpokládané množství škodlivin z nové technologie - viz str. 15 Rozptylové studie. 
Podrobný popis vlivu nové technologie jako příspěvek emisí výrobního závodu 
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. je popsán podrobně v rozptylové studii a není zde tedy 
detailně komentován.  
 

Skutečné emise budou stanoveny v rámci provozu autorizovaným měřením.  
 

 
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Jedná se o stávající výrobní areál, který má zajištěn odpovídající systém likvidace odpadních 
vod včetně vod dešťových.  
V areálu byla v minulosti vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která čistí veškeré odpadní vody i vody dešťové.  
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Čistírna odpadních vod má dvě oddělené technologické části. V první zpracovává směs 
splaškových a srážkových vod, ve druhé odpadní vody technologické. Veškerá vyčištěná voda 
je společným potrubím přes měrný objekt vypouštěna do toku Jizery.  
 
Popis technologie čistírny odpadních vod 
 
První část ČOV - čištění splaškových a dešťových vod 
Princip čištění je založen na mechanickém předčištění (tzv. hrubé předčištění), následuje 
anaerobní vyhnívání, aerobní čištění a dosazování. 
Odpadní voda přitéká do čistírny nejprve do otevřené jímky, kde jsou umístěny ručně stírané 
česle pro zachycení hrubých plovoucích nečistot. Následuje čerpací jímka, která má kromě 
zajištění rovnoměrného nátoku do štěrbinové nádrže zároveň funkci lapáku písku. Z čerpací 
jímky je voda čerpána do nadzemní štěrbinové nádrže typu emšerská štěrbinová nádrž, kde 
dochází k anaerobnímu vyhnívání.  
Emšerská nádrž je speciálním typem podélně protékané usazovací nádrže, která má nad 
sebou sedimentační a vyhnívací prostor. Tyto prostory jsou odděleny tzv. mezidnem, ve 
kterém je štěrbina, kterou kal propadá do objemného kalového prostoru, kde dochází k 
zahuštění a akumulaci kalu, k jeho vyhnívání a metanizaci. Mezidno je tvořeno šikmými 
stěnami, aby se usaditelné látky posouvaly ke štěrbině a padaly do vyhnívacího prostoru. 
Štěrbina musí být zakrytá, aby bubliny plynu z vyhnívacího prostoru nepronikaly do 
sedimentačního prostoru a nenarušovaly sedimentaci. Vyhnilý kal se přetlakem vypouští do 
kalového vozu. Předčištěná odpadní voda postupuje do biologického rychlofiltru, kde probíhá 
aerobní čištění.  
Biologický rychlofiltr má průměr 6,5 m a výšku náplně 2 m. Náplň filtru tvoří vysokopecní 
struska o zrnitosti 6 – 10 cm. Odpadní voda přitéká z emšerské nádrže samospádem do 
dvouramenného skrápěče, kterým je rovnoměrně rozváděna do celého objemu biofiltru. Na 
náplni biofiltru se vytváří směsná kultura a ulpívá na ni ve formě biologické blány nebo slizu. 
Odpadní voda stéká po náplni a přitom přichází do styku s tímto biologickým povlakem. Jeho 
mikroorganismy využívají organické látky obsažené v odpadní vodě k syntéze nových buněk 
a jako zdroj energie. Kyslík potřebný pro biochemické pochody je zajištěn přirozeným 
prouděním vzduchu mezi jednotlivými částicemi náplně.  
Vyčištěná voda protéká roštem a stéká na dno biofiltru, které má mírný sklon ke sběrným 
žlábkům a odtud odtéká do dosazovací nádrže. 
Dosazovací nádrž je čtvercová, ve spodní části se jehlanovitě zužuje. Dosazený kal je 
odváděn potrubím zpět na přítok odpadní vody do čistírny – do čerpací jímky. Vyčištěná 
odpadní voda odtéká odvodovým žlábkem dosazováku do potrubí a tím do hlavního 
odtokového potrubí, kde se mísí s vyčištěnou průmyslovou vodou z druhé části čistírny. Tyto 
vody odtékají společně do toku řeky Jizery. 
 
Druhá část ČOV - čištění průmyslových odpadních vod Čištění průmyslových odpadních vod je mechanické. Průmyslové odpadní vody tj. vody 
odtékající z výrobních provozů jako mycí a prací vody nejdříve natékají do vtokových žlabů 
opatřených stavítky, odtud pak rozdělovacími otvory do usazovacích nádrží. Usazovací 
nádrže jsou dvě, obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,5 x 4 m. Od hladiny je počítáno 
1,25 m na usazovací prostor, zbytek ke dnu na kalový prostor. Půdorysná plocha každé nádrže 
je 50,6 m². Při průtočném množství 92,6 m³/hod je doba zdržení 1,22 hod. Usazovací účinek 
je 80%. 
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Měření celkového množství vypouštěných odpadních vod 
Měření celkového množství vypouštěných odpadních vod je prováděno ultrazvukovým 
průtokoměrem značky FIEDLER . Ultrazvukový snímač je umístěn na konci odtokového 
žlabu odvádějícího odpadní vody do toku řeky Jizery. 
Vyhodnocovací modul je umístěn v místnosti obsluhy  
Takto je měřen okamžitý průtok vypouštěných odpadních vod a zaznamenáváno celkové 
množství vypouštěných odpadních vod. 
 
Povolení k nakládání s vodami 
Povolení k nakládání s vodami – povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
bylo vydáno dne 10.11.2005 pod č.j. ŽP 231-22901/2005, jeho platnost je omezena do 
31.12.2015. 
 
Emisní limity jsou následující: 
 

ukazatel hodnota p hodnota m hmotnostní bilance 
BSK5 15 mg/l 30 mg/l 0,9 t/rok 
CHSKCr 40 mg/l 80 mg/l 2,8 t/rok 
NL 30 mg/l 50 mg/l 1,4 t/rok 

 
Povolené množství vypouštěné odpadní vody: 
94 000 m3/rok   8000 m3/měsíc  prům. 10,5 l/s 
 
Výsledky rozborů vypouštěné odpadní vody v roce 2010 
 

ukazatel nátoková voda (mg/l) vypouštěná voda (mg/l) 
BSK5 154,89 2,9 
CHSKCr 242,7 15,4 
NL 116,7 7,13 
RL žíh. 0,72 <0,1 
N-NH4 0,35 0,35 
N anorg. 1,0 1,0 
P celk. 0,1 0,1 

 
Z uvedené tabulky vyplývá perfektní účinnost čištění odpadních vod.  
 
Předpokládané navýšení množství vody a znečištění v souvislosti s rozšířením výroby  
 
Výroba bude probíhat tak, že v míchačce dojde k vymíchání výrobní směsi, ta bude 
přemístěna do zásobní vany a převezena k lisování. Nádoba míchačky bude poté důkladně 
mechanicky vyčištěna a vymyta vodou. Na 1 vymytí bude potřeba přibližně 20 l vody, 
předpokládá se zpracování 10 šarží denně (na 1 výpal je řeba namíchat 2000 kg směsi, jedna 
náplň míchačky činí 200 kg směsi). Množství mycí vody tedy bude 200 l/den. Při celkovém 
nátoku cca 400 m3/den na čistírnu odpadních vod je toto navýšení z hydraulického 
hlediska zanedbatelné. 
Na základě odborného odhadu přejde do mycí vody 1 % hmotnostní naftalenu použitého ve 
výrobní směsi. Z 200 kg výrobní směsi obsahující 13 % hmotnostních naftalenu tedy přejde 
do odpadní vody 0,26 kg naftalenu v jednom mycím cyklu. 
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Vliv p řítomnosti naftalenu v odpadní vodě na účinnost čištění odpadní vody  
 
Naftalen je podle platné legislativy týkající se chemických látek klasifikován jako Karc.kat.3; 
R40: Podezření na karcinogenní účinky, Xn; R22: Zdraví škodlivý při požití a N; R50/53: 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí  
Pro posouzení vlivu naftalenu přítomného v odpadní vodě na účinnost čištění čistírny 
odpadních vod z hlediska toxicity naftalenu pro vodní organismy je třeba vzít v úvahu 
skutečnost, že průmyslová voda s obsahem naftalenu nebude biologicky čištěna. Negativní 
vliv na vodní mokroorganismy přítomné v biofiltru a tím na účinnost čištění odpadní vody lze 
tedy vyloučit. 
Přítomnost naftalenu v odpadní vodě neovlivní ani účinnost čištění průmyslových vod 
v sedimentačních nádrží. Naftalen je krystalická látka o hmotnosti 1,15 g/cm3, navíc je silně 
hygroskopický a ve vodě téměř nerozpustný (0,03 g/l). Sedimentovatelnost tuhých částic 
v odpadní vodě neovlivní.  
 
Vliv p řítomnosti naftalenu v odpadní vodě na povrchové vody  
 
Pro posouzení vlivu naftalenu přítomného ve vypouštěné odpadní vodě na vodu povrchovou 
je nutné vycházet z následujících ekotoxikologických údajů: 
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 1,6 (pstruh) 
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 2,16-8,60 
(zdroj: bezpečnostní list, který je uveden v příloze tohoto oznámení) 
 
Odpadní voda z technologie je čištěna mechanicky, sedimentací, ve dvou usazovacích 
nádržích. Při posuzování vlivu naftalenu je třeba posuzovat nejnepříznivější situaci, kdy 
budeme předpokládat, že veškerý naftalen z jedné šarže mycí vody (0,26 kg naftalenu), se ve 
vodě obsažené v usazovacím prostoru jedné sedimentační nádrže o objemu 62,5 m3 dokonale 
rozpustí. Potom bude výsledná koncentrace naftalenu v odpadní vodě 4,16 mg/l (rozpustnost 
naftalenu za ideálních podmínek je 30 mg/l, teoreticky je to tedy možné).  
Dále budeme předpokládat vypouštění odpadní vody za bezdeštného stavu. Množství 
vypouštěné vody za bezdeští lze zjistit na základě údajů o odběru podzemní vody v roce 2010 
Zdrojem veškeré technologické i pitné vody je voda podzemní, její množství se měří. 
Pomineme-li odpar a další úniky a spotřeby v technologii, pak se toto množství i vypustí. 
V roce 2010 bylo odebráno nejméně podzemní vody v měsíci srpnu, a to 7965 m3 vody. 
Pokud budeme předpokládat nepřetržitý provoz, probíhal odběr podzemní vody i vypouštění 
odpadní vody celkem 744 hodin. Za hodinu tedy bylo odebráno a zároveň i vypuštěno 
průměrně 10,7 m3 odpadní vody.  
Doba zdržení odpadní vody v sedimentační nádrži je podle provozního řádu 1,22 hod. Čištění 
odpadních průmyslových vod probíhá kontinuálně, voda odtéká přepadem. Na odtoku 
z čistírny odpadních vod by tedy během 1 hodiny vypouštění odpadních vod s obsahem 
naftalenu byla průměrná koncentrace 0,02 mg/l naftalenu.  
 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpidsů, stanovuje 
přípustný imisní standard pro naftalen 1,0 µg/l. Emisní standard pro naftalen (ani jako PAU – 
polycyklické aromatické uhlovodíky) pro tento typ výroby stanoven není. Přesto zpracovatel 
oznámení doporučuje stanovit pro tento ukazatel na základě projednání se správcem toku 
emisní limit.  
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B.III.3. Odpady 
 
Při realizaci stavebního záměru budou ve velmi malém množství vznikat zcela převážně 
klasické stavební odpady (vznik demoličních odpadů se nepředpokládá, nebo ve velmi malém 
množství)  což je dáno charakterem stávajících stavebních prvků plochy celého záměru. 
Zneškodnění stavebních odpadů bude probíhat s využitím stávajícího zavedeného systému 
hospodaření s odpady. Jak bylo výše uvedeno, záměrem je zavedení nové technologie, 
instalace nových sušáren a dopalovací jednotky na organické látky (především naftalen).  
 
Při realizaci záměru lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 

Katalogové číslo Název odpadu dle Katalogu odpadů 

170101 Beton 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170405 Železo a ocel 
170411 Kabely neuvedené pod č. 170410 
200301 Směsný komunální odpad 

 
Je nepochybné, že při realizaci záměru může dojít ke vzniku širšího spektra odpadů, nicméně 
jejich identifikace, správné zatřídění a zejména správné zacházení bude věcí subjektu, který 
bude realizaci provádět. 

 
Při provozu záměru lze předpokládat vznik odpadů souvisejících s prováděním činností při 
provozování a údržbě tohoto záměru, tj. zejména odpady vzniklé při výrobě, ale i odpady 
vzniklé při údržbě.   
 

Katalogové číslo Název odpadu dle Katalogu odpadů 

070799* Odpady jinak blíže neurčené (zbytky naftalenu) 
130105* Nechlorované emulze 
130110* Nechlorované hydraulické minerální oleje 

130205* 
Nechlorované  minerální motorové, převodové 
a mazací oleje 

150101   Papírové a lepenkové obaly 
150102   Plastové obaly 
150103   Dřevěné obaly 
150104   Kovové obaly 
150106 Směsné obaly 

150110* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

150202* 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených),  
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

200301 Směsný komunální odpad 
 
Odpady z provozu, směsný komunální odpad i ostatní druhy odpadů vznikající provozem 
budou provozovatelem (investorem) shromažďovány v hlavním objektu na vhodných místech 
a ve vhodných shromažďovacích prostředcích. Jiné než uvedené odpady budou dle potřeby 
servisním způsobem odstraňovány, v některých případech budou součástí dodávky určité činnosti - pak je bude odstraňovat osoba činnost provádějící. V případě vzniku jiných než 
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výše uvedených odpadů je provozovatel (investor) povinen provádět jejich shromažďování a 
odstraňování v souladu s výše uvedenými právními předpisy. 
 
 
B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnosti havárie a vzniku nestandardní situace včetně následných environmentálních rizik 
nelze vzhledem k charakteru záměru vyloučit. Bude se jednat o možný požár zařízení 
provozované technologické linky včetně nádob a obalů s obsahem chemických látek 
používaných při výrobě, skladovaných materiálů a látek potřebných pro výrobu záměru a 
uložených v dotčeném prostoru či únik látek používaných při výrobě.  
 
Z hlediska technologie je třeba upozornit zejména na nutnost zabránit vzniku výbušné směsi 
naftalenu se vzduchem. Je nutno dbát na kontrolu funkčnosti odsávání při procesu prosévání 
naftalenu a zejména na koncentrace naftalenu ve vzdušnině v procesu sušení. Naftalen má 
meze výbušnosti 0,9 obj % (dolní mez) a 5,9 obj. % (horní mez). Je proto nutné tyto 
koncentrace při procesu sušení trvale kontrolovat (sušárna je vybavena senzorem pro kontrolu 
objemu naftalenu ve vzdušnině) a pomocí přívodu vzduchu z dalších prostorů technologie 
regulovat, aby nedošlo k překročení meze výbušnosti.  
 
Dojde-li během provozu k poruchám na zařízení na čištění odpadního vzduchu, vede se 
technologický vzduch krátkodobě pomocí obtokové klapky kolem zařízení. Současně se 
zařízení termického dodatečného spalování čistí přes klapku čerstvého vzduchu, která se 
otevřela. Toto čištění probíhá rovněž při uvádění do provozu a při odstávce, jakož i při 
provozu udržování teploty (Stand-by) se sníženým množstvím vzduchu.  
 
O těchto stavech bude provozovatel informovat Městský úřad Benátky nad Jizerou dle 
platného provozního řádu. 
  
 
 
B.III.5. Hluk a vibrace 
 
Zdroji hlukové zátěže okolí záměru budou práce v období realizace a činnosti při provozování 
záměru včetně činností tímto provozováním vyvolaných. Záměr bude ovšem umístěn do 
stávající haly a lze předpokládat, že přes konstrukci haly jak při instalaci, tak při provozu 
téměř žádný hluk nepronikne.  
 
Vyvolanou činností, která by se mohla při provozování záměru v tomto směru uplatnit, bude 
zejména automobilová doprava. Navýšení dopravy je však zanedbatelné, jak bylo uvedeno ve 
stati B.II.4. Nepředpokládá se tedy, že by vlivem záměru došlo k nadlimitnímu ovlivnění 
nejbližších prostorů chráněných z hlediska hluku. 
 
Toto lze konstatovat na základě měření společnosti EMPLA s.r.o., Hradec Králové, 
15.10.2007, místo měření: Nejbližší chráněný venkovní prostor firmy  - obytný dům č.p. 
319/28. Měření bylo provedeno za účelem zjištění hladiny akustického tlaku A z provozu 
nových kompresoroven (umístění v blízkosti plánované dopalovací jednotky) a jejich 
příspěvku na stávající hlukovou situaci na nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. 
Naměřená hladina akustického tlaku pozadí (hluk z technologie, trafostanice, pohybu vozidel 
vně i unvitř areálu) byla 44,4 dB. Z dostupných údajů podobných dopalovacích jednotek by 
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příspěvek hladiny hluku ze zařízení odvádějícího emise z dopalovací jednotky neměl být tak 
významný, aby hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostředí přesáhla 
přípustné hygienické limity. 
 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku: 
Pro denní dobu  50 dB  (6:00 až 22:00) v chráněném  venkovním prostoru 
Pro noční dobu  40 dB  (22:00 až 6:00) v chráněném venkovním  prostoru 
 
 
Kontrolní měření bude provedeno v případě oficiálních podnětů občanů na obtěžování 
hlukem. Pokud budou na základě provedeného měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
pro denní nebo noční dobu překročeny, provede provozovatel odpovídající nápravná opatření 
ke snížení hlukové zátěže. 
 
 
 
B.III.6. Elektromagnetické a jiné záření 
 
Při přípravě záměru ani při jeho provozování nebudou vznikat žádné druhy záření uvedených 
druhů, které by mělo vliv na okolí. 
 
 
B.III.7. Zápach 
 
Zdrojem zápachu z nové technologie jsou místa, kde nebude naftalen v dokonale utěsněném 
obalu (při dávkování do míchačky) a nebo kde nebude ve zvlhčeném stavu (prosévání). Tyto 
místa však budou vybavena dokonalým odsáváním vzdušniny z pracovního prostředí. Přesto 
však citlivější jedinci mohou tento zápach intenzivněji vnímat, což se bude řešit v rámci 
zkušebního provozu.  
 
B.III.8. Jiné výstupy 
 
Jiné než uvedené výstupy z přípravy a provozování záměru týkající se vlivu tohoto záměru na 
okolní prostředí se nepředpokládají. 
 
 
B.III.9. Doplňující údaje  
 
Záměr bude realizován uvnitř stávající haly, nebude se tedy vzhledem k okolní krajině nijak 
vizuálně projevovat, viditelné mohou být pouze horní části dvou výduchů vyvedených nad 
střechu haly, avšak nepřesahující nejvyšší bod současného stavu.  
Výduchy budou vyvedeny 4 m nad okraj střechy.  
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ČÁST  C   
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
 
 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
 
Území je podle geomorfologického členění ČR (1996) začleněno následovně: 
 
Systém :  Hercynský 
Subsystém:  Hercynské pohoří 
Provincie:  Česká vysočina 
Subprovincie:  Česká tabule 
Oblast:   Středočeská tabule 
Celek:   Jizerská tabule 
Podcelek:  Dolnojizerská tabule 
  
Reliéf terénu v širším zájmovém území je plochý až mírně zvlněný s údolím řeky Jizery.  
Z hlediska geologického náleží oblast dolního Pojizeří útvaru svrchní křídy, která je součástí 
rozlehlé české křídové pánve, vzniklé v mezozoiku. Nejstarší křídová souvrství -cenoman a 
spodní turon jsou zachována často jako denudační zbytky na proterozoickém a paleozoickém 
podkladu, neboť naplňovala hlubší části depresí předkřídového útvaru. Jejich svrchní část 
tvoří slepence, jílovce a pískovce. 
 
Vodohospodářský popis 
Oblast, ve které leží posuzovaný areál, vodopisně náleží do povodí Labe, dílčí povodí Horní a 
Střední Labe. Hydrogeologicky spadá do útvaru podzemní vody ID 44100 Jizerská křída 
pravobřežní. Drenážní bází širšího zájmového území je tok Jizery s jejími přítoky, číslo 
hydrologického povodí čtvrtého řádu 1-05-03-013. Tok Jizery je podle platné legislativy 
významným vodním tokem. Správcem toku i povodí je Povodí Labe s.p. Hradec Králové.  
 
Jizera protéká v bezprostřední blízkosti posuzovaného areálu. Jsou do ní vypouštěny veškeré 
odpadní vody včetně vody dešťové. Podrobná situace vodních toků v zájmové oblasti je 
zakreslena na následujícím obrázku (zdroj: www.heis.vuv.cz). 
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Posuzovaný areál leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, 
dále v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný (dle platného rozhodnutí o stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje se jedná o POH2b). Zákres ochranného pásma je na 
následujícím obrázku (zdroj: www.heis.vuv.cz). 
 

výrobní areál 

tok Jizery 

říční kilometr 
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Posuzovaný areál leží ve stanoveném záplavovém území vodního toku – viz následující 
obrázek (zdroj: povodňový plán Středočeského kraje) 
 

 

 

Klimatické poměry jsou dány především geografickou polohou lokality, kde je areál  
CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. Zájmová oblast se nachází v rozsáhlé teplé klimatické 
oblasti, okrsek T2 (dle Quitta). Tento okrsek je charakterizován takto: 

výrobní areál 

výrobní areál 
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- léto: dlouhé a teplé (50 - 60 letních dnů, φ teplota v červenci 17 – 19°C), suché (úhrn 
srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm) 

- přechodné období: velmi krátké (100 - 110 mrazových dnů), teplé až mírně teplé (φ 
teplota v dubnu i říjnu 7 – 9°C) 

- zima: krátká (30 - 40 ledových dnů), mírně teplá (φ teplota v lednu - 2 až – 3°C), 
suchá až mírně suchá (úhrn srážek v zimním období 200 - 300 mm), velmi krátká co 
do doby trvání sněhové pokrývky (40 - 50 dnů). 

 
Nejbližší klimatické stanice k zájmové lokalitě jsou: Dražice, Lysá nad Labem, Kochánky, 
Sojovice, Milovice. 
Srážkové poměry je možno hodnotit jako mírně podnormální a vykazují podle údajů ÚP 
průměrně necelých 550 mm celoročního úhrnu. Rozdělení je celkem úměrné až na únor a 
listopad, které jsou podnormální. V extrémně vlhkých létech dosahují až 800 mm, minima 
činí 300 mm a jsou příčinou neúrod. 
 
Mikroklimaticky se jedná o suchou lokalitu, ležící v teplé oblasti T 2.  
 

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika (viz 
přiložený výsek z mapy Středočeského kraje, kterou zpracoval v měřítku 1: 50 000 Český 
geologický ústav),  charakterizováno v posuzované lokalitě areálu jako riziko nízké.  
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ÚSES Středočeského kraje  
 
Jižně od areálu prochází nadregionální biokoridor K 68/T „Řepínský důl - Žehuňská obora“ 
osa teplomilná doubravní. V trase biokoridoru jsou nejblíže řešenému území vložena dvě 
regionální biocentra: RC 1012 „Kateřina“ a RC 1915 „Raštice“.   
Severně řešeného území je vymezeno biocentrum RC 1015 „Stará Jizera - Dubový les“; mezi 
biocentry RC 1012 a RC 1015 je navrženo propojení regionálním biokoridorem. Tyto prvky 
se bezprostředně dotýkají hranice řešeného území. 
Údolím Jizery a po jejích svazích prochází nadregionální biokoridor K 32/V, N, T „Příhrazské 
skály - K 10 (Labe), v daném případě osa vodní, nivní a teplomilná doubravní. V trase 
nadregionálního biokoridoru jsou v ekologicky přijatelných vzdálenostech vložena regionální 
a lokální biocentra.  
Nadregionální biokoridory mají kromě osy ještě vymezeno ochranné pásmo, které podporuje 
tzv. koridorový efekt a všechny prvky vložené v ochranném pásmu jsou součástí 
nadregionálního biokoridoru. Řešené území leží v prostoru ochranné zóny a je tedy součástí 
nadregionálních biokoridorů. 
 
Navrhovaný záměr je situován výlučně do areálu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 
Vlastní plocha posuzované stavby v areálu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. nekoliduje 
s žádným popsaným skladebným nebo podpůrným prvkem místní nebo vyšší úrovně ÚSES. 
 
NATURA 2000: 
 
Evropsky významné lokality 
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Milovice - Mladá (kód lokality : CZ0214006). 
Jedná se o lokalitu  o rozloze 1244 ha. Podrobnější informace jsou v příloze č. 6. 
Ptačí oblasti 
Nejbližší ptačí oblastí dle NATURA 2000 je lokalita CZ0211011 - Žehuňský rybník - Obora 
Kněžičky, která však není záměrem dotčena. 
 
 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu těch složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
Úvodem této stati je třeba uvést, že žádná ze složek prostředí při realizaci záměru, za běžného 
provozu ani při eventuálním odstraňování záměru nebude významně ovlivněna. V dalším jsou 
tedy uvedeny pouze ty složky, které vůbec nějakým způsobem budou pravděpodobně 
ovlivněny, nikoliv však významně. 
 
Takovou složkou bude pouze ovzduší.  
 
Celý areál má několik zdrojů znečištění na úrovni kategorie velkého a středního zdroje 
znečišťování ovzduší. Vlivem provozování záměru nové technologie přibudou emise 
s obsahem tuhých látek a organických sloučenin uhlíku. Příspěvek nové technologie je 
podrobně popsán v Rozptylové studii ing. Martina Vraného. 
 
 
Všechny ostatní složky uvedené zejména v předchozí stati C1 budou bez reálného vlivu. 
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ČÁST     D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
  
 
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
  
 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Na základě výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že realizací záměru je dosahováno 
velmi malých koncentrací s nevýznamnými vlivy na ŽP. Za nejvýznamnější polutant 
v případě instalované technologie lze považovat naftalen a ostatní organické látky.  

Nejnižší pachový práh naftalenu je dle US EPA je udáván okolo 440 µg/m3, což dle 
rozptylové studie za podmínek běžného provozu nebude dosahováno.   

 
 
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
V rámci rozptylové studie je provedeno vyhodnocení emisí z nově instalované sušící linky na 
porézní kotouče a následně jsou vyhodnoceny příspěvky k imisím v blízkosti areálu. 
Sledovány byly: 

- Oxid dusičný - NO2 

- Oxidy dusíku – NOx  

- Oxid uhelnatý - CO 

- Tuhé znečišťující látky jako PM10  

- Oxid siřičitý jako SO2 

- Organické látky jako celkový organický uhlík 

Pro výše uvedené reprezentativní látky bylo provedeno srovnání s imisními limity dle 
platných zákonných norem. Celkově lze konstatovat, že realizací záměru je dosahováno velmi 
malých koncentrací s nevýznamnými vlivy na ŽP.  

Za nejvýznamnější polutant v případě instalované technologie lze považovat naftalen a ostatní 
organické látky.  

Organické látky   

V rámci rozptylové studie byly sledovány dva zdroje Organických látek vyjádřené jako 
celkový organický uhlík:  

• Dopalovací jednotka – do jednotky vstupuje zejména naftalen ze sušení, po reakcích 
uvnitř jednotky nelze jednoznačně stanovit portfolio vystupujících substancí – do 
hry vstupují různé druhy reakcí.  Emisní limit výrobce 20 mg/m3 však garantuje 
minimální zatížení okolí.  

• Fugitivní emise během výroby – vznikají při mísení, po sušení, uvolňují se 
z kotoučů při jejich použití a podobně. Zde se jedná zejména o naftalen a 
představuje cca 37% celkového hmotnostního toku emisí z nové jednotky. Blízkých 
koncentrací kolem tohoto procenta bude dosahovat i v rámci příspěvků organických 
látek u obytné zástavby.  
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Vzhledem k velkému naředění vzdušiny z dopalovací jednotky, výkonu klimatizačních 
jednotek, které vzduch ředí ve vysokém poměru, převýšení komínů nad terénem, lze 
předpokládat, že příspěvky všech organických látek budou rovněž velmi malé, viz výsledky 
rozptylové studie.  

Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo 
k zaznamenatelnému zhoršení situace v oblasti.  

 
 
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
I když se situace vzhledem k současnému stavu mírně zhorší, z hlediska nejbližších objektů 
trvalého bydlení je velmi pravděpodobné, že nebudou nadlimitně ovlivněny (není sice 
potvrzeno hlukovou studií, avšak vzhledem k celkové situaci lze toto s vysokou 
pravděpodobností prohlásit).  
 
 
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Charakter posuzovaného záměru nevyžaduje zpracování hydrogeologické posouzení vlivu 
stavby na režim podzemních a povrchových vod.  
Vliv na množství povrchových a podzemních vod 
Posuzovaná změna technologie bude probíhat ve stávající výrobní hale. Zastavěné plochy 
nebudou rozšiřovány, nebudou realizovány žádné nové budovy. Množství srážkových vod a 
systém jejich odvádění do vod povrchových se oproti stávajícímu stavu nezmění. Množství čerpaných podzemních vod se nezvýší, posuzovaná změna technologie nemá oproti stávající 
mu způsobu výroby zvýšenou potřebu vody. Vliv posuzované změny technologie na množství 
povrchových a podzemních vod lze vyloučit.  
Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod 
Kvalita povrchových nebo podzemních vod může být ohrožena mimořádnou událostí 
vzniklou únikem závadných látek při provozu technologie, v důsledku provozu autodopravy i 
při souvisejících činnostech, jako je skladování závadných látek, shromažďování 
nebezpečných odpadů apod. Za havárii lze považovat i poruchu technologie čistírny 
odpadních vod, která by měla za následek vypouštění odpadní vody znečištěné nad rámec 
platného povolení. Ohroženým je tok Jizery při úniku závadných látek do kanalizace a 
kolektor podzemní vody při vsaku do půdy. Oproti stávajícímu stavu však realizací 
posuzovaného záměru nedojde ke změnám.  
Protože riziko havárie nelze úplně eliminovat, je nezbytné přijmout opatření ke snížení 
nebezpečí vzniku havárie a ke snížení jejích škodlivých následků (zpracování plánu opatření 
pro případ havárie, pravidelné proškolování zaměstnanců, kteří nakládají se závadnými 
látkami, zajištění dostatečného množství sanačního materiálu a pomůcek pro odstranění 
škodlivých následků havárie atd.).  
Přímý vliv na povrchové vody vlivem vypouštění odpadních vod s obsahem naftalenu je 
podrobně popsán v kapitole B.III.2 se závěrem, že hodnoty letálních koncentrací pro ryby a 
dafnie nebudou ani v nejnepříznivějším případě dosaženy.  
Shrnutí: 
Provoz výrobního areálu jako celku včetně související autodopravy představuje potenciální 
riziko ohrožení kvality povrchových i podzemních vod. Při dodržení preventivních opatření 
lze toto riziko výrazně snížit.  
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D.1.5. Vlivy na půdu 
 
Jak je uvedeno ve stati B.II.1., realizace proběhne na nezemědělské půdě, žádná část  záměru 
také neleží na půdě určené k pěstování lesa. Nedojde tedy k úbytku zemědělské půdy a půda 
určená k pěstování lesa nebude dotčena.  
 
  
D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
V oblasti záměru se nenalézají využitelná ložiska nerostných surovin ani poddolované území. 
V tomto směru tedy realizace ani provozování záměru jako celku nebude mít vliv na 
horninové prostředí. Přírodním zdrojem s identifikovatelným vlivem je zejména zemědělská 
půda, která však nebude zasažena, obdobně půda určená k pěstování lesa a tyto vlivy navíc 
byly hodnoceny již v předchozím bodě. Hodnocení vlivu na vody bylo předmětem bodu 
D.1.4. 
  
 
D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. 
 
Dle místního šetření nebude v rámci areálu nutný zásah do zeleně, v areálu se vyskytují pouze 
běžné živočišné a rostlinné druhy organismů, které nebudou novou technologií ovlivněny. 
Vzhledem k výše uvedenému nebude mít z tohoto hlediska realizace a provozování záměru 
jako celku pozorovatelný vliv.  
 
 
  
D.1.8. Vlivy na krajinu 
 
Vzhledem k charakteru záměru, kdy záměr leží uvnitř stávající haly, nemůže se tento v daném 
směru projevit.  
 
 
 
D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Vliv na kulturní památky je možno vyloučit (realizace na úrovni stávající podlahy, žádná 
stavební ani jiná kulturní památka se v blízkosti nevyskytuje).   

 
Vliv na hmotný majetek vlivem realizace i provozování záměru je významně kladný, neboť 
dojde k realizaci záměru a tím z tradičního ekonomického hlediska k celkovému zhodnocení 
území lokality.  

 
 
 
D.1.10   Jiné vlivy 
 
Nejsou popsány. 
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Záměr svým provozem, vzhledem k emisím do ovzduší a potřebou dopravy surovin a 
hotových výrobků ovlivní území a populaci v městě Benátky nad Jizerou a nejbližším 
přilehlém okolí. Vzhledem k závěrům rozptylové studie škodlivin v ovzduší a odhadu 
příspěvku nárůstu hladiny akustického tlaku vlivem provozu nové technologie lze 
konstatovat, že vliv je zanedbatelný. 
 
 
D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
 
Realizace a provozování záměru ani případné odstranění záměru nebudou mít přeshraniční 
vliv. 
 
 
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na ŽP 
 
- v rámci projektové přípravy vyřešit protipožární zabezpečení stavby, které umožní 
bezpečnou evakuaci osob z ohroženého objektu, zabrání šíření požáru uvnitř objektu bez 
porušení jeho stability po předpokládanou ekvivalentní dobu trvání požáru, zabrání šíření 
požáru na jiné objekty nebo pozemky ve vlastnictví jiných majitelů a umožní účinný a 
bezpečný zásah požárních jednotek, 
- v rámci projektové přípravy vyřešit odvod vzdušiny obsahující emise tak, aby byly 
spolehlivě splněny emisní limity, 
- při realizaci - hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní době, 
- při provozování záměru zajistit správné zacházení s komponenty pro výrobu porézních 
kotoučů, především skladovací nádoby a prostory pro naftalen, 
- provozním řádem bude zajištěn bezproblémový provoz všech zařízení, 
- v rámci zkušebního provozu po zahájení provozování záměru zajistit měření znečištění 
ovzduší v závislosti na následných doporučeních vyplývajících z později zpracovávaných 
dokumentů (odborný posudek z hlediska znečištění ovzduší). 
 
 
D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování oznámení, použité podklady  
 
Podklady použité při zpracování oznámení se jeví jako dostatečné pro zhodnocení vlivů 
realizace i provozování záměru životní prostředí.  
 
Při hodnocení vlivů bylo použito podkladů předaných firmou CARBORUNDUM 
ELECTRITE a.s., příslušných obecně platných právních předpisů, odborné literatury, archivu 
zpracovatele a vlastního místního šetření, včetně fotodokumentace vlastní i přejaté. 
 
Stručný výčet odborných podkladů: 

- údaje a mapa katastru nemovitostí 
- studie záměru 
- bezpečnostní listy naftalenu a komponentů brusných kotoučů 
- rozptylová studie ing. Martin Vraný 
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- provozní řád velkého zdroje znečištění ovzduší 
- havarijní plán dle zákona o vodách 
- roční hlášení produkce odpadů, emise do ovzduší, poplatkové hlášení dle zákona o 

vodách 
- vyšší geomorfologické jednotky České republiky 
- příslušné listy ÚSES zájmové oblasti 
- legislativní předpisy platné v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného 

zdraví 
- vlastní terénní průzkumy a zjištění  

 
 
 
 
 
 
ČÁST   E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁM ĚRU 
 
Záměr není předkládán ve variantách co se týká umístění ani co se týká řešení ploch. 
Předložené dispoziční řešení se při daných parametrech záměru vzhledem k situaci i vlivům 
na okolní životní prostředí jeví jako schůdné a optimální.  
 
 
 
 
 
ČÁST   F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
Mapová i další dokumentace je dostatečně doložena v přílohách, které jsou zařazeny za 
textovou částí. 
 
 
F.2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Aktivity investora nebudou zatěžovat životní prostředí více, než je uvedeno v tomto 
oznámení. Budou používány výhradně certifikované materiály a suroviny. Suroviny jsou i 
budou odebírány od zavedených dodavatelů a jsou i budou vybaveny příslušnými doklady či 
certifikáty. 
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ČÁST   G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
 
Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí 
 
1)  Vliv na ovzduší 
 
V rámci rozptylové studie byly sledovány dva zdroje Organických látek vyjádřené jako 
celkový organický uhlík:  
Dopalovací jednotka – do jednotky vstupuje zejména naftalen ze sušení, po reakcích uvnitř 
jednotky nelze jednoznačně stanovit portfolio vystupujících substancí. Emisní limit výrobce 
20 mg/m3 však garantuje minimální zatížení okolí.  
Fugitivní emise během výroby – vznikají při míchání, před a po sušení, uvolňují se z kotoučů 
při jejich použití a podobně. Zde se jedná zejména o naftalen a představuje cca 37% 
celkového hmotnostního toku emisí z nové jednotky.  
Vzhledem k velkému naředění vzdušiny z dopalovací jednotky, výkonu klimatizačních 
jednotek, které vzduch ředí ve vysokém poměru, převýšení komínů nad terénem, lze 
předpokládat, že příspěvky všech organických látek budou rovněž velmi malé, viz výsledky 
rozptylové studie.  
Pachový práh naftalenu nebude při běžném provozu překračován.  
 
Doporučená opatření: 

1. Po uvedení technologie do provozu provést autorizované měření 
emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a naftalenu jako celkového 
organického uhlíku (TOC).   

 
 
2)  Vliv na vodu  
 
Dle teoretického výpočtu příspěvku naftalenu ke znečištění odpadních technologických vod, a 
posouzení účinnosti ČOV na odstranění naftalenu vyplývá, že příspěvek nové technologie ke 
znečištění vod na výstupu z výrobního závodu bude nevýznamný. 
 
Doporučená opatření: 

2. Po projednání s příslušným vodohospodářským orgánem 
doporučuji stanovit emisní limit PAU (polyaromatické uhlovodíky) 
ve vodě přečištěné v ČOV. 

 
 
 
3)  Odpady 
 
K seznamu běžně produkovaných odpadů ve společnosti přibude odpad naftalenu z odsávání 
prosévání a odpad s obsahem naftalenu z výroby. Nepoužitelná surovina k opětovnému 
přimíchání bude nabídnuta k odprodeji (naftalen z prosévání), popř. likvidována odbornou 
firmou jako nebezpečný odpad.  
 
 
 



  Výroba porézních kotoučů, CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 

Consulteco s.r.o.,  srpen 2011  32 / 32 

Doporučená opatření: 
3. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat 

prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných 
ostatních látek škodlivých vodám, a to jak pro etapu výstavby, tak i 
pro vlastní provoz.  

4. Zajistit vhodné, těsně uzavřené nádoby na ukládání naftalenu a 
odpadu z naftalenu, aby bylo maximálně omezeno riziko těkání a 
zápachu v pracovním prostředí.   

 
 
4)  Pracovní prostředí  
 
Omezení expozice zaměstnanců naftalenu bude provedeno technickými úpravami pracovišť. 
Odsávání musí vyhovovat Směrnici pro výbušné prostředí.  
 
Doporučená opatření: 

5. Po uvedení technologie do provozu provést měření koncentrace 
prachu a těkavých organických látek v pracovním prostředí na 
místech, kde dochází k možnosti fugitivních úniků naftalenu 
(prosévání, míchačka, sušárna). Dle výsledků měření určit vhodné 
OOPP.  

 
 
5)   Další vlivy 
 
V této chvíli nebyly vyhodnoceny žádné další významné vlivy záměru. 
 
 
Po zhodnocení všech podkladů  D O P O R U Č U J I  zavedení nové technologie výroby 
brusných nástrojů. 
 
  
 
 
 
 ČÁST H 
PŘÍLOHY  
 
Příloha č. 1 – Situace záměru na plánu města v měřítku 1 : 12 000 
Příloha č. 2 – Mapa areálu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. 
Příloha č. 3 - Výrobní schéma záměru (bez měřítka) 
Příloha č. 4 – Bezpečnostní listy 
Příloha č. 5 – Autorizace zpracovatele oznámení 
Příloha č. 6 - Kopie dalších dokladů se vztahem k záměru 
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A. ÚVOD  
Projekt řeší instalaci nové linky pro výrobu porézních brusných kotoučů ve stávající výrobní 
hale „Výroba Classic“ areálu firmy Carborundum Electrite a.s.  

Důvodem realizace je klesající poptávka po standardním sortimentu firmy, kdy výrobní 
kapacita 2000 t brusných kotoučů je v současnosti vytížena na úrovni cca 1200 t/rok a výhled 
pro tento obor nevykazuje pozitivní trend ve spotřebě.   

Navrhovaná výroba bude sloužit k diverzifikaci portfolia výrobků s maximální kapacitou 840 
tun porézních kotoučů za rok s tím, že instalací zařízení dojde i k trvalému omezení 
stávajících kapacit standardní výroby.  

V rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí z nově instalované sušící linky na porézní 
kotouče a následně jsou vyhodnoceny příspěvky k imisím v blízkosti areálu. Sledovány byly: 

- Oxid dusičný - NO2 

- Oxidy dusíku – NOx  

- Oxid uhelnatý - CO 

- Tuhé znečišťující látky jako PM10  

- Oxid siřičitý jako SO2 

- Organické látky jako celkový organický uhlík 

  

B. ÚDAJE O INVESTOROVI  
Obchodní firma 

 CARBORUNDUM ELEKTRITE a.s. 

Identifikační údaje 
Identifikační číslo:  45148295 
DIČ:   CZ45148295 

Sídlo (bydliště)  

Sídlo provozovatele:   Tovární ulice, 294 71 Benátky nad Jizerou   
 

C. PŘEDMĚT POSOUZENÍ  

1. Kapacita záměru   

Kapacita 1 sušárny je maximálně 2 tuny výrobků v rámci jednoho cyklu trvajícího 36 hodin.  

Roční kapacita pak vychází = 2 tuny/cyklus * 17,5 cyklů/měsíc x 12 měsíců = 420 t porézních 
kotoučů za rok.  

Instalovány budou dvě sušárny, celková kapacita bude tedy 840 t porézních kotoučů za rok.  

2. Umístění záměru  

Kraj:   Středočeský  

Okres:    Mladá Boleslav  

Obec:   Benátky nad Jizerou  

Katastrální území: Nové Benátky  

Pozemky:        sušící linka – st. p. 232/1 
 dopalovací jednotka a komínový výdech – 365/1    
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Umístění záměru – širší pohled  

 
Umístění záměru – fotomapa  
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3. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

Dle zadavatele se bude jednat o dvě sušárny na vysušení brusných kotoučů s obsahem podílu 
naftalenu a vlhkosti s odvodem vzdušiny do dopalovací jednotky.   

Sušárny jsou provedeny v ex provedení, to mimo jiné znamená, že ohřev zboží je nepřímý 
(výměník olej vzduch) výkon 350 kW maximální, teplota uvnitř sušárny 20- 120°C s různými 
prodlevami a režimy (80°C – naftalen, 100-120°C voda). Pro ohřev termického oleje se 
využívá výměník dopalovací jednotky. 

1 kg směsi obsahuje cca:  

 13% pojiva (škrob...) 

 13% naftalenu  

 Zbytek tvoří zrno korundu  

Dle sdělení provozovatele se množství uvolněného naftalenu mimo sušárnu bude pohybovat 
pod úrovní 1%, kdy hlavní část fugitivních emisí vznikne při míchání směsi, vyskladňování 
ze sušárny a při použití brusných kotoučů, kdy se bude uvolňovat naftalen s uzavřených pórů.  

Zpracovateli RS nebyla poskytnuta žádná další relevantní data ohledně výrobního procesu. 
Bez ohledu na technologii je pro zpracovatele RS klíčová funkce dopalovací jednotky, která 
je určující pro emise látek do ovzduší.  

Dopalovací jednotka, základní garantovaná charakteristika: 

 Výfukové plyny 7200 NM/h,  

 Teplota spalin na výstupu ze zařízení 120 °C,  

 Maximální koncentrace organických látek na vstupu 5 mg/m3,  

 Dopalovaná substance: Naftalen  

 Obsah organického uhlíku na výstupu: nejvýše 20 mg/m3  

 Teplota předehřevu 561 °C  

 Teplota při spalování 750°C  

 Účinnost tepelného výměníku 70%  

 Spotřeba zemního plynu na 7,200 Nm3/ h vzdušiny 

o Bez dopalování organických substancí cca 61 Nm3/ h 

o S koncentrací organických znečišťujících látek 2 g/Nm3 cca 49 Nm3/ h 
(Předpoklad výhřevnosti organické substance 30 000 kJ/kg) 

 Doba setrvání vzduchu ve spalovací komoře je 0,7 sec při 7.200 Nm³. 

 Směšování vstupní vzdušiny pro zamezení vzniku výbušného prostředí je 3000 Nm³/ 
h, zbytek vzdušiny je přisáván z venkovního prostředí pro naředění.   
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Situace instalace – dispoziční uspořádání po realizaci  

 

Pec I. Pec II.  

„Olejové vytápění“ 

Dopalovací jednotka 
s tepelným výměníkem  
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Dopalovací jednotka  
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D. ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY 

1. Třídy stability (zdroj SYMOS 97) 

Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pět tříd stability 
s rozdílnými rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastně zahrnuje tři třídy stabilní, jednu 
třídu normální a jednu třídu labilní. 

I. superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Znečišťující látky se i ve 
viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace znečišťujících látek při zemi jsou nízké 
a ve vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní výšce 
komína) jsou v této třídě počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto 
tvrzení platí i v rovině jako důsledek pádové rychlosti částic. 

II. stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek stále velmi malý, i když lepší než v třídě prvé. 

III. izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,5 oC/100 m (vertikální 
teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mění jen málo) jsou rozptylové 
podmínky lepší, jedná se přechodovou třídu stability mezi stabilními třídami a třídou 
normální. 

IV. normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100 m jsou rozptylové 
podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou třídu vyskytující se v atmosféře krajin málo nebo 
mírně zvlněných nejčastěji. 

V. konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními gradienty většími než 0,8 oC/100 m jsou 
rozptylové podmínky nejlepší, ale v důsledku intenzivních vertikálních konvektivních pohybů 
se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké koncentrace 
znečišťujících látek. 

Uvedená typizace předpokládá, že v celé vrstvě atmosféry, kde dochází k rozptylu 
znečišťujících látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu. 

Četnost výskytu jednotlivých tříd stability bývá většinou následující: 

Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tříd stability  

Třída stability Vertikální 
teplotní 
gradient 

Popis Typická 
četnost 
výskytu 

I. superstabilní       -1,6 silné inverze 5 – 10 % 
II. stabilní - 1,6     -0,7 běžné inverze 10– 25 % 
III. izotermní - 0,7      0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 
IV. normální   0,6      0,8 dobré rozptylové podmínky 30 – 40 % 
V.konvektivní (labilní)       0,8 rychlý rozptyl znečišťujících látek 5 – 15 % 

2. Třídy rychlosti větru (SYMOS 97)  

Rychlost větru se v metodice popisuje pomocí 3 tříd rychlosti: 

třída rychlosti větru rozmezí rychlosti [m.s-1] třídní rychlost [m.s-1] 
1. slabý vítr od 0 do 2,5 včetně 1,7 
2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetně 5,0 
3. silný vítr nad 7,5  11,0 

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 
m nad zemí. 
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3. Možné kombinace tříd stability a rychlosti větru (SYMOS 97) 

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. Následující tabulka 
obsahuje rozmezí rychlostí větru a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru při jednotlivých 
třídách stability ovzduší: 

Rozmezí rychlostí větru a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru pro jednotlivé třídy stability 
ovzduší. 

třída stability rozmezí vyskytujících se rychlostí 
větru [m.s-1] 

výskyt tříd rychlostí větru 
 

I 0 - 2,5 1 
II 0 - 5,0 1, 2 
III rychlost není omezena 1, 2, 3 
IV rychlost není omezena 1, 2, 3 
V 0 - 5,0 1, 2 

V praxi se tedy může vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná 
růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, musí tedy obsahovat relativní 
četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových podmínek 
a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. Četnosti se udávají v % s 
přesností na 2 desetinná místa. 

4. Depozice a transformace znečišťujících látek (SYMOS 97)  

Znečišťující látky v atmosféře se podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické procesy, při nichž se látka, často 
katalytickou reakcí, mění na jinou, čímž dochází k úbytku původní příměsi, nebo o fyzikální 
procesy. Ty se dále dělí podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány na suchou a mokrou 
depozici. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, 
mokrá depozice je vymývání těchto látek padajícími srážkami. 

V modelu je možné počítat jen s prvním přiblížením k reálnému stavu a uvažovat jen roční 
průměrné hodnoty výše zmíněných rychlostí jednotlivých procesů odstraňování příměsí z 
atmosféry. Podle průměrné délky setrvání znečišťujících látek v ovzduší rozdělujeme 
jednotlivé látky do tří kategorií. V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraňování 
pro jednotlivé kategorie znečišťujících látek. 

třída příklad vybraných 
znečišťujících látek 

průměrná doba 
setrvání v ovzduší 

koeficient 
odstraňování ku [s-1] 

I sirovodík 
chlorovodík 
peroxid vodíku 
dimetyl sulfid 

20 hodin 1,39.10-5 

II oxid siřičitý 
oxid dusnatý 
oxid dusičitý 
amoniak 
sirouhlík 
formaldehyd 

6dní 1,93.10-6 

III oxid dusný 
oxid uhelnatý 
oxid uhličitý 
metan 
vyšší uhlovodíky 
metyl chlorid 
karbonyl sulfid 

2 roky 1,59.10-8 
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E. IMISNÍ LIMITY  
Imisní limity jsou uvedeny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Přehled imisních limitů je uveden v následujících tabulkách (dle přílohy č. 1 k uvedenému 
NV): 

 

 



  Farm Projekt 

RS Výroba porézních kotoučů Carborundum Electrite a.s.    Strana 11 (celkem 37) 

 

F. IMISNÍ POZADÍ  
Imisní pozadí   

Imisní pozadí přímo v posuzované oblasti není známo. Podle podkladů se bude jednat o 
lokalitu s průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR. V rámci širších vztahů je možná interakce 
se stacionárními a mobilními zdroji znečišťování ovzduší v  okolí. Jedná se mimo jiné o 
lokální topeniště v obcích, záměry jiných subjektů přispívajících ke znečištění ovzduší 
v okolí, dopravu na komunikacích.  

Z hlediska neregionálního a globálního lze předpokládat transfery znečišťujících látek 
z jiných oblastí České republiky, Polska, Německa, Rakouska a dalších zemí. 

Nejbližší sledované imisní pozadí jsou dle údajů z tabelárních ročenek Českého 
hydrometeorologického ústavu:  

1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO) 

Lokalizace 
Zeměpisné souřadnice: 50° 25´ 43.126" sš 14° 54´ 49.894" vd 
Nadmořská výška: 224 m 
Lokalita se nachází cca 16 km severovýchodně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/U/R 
EOI - typ stanice – rovina, velmi málo zvlněný terén 
EOI - typ zóny – městská 
EOI - charakteristika zóny - obytná 

Doplňující údaje 
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén 
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí 
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 

Umístění: Stanice je umístěna ve sportovním areálu blízko sídliště. 

 

 



  Farm Projekt 

RS Výroba porézních kotoučů Carborundum Electrite a.s.    Strana 12 (celkem 37) 

2. Lokalita Ondřejov (SONR) 
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 48.647" sš 14° 46´ 57.451" vd 
Nadmořská výška: 514 m 
Lokalita se nachází cca 41 km jihozápadně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/S/C 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – venkovská 
EOI - charakteristika zóny - přírodní 

Doplňující údaje 
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%) 
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost 
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 
Umístění: Stanice je umístěna v areálu Astronomického ústavu asi 20m od přijímací 
antény radioteleskopu. 

3. Lokalita Jičín (HJIC) 
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 26´ 22.196" sš 15° 21´ 9.508" vd 
Nadmořská výška: 283 m 
Lokalita se nachází cca 40 km severovýchodně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/U/R 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – městská 
EOI - charakteristika zóny - obytná 

Doplňující údaje 
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén 
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.) 
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 

Umístění: Travnatá plocha na školním pozemku, v starší zástavbě města. 

Přehled dostupných dat za rok 2010 z hlediska imisního pozadí  
Oxid Dusičný NO2 

 
Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům. 
1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO) 103,7 58,0 61,7 46,7 19,2 
2. Lokalita Ondřejov (SONR) 78,0 30,4 52,6 26,0 11,2 
3. Lokalita Jičín (HJIC) - - - - - 

Oxidy dusíku NOx 
 

Měřící stanice 
Rok 2010 

Maximální hod. 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům. 
1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO) - - - - - 
2. Lokalita Ondřejov (SONR) 161,6 36,7 90,2 30,2 12,8 
3. Lokalita Jičín (HJIC) - - - - - 
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Oxid siřičitý SO2 

 
Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům. 
1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO) 70,0 21,6 33,5 18,3 5,3 
2. Lokalita Ondřejov (SONR) 61,0 22,1 27,1 19,9 4,6 
3. Lokalita Jičín (HJIC) - - - - - 

Částice PM10 

 
Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální hod. 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům. 
1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO)* 311,9 96,7 194,0 93,6 29,5 
2. Lokalita Ondřejov (SONR) - - - - - 
3. Lokalita Jičín (HJIC)** - - 167,0 84,0 25,9 

* V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci hodnot 
kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 44 a 50% kvantil 24,4 µg/m3.  

** V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci 
hodnot kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 35 a 50% kvantil 20 µg/m3. 

Oxid uhelnatý CO  

 
Měřící stanice 

Rok 2010 
Maximální 8 hod. 
koncentrace [µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům. 
1. Lokalita Mladá Boleslav (SMBO) 1733,6 - 1060,7 770,0 353,3 
2. Lokalita Ondřejov (SONR) - - - - - 
3. Lokalita Jičín (HJIC) - - - - - 

Odhad imisního pozadí pro lokalitu bez zahrnutí posuzovaného záměru  

 
Chemická 
sloučenina 

Rok 2010 
Maximální hod. 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 

koncentrace [µg/m3] 
Roční průměrná 

koncentrace [µg/m3] 
Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet. průměr 

NO2 105 55 60 45 18 
NOx 140 70 75 55 21 
SO2 80 30 33 20 6 
PM10*  300 90 180 80 26 
CO  1700 (8h) 1200 (8h) 1300 900 350 

* Počet překročení denního limitu 30 
Jednotlivé hodnoty byly stanoveny v rámci vytvořené sítě (vyloučeny byly lokality 
s reprezentativností do 4 km) s přihlédnutím k místním podmínkám. Pro stanovení imisního 
pozadí bylo též využito analogie s obdobnými lokalitami. Pro zajištění bezpečnosti výpočtu 
došlo k úmyslnému nadhodnocení pozadí.  

Imisní pozadí platí pro oblast výpočtové sítě v okolí záměru, tedy v okruhu cca 2 km. 
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G. VĚTRNÁ RŮŽICE  
Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování směrů větru ve 
stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových ručiček. Vítr, který 
vane od východu, vane ze směru 90°, od jihu z 180°, od západu z 270° a ze severu z 360°. To 
znamená, že větrnou růžici lze jednoduše vyjádřit v pravoúhlé souřadné soustavě, ve které osa 
X míří k východu a osa Y k severu.  
 
Větrná růžice – pro výpočet je použita větrná růžice pro lokalitu Benátky nad Jizerou   

 

H. METODIKA VÝPOČTU  
Vyhodnocení emisí posuzovaného střediska z hlediska imisních dopadů na okolí 
programem   SYMOS97, Verze 6.0.2887.14755 

Pro potřeby vyhodnocení emisí byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje a 
související dopravy.   

Výpočet je realizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS97“, zveřejněném ve věstníku 
životního prostředí České Republiky. (1998 duben, částka 3)  

Metodika výpočtu umožňuje: 

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 
rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů,  

- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem 
kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.  

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, 
které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability 
ovzduší, 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, 
která může nastat), 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může 
nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy 
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může 
nastat), 

- roční průměrné koncentrace, 

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost 
od zdroje, 

- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru, 

- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity). 
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I. VSTUPNÍ DATA PRO ZPRACOVÁNÍ   
 Mapový podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1:10 000 s vrstevnicemi.  

 Výškopis – byl zvolen interní výškopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrů 
v souřadném systému JTSK. 

1. Vypočtené emise  

Přestože dopalovací jednotka nemá uvedený jmenovitý tepelný výkon zdroje, lze jej odvodit 
ze spotřeby zemního plynu při výkonu na prázdno, který je 61 Nm3/h, to odpovídá výkonu 
cca 570 kW. 

Pro vyčíslení množství unikajících emisí ze spalin zemního plynu z instalovaných zařízení 
bylo použito emisních faktorů dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/5009 Sb., o zjišťování  emisí  
ze  stacionárních  zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší. To neplatí pro emise TOC, kde byla převzata garance výrobce.  

Příloha 2 

Bod 2. Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování 
paliv. 

Jmenovitý tepelný výkon zdroje  TZL SO2 NOx CO OL* 

kg/106m3 spáleného zemního plynu 
Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) 
do 0,2 MW 

20 2,0 x S
(9,6)

1300 320 64

Emisní faktor (kg/106 m3 spáleného ZP) 
nad 0,2 MW do 5MW 

20 2,0 x S
(9,6)

1300 320 64

* nemetanické těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík  
S  -  obsah  síry v původním vzorku paliva pro kapalná paliva (% hm.), propan-butan (g/kg), 
plynná paliva (mg/m3) 
Emise z dopalovací jednotky nově instalované sušárny - ze spalování ZP – zdroj č. 1   
Název objektu / číslo zdroje   Výroba Classic 

Název zdroje   Dopalovací jednotka z výroby porézních kotoučů  

Provozní hodiny   7560 h/rok  

Denní provoz   24 h 

Roční spotřeba zemního plynu*   400 680 m3/rok 

Hodinová spotřeba  53 m3/hodina  

Množství spalin celkem max. n.p.  7200 m3/hodina  

Koeficient alfa  86 % 

Teplota plynů  120 °C 

Výška výduchu komína  14 m 

Průměr výdechu  500 mm  kruhový 

Vypočtené emise   TZL  SO2  NOx  CO  TOC**  Jednotka 

Roční emise  8.0136 3.846528 520.884 128.2176  1088.64  kg/rok

Hodinová emise  1.06 0.51 68.90 16.96  144.00  g/hod.

Emise za sekundu  2.94E‐04 1.41E‐04 1.91E‐02 4.71E‐03  4.00E‐02  g/s

* předpoklad 1/3 spotřeby ZP na maximální úrovni, 2/3 času na běžné úrovni   
**TOC bylo vypočteno na základě emisního limitu dodavatele dopalovací pece 20 mg/m3 zemní 

plyn + organika 
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Výpočet fugitivních emisí – odhad – zdroj č. 2 

Investorem je na základě analýzy technologie předpokládáno uvolnění cca 1% emisí naftalenu 
z celkového objemu substance. Dle složení substance lze odhadnout váhovou ztrátu finálního 
produktu na cca 20%.  

Do dvou pecí tedy vstupuje cca 5000 kg materiálu (4000 kg hotových výrobků / 0,8 
hmotnostní úbytek)  

Obsah naftalenu je pak 5000 kg vstupní směsi x 0,13 = 650 kg, z toho 1% je 6,5 kg.  

Z 1% uvolněných fugitivních emisí lze dle podkladů předpokládat:  

 z poloviny vytěká do prostředí mimo odtah při míchání a odvozu ze sušárny.  

 z poloviny zůstane uzavřen v pórech kotoučů a k jeho vytěkání dojde až během použití 
kotouče.  

Průměrný hmotnostní sekundový tok naftalenu během operace je tedy 0,0251 g/s.  

Celkový roční tok emisí z haly je 3,25 Kg * 17,5 cyklů za měsíc * 12 měsíců = 682,5 kg/rok  

Poznámka: RS neřeší další úniky naftalenu do vody, či jiných medií, to je předmětem 
Oznámení EIA.  

Přepočet na TOC  

Naftalen je sumárním vzorcem C10H8 = 128,17 g/mol, přepočet na TOC je ca 0,9375  

Průměrný hmotnostní sekundový tok naftalenu přepočteného na TOC během operace je tedy 
0,0234 g/s.  

K uvolňování těchto emisí bude sloužit klimatizace na budově, rovněž nelze vyloučit úniky 
ostatními výduchy v budově a při transportu do skladu.  

Fugitivní úlet emisí byl vzhledem k okolnostem aproximativně nahrazen plošným zdrojem o 
výšce 12 m nad zemí, neboť hlavním zdrojem do venkovního prostředí bude klimatizace, ne 
však jediným.  

   

2. Referenční body 

Referenční body  

1. Pro výpočty izolinií byla zvolena sít 10 x 10 referenčních bodů (100 celkem) ve výšce 2 
metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbližší chráněné objekty a okolí záměru. 
Vzdálenost mezi body je 400 metrů v ose x a 280 m v ose y. Osa x je orientovaná od 
západu na východ a osa Y od jihu na sever. 

2. Bod 101 - cca 95 m jihovýchodním směrem od dopalovací jednotky se nachází obytný 
objekt číslo popisné 324 na stavební parcele číslo 256.   

3. Bod 102 - cca 70 m jižním směrem od dopalovací jednotky se nachází obytný objekt 
číslo popisné 319 na stavební parcele číslo 253.   

4. Bod 103 - cca 85 m severozápadním směrem od dopalovací jednotky se nachází objekt 
občanské vybavenosti číslo popisné 301 na stavební parcele číslo 244/4.   

5. Bod 104 - cca 140 m severozápadním směrem od dopalovací jednotky se nachází 
obytný objekt číslo popisné 513 na stavební parcele číslo 523.   
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Přehled referenčních bodů 

 

J. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  
Výsledky byly hodnoceny z hlediska: 

1. Maximální hodinové koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd 
stabilit a tří stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, 
který může v hodnocené lokalitě nastat. 

2. Maximální denní koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd 
stabilit a tři stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, 
který může v hodnocené lokalitě nastat v rámci hodnocených denních koncentrací.  

3. Průměrné roční koncentrace  

* Poznámka: pro oxid uhelnatý byl stanoven 8 hodinový klouzavý průměr dle nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb. 

Zobrazení izolinií  

Zobrazení izolinií je z důvodu dostatečné reprezentativnosti datových polí s výpočty, povaze 
jednotlivých posuzovaných substancí provedeno pro nejvýznamnější reprezentanty emisí 
spojených s provozem.  
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1. Tabulkové výsledky modelování 

1.1. SO2 – příspěvky záměru µg/m3 

Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 3,74E-03 4,90E-03 6,15E-03 2,87E-03 4,82E-03 7,29E-03 6,10E-03 5,70E-03 2,97E-03 2,64E-03 

max. den. 2,86E-03 3,75E-03 4,71E-03 2,21E-03 3,71E-03 5,61E-03 4,68E-03 4,36E-03 2,57E-03 2,29E-03 

prům. rok 2,93E-05 3,88E-05 4,85E-05 3,37E-05 3,90E-05 4,30E-05 4,12E-05 3,93E-05 2,96E-05 2,63E-05 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 4,13E-03 5,42E-03 7,02E-03 6,37E-03 3,16E-03 1,09E-02 8,49E-03 6,82E-03 3,19E-03 2,82E-03 

max. den. 3,17E-03 4,14E-03 5,39E-03 4,89E-03 2,45E-03 8,38E-03 6,52E-03 5,23E-03 2,71E-03 2,45E-03 

prům. rok 3,31E-05 4,43E-05 5,89E-05 5,97E-05 3,64E-05 6,49E-05 5,80E-05 5,05E-05 3,59E-05 3,02E-05 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 4,42E-03 6,03E-03 7,60E-03 9,38E-03 2,90E-03 1,80E-02 1,14E-02 3,72E-03 3,42E-03 3,28E-03 

max. den. 3,40E-03 4,62E-03 5,81E-03 7,18E-03 2,30E-03 1,47E-02 8,88E-03 2,99E-03 2,89E-03 2,83E-03 

prům. rok 3,63E-05 5,05E-05 6,85E-05 9,18E-05 4,13E-05 1,14E-04 8,62E-05 5,17E-05 4,24E-05 3,47E-05 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 4,80E-03 6,85E-03 1,05E-02 2,50E-03 2,76E-02 1,48E-02 4,43E-03 3,83E-03 3,64E-03 3,85E-03 

max. den. 3,70E-03 5,22E-03 8,25E-03 2,00E-03 2,13E-02 1,13E-02 3,18E-03 2,98E-03 3,05E-03 3,27E-03 

prům. rok 3,99E-05 5,87E-05 9,30E-05 4,67E-05 2,41E-04 1,32E-04 8,13E-05 6,32E-05 4,92E-05 4,00E-05 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 4,80E-03 6,21E-03 9,78E-03 5,79E-03 1,29E-02 7,33E-03 4,76E-03 4,22E-03 4,20E-03 3,90E-03 

max. den. 3,67E-03 4,78E-03 8,04E-03 4,24E-03 1,02E-02 6,36E-03 3,68E-03 3,26E-03 3,57E-03 3,34E-03 

prům. rok 4,02E-05 5,51E-05 9,44E-05 1,00E-04 2,01E-04 1,23E-04 1,04E-04 7,70E-05 5,75E-05 4,39E-05 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 4,76E-03 6,20E-03 8,88E-03 4,08E-03 5,23E-03 6,22E-03 5,22E-03 6,06E-03 5,53E-03 3,70E-03 

max. den. 3,63E-03 4,73E-03 6,84E-03 3,19E-03 4,47E-03 5,38E-03 3,98E-03 5,04E-03 4,77E-03 3,21E-03 

prům. rok 3,92E-05 5,26E-05 7,94E-05 7,09E-05 6,52E-05 1,52E-04 1,24E-04 9,23E-05 6,61E-05 4,53E-05 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 4,61E-03 5,60E-03 3,87E-03 4,14E-03 5,95E-03 6,35E-03 6,29E-03 9,41E-03 6,93E-03 3,48E-03 

max. den. 3,55E-03 4,27E-03 3,01E-03 3,02E-03 4,93E-03 5,27E-03 4,71E-03 7,70E-03 5,63E-03 3,00E-03 

prům. rok 3,52E-05 4,40E-05 5,02E-05 5,47E-05 5,56E-05 1,02E-04 1,22E-04 9,97E-05 6,83E-05 4,26E-05 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 4,21E-03 3,33E-03 2,69E-03 3,26E-03 4,52E-03 6,41E-03 5,94E-03 7,41E-03 6,63E-03 5,18E-03 

max. den. 3,24E-03 2,79E-03 2,21E-03 2,48E-03 3,26E-03 4,78E-03 4,73E-03 6,18E-03 5,09E-03 4,08E-03 

prům. rok 3,05E-05 3,40E-05 3,37E-05 3,68E-05 4,64E-05 7,96E-05 9,68E-05 8,37E-05 6,25E-05 4,72E-05 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 2,47E-03 2,63E-03 2,52E-03 4,21E-03 6,33E-03 7,80E-03 6,36E-03 4,69E-03 5,65E-03 4,85E-03 

max. den. 2,13E-03 2,20E-03 2,02E-03 3,38E-03 5,36E-03 6,76E-03 5,49E-03 4,03E-03 4,58E-03 3,72E-03 

prům. rok 2,33E-05 2,57E-05 2,63E-05 3,71E-05 4,77E-05 6,72E-05 7,53E-05 6,50E-05 5,56E-05 4,34E-05 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 2,23E-03 2,64E-03 3,22E-03 3,95E-03 4,59E-03 6,85E-03 6,62E-03 4,39E-03 3,97E-03 4,35E-03 

max. den. 1,92E-03 2,25E-03 2,68E-03 3,28E-03 3,87E-03 5,90E-03 5,56E-03 3,81E-03 3,43E-03 3,50E-03 

prům. rok 1,94E-05 2,21E-05 2,61E-05 3,12E-05 3,47E-05 5,09E-05 5,89E-05 5,35E-05 4,63E-05 3,95E-05 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 350 24 

Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 125 3 

Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 20 - 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů  Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  65 65 65 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 0,028 0,021 2,41E-04 101 0,01 0,01 1,44E-04 

Příspěvek k limitům  0,008% 0,017% 0,0012% 102 0,01 0,01 3,64E-05 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 0,01 0,01 1,15E-04 

Referenční bod 1 1 1 104 0,01 0,01 1,25E-04 

Koncentrace 0,002 0,002 1,94E-05 

Příspěvek k limitům  0,001% 0,002% 0,0001% Příspěvky záměru k imisním limitům  
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Koncentrace 0,006 0,005 6,06E-05 101 0,003% 0,007% 0,0007% 

Příspěvek k limitům  0,002% 0,004% 0,0003% 102 0,003% 0,007% 0,0002% 

Imisní pozadí v lokalitě  103 0,003% 0,007% 0,0006% 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok 104 0,002% 0,005% 0,0006% 

SO2 30 20 6 

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  65 65 65 101 30,01 20,01 6,00 

Koncentrace 30,03 20,02 6,00 Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 102 30,01 20,01 6,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Referenční bod 1 1 1 103 30,01 20,01 6,00 

Koncentrace 30,00 20,00 6,00 Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 104 30,01 20,01 6,00 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Koncentrace 30,01 20,00 6,00 

Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 
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1.2. NOx – příspěvky záměru µg/m3  

Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,51 0,66 0,83 0,39 0,65 0,99 0,83 0,77 0,40 0,36 

max. den. 0,39 0,51 0,64 0,30 0,50 0,76 0,63 0,59 0,35 0,31 

prům. rok 3,97E-03 5,25E-03 6,58E-03 4,57E-03 5,29E-03 5,82E-03 5,58E-03 5,33E-03 4,01E-03 3,56E-03 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,56 0,73 0,95 0,86 0,43 1,48 1,15 0,92 0,43 0,38 

max. den. 0,43 0,56 0,73 0,66 0,33 1,14 0,88 0,71 0,37 0,33 

prům. rok 4,48E-03 6,00E-03 7,97E-03 8,09E-03 4,94E-03 8,79E-03 7,86E-03 6,84E-03 4,87E-03 4,09E-03 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,60 0,82 1,03 1,27 0,39 2,44 1,54 0,50 0,46 0,44 

max. den. 0,46 0,63 0,79 0,97 0,31 1,99 1,20 0,41 0,39 0,38 

prům. rok 4,91E-03 6,85E-03 9,29E-03 1,24E-02 5,60E-03 1,55E-02 1,17E-02 7,01E-03 5,74E-03 4,70E-03 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,65 0,93 1,42 0,34 3,73 2,00 0,60 0,52 0,49 0,52 

max. den. 0,50 0,71 1,12 0,27 2,88 1,53 0,43 0,40 0,41 0,44 

prům. rok 5,41E-03 7,95E-03 1,26E-02 6,33E-03 3,26E-02 1,79E-02 1,10E-02 8,57E-03 6,66E-03 5,42E-03 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,65 0,84 1,32 0,78 1,75 0,99 0,65 0,57 0,57 0,53 

max. den. 0,50 0,65 1,09 0,57 1,38 0,86 0,50 0,44 0,48 0,45 

prům. rok 5,45E-03 7,46E-03 1,28E-02 1,35E-02 2,72E-02 1,66E-02 1,41E-02 1,04E-02 7,79E-03 5,94E-03 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,65 0,84 1,20 0,55 0,71 0,84 0,71 0,82 0,75 0,50 

max. den. 0,49 0,64 0,93 0,43 0,60 0,73 0,54 0,68 0,65 0,43 

prům. rok 5,31E-03 7,13E-03 1,08E-02 9,61E-03 8,83E-03 2,06E-02 1,68E-02 1,25E-02 8,95E-03 6,13E-03 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,62 0,76 0,52 0,56 0,81 0,86 0,85 1,27 0,94 0,47 

max. den. 0,48 0,58 0,41 0,41 0,67 0,71 0,64 1,04 0,76 0,41 

prům. rok 4,77E-03 5,96E-03 6,80E-03 7,41E-03 7,53E-03 1,38E-02 1,65E-02 1,35E-02 9,25E-03 5,77E-03 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,57 0,45 0,36 0,44 0,61 0,87 0,80 1,00 0,90 0,70 

max. den. 0,44 0,38 0,30 0,34 0,44 0,65 0,64 0,84 0,69 0,55 

prům. rok 4,13E-03 4,61E-03 4,56E-03 4,98E-03 6,29E-03 1,08E-02 1,31E-02 1,13E-02 8,47E-03 6,40E-03 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,33 0,36 0,34 0,57 0,86 1,06 0,86 0,64 0,76 0,66 

max. den. 0,29 0,30 0,27 0,46 0,73 0,92 0,74 0,55 0,62 0,50 

prům. rok 3,15E-03 3,48E-03 3,56E-03 5,02E-03 6,46E-03 9,10E-03 1,02E-02 8,80E-03 7,54E-03 5,88E-03 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,30 0,36 0,44 0,54 0,62 0,93 0,90 0,59 0,54 0,59 

max. den. 0,26 0,31 0,36 0,44 0,52 0,80 0,75 0,52 0,46 0,47 

prům. rok 2,62E-03 2,99E-03 3,53E-03 4,23E-03 4,69E-03 6,89E-03 7,98E-03 7,25E-03 6,27E-03 5,35E-03 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení 

Koncentrace - - 

Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace - - 

Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 30 - 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  65 65 65 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 3,73 2,88 3,26E-02 101 1,46 1,21 1,95E-02 
Příspěvek k limitům  - - 0,11% 102 1,36 1,16 4,93E-03 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 1,39 1,14 1,55E-02 
Referenční bod 1 1 1 104 1,13 0,85 1,69E-02 

Koncentrace 0,30 0,26 2,62E-03 

Příspěvek k limitům  - - 0,01% Příspěvky záměru k imisním limitům  
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Koncentrace 0,78 0,62 8,21E-03 101 - - 0,06% 

Příspěvek k limitům  - - 0,03% 102 - - 0,02% 

Imisní pozadí v lokalitě  103 - - 0,05% 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok 104 - - 0,06% 

NOx 70 55 21 

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  65 65 65 101 71,46 56,21 21,02 

Koncentrace 73,73 57,88 21,03 Splnění leg. limitu  - - ANO 

Splnění leg. limitu  - - ANO 102 71,36 56,16 21,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - - ANO 

Referenční bod 1 1 1 103 71,39 56,14 21,02 

Koncentrace 70,30 55,26 21,00 Splnění leg. limitu  - - ANO 

Splnění leg. limitu  - - ANO 104 71,13 55,85 21,02 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - - ANO 

Koncentrace 70,78 55,62 21,01 

Splnění leg. limitu  - - ANO 
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1.3. NO2 – příspěvky záměru µg/m3 

Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,08 0,10 0,12 0,06 0,09 0,13 0,12 0,11 0,06 0,06 

max. den. 0,06 0,07 0,09 0,04 0,07 0,10 0,09 0,08 0,05 0,05 

prům. rok 7,18E-04 9,00E-04 1,07E-03 7,42E-04 8,39E-04 8,98E-04 8,86E-04 8,91E-04 7,34E-04 6,88E-04 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,09 0,11 0,13 0,12 0,06 0,19 0,15 0,13 0,06 0,06 

max. den. 0,06 0,08 0,10 0,09 0,04 0,14 0,11 0,10 0,05 0,05 

prům. rok 7,93E-04 9,97E-04 1,24E-03 1,21E-03 7,52E-04 1,27E-03 1,17E-03 1,11E-03 8,56E-04 7,68E-04 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,09 0,12 0,14 0,16 0,06 0,30 0,20 0,07 0,07 0,07 

max. den. 0,07 0,09 0,10 0,12 0,04 0,24 0,15 0,05 0,06 0,06 

prům. rok 8,52E-04 1,11E-03 1,39E-03 1,74E-03 8,04E-04 2,08E-03 1,67E-03 1,11E-03 9,78E-04 8,59E-04 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,10 0,13 0,19 0,05 0,43 0,22 0,07 0,07 0,07 0,08 

max. den. 0,07 0,10 0,15 0,04 0,32 0,17 0,05 0,05 0,06 0,07 

prům. rok 9,24E-04 1,27E-03 1,84E-03 9,04E-04 3,96E-03 2,24E-03 1,53E-03 1,31E-03 1,10E-03 9,70E-04 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,10 0,12 0,18 0,09 0,19 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08 

max. den. 0,07 0,09 0,14 0,07 0,14 0,09 0,05 0,06 0,07 0,07 

prům. rok 9,23E-04 1,17E-03 1,84E-03 1,79E-03 3,10E-03 1,94E-03 1,88E-03 1,55E-03 1,27E-03 1,05E-03 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,10 0,12 0,16 0,06 0,09 0,11 0,08 0,10 0,11 0,08 

max. den. 0,07 0,09 0,12 0,05 0,08 0,09 0,06 0,09 0,09 0,07 

prům. rok 9,00E-04 1,11E-03 1,55E-03 1,29E-03 1,05E-03 2,33E-03 2,21E-03 1,83E-03 1,44E-03 1,08E-03 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,10 0,11 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,17 0,14 0,07 

max. den. 0,07 0,08 0,05 0,05 0,07 0,08 0,08 0,14 0,11 0,06 

prům. rok 8,17E-04 9,48E-04 1,02E-03 1,03E-03 9,64E-04 1,71E-03 2,21E-03 1,98E-03 1,49E-03 1,03E-03 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,09 0,06 0,05 0,05 0,07 0,10 0,10 0,14 0,13 0,11 

max. den. 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 0,11 0,10 0,08 

prům. rok 7,25E-04 7,68E-04 7,18E-04 7,32E-04 8,63E-04 1,44E-03 1,85E-03 1,72E-03 1,39E-03 1,14E-03 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,05 0,05 0,05 0,07 0,11 0,14 0,11 0,09 0,12 0,11 

max. den. 0,05 0,04 0,04 0,06 0,09 0,12 0,10 0,08 0,09 0,08 

prům. rok 5,80E-04 6,03E-04 5,85E-04 7,63E-04 9,28E-04 1,30E-03 1,52E-03 1,40E-03 1,28E-03 1,07E-03 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,13 0,13 0,09 0,08 0,10 

max. den. 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,11 0,10 0,07 0,07 0,08 

prům. rok 4,97E-04 5,35E-04 5,96E-04 6,77E-04 7,25E-04 1,05E-03 1,25E-03 1,20E-03 1,11E-03 1,00E-03 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 200 18 

Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace - - 

Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 40 - 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  65 65 65 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 0,43 0,32 3,96E-03 101 0,16 0,13 2,07E-03 

Příspěvek k limitům  0,21% - 0,010% 102 0,15 0,12 5,30E-04 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 0,16 0,12 1,67E-03 

Referenční bod 13 13 1 104 0,14 0,10 1,88E-03 

Koncentrace 0,05 0,04 4,97E-04 

Příspěvek k limitům  0,02% - 0,001% Příspěvky záměru k imisním limitům  
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Koncentrace 0,10 0,08 1,22E-03 101 0,08% - 0,005% 

Příspěvek k limitům  0,05% - 0,003% 102 0,07% - 0,001% 

Imisní pozadí v lokalitě  103 0,08% - 0,004% 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok 104 0,07% - 0,005% 

NO2 55 45 18 

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  65 65 65 101 55,16 45,13 18,00 

Koncentrace 55,43 45,32 18,00 Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Splnění leg. limitu  ANO - ANO 102 55,15 45,12 18,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Referenční bod 13 13 1 103 55,16 45,12 18,00 

Koncentrace 55,05 45,04 18,00 Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Splnění leg. limitu  ANO - ANO 104 55,14 45,10 18,00 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Koncentrace 55,10 45,08 18,00 

Splnění leg. limitu  ANO - ANO 
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1.4. CO – příspěvky záměru µg/m3 

Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,05 0,07 0,09 0,07 0,10 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 

max. den. 0,04 0,06 0,07 0,05 0,08 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 

prům. rok 6,75E-04 8,83E-04 1,12E-03 9,96E-04 1,08E-03 1,03E-03 9,95E-04 9,31E-04 8,08E-04 6,92E-04 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,06 0,08 0,10 0,12 0,08 0,16 0,12 0,11 0,08 0,06 

max. den. 0,05 0,06 0,08 0,09 0,06 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 

prům. rok 7,66E-04 1,02E-03 1,34E-03 1,55E-03 1,25E-03 1,50E-03 1,34E-03 1,23E-03 9,92E-04 8,00E-04 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,07 0,09 0,12 0,16 0,09 0,27 0,18 0,10 0,08 0,07 

max. den. 0,05 0,07 0,09 0,12 0,07 0,22 0,14 0,09 0,07 0,06 

prům. rok 8,44E-04 1,18E-03 1,64E-03 2,29E-03 1,70E-03 2,72E-03 2,14E-03 1,56E-03 1,19E-03 9,06E-04 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,07 0,10 0,16 0,08 0,42 0,30 0,15 0,11 0,09 0,07 

max. den. 0,05 0,08 0,13 0,06 0,32 0,26 0,12 0,09 0,08 0,06 

prům. rok 9,28E-04 1,38E-03 2,23E-03 2,04E-03 5,59E-03 4,31E-03 2,92E-03 1,97E-03 1,39E-03 1,03E-03 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,07 0,09 0,16 0,17 0,40 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 

max. den. 0,05 0,07 0,13 0,14 0,31 0,19 0,13 0,10 0,08 0,06 

prům. rok 9,39E-04 1,30E-03 2,36E-03 3,72E-03 8,94E-03 6,63E-03 4,04E-03 2,41E-03 1,59E-03 1,12E-03 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,07 0,09 0,13 0,13 0,20 0,24 0,17 0,14 0,11 0,08 

max. den. 0,06 0,07 0,10 0,11 0,17 0,20 0,14 0,12 0,09 0,06 

prům. rok 9,24E-04 1,25E-03 1,97E-03 3,11E-03 4,28E-03 8,57E-03 4,72E-03 2,66E-03 1,70E-03 1,17E-03 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,07 0,08 0,11 0,14 0,19 0,20 0,17 0,15 0,11 0,07 

max. den. 0,05 0,06 0,09 0,12 0,15 0,16 0,15 0,12 0,09 0,06 

prům. rok 8,32E-04 1,07E-03 1,66E-03 2,23E-03 2,95E-03 4,90E-03 4,12E-03 2,50E-03 1,66E-03 1,12E-03 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,07 0,08 0,08 0,11 0,15 0,17 0,15 0,13 0,10 0,08 

max. den. 0,05 0,07 0,07 0,09 0,13 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 

prům. rok 7,36E-04 9,97E-04 1,17E-03 1,46E-03 1,94E-03 2,83E-03 3,00E-03 2,15E-03 1,49E-03 1,12E-03 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,15 0,13 0,10 0,09 0,08 

max. den. 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 

prům. rok 6,60E-04 7,81E-04 8,97E-04 1,21E-03 1,45E-03 1,88E-03 2,08E-03 1,77E-03 1,35E-03 1,02E-03 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 

max. den. 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,08 0,06 0,06 

prům. rok 5,54E-04 6,52E-04 7,85E-04 9,46E-04 1,05E-03 1,33E-03 1,49E-03 1,41E-03 1,17E-03 9,35E-04 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Legislativní limit Max.8hod. 
Přípustná četnost 

překročení  

Koncentrace 10000 - 

Legislativní limit Max. den  
Přípustná četnost 

překročení  

Koncentrace - - 

Legislativní limit Prům. rok  
Přípustná četnost 

překročení  

Koncentrace - - 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Prům. rok Sledované ref. body Max.8hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  65 65 55 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 0,42 0,32 8,94E-03 101 0,35 0,29 1,17E-02 

Příspěvek k limitům  0,004% - - 102 0,38 0,29 4,26E-03 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Prům. rok 103 0,33 0,27 9,49E-03 

Referenční bod 1 91 1 104 0,27 0,23 7,36E-03 

Koncentrace 0,05 0,04 5,54E-04 

Příspěvek k limitům  0,001% - - Příspěvky záměru k imisním limitům  
Aritmetický průměr Max.8hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.8hod. Max. den Prům. rok 

Koncentrace 0,12 0,10 1,88E-03 101 0,003% - - 

Příspěvek k limitům  0,001% - - 102 0,004% - - 

Imisní pozadí v lokalitě  103 0,003% - - 

Chemická sloučenina Max.8hod. Max. den Prům. rok 104 0,003% - - 

CO 1200 900 350 

Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.8hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  65 65 55 101 1 200,35 900,29 350,01 

Koncentrace 1 200,42 900,32 350,01 Splnění leg. limitu  ANO - - 

Splnění leg. limitu  ANO - - 102 1 200,38 900,29 350,00 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - - 

Referenční bod 1 91 1 103 1 200,33 900,27 350,01 

Koncentrace 1 200,05 900,04 350,00 Splnění leg. limitu  ANO - - 

Splnění leg. limitu  ANO - - 104 1 200,27 900,23 350,01 

Aritmetický průměr Max.8hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - - 

Koncentrace 1 200,12 900,10 350,00 

Splnění leg. limitu  ANO - - 
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1.5. PM10 – příspěvky záměru µg/m3 

Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 7,74E-03 1,01E-02 1,28E-02 6,24E-03 1,03E-02 1,53E-02 1,28E-02 1,19E-02 6,28E-03 5,54E-03 

max. den. 5,52E-03 7,25E-03 9,14E-03 4,46E-03 7,38E-03 1,09E-02 9,15E-03 8,49E-03 5,08E-03 4,48E-03 

prům. rok 6,10E-05 8,06E-05 1,01E-04 7,10E-05 8,20E-05 8,97E-05 8,61E-05 8,19E-05 6,19E-05 5,48E-05 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 8,55E-03 1,12E-02 1,45E-02 1,35E-02 6,75E-03 2,27E-02 1,76E-02 1,42E-02 6,68E-03 5,94E-03 

max. den. 6,12E-03 8,00E-03 1,04E-02 9,63E-03 4,87E-03 1,62E-02 1,26E-02 1,02E-02 5,31E-03 4,80E-03 

prům. rok 6,87E-05 9,20E-05 1,22E-04 1,25E-04 7,73E-05 1,35E-04 1,21E-04 1,05E-04 7,51E-05 6,31E-05 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 9,14E-03 1,25E-02 1,59E-02 1,98E-02 6,19E-03 3,75E-02 2,38E-02 7,84E-03 7,18E-03 7,01E-03 

max. den. 6,57E-03 8,93E-03 1,13E-02 1,41E-02 4,54E-03 2,85E-02 1,73E-02 5,91E-03 5,69E-03 5,57E-03 

prům. rok 7,54E-05 1,05E-04 1,43E-04 1,92E-04 8,82E-05 2,39E-04 1,80E-04 1,08E-04 8,87E-05 7,25E-05 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 9,96E-03 1,42E-02 2,18E-02 5,31E-03 5,75E-02 3,15E-02 9,26E-03 8,06E-03 7,68E-03 8,20E-03 

max. den. 7,15E-03 1,01E-02 1,60E-02 3,95E-03 4,13E-02 2,27E-02 6,18E-03 5,88E-03 6,04E-03 6,42E-03 

prům. rok 8,29E-05 1,22E-04 1,94E-04 9,95E-05 5,03E-04 2,80E-04 1,70E-04 1,32E-04 1,03E-04 8,35E-05 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 9,95E-03 1,29E-02 2,06E-02 1,26E-02 2,80E-02 1,53E-02 9,95E-03 8,92E-03 8,86E-03 8,30E-03 

max. den. 7,09E-03 9,25E-03 1,57E-02 8,78E-03 1,99E-02 1,24E-02 7,16E-03 6,46E-03 7,08E-03 6,57E-03 

prům. rok 8,36E-05 1,15E-04 1,97E-04 2,12E-04 4,27E-04 2,57E-04 2,18E-04 1,61E-04 1,20E-04 9,15E-05 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 9,91E-03 1,29E-02 1,85E-02 8,52E-03 1,09E-02 1,30E-02 1,09E-02 1,29E-02 1,18E-02 7,81E-03 

max. den. 7,05E-03 9,14E-03 1,33E-02 6,20E-03 8,71E-03 1,05E-02 7,74E-03 1,01E-02 9,40E-03 6,31E-03 

prům. rok 8,15E-05 1,09E-04 1,65E-04 1,49E-04 1,36E-04 3,18E-04 2,60E-04 1,94E-04 1,38E-04 9,45E-05 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 9,56E-03 1,16E-02 8,16E-03 8,64E-03 1,24E-02 1,33E-02 1,35E-02 1,98E-02 1,45E-02 7,43E-03 

max. den. 6,86E-03 8,27E-03 5,96E-03 5,86E-03 9,58E-03 1,02E-02 9,58E-03 1,50E-02 1,09E-02 5,92E-03 

prům. rok 7,31E-05 9,15E-05 1,05E-04 1,15E-04 1,17E-04 2,15E-04 2,56E-04 2,08E-04 1,42E-04 8,89E-05 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 8,72E-03 7,01E-03 5,68E-03 6,82E-03 9,44E-03 1,38E-02 1,27E-02 1,57E-02 1,37E-02 1,08E-02 

max. den. 6,27E-03 5,52E-03 4,32E-03 4,85E-03 6,34E-03 9,71E-03 9,52E-03 1,21E-02 9,83E-03 7,89E-03 

prům. rok 6,32E-05 7,12E-05 7,06E-05 7,72E-05 9,77E-05 1,68E-04 2,03E-04 1,75E-04 1,30E-04 9,82E-05 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 5,18E-03 5,53E-03 5,31E-03 8,94E-03 1,35E-02 1,66E-02 1,35E-02 9,90E-03 1,18E-02 1,00E-02 

max. den. 4,18E-03 4,34E-03 3,96E-03 6,76E-03 1,08E-02 1,34E-02 1,09E-02 7,96E-03 8,87E-03 7,18E-03 

prům. rok 4,87E-05 5,38E-05 5,51E-05 7,80E-05 1,01E-04 1,41E-04 1,58E-04 1,36E-04 1,16E-04 9,02E-05 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 4,68E-03 5,54E-03 6,74E-03 8,32E-03 9,72E-03 1,45E-02 1,40E-02 9,26E-03 8,37E-03 9,00E-03 

max. den. 3,77E-03 4,42E-03 5,27E-03 6,49E-03 7,71E-03 1,16E-02 1,09E-02 7,48E-03 6,71E-03 6,73E-03 

prům. rok 4,05E-05 4,62E-05 5,46E-05 6,55E-05 7,29E-05 1,06E-04 1,23E-04 1,12E-04 9,66E-05 8,20E-05 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení 

Koncentrace - - 

Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 50 35 

Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení 

Koncentrace 40 - 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Sledované ref. body Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  65 65 65 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 0,06 0,04 5,03E-04 101 0,02 0,02 3,01E-04 

Příspěvek k limitům  - 0,08% 0,0013% 102 0,02 0,02 7,62E-05 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 0,02 0,02 2,40E-04 

Referenční bod 1 1 1 104 0,02 0,01 2,62E-04 

Koncentrace 0,00 0,00 4,05E-05 

Příspěvek k limitům  - 0,01% 0,0001% Příspěvky záměru k imisním limitům  
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Koncentrace 0,01 0,01 1,27E-04 101 - 0,03% 0,0008% 

Příspěvek k limitům  - 0,02% 0,0003% 102 - 0,03% 0,0002% 

Imisní pozadí v lokalitě  103 - 0,03% 0,0006% 

Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok 104 - 0,02% 0,0007% 

PM10 90 80 26 Počet překročení denního limitu 8 
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  65 65 65 101 90,02 80,02 26,00 

Koncentrace 90,06 80,04 26,00 Splnění leg. limitu  - * ANO 

Splnění leg. limitu  - * ANO 102 90,02 80,02 26,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - * ANO 

Referenční bod 1 1 1 103 90,02 80,02 26,00 

Koncentrace 90,00 80,00 26,00 Splnění leg. limitu  - * ANO 

Splnění leg. limitu  - * ANO 103 90,02 80,01 26,00 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - * ANO 

Koncentrace 90,01 80,01 26,00 

Splnění leg. limitu  - * ANO 

 
* z hlediska ročního je indikováno bezproblémové splnění limitů ve sledované síti bodů. Pro denní 
koncentrace je obtížné stanovit jednoznačné imisní pozadí v daných bodech, neboť prachové částice 
vykazují v tomto směru nejméně predikovatelné chování – sekundární prašnost, kombinace 
s přírodními částicemi. Samotný záměr však je z hlediska PM10 přispěvatelem zcela zanedbatelným.  
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1.6. Organické látky jako celkový organický uhlík – příspěvky záměru µg/m3 
Souřadnice -712770 -712370 -711970 -711570 -711170 -710770 -710370 -709970 -709570 -709170 

-1023450 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1.53 1.99 2.48 1.26 1.98 2.85 2.32 2.13 1.23 1.54 

max. den. 1.17 1.52 1.89 0.97 1.52 2.19 1.79 1.65 1.04 1.27 

prům. rok 1.32E-02 1.75E-02 2.19E-02 1.63E-02 1.84E-02 1.99E-02 1.91E-02 1.79E-02 1.44E-02 1.50E-02 

-1023730 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1.67 2.18 2.80 2.59 1.35 4.11 3.14 2.51 1.87 1.63 

max. den. 1.28 1.67 2.14 1.98 1.05 3.15 2.41 1.94 1.56 1.34 

prům. rok 1.49E-02 2.00E-02 2.66E-02 2.80E-02 1.81E-02 2.98E-02 2.65E-02 2.34E-02 2.14E-02 1.73E-02 

-1024010 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1.77 2.39 3.00 3.69 1.34 6.72 4.08 2.29 1.98 1.64 

max. den. 1.36 1.83 2.29 2.82 1.05 5.40 3.21 1.91 1.64 1.34 

prům. rok 1.63E-02 2.28E-02 3.13E-02 4.28E-02 2.20E-02 5.54E-02 4.09E-02 3.36E-02 2.55E-02 1.86E-02 

-1024290 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 1.93 2.72 3.96 1.16 10.05 5.79 2.96 2.33 2.05 1.73 

max. den. 1.48 2.08 3.07 0.91 7.74 4.83 2.39 1.95 1.71 1.42 

prům. rok 1.80E-02 2.65E-02 4.17E-02 2.50E-02 1.16E-01 9.06E-02 6.51E-02 4.20E-02 2.96E-02 2.05E-02 

-1024570 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 1.91 2.42 3.85 2.49 6.05 5.57 3.03 2.47 2.22 1.80 

max. den. 1.46 1.85 3.10 2.11 4.66 4.26 2.35 2.06 1.87 1.48 

prům. rok 1.80E-02 2.46E-02 4.51E-02 6.42E-02 2.43E-01 2.66E-01 8.86E-02 5.07E-02 3.36E-02 2.26E-02 

-1024850 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 1.90 2.40 3.29 2.77 4.27 5.11 3.18 2.79 2.33 1.74 

max. den. 1.45 1.83 2.50 2.20 3.27 3.91 2.50 2.38 1.94 1.45 

prům. rok 1.74E-02 2.33E-02 3.52E-02 6.40E-02 1.28E-01 2.47E-01 9.73E-02 5.31E-02 3.29E-02 2.31E-02 

-1025130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 1.82 2.18 2.58 2.84 3.80 3.95 3.30 3.38 2.57 1.46 

max. den. 1.40 1.66 2.15 2.33 3.08 3.24 2.84 2.73 2.06 1.23 

prům. rok 1.56E-02 1.94E-02 3.35E-02 4.42E-02 6.24E-02 9.55E-02 8.11E-02 4.55E-02 3.10E-02 2.04E-02 

-1025410 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 1.69 2.14 2.01 2.38 3.25 3.77 3.22 2.87 2.42 1.99 

max. den. 1.29 1.76 1.66 1.96 2.71 3.24 2.75 2.36 1.86 1.55 

prům. rok 1.36E-02 2.06E-02 2.31E-02 2.85E-02 3.84E-02 5.39E-02 5.85E-02 3.94E-02 2.76E-02 2.12E-02 

-1025690 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 1.62 1.76 1.84 2.69 3.34 3.59 3.06 2.54 2.20 1.82 

max. den. 1.32 1.45 1.52 2.24 2.81 3.01 2.57 2.12 1.76 1.40 

prům. rok 1.37E-02 1.59E-02 1.76E-02 2.42E-02 2.78E-02 3.45E-02 3.93E-02 3.60E-02 2.52E-02 1.93E-02 

-1025970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 1.45 1.72 2.07 2.45 2.54 3.01 2.77 2.33 1.99 1.72 

max. den. 1.19 1.41 1.70 2.02 2.13 2.49 2.26 1.93 1.64 1.37 

prům. rok 1.14E-02 1.33E-02 1.60E-02 1.92E-02 1.99E-02 2.42E-02 2.74E-02 2.82E-02 2.39E-02 1.78E-02 
 

Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů Sledované referenční body  

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok 
Referenční 

bod  
Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod 65 65 56 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Koncentrace 10.05 7.74 2.66E-01 101 5.16 3.95 3.32E-01 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 102 4.86 3.72 2.23E-01 
Referenční bod 64 64 1 103 5.54 4.24 5.06E-01 
Koncentrace 1.16 0.91 1.14E-02 104 6.33 4.84 5.36E-01 
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 
Koncentrace 2.68 2.15 3.99E-02 

Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.  

Nejsou  
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2. Zobrazení izolinií  
2.1.1 Průměrná roční koncentrace NOx [g/m3]  
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2.1.2 Maximální hodinová koncentrace NOx [g/m3] 
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2.1.3 Průměrná roční koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík [g/m3]  
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2.1.4 Maximální denní koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík [g/m3] 
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2.1.1 Maximální hodinová koncentrace organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík [g/m3] 
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K. ZÁVĚR  
Projekt řeší instalaci nové linky pro výrobu porézních brusných kotoučů ve stávající výrobní hale 
„Výroba Classic“ areálu firmy Carborundum Electrite a.s.  

Důvodem realizace je klesající poptávka po standardním sortimentu firmy, kdy výrobní kapacita 
2000 t brusných kotoučů je v současnosti vytížena na úrovni cca 1200 t/rok a výhled pro tento obor 
nevykazuje pozitivní trend ve spotřebě.   

Navrhovaná výroba bude sloužit k diverzifikaci portfolia výrobků s maximální kapacitou 840 tun 
porézních kotoučů za rok s tím, že instalací zařízení dojde i k trvalému omezení stávajících kapacit 
standardní výroby.  

V rámci studie je provedeno vyhodnocení emisí z nově instalované sušící linky na porézní kotouče a 
následně jsou vyhodnoceny příspěvky k imisím v blízkosti areálu. Sledovány byly: 

- Oxid dusičný - NO2 

- Oxidy dusíku – NOx  

- Oxid uhelnatý - CO 

- Tuhé znečišťující látky jako PM10  

- Oxid siřičitý jako SO2 

- Organické látky jako celkový organický uhlík 

Pro výše uvedené reprezentativní látky bylo provedeno srovnání s imisními limity dle platných 
zákonných norem. Celkově lze konstatovat, že realizací záměru je dosahováno velmi malých 
koncentrací s nevýznamnými vlivy na ŽP.  

Za nejvýznamnější polutant v případě instalované technologie lze považovat naftalen a ostatní 
organické látky.  

Organické látky   

V rámci studie byly sledovány dva zdroje Organických látek vyjádřené jako celkový organický uhlík:  

 Dopalovací jednotka – do jednotky vstupuje zejména naftalen ze sušení, po reakcích uvnitř 
jednotky nelze jednoznačně stanovit portfolio vystupujících substancí – do hry vstupují různé 
druhy reakcí.  Emisní limit výrobce 20 mg/m3 však garantuje minimální zatížení okolí.  

 Fugitivní emise během výroby – vznikají při mísení, po sušení, uvolňují se z kotoučů při 
jejich použití a podobně. Zde se jedná zejména o naftalen a představuje cca 37% celkového 
hmotnostního toku emisí z nové jednotky. Blízkých koncentrací kolem tohoto procenta bude 
dosahovat i v rámci příspěvků organických látek u obytné zástavby.  

Vzhledem k velkému naředění vzdušiny z dopalovací jednotky, výkonu klimatizačních jednotek, 
které vzduch ředí ve vysokém poměru, převýšení komínů nad terénem, lze předpokládat, že 
příspěvky všech organických látek budou rovněž velmi malé, viz výsledky.  

Dle výsledků modelování nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k zaznamenatelnému 
zhoršení situace v oblasti.  

Záměr lze z hlediska posouzených údajů považovat za akceptovatelný.   

Ing. Martin Vraný  

Držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií 
podle § 15 odst. 1 písm. D) zákona o ochraně ovzduší.  
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Použité podklady: 

1. Bubník,J., Keder,J., Macoun,J. (ČHMÚ Praha), Maňák,J. (EKOAIR Praha): SYMOS´97. Systém 
modelování stacionárních zdrojů. Metodická příručka. ČHMÚ, Praha 1998. 

2. ČHMÚ: SYMOS´97, verze 03 Systém modelování stacionárních zdrojů (doplňky k verzi 97) 
Metodická příručka doplněk. ČHMÚ, Praha 2003. 

3. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
4. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 
5. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
6. Nařízení vlády č. 146/2007 o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
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L. PŘÍLOHY  
1. Autorizace 
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI(PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

1.1 Identifikace látky / směsi (přípravku) 
Obchodní název: Naftalenový koncentrát 
Chemický název: Naftalen 
Registrační číslo: 01-2119561346-37-0002 

1.2 Použití látky / směsi (přípravku) 
Meziprodukt pro chemické syntézy užívaný během svého celého životního cyklu za přísně kontrolovaných 
podmínek definovaných v čl. 18(4) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH. 

1.3 Identifikace společnosti / podniku 
� UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, Česká republika 

 �: +420 476 161 111 
 fax: +420 476 619 553 
 unipetrolrpa@unipetrol.cz 
 www.unipetrolrpa.cz 

• Ředitel úseku obchodu: �: +420 476 164 281 fax: +420 476 163 691
 jaroslava.svobodova@unipetrol.cz 

• Administrátor prodeje: �: +420 476 165 001 fax: +420 476 163 691 

� Zpracovatel bezpečnostního listu ludmila.krejcikova@unipetrol.cz 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 
• UNIPETROL RPA, s.r.o., �: +420 476 163 111 (nepřetržitě) 

 �: +420 476 162 111 (nepřetržitě) 
• CENTRUM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

Toxikologické informační středisko (TIS) �: +420 224 919 293 (nepřetržitě) 
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika �: +420 224 915 402 (nepřetržitě) 
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz 
fax: +420 224 914 570 

2.IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky / směsi (přípravku) 
Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. a odpovídajících právních předpisů 
EU (nařízení EP a Rady (ES) č.1272/2008, směrnice 67/548/EHS, směrnice 1999/45/ES): 

2.1.1 CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP) : 

KARCINOGENITA (KATEGORIE 2) Carc. 2, H 351 
AKUTNÍ TOXICITA (KATEGORIE 4) Acute Tox. 4, H 302 
NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ (KATEGORIE 1) Aquatic Acute 1, H 400 
NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ (KATEGORIE 1) Aquatic Chronic 1, H 410 

2.1.2 DSD a/nebo DPD (směrnice 67/548/EHS, případně směrnice 1999/45/ES) : 

KARCINOGENNÍ KAT.3 Karc.kat.3; R 40 
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ Xn; R 22

 NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ N; R 50-53 

Pozn.: Plné znění H-vět, EUH-vět a R-vět je uvedeno v oddíle 16 
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2.1.3 Prvky označení 

 

identifikátory produktu 
NAFTALENOVÝ KONCENTRÁT 

NAFTALEN / NAPHTHALENE 
indexové číslo: 601-052-00-2 

výstražný symbol nebezpečnosti 
 

 

GHS07 

 

 

GHS08 

 

 

GHS09 

signální slovo VAROVÁNÍ 

standardní  

věty o 

nebezpečnosti 

(H-,EUH-

věty) 

H302 
H351 
H410 

Zdraví škodlivý při požití. 
Podezření na vyvolání rakoviny. 
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

pokyny pro 

bezpečné 

zacházení 

(P-věty) 

P273 
P281 
P308+P313 
P501 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte požadované osobní ochranné prostředky. 
PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. 

 
UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Záluží 1, 436 70 Litvínov, Česká republika 
�: +420 476 161 111, +420 476 162 111, +420 476 163 111 

 

2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka 
Při požití zdraví škodlivý. Prach a výpary mohou dráždit dýchací cesty. Možné vstřebávání látky pokožkou a při 
kontaktu s kůží možný vznik dermatitid (kožních onemocnění). Mírně dráždí oči, při kontaktu hrozí riziko zákalu 
rohovky nebo zánětu spojivek. Při požití dráždí trávicí trakt, vyvolává zvracení a průjem. Může způsobit chvění, 
křeče, respirační paralýzu. Podezření na karcinogenní účinky. Může poškodit játra a ledviny a způsobit změny 
v krevním obrazu. Při manipulaci s horkým roztaveným produktem může dojít ke vzniku popálenin. 

2.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí 
Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

2.4 Nejzávažnější nepříznivé účinky fyzikálně-chemické a jiné 
Za běžné teploty hořlavá pevná látka. 

3.SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

Chemická látka (číslo CAS 91-20-3, číslo ES 202-049-5) 
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4.POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
4.1 Všeobecné pokyny 

PŘI POŽITÍ NEBO POPÁLENÍ JE NUTNÁ OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC. 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto 
bezpečnostního listu. Až do příchodu lékaře zajistit fungování životně důležitých funkcí (umělé dýchání, inhalace 
kyslíku, masáž srdce). Při bezvědomí nebo při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat postiženého ve stabilizované 
poloze. Při popálení I.st.(bolestivé zarudnutí) a II.st.(bolestivé puchýře) zasažená místa dlouhodobě chladit pod 
proudem studené vody, při popálení III.st.(zčernání, drolící se bledá kůže, zpravidla bez bolesti) postižená místa 
nechladit, pouze zakrýt čistou tkaninou. 
POŽADOVANÉ SPECIÁLNÍ PROSTŘEDKY NA PRACOVIŠTI: oční lázeň a bezpečnostní sprcha 

4.2 Při nadýchání 
Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu teplo, tělesný klid a nenechat ho chodit. Zajistit odbornou 
lékařskou pomoc. 
PŘÍZNAKY A ÚČINKY: dráždění sliznic 

4.3 Při styku s kůží 
Okamžitě odložit veškerý kontaminovaný oděv a obuv, zasažená místa omýt velkým množstvím vlažné vody za 
použití mýdla nebo jiného vhodného mycího prostředku (pokud nedošlo k poranění kůže) a po důkladném 
opláchnutí pokožku ošetřit reparačním krémem. Odborná lékařská pomoc. 
Při popálení neodstraňovat produkt, pouze překrýt sterilním obvazem (ev. čistou tkaninou) a okamžitá odborná 
lékařská pomoc. 
PŘÍZNAKY A ÚČINKY: dráždění 

4.4 Při zasažení očí 
Oči co nejrychleji vypláchnout čistou vlažnou vodou a ve vymývání pokračovat minimálně 15 minut - rozevřít 
víčka a důkladně vymývat mírným proudem od vnitřního k vnějšímu koutku oka. Odborná lékařská pomoc. 
PŘÍZNAKY A ÚČINKY: dráždění, zčervenání, bolest, rozmazané vidění 

4.5 Při požití 
Je-li postižený při vědomí a bez křečí, vypláchnout ústa vodou a nesnažit se vyvolat zvracení. Podat 5-10 
rozdrcených tablet aktivního uhlí v malém množství vody. Osobám v bezvědomí nic nepodávat ústy, pouze je 
uložit do stabilizované polohy. Zvrací-li postižený sám, uložit ho do stabilizované polohy, aby nevdechl zvratky. 
Zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
PŘÍZNAKY A ÚČINKY: bolesti břicha, zvracení, průjem 

5.OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Vhodné hasební prostředky 
Prášek, pěna, vodní sprcha. 
Vodní sprcha na chlazení kontejnerů. 

5.2 Hasební prostředky, které nesmějí být použity z bezpečnostních důvodů 
Neuvádí se. 

5.3 Upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení 
Se vzduchem může vytvářet výbušné směsi. Při tepelném rozkladu vznikají toxické a dráždivé plyny, včetně 
oxidů uhlíku. Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod. 

5.4 Speciální ochranné vybavení pro hasiče 
Úplný ochranný oblek a izolační dýchací přístroj. 

6.OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Preventivní opatření na ochranu osob 
Uzavřít místo nehody. Z místa vykázat všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zabránit 
přístupu do ohroženého prostoru. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Zabránit styku s látkou. Zabránit 
tvorbě prašnosti tuhého produktu. Při pracích na zneškodnění havárie používat všechny doporučené osobní 
ochranné prostředky. 
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6.2 Preventivní opatření na ochranu životního prostředí 
Zabránit dalšímu úniku látky. Ohraničit prostor. Zabránit průniku látky do povrchových i podzemních vod. Při 
průniku látky do vodního toku nebo vodní nádrže informovat odběratele vody, zastavit na nich provoz a 
využívání vody. Nesplachovat uniklý materiál do kanalizace. 

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění úniku 
Uniklý materiál mechanicky přemístit do vhodné suché nádoby pro další zpracování či pozdější zneškodnění 
Zneškodnit v souladu s platnou právní úpravou pro odpady. 

7.ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1 Pokyny pro zacházení 

Dodržovat veškerá protipožární opatření (zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným plamenem, odstranění všech 
možných zdrojů vznícení). Při manipulaci dodržovat obecná bezpečnostní a hygienická opatření. Používat 
doporučené osobní ochranné prostředky a dbát všech pokynů k vyloučení možného kontaktu látky s kůží, 
zasažení očí a možnosti nadýchání. Dbát, aby při manipulaci nedošlo k úniku do životního prostředí. 

7.2 Pokyny pro skladování 
Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. 
Skladovat na chladném dobře větraném místě s účinným odsáváním z dosahu zdrojů tepla a všech zdrojů 
vznícení. Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Neskladovat společně s  oxidačními činidly či jinými 
nekompatibilními látkami. Chránit před vlhkostí. Roztavený produkt skladovat v zásobnících vyhřívaných nad 
teplotu tuhnutí. Dbát, aby při skladování nedošlo k úniku do životního prostředí. 

7.3 Pokyny pro specifické použití 
Při manipulaci s roztaveným produktem zavést taková opatření, aby nedošlo ke vzniku popálenin. 

8.OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
8.1 Limitní hodnoty expozice 

Česká republika (nařízení vlády č.361/2007 Sb): 

Název PEL 

[mg.m
-3

] 

NPK-P 

[mg.m
-3

] 

naftalen 50 100 
PEL přípustný expoziční limit chemické látky v ovzduší 
NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší 

Evropská unie (směrnice 2006/15/ES): 

Název 8hodinový limit 

[mg.m
-3

] 

krátkodobý limit 

[mg.m
-3

] 

naftalen 50  
8hodinový limit měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin jako časově vážený 

průměr 
krátkodobý limit limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut 

8.2 Omezování expozice pracovníků 
Kolektivní ochranná opatření 

Celkové a místní větrání, účinné odsávání, protipožární opatření. 
Individuální ochranná opatření 

Zaměstnanci musí mít k dispozici osobní ochranné prostředky (OOP) pro ochranu očí, rukou a pokožky, které 
odpovídají charakteru vykonávaných činností. Tam, kde není možno technickými prostředky zajistit dodržení 
expozičních limitů stanovených pro pracovní prostředí nebo zajistit, aby vlivem expozice dýchacími cestami 
nedošlo k ohrožení zdraví lidí, musí být vybaveni i vhodnou ochranou dýchacích cest. Při nepřetržitém 
používání těchto prostředků při trvalé práci je nutno zařadit bezpečnostní přestávky, pokud to charakter OOP 
vyžaduje. Všechny OOP je třeba stále udržovat v použitelném stavu a poškozené nebo znečištěné ihned 
vyměňovat. 
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DOPORUČENÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP) : 
• dýchací orgány: respirátor s filtrem proti organickým parám a prachu (kombinovaný filtr 

A2B2E2K2P3), izolační dýchací přístroj 
• oči: ochranné brýle, ochranný štít 
• ruce ochranné rukavice 

 materiál rukavic tloušťka vrstvy doba průniku 

běžná pracovní činnost 
(možnost potřísnění) 

nitril 0,4 mm 480 minut 

likvidace úniku / havárie nitril 0,4 mm 480 minut 
 Použité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU 89/686/EEC a z ní vyplývající 

normy EN 374 – např. KCL 730 Camatril®Velours (potřísnění), pro které byly při laboratorních 

měřeních firmy KCL podle EN 374 stanoveny výše uvedené doby průniku. Doby platí pro produkt 

a použití popsané v bezpečnostním listu. V případě jiných skutečností je třeba obrátit se na 

dodavatele rukavic povolených CE (např. KCL CZ s.r.o., Suderova 2013, 709 00 Ostrava 9, 

www.klc.de.) 

• kůže: ochranný pracovní oděv, uzavřená obuv 
• další: oční lázeň, bezpečnostní sprcha 
• obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Dodržovat pravidla osobní hygieny. Znečištěné části oděvu 

okamžitě svléknout. Při práci nejíst, nepít a nekouřit ! Po práci a před jídlem či pitím důkladně umýt ruce a 
nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem. 

8.3 Omezování expozice životního prostředí 
Postupovat v souladu s platnými právní předpisy pro ochranu ovzduší a vod. 

9.FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
9.1 Obecné informace 

• skupenství při 20°C: pevné 
• barva: bílá až nažloutlá 
• zápach: charakteristický 

9.2 Informace důležité pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí 
• hodnota pH: není stanoveno 
• bod varu [°C]: 218 
• bod vzplanutí [°C]: 80 
• hořlavost hořlavý 
• meze výbušnosti - dolní mez [%obj]: 0,9 

   - horní mez [%obj]: 5,9 
• oxidační vlastnosti: nemá 
• tenze par při 20°C [kPa]: 0,006 
• hustota při 20°C [g.cm

-3]: 1,15 
• rozpustnost: není stanoveno 
• rozpustnost ve vodě při 20°C [g.l

-1]: 0,3 
• rozděl. koef. n-oktanol/voda [log Pow]: 3,2-3,6 
• viskozita při 20°C [mPa.s]: není stanoveno 
• hustota par (vzduch=1): není stanoveno 
• rychlost odpařování není stanoveno 

9.3 Další informace 
• teplota vznícení [°C]: 540 
• teplota tání / tuhnutí [°C]: cca 80 

10.STÁLOST A REAKTIVITA 
10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Koncentrace prachu v mezích výbušnosti, zdroje vznícení, vysoká teplota, vlhkost. 
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10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat 
Oxidační činidla. 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu 
Při tepelném rozkladu vznik oxidů uhlíku. 

11.TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1 Akutní nepříznivé účinky na zdraví 

Při požití zdraví škodlivý. Prach i výpary mohou dráždit dýchací cesty. Možné vstřebávání látky pokožkou a při 
kontaktu s kůží možný vznik dermatitid (kožních onemocnění). Mírně dráždí oči, při kontaktu hrozí riziko zákalu 
rohovky nebo zánětu spojivek. Při požití dráždí trávicí trakt, vyvolává zvracení a průjem. Může způsobit chvění, 
křeče, respirační paralýzu 

Akutní toxicita 
LD50 orálně - potkan nad 2000 mg.kg-1 
LD50 dermálně - potkan nad 2500 mg.kg-1 
LC50 inhalačně - potkan nad 100 ppm/8h 

Akutní dráždivost 
Kožní: slabě dráždí. 
Oční: slabě dráždí. 

11.2 Toxicita po opakovaných dávkách 
Může poškodit játra a ledviny a způsobit změny v krevním obrazu. 

11.3 Senzibilizace 
Testy na morčatech negativní 

11.4 Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci) 
Karcinogenita: 
Podezření na karcinogenní účinky. 

Mutagenita 
Ames test negativní. 

Reprodukční toxicita 
Testy negativní. 

11.5 Toxikokinetika, metabolismus, distribuce 
Není stanoveno. 

12.EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Ekotoxicita 

LC50, 96 hod.,ryby: 0,1 - 6 mg.l-1 
EC50, 48 hod., dafnie:2-8 mg.l-1 

12.2 Mobilita 
Není stanoveno. 

12.3 Persistence a rozložitelnost 
Těžce odbouratelný. 

12.4 Bioakumulační potenciál 
Předpokládá se biokoncentrace v organizmech (hodnota log Pow nad 3). 

12.5 Výsledky posouzení PBT 
Není stanoveno. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky na životní prostředí 
Produkt je ve smyslu vodního zákona č.254/2001 Sb. považován za závadnou látku a za látku nebezpečnou dle 
přílohy č.1 vodního zákona. 
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13.POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
13.1 Doporučený způsob odstraňování látky / směsi (přípravku) 

Využít nebo odstranit v souladu s platnými právními předpisy pro odpady. 
Doporučený způsob: energetické využití (spalování) 
Doporučené zařazení podle Katalogu: 16 05 08 

13.2 Doporučený způsob odstraňování znečištěného obalu 
Produkt je přepravován cisternovými vozidly. 

13.3 Opatření k omezení expozice při nakládání s odpady 
Postupovat v souladu s platnými právní předpisy pro ochranu osob, ovzduší a vod. 

13.3 Právní předpisy o odpadech platné v České republice 
Česká republika 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění 
Evropská unie 
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech 

14.INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
14.1 Přepravní klasifikace  

• Pozemní přeprava (ADR / RID) 
• pojmenování: NAFTALEN, ROZTAVENÝ 
• UN číslo: 2304 
• třída: 4.1 
• klasifikační kód: F2 
• obalová skupina: III 
• číslo nebezpečnosti: 44 
• značka / nálepka: 4.1  + značka pro látky ohrožující životní prostředí (symbol: ryba a strom) 

14.2 Speciální preventivní opatření při přepravě 
Produkt je při plnění zahříván na teplotu nad 100°C. 

15.INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1 Posouzení chemické bezpečnosti 
Bude doplněno v souvislosti s registrací podle nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006. 

15.2 Označení obalu látky / směsi (přípravku) 

 

název 

NAFTALENOVÝ KONCENTRÁT 
NAFTALEN 

ES: 202-049-5 
“označení ES“ 

 

grafický symbol 

nebezpečnosti 

  

 
zdraví škodlivý 

  

 
nebezpečný pro 
životní prostředí  

 

 

R-věty 

 

22-40-50/53 
Zdraví škodlivý při požití 

Podezření na karcinogenní účinky 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
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S-věty 

 

36/37-46-60-
61 

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 

 Společnost : UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Záluží 1, 436 70 Litvínov 

Česká republika 

�: +420 476 161 111, +420 476 162 111, +420 476 163 111 

 
15.3 Právní předpisy, které se na látku / směs (přípravek) vztahují 

Evropská unie 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) 
Česká republika 
Zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném 
znění 
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném 
znění 

16.DALŠÍ INFORMACE 
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět uvedených v oddílech 2 a/nebo 3 

R 22 Zdraví škodlivý při požití 
R 40 Podezření na karcinogenní účinky 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí 
H 302 Zdraví škodlivý při požití. 
H 351 Podezření na vyvolání rakoviny. 
H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H 410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Plnění povinností souvisejících s Nařízením EP a Rady č. 1907/2006 – REACH 
Uvedená chemická látka byla před-registrována v souladu s nařízením REACH. 

Pokyny pro školení 
Osoby, které nakládají s produktem, musí být poučeny o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu 
zdraví a životního prostředí (viz příslušná ustanovení Zákoníku práce) 

Přístup k informacím 
Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení EP a Rady(ES) č.1907/2006 umožnit přístup k informacím 
z bezpečnostního listu všem pracovníkům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své práce vystaveni 
jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků. 

Zdroje údajů použité při sestavování bezpečnostního listu 
Záznam o klasifikaci nebezpečných vlastností produktu  
Tabulka 3.2 z příl. VI k nařízení EP a Rady(ES) č.1272/2008 
Příloha 1F ke směrnici Komise 2008/58/ES (třicátá úprava směrnice 67/548/EHS) 
Příloha 1A ke směrnici Komise 2009/2/ES (třicátá první úprava směrnice 67/548/EHS) 
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám (doc.MUDr.Daniela Pelclová a kol.) 
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Změny provedené při revizi 
10.09.2004: Úprava údajů v kap. 3.2, 3.4, 4.3, 5.3, 6, 7, 11.1 a 14.1 
26.10.2005: Úprava údajů v kap. 2, 3.1, 3.2, 11.2, 12.5, 15.1, 15.2, 16 
01.12.2006: Úprava údajů v kap.: 1, 2, 4, 8, 13 a 16 
01.03.2007: Úprava údajů v kap. 1a 16 
01.06.2007: Celková úprava dokumentu v souvislosti s nařízením EP a Rady(ES) č.1907/2006 
01.12.2009: Úprava údajů v kap. 1, 2.1, 8.1, 15, 16 a „Prohlášení“ 
01.12.2010: Úprava údajů v kap.1 (registrační číslo, použití za přísně kontrolovaných podmínek), 2 (klasifikace 

a označení podle CLP), 14, 16 a připojení přílohy 

Tento bezpečnostní list je zpracován jako -prozatímní dokument, který byl rozšířen o nejdůležitější údaje 
související s procesem registrace látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 
(REACH): 

1. registrační číslo; 
2. klasifikace a označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP); 
3. upozornění na dodržování přísně kontrolovaných podmínek u produktů zaregistrovaných jako 

meziprodukt. 

Plná verze bezpečnostního listu zpracovaného v souladu s nařízením Komise (EU) č.453/2010 bude 
vypracována a poskytnuta v nejbližším možném termínu po schválení aktualizovaných pokynů 
pro zpracování bezpečnostních listů a scénářů expozice, jejichž návrh připravila Evropská agentura 
pro chemické látky ECHA. 

Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s  nařízením EP a Rady(ES) č.1907/2006. Obsahuje údaje, které jsou potřebné 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být 

považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a 

zkušeností a jsou v souladu s našimi platnými právními předpisy. Za dodržování regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel. 

 V zastoupení dle plné moci za UNIPETROL RPA s.r.o. zpracovává: 
 Odbor životního prostředí a standardizace HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 
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PŘÍLOHA BEZPEČNOSTNÍHO LISTU 

SCÉNÁŘE EXPOZICE PODLE ČL.31 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 
Č.1907/2006 (REACH) 

Podle čl. 31(7) není povinnost zpracovat a v příloze bezpečnostního listu uvádět scénáře expozice pro izolované 
meziprodukty používané za přísně kontrolovaných podmínek. 
 















Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Milovice - Mladá

Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

Druhy:
(symbol * označuje prioritní druhy)

Kraj:
Středočeský

Katastrální území:
Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky

Kód lokality: CZ0214006 
Biogeografická oblast: Kontinentální 
Rozloha lokality: 1244,1100 ha 
Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území: PR, PP 

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
4030 - Evropská suchá vřesoviště 
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 
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Mapa lokality CZ0214006:

©AOPK ČR; vytvořeno: 25.11.2008
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Praha: 20.10. 2011 CARBORUNDUM ELECTRITE 
a.s.
Tovární ul.
294 71 Benátky nad Jizerou

Číslo jednací: 194876/2011/KUSK
Spisová značka: 194876/2011/KUSK-2
Vyřizuje: Ing. Daniela Bartáková  / linka 347
Značka: OŽP/Bar

Věc:  Stanovisko  orgánu  ochrany  přírody  z hlediska  vlivu  projektu  na  území 
soustavy Natura 2000, vydané dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13.10. 
2011 Vaši žádost o vydání stanoviska k záměru ,,Výroba porézních kotoučů“ na pozemcích 
parc.  č.  934,  834,  232/1,  365/1  dle  KN  v k.ú.  Staré  Benátky  z hlediska  vlivu  projektu 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Předmětem  záměru  je  instalace  nové 
technologie výroby porézních kotoučů do stávající haly.
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.  114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
jakékoli  evropsky  významné  lokality  nebo  ptačí  oblasti  stanovené  příslušnými  vládními 
nařízeními.  V místě  záměru  se  nenacházejí  žádné  evropsky významné  lokality nebo ptačí 
oblasti. Nejbližší evropsky významná lokalita je  CZ0214006 Milovice - Mladá. Předmětem 
ochrany je  zde čolek velký  (Triturus  cristatus). Vzhledem ke vzdálenosti  (cca 2,5 km)  a 
charakteru záměru nepředpokládáme dotčení této ani jiné evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti.

                                                                                                Ing. Josef Keřka, Ph.D. 
                                                                                      vedoucí odboru životního prostředí 
                                                                                                        a zemědělství

                                                                                        v zastoupení Ing. Zdeňka Šímová
                                                                                        vedoucí oddělení ochrany přírody 
                                                                                                             a krajiny
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