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ÚVOD
Firma Sochorová válcovna Třinec a.s. má v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň)
provoz na válcování a tepelné zpracování (zušlechťování, žíhání) oceli. Objekt Sochorové
válcovny byl zkolaudován dne 10.7.1984, zároveň zde byla instalována většina provozů.
Několik menších linek zde bylo instalováno do roku 2001. Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2
je první větší záměr poté, co začal platit nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
č. 100/2001.
Důvodem rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 je zvýšená poptávka po zušlechtěných
materiálech s přesnými mechanickými parametry. Proto firma uvažuje o rozšíření stávající
Zušlechťovací linky č.2 tak, aby se zvýšil podíl zušlechtěných ocelí na celkové produkci
podniku. Stávající kapacita zušlechťovací linky č. 2 je 24 000 t/rok, zvýšení je uvažováno o
12 000 t/rok, tedy o 50%. V zušlechťovací lince je zpracovávána tyčová ocel o průměru 80 až
300 mm, třídy 11 až 17. V lince se ocel nejdříve ohřeje na 900°C, k ohřevu slouží plynové
rekuperační hořáky. Potom je ocel ponořena do kalicí lázně a zchlazena. Po ochlazení může
být ocel umístěna do popouštěcí pece, kde se ohřeje na teplotu 450°C. K ohřevu opět slouží
plynové hořáky.
V červnu 2004 byla pro Sochorovou válcovnu TŽ a.s. zpracována Žádost o o vydání
integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC). Tato
žádost je v současné době projednávána na příslušných úřadech. Při zpracování Oznámení
vycházel zpracovatel také z této žádosti.

Na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 10.12.2004, značka
78844/OPVI/04 jakožto ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 93/2004 patří záměr rozšíření
zušlechťovací linky č. 2 do kategorie II, bodu 4.1 – Průmyslové provozy na zpracování
železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování. Příslušným úřadem
je Krajský úřad Středočeského kraje.
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Oznámení záměru

Rozšíření zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s
zpracované v rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001
Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.

ČÁST A. ÚDAJE

O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Sochorová válcovna TŽ, a.s.

A.2. IČO:
25872940

A.3. Sídlo
Adresa sídla: Průmyslová 1000, 739 70 Třinec – Staré Město
Adresa místa podnikání: Kladno-Dříň, 272 01 Kladno

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Martin Kučera tel. : 312 643 209

mobil: 602 259 168
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
Rozšíření zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s., Kladno - Dřín

B.I.2. Kapacita záměru:
Zušlechťovací linka č. 2 je instalována v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň).
Z hlediska technologie se jedná o instalaci 1 kalicí pece, 2 popouštěcích pecí, 1 vodní kalicí
nádrže a potřebných úprav některých souvisejících zařízení. Rozšíření stávající linky zvýší
kapacitu o cca 50%. Stávající kapacita zušlechťovací linky je 24 000 t/rok, zvýšení je
uvažováno o 10 000 t/rok až 12 000 t/rok.

Produkce

Současný stav

Stav po rozšíření ZUL2

(rok 2003)

(rok 2006)

celková produkce
produkce Zušlechťovací

240 000 t/rok

240 000 t/rok

24 000 t/rok

36 000 t/rok

linky č. 2

Celková kapacita Sochorové válcovny je závislá na kapacitě prvního kroku
zpracování železa, tedy vyválcování slitků oceli do formy sochorů (tj. tyčí) nebo bloků. Další
zpracování sochorů (zušlechťování, kalení a povrchové úpravy) pouze zvyšují přidanou
hodnotu vyválcovaného materiálu.
Zvýšení kapacity Zušlechťovací linky proto nezpůsobí zvýšené požadavky na
dopravu, celková produkce Sochorové válcovny zůstává stejná. Ocel která bude zpracována
v rozšířené Zušlechťovací lince je v současné době distribuována jako přírodní (tepelně
nezpracovaný) materiál.

Doprava

Současný stav

Stav po rozšíření ZUL2

(rok 2003)

(rok 2006)

Přísun materiálu

550 vagónů/měsíc

550 vagónů/měsíc

Odvoz materiálu

160 vagónů/měsíc

160 vagónů/měsíc

675 kamionů/měsíc

675 kamionů/měsíc
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Nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců, provoz budou zajišťovat stávající pracovníci.
Dojde k navýšení množství emisí o emise z plynových hořáků v 1 kalicí a 2 popouštěcích
pecích.

B.I.3. Umístění záměru:
Kraj:

Středočeský

Katastrální území:

Buštěhrad

Dotčené obce:

Buštěhrad, Kladno

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Posuzovaný záměr je uvažován ve stávající hale Sochorové válcovny TŽ a.s. (bývalá
Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Hala jako taková leží ve dvou katastrálních územích,
Kladno a Buštěhrad. Zušlechťovací linka č. 2 a její rozšíření je umístěno na parcele č.
1897/14 v k. ú. Buštěhrad.
Hala Sochorové válcovny se nachází mezi východním okrajem města Kladna a obcí
Buštěhrad, při silnici I. třídy I/61. Silniční doprava do areálu vedena po dálnici D7 na silnici
I/61 a dále po silnici III/00715 do areálu Sochorové válcovny TŽ.

Před vjezdem do areálu Sochorové válcovny TŽ je výrobní hala firmy Peroutka, která
vyrábí papírové produkty (papírové roury a další výrobky). Zde je možná kumulace vlivů
z dopravy do areálu firmy Peroutka.
Realizací rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k navýšení vyvolané dopravy.
Dojde k navýšení množství emisí o emise z plynových hořáků v 1 kalicí a 2 popouštěcích
pecích.
Možná kumulace vlivů je v tomto případě s dalšími zdroji emisí ve městě Kladno a
jeho okolí. Tento vliv byl posouzen v rozptylové studii (viz přiložená Studie č.1), kterou RNDr.
Maňák zpracoval pro širší okolí města Kladna. Do sítě referenčních bodů rozptylové studie je
proto zahrnuto Kladno, Vinařice, Stehelčeves, Buštěhrad, Lidice a Hřebeč.
Uvažovanými zdroji emisí jsou jednak zdroje v Sochorové válcovně TŽ, jednak
vyvolaná nákladní automobilová doprava. V rozptylové studii je vyhodnoceno celkové
množství emisí produkované Sochorovou válcovnou TŽ a.s. a zvýšení množství emisí po
rozšíření Zušlechťovací linky č. 2. Údaje o produkovaných emisích jsou doplněny o imisní
pozadí, převzaté z výsledků měření z několika stanic na Kladně.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr nebo odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění
V současné době rostou nároky zákazníků na mechanické vlastnosti železných
materiálů. Proto se zvyšuje poptávka po zušlechťěných materiálech s přesnými
mechanickými parametry. Aby Sochorová válcovna TŽ reagovala na požadavky zákazníků,
připravuje rozšíření Zušlechťovací linky č.2. Tím se zvýší produkce této linky o 50%, ze
současných 24 000 t/rok na 36 000 t/rok.
V zušlechťovací lince je zpracovávána tyčová ocel o průměru 80 až 300 mm, třídy 11
až 17. V lince se ocel nejdříve ohřeje na 900°C, k ohřevu slouží plynové rekuperační hořáky.
Potom je ocel ponořena do kalicí lázně a zchlazena. Po ochlazení může být ocel umístěna
do popouštěcí pece, kde se ohřeje na teplotu 450°C. K ohřevu opět slouží plynové hořáky.
Zušlechtěním dochází ke zlepšení mechanických (fyzikálních) vlastností oceli,
chemické vlastnosti nejsou měněny, do oceli nejsou vnášeny nové (legovací) prvky. Jedná
se pouze o řízený ohřev a zchlazení na přesně dané teploty.
Zušlechťovací linka č. 2 a její rozšíření se nachází ve stávající hale Sochorové
válcovny TŽ a.s. (bývalá Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Hala jako taková leží ve
dvou katastrálních územích, Kladno a Buštěhrad. Zušlechťovací linka č. 2 a její rozšíření je
umístěno na parcele č. 1897/14 v k. ú. Buštěhrad.
Zájmové území se nachází v mezi městem Kladno a obcí Buštěhrad, při silnici I. třídy
I/61.

Územní plán obce Buštěhrad není v současné době schválen. Rozšíření
Zušlechťovací linky č. 2 si nevyžádá rozšíření stavby. V návrhu územního plánu je hala
Sochorové válcovny uvedena jako zastavěné území s použitím pro průmysl, výrobní služby a
sklady.
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B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant
V souladu s §7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno
pro navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení, jejichž stručný popis uvádím
dále:
A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta
B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru
C. Aktivní nulová varianta
Varianta A – aktivní varianta
Aktivní variantou je rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 o jednu kalicí pec, dvě popouštěcí pece
a vodní kalicí lázeň. Tím dojde ke zvýšení kapacity linky o 50%, takže celková kapacita bude
36 000 t/rok. Rozšíření bude realizováno ve stávající hale, nevyvolá další výstavbu.
Zvýšení kapacity Zušlechťovací linky nezpůsobí zvýšené požadavky na dopravu,
celková produkce Sochorové válcovny jako celku zůstane stejná. Ocel která bude
zpracována v rozšířené Zušlechťovací lince je v současné době distribuována jako přírodní
(tepelně nezpracovaný) materiál.
Aktivní varianta vychází z podnikatelského záměru investora. Z tohoto důvodu je
v předkládaném oznámení záměru posuzována jediná varianta řešení - aktivní varianta, tj.
rozšíření zušlechťovací linky. Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části
B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

REFERENČNÍ VARIANTY
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti, no action) – ponechání Zušlechťovací linky č.
2 ve stávajícím rozsahu, tj. s výrobní kapacitou 24 tisíc t/rok. V nulové variantě budou
shodné vlivy na dopravu a celkovou produkci Sochorové válcovny.
Varianta C – jiné využití území
Jiné využití území je málo pravděpodobné. V hale je provozována technologie na zpracování
železa s životností do roku 2025.

Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant
byla ze srovnávacích variant použita k hodnocení pouze varianta nulová.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zájmové území se nachází mezi obcí Buštěhrad a městem Kladno, při silnici I/61.
Leží v katastrálním území Buštěhrad a Kladno.

Popis provozu Sochorové válcovny TŽ a.s.
Sochorová válcovna je samostatně výrobně-technologický uzavřený celek umístěný v
5-ti halách (bývalá Poldi II). Vstupní materiály sochorové válcovny tvoří především kontislitky
∅ 410 a 525 mm, bramy 300x350 mm a v malém podílu ingoty o hmotnosti cca 6t.
V Sochorové válcovně jsou slitky nebo ingoty za tepla formátovány válcováním. Ohřev
vsázky se provádí v krokové ohřívací peci AMCO/Škoda a v dvoukomorových hlubinných
pecích OFU/Vítkovice. Vlastní válcování probíhá podle průchodových plánů se 17-ti až 25-ti
průchody ve válcovacích stolicích. Výběhový úsek válcovací tratě je vybaven odběrovými
rošty a chladníky s krokovacím mechanismem.
Sochorová válcovna vyrábí podle norem ČSN, DIN, GOST, EN (evropských norem)
a dalších mezinárodních norem a má významné postavení mezi obdobnými výrobci v
Evropě. Jakostní sortiment tvoří oceli třídy 11 – 16 a vybrané jakosti tř. 17 a 19. Produkce
vývalků oceli dosahuje v současné době cca 240 kt ročně.
Hlavní produkce sochorové válcovny se orientuje na tento základní rozměrový
sortiment:
-

kruhové sochory ∅ 70 – 300 mm

-

kvadrátové sochory 70 – 165 mm

-

bloky 170 – 200 mm na sochorovém pořadí

-

bloky s možností 210 – 300 mm na blokovně

Válcovaná ocel je nabízena v široké škále jak sortimentní, tak i rozměrové skladby.
Část produkce se vyrábí dle britských standardů (BS) v rozměrech 2,75 –11,5“.
Výrobní proces po odválcování vývalků, před vlastní expedicí, pokračuje úpravárenskými
operacemi. Mezi základní úpravárenské operace patří: rovnání, dělení, svazkování, vázání,
vážení včetně zařízení pro další úpravárenské operace – kontrola povrchové a vnitřní jakosti,
úprava konců, oprava vad, povrchová úprava a konzervace. Pro zajištění potřebné finalizace
hotových vývalků disponuje sochorová válcovna úpravárenskými zařízeními na dosažení
požadované povrchové úpravy (rovinnost, kvalitní povrch - loupaný, broušený, otryskaný,
konzervace). Zajištění požadovaných užitných vlastností vývalků, mezi které patří hlavně
pevnostní, ale i plastické vlastnosti, lze získat jejich konečným tepelným zpracováním
11
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v žíhacích pecích nebo na zušlechťovacích linkách. Stále rostoucí požadavky odběratelů na
kvalitu, rozměrovou a tvarovou přesnost a narůstající kvantita výroby si vyžádala postupné
rozšíření původních finalizačních zařízení na úpravu vývalku včetně využití zařízení
Středojemné válcovny a Kalírny 3 ve starém závodě Poldi.
Jedna z možností tepelného opracování sochorů (tyčí) je kalení a popouštění
v Zušlechťovací lince č. 2, jejíž rozšíření je předmětem tohoto Oznámení.

Popis Zušlechťovací linky č. 2
Zušlechťovací linka č. 2 je moderní zařízení na kalení a popouštění ocelových tyčí do
průměru 300 mm délky do 6,5 m. Rozšíření Zušlechťovací linky je připravováno pro stejný
sortiment jako u stávající linky. Rozšíření bude provedeno instalací stejných zařízení, jako u
původní linky, která byla koncipována s ohledem na možnost rozšíření.

Technické řešení záměru
Zařízení Zušlechťovací linky č.2 je situováno v hale SCHV Kladno – Dříň. Rozšíření
linky bude mít stejnou technologií výroby a rozšíření spočívá v doplnění počtu výrobních
agregátů o stejné, případně o částečně upravené.
Z hlediska technologie dojde k zvětšení počtu kalicích pecí z 2 na 3, popouštěcích
pecí z 3 na 5 (z toho 1 pec na teplotu do 900°C), počtu vodních kalicích nádrží z 1 na 2.
Dále proběhnou potřebné úpravy některých souvisejících zařízení. Uvedené zvětšení
množství agregátů vyvolá přístavbu linky směrem ke Kladnu (tzn. za kalicí pec č. 1 na místo
stávajícího přípravného úseku) a tím vyvolá přemístění přípravného úseku na začátek
rozšířené linky.
Uspořádání jednotlivých zařízení linky za sebou směrem od začátku, tzn. od Kladna
bude potom následující:
-

Nová kalicí pec č. 3 s novou vodní kalicí nádrží č. 3

-

Nová popouštěcí pec na 900°C s přemístěnou a upravenou vzduchovou sprchou

-

Kalicí pec č. 1 původní s původní polymerovou kalicí nádrží

-

Kalicí pec č. 2 původní s původní vodní kalicí nádrží

-

Popouštěcí pece č. 1 až 3 původní s původní vychlazovací nádrží a odkládacími rošty

-

Nová popouštěcí pec stejná jako původní pop. pece na místě přemístěné vzduchové
sprchy.

Výše uvedené rozšíření si vyžádá prodloužení dráhy obslužného manipulátoru,
provedení napojení nových agregátů ze stávajících přípojek linky (voda, zemní plyn),
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příslušné rozšíření stávajících rozvodů hydrauliky, elektro a ASŘ a provedení základů pro
nová zařízení. Velín a rozvodna po stavební stránce nedoznají změn.
Manipulace s materiálem a pohyb osob bude obdobná jako u stávající linky. Prostory
linky s automatickým pohybem materiálu, tzn. prostor pohybu manipulátoru s pecemi,
kalicími nádržemi a vzduchovou sprchou bude ohraničen proti pohybu osob oplocením
stejně jak u původní linky. Řízení linky bude původní a doplněné kapacitně, tzn. z velínu
pomoci PLC přes vizualizační PC a s pomocí průmyslové televize.

Dispoziční řešení
Zařízení Rozšíření zušlechťovací linky č. 2 navazuje na stávající Zušlechťovací linku
č. 2, která je umístěna v části haly válcovny v lodi haly. Hala je vybavena mostovými jeřáby
s průjezdem po celé délce haly včetně prostoru nad linkou. Z hlediska výškového uspořádání
jsou pece, přípravný úsek a odkládací rošty uloženy cca na úrovni podlahy haly a kalicí
nádrže a vzduchová sprcha pod úrovni podlahy haly. Odtahy z pecí vedou nad střechu haly
prostorem u řady sloupů mezi jeřábovými dráhami sousedních hal do výšky cca +25 m od
podlahy haly, tzn. cca 4 m nad hřebeny střešních světlíků haly.

Popis technologie
Zušlechťování je tepelné zpracování materiálu kalením a následným popouštěním.
Technologický tok Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 se nemění oproti původní lince a je
následující:

1. Vsázka
Vsázku tvoří jednotlivé max. 10t dávky válcovaných kruhových tyčí. K dopravě vsázky
k lince na přípravný úsek linky a pro odvoz hotové výroby linky z odkládacích roštů na sklad
slouží stávající mostové jeřáby.

2. Příprava a dávkování vsázky
K tomuto účelu slouží „Přípravný úsek“. Válcované tyče jsou stávajícími mostovými
jeřáby dopravovány napřed na rozdružovací rošt, kde se podle rozměrů a hmotnosti tyčí určí
tyče do jednotlivých dávek. Doprava a manipulace jeřáby se realizuje běžným způsobem
(vázání, součinnost jeřábníkem) s pomoci obsluhy přípravného úseku. Z roštu se tyče
přemísťují jeřábem na řetězový vlečník, kde může být umístěno (připraveno) 5 dávek. Na
řetězovém vlečníku se jednotlivé dávky potahují automaticky směrem k výstupu pro odběr
manipulačním zařízením původní linky (manipulátorem).
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3. Doprava vsázky v technologickém toku
Doprava v technologickém toku Rozšíření linky je zabezpečená prodloužením dráhy
manipulátoru. Jednotlivá zařízení linky jsou umístěna rovnoběžně s dráhou původního
manipulátoru a v jeho dosahu. Celý tok materiálu na původní i části Rozšíření je zabezpečen
automaticky bez přímé místní obsluhy.
Původní manipulátor přebírá jednotlivou dávku z řetězového vlečníku a dopravuje ji
podle obsazení jednotlivých zařízení při běžné technologii v tomto pořadí:
do kalicích pecí, následně na rošty kalicích nádrží a potom po zakalení postupně do
popouštěcích pecí a na odkládací rošty. Některé druhy vsázky mají jinou technologii a jiný
tok materiálu (například z kalicích pecí do vzduchové sprchy).

4. Ohřev na kalicí teplotu
Kalící pec č. 3 Rozšíření linky je stejná jako původní pece a slouží k ohřevu
jednotlivých dávek vsázky na teplotu do 1050°C. Vsázka je v peci uložena na roštech.
Ohřev je zajištěn spalinami zemního plynu, které z hořáků v zadní stěně proudí nad vsázkou
a pod rošty zpět do rekuperátorů jednotlivých hořáků. Spaliny jsou po smíšení
v přerušovačích tahu s okolním vzduchem odváděny do odtahu spalin. Kalicí pec č. 3 má
odtah společný s Popouštěcí pecí č. 5. Řízení a zabezpečení pecí je automatické. Zavážení
pecí je automatické pomoci původního manipulátoru.

5. Kalení
Po ohřátí na kalicí teplotu je vsázka vytažena manipulátorem z kalicí pece a
přemístěna na rošty kalicích nádrží Rozšířené linky (Vodní kalicí nádrž č 3), nebo původní
linky. Vsázka je následně ponořována pomoci hydraulického zvedacího mechanismu roštů
do kalicí lázně, kde dojde k vlastnímu zakalení. Chod kalicích nádrží včetně obsazování je
v automatickém režimu.

6. Ochlazování ve vzduchové sprše
Některé druhy materiálu vyžadují zušlechtění zchlazením (po ohřevu na kalicí teplotu)
pomoci proudícího vzduchu. K tomuto účelu slouží vzduchová sprcha, původně umístěna u
popouštěcí pece č. 3. Vzduchová sprcha je nově umístěna před Popouštěcí peci č. 5.
Teplá vsázka se ukládá manipulátorem na rošt vzduchové sprchy. Rošt sprchy spolu
s horním rozváděcím vzduchovým víkem se pomoci hydraulického mechanismu sníží pod
úroveň podlahy a následně pomoci ventilátorů umístěných za peci se fouká vzduch na
vsázku přes rozváděcí víka horní a spodní. Po vychlazení vzduchem se rošt s horním víkem
zvedne nad úroveň podlahy a vsázka je odebrána manipulátorem.
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Rošt sprchy s horním víkem je nad úrovni podlahy pouze v době sázení na rošt a
odebírání vsázky z roštu. Pohyb roštu, včetně spouštění vzduchových ventilátorů je
proveden v automatickém režimu.

7. Popouštění
Po zakalení se materiál popouští v popouštěcích pecích. Popouštěcí pec č. 4 na
750°C je umístěna v řadě za původními třemi popouštěcími pecemi. Vsázka po popuštění se
podle technologického požadavku vychladí v jedné z vodních nádrží, vzduchové sprše nebo
na odkládacích roštech.
Ohřev v pecích je zajištěn spalinami zemního plynu, které ze stropních hořáků proudí
dolů pod rošty a jsou odváděny přes přerušovač tahu s přisátým okolním vzduchem
odtahem nad střechu haly. Proudění spalin v pecích přes vsázku a tím i lepší vyrovnávání
teplot je zajištěno třemi cirkulačními ventilátory umístěnými na stropě každé pece.Spaliny
jsou po smíšení s okolním vzduchem v přerušovači tahu odváděny do odtahů, které vyúsťují
nad střechu haly. Odtahy 3 původních pecí jsou sdruženy do jednoho sběrného. Nová
popouštěcí pec č. 4 má samostatný odtah. Řízení a zabezpečení pecí je automatické.
Zavážení pecí je automatické pomoci manipulátoru.

8. Následné operace a expedice
Expedice
Po vychlazení nebo nouzově teplá se vsázka se umísti na stávající odkládací rošty.
Na odkládacích roštech se materiál ručně označí a z roštů se jeřábem dopraví na skladovací
regály k expedici, nebo na zkušebnu.
Zkoušení jakosti
Zkoušení a Zkušebna zůstává původní. Zkušebna slouží odběru vzorků z tyčí
odřezáním pilou a ke zkoušení tvrdosti tyčí. Na zkušebnu se převeze jeřábem vybraný
materiál z odkládacích roštů.
Řízení technologie
Přidání nových technologických uzlů vynucuje změnu konfigurace systému řízení.
Nové zařízení pecí se napojí na stávající PLC systém, který se rozšíří na potřebný počet
vstupů a výstupů.
Technické prostředky pro řízení manipulátoru zůstanou beze změn, dojde však
k přemístění laserového měřiče polohy.
Operátorské stanice a server zůstanou nadále umístěny na velínu zušlechťovací
linky, nedojde k rozšíření jejich počtu, budou provedeny pouze úpravy software(vizualizace a
komunikace).
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Přípojky sítí
Zemní plyn
Připojení na zemní plyn k lince je stávající a vede za pecemi po sloupech. Pece Rozšíření
Zušlechťovací linky budou napojeny z této přípojky.
Rozšíření bude znamenat navýšení spotřeby zemního plynu o 529 600 m3/rok.
Technologická voda
K stávající lince je vedena přípojka DN 200 chladicí vody která se využije i pro rozšíření.
Spotřeba technologické vody do nové kalicí nádrže je ca 180 m3/rok.
Elektrická energie
Stávající elektrorozvodna je umístěna v místnosti pod velínem a bude sloužit pro osazení
hlavních rozváděčů Rozšíření linky č. 2.
Rozšíření bude znamenat navýšení odběru elektrické energie o 310 MWh/rok.
Systém řízení technologie (ASŘ)
Součásti DPS 12 jsou silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody. Dojde k napojení na
stávající systém, rozšíří se počet vstupů a výstupů.

Pracovní síly
Rozšířením zušlechťovací linky č. 2 nedojde k nárůstu pracovníku. Pracovní síly
budou zabezpečeny pracovníky původní linky, kteří mají potřebnou kvalifikaci.

Ukončení provozu
Ukončení provozu předpokládám po skončení životnosti areálu Sochorové válcovny
TŽ a.s. nebo jednotlivých technologií. Jejich životnost je odhadnuta do roku 2025. O
ukončení provozu nejsou žádné technické informace, předpokládám demontáž zařízení,
demolici haly, zpevněných ploch a komunikací. Poté budou materiály z demolice
přepracovány a recyklovány. Jedná se především o železo (technologie a konstrukce haly) a
beton z podlah. Následně bude pravděpodobně území využito pro výstavbu obdobného
areálu. Rekultivaci území v průmyslové zóně nepředpokládám. Spíše lze očekávat výstavbu
areálu obdobného druhu.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení výstavby se předpokládá v březnu 2005, montáž technologie bude
probíhat od dubna do června 2005. Od července do srpna 2005 bude probíhat zkušební
provoz. Od září 2005 je předpokládáno uvedení do plného provozu.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměrem bude dotčen Středočeský kraj. Hala Sochorové válcovny leží ve dvou
katastrálních územích – Buštěhrad a Kladno. Zušlechťovací linka č. 2 leží v katastrálním
území Buštěhrad.

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1
Kategorie II
4.1. Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování
kladivy a pokovování.

17

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

K+K průzkum s.r.o.

Oznámení záměru – Rozšíření Zušlechťovací linky č2 v Sochorové válcovně TŽ

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Zábor půdy
Záměr bude realizován uvnitř stávající budovy. Nedojde k zastavění nové plochy,
nedojde k záboru půdy vedené v ZPF nebo PUPFL.

B.II.2. Voda
a) Odběr vody v době výstavby
Po dobu výstavby budou dělníci používat sociální zařízení v Sochorové válcovně.
b) Odběr vody v době provozu
Na zušlechťovací lince se používá voda z uzavřeného okruhu chladící vody pro
chlazení a doplňování vodních kalících nádrží. Tato cirkulační chladicí voda je zabezpečena
stávajícím samostatným potrubím z vodního hospodářství SJV. Studená je dopravována
potrubím do příslušných výměníků na lince a oteplená se vrací na vodní hospodářství.
Chlazení kalicích nádrží je přes výměníky tepla.

Spotřeba chladicí vody pro novou kalící nádrž

180 m3/rok

Vyčerpávaní nové kalící nádrže z důvodu čištění nebo revize z prostoru kalící nádrže
je zabezpečeno stejně jako u ostatních vodních kalících nádrží, tj. čerpadlem, kterým je tato
okujová voda vyčerpávána do stávajícího samostatného potrubí svedeného do jímky
otevřeného okruhu chlazení.

Technologická zařízení linky a stavební objekty nemají nároky na kanalizační
připojení. Technologická voda obíhá v uzavřeném okruhu, do kterého je pouze doplňována
ztráta vznikající odparem.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Zemní plyn
a) V době výstavby
V době výstavby nebude zemní plyn odebírán.
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b) V době provozu
Pro vytápění kalicí a popouštěcích pecí je použit zemní plyn. Stávající přípojka
zemního plynu k zušlechťovací lince potrubím DN 200 slouží k zásobování stávajících
kalících a popouštěcích pecí zemním plynem a je dostatečná i pro nové pece
-

Spotřeba prům. předpokládaná

3 pece - 300 Nm3/hod

-

Roční spotř. (6000 h)

1800 tis. Nm3

-

Navýšení roční spotřeby zemního plynu

529 600 m3/rok.

Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie:

a) V době výstavby
V době výstavby bude odběr elektrické energie zajišťován z rozvodu Sochorové
válcovny.

b) V době provozu
Stávající elektrorozvodna je umístěna v místnosti pod velínem a bude sloužit pro
hlavní rozváděče Rozšíření linky č. 2.
Rozšíření bude znamenat navýšení odběru elektrické energie o 310 MWh/rok.
Výkonové bilance dle ČSN 34 16 10
Pro rozvaděč +RM28 současný stav:

-instalovaný výkon Pi = 450 kW
-výpočtové zatížení Pp =225 kW

Pro rozvaděč +RM28 nový stav:

-instalovaný výkon Pi = 577 kW
-výpočtové zatížení Pp =315 kW

Jiné energetické zdroje
Náhradní zdroj slouží pro havarijní napájení stropních ventilátorů popouštěcích pecí.
Pro Pop. pece č. 4 a 5 to činí pro celkem 6 ventilátorů (příkon 33 kW). Dočasné připojení
stropních ventilátorů je provedeno silovým připojením před jistič BL800 v rozvaděči RM28.
Pro rozšíření bude nutné pojistkový vývod pro nouzové napájení stropních ventilátoru zvýšit
na 250A.
Pro dočasné zálohování napájení PC ve velínu a PLC ve velínu slouží UPS.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní zatížení
Dopravní zatížení přilehlých komunikací uvádí následující tabulka. Jsou v ní zkombinována
data ze dvou zdrojů:
-

silniční databanka ŘSD, sčítání dopravy v roce 2000 vynásobené koeficienty nárůstu
dopravy pro rok 2006

-

sčítání dopravy na komunikaci III/00715 ze dne 27.1.2003, vynásobené koeficientem
nárůstu dopravy pro rok 2006

Dopravní zatížení přilehlých komunikací (rok 2006)
Komunikace - umístění sčítacího bodu

Typ

Počet vozidel za 24 hod.
všechna

nákladní

Silnice I/7 - křiž s I/61 směr Kladno

dálniční

34977

6223

Silnice I/7 - křiž s I/61 směr Slaný

dálniční

15546

3127

Silnice I/61 od křiž I/7 směr Buštěhrad

extravilán

14030

1566

Silnice I/61 - křiž s III/00715

extravilán

13710

2061

Silnice I/61 - křiž s II/101 (Libušská)

extravilán

9190

879

Silnice III/00715 - okraj obyt. zástavby Buštěhradu

extravilán

1534

366

135

103

Vjezd do areálu SCHV (východní brána)

Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nezpůsobí změnu komunikačního napojení areálu
ani nezvýší intenzitu dopravy. Celková produkce Sochorové válcovny a tedy vyvolaná
doprava do areálu zůstane stejná. Ocel která bude zpracována v rozšířené Zušlechťovací
lince je v současné době distribuována jako přírodní (tepelně nezpracovaný) materiál.

Doprava materiálu do areálu SCHV
Doprava

Současný stav

Stav po rozšíření ZUL2

(rok 2003)

(rok 2006)

Přísun materiálu

550 vagónů/měsíc

550 vagónů/měsíc

Odvoz materiálu

160 vagónů/měsíc

160 vagónů/měsíc

675 kamionů/měsíc

675 kamionů/měsíc

20

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

K+K průzkum s.r.o.

Oznámení záměru – Rozšíření Zušlechťovací linky č2 v Sochorové válcovně TŽ

Po železnici je dovážena veškerá surovina – surové železo z Třineckých železáren.
Distribuce výrobků (zpracovaného železa ze SCHV) probíhá ze 70% silniční dopravou a
z 30% po železnici.

Komunikační napojení
Silniční doprava
Převážná většina silniční dopravy je vedena přes komunikaci I/7 na komunikaci I/61
směrem na Kladno a dále po komunikaci III/00715 přes bránu do areálu Sochorové válcovny
TŽ a.s. Pouze menší část (zákazníci a zaměstnanci z blízkého okolí Kladna) jezdí po
komunikaci I/61 směrem od Kladna a dále opět na III/00715 do areálu.

Železniční doprava
Do areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. je zřízena železniční vlečka, která je vedena
z Průmyslové zóny Kladno – Východ.
Komunikační napojení v době výstavby
V období výstavby a instalace technologií bude doprava vedena po komunikaci I/7 na
komunikaci I/61 směrem na Kladno a dále po komunikaci III/00715 přes východní bránu do
areálu Sochorové válcovny TŽ a.s.

Inženýrské sítě
Zemní plyn
Připojení na zemní plyn k lince je stávající a vede za pecemi po sloupech. Pece
Rozšíření zušlechťovací linky budou napojeny z této přípojky.

Technologická voda
K stávající je vedena lince přípojka DN 200 chladicí vody která se využije i pro
rozšíření.

Elektrická energie
Stávající elektrorozvodna je umístěna v místnosti pod velínem a bude sloužit
k osazení hlavních rozváděčů Rozšíření linky č. 2.
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Systém řízení technologie (ASŘ)
Součásti DPS 12 jsou silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody. Dojde k napojení
na stávající systém, rozšíří se počet vstupů a výstupů.

Kanalizace
Technologická zařízení linky a stavební objekty nemají nároky na kanalizační
připojení
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Pro záměr Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 zpracoval v prosinci 2004 RNDr. Jan
Maňák Rozptylovou studii, která je uvedena v příloze jako Studie č. 1.

Zdroje emisí
Studie obsahuje výpočet koncentrací NOx, NO2 a CO způsobených v Kladně a jeho
východním okolí emisemi těchto látek jednak z komínů nových pecí, jednak ze všech zdrojů
emisí Sochorové válcovny TŽ v Kladně včetně nákladní automobilové dopravy vyvolané
provozem válcovny. Výpočet byl proveden pro stav v r.2006 ve 2 variantách:
-

1. varianta: Znečištění ovzduší vyvolané pouze Rozšířením zušlechťovací linky č.2, tj.
provozem nových pecí

-

2. varianta: Znečištění ovzduší ze všech zdrojů emisí Sochorové válcovny TŽ, včetně
nových pecí zušlechťovací linky č.2 a nákladní automobilové dopravy do válcovny.

V 2. variantě byly v Rozptylové studii vyhodnoceny všechny zdroje emisí, které jsou
v Sochorové válcovně TŽ v současné době v provozu. Jedná se o následující zdroje:
•

hlubinné pece č. 1 až 6

•

kroková pec SCHV

•

žíhací pec SCHV

•

žíhací pec SJV,

•

zušlechťovací linka 1

•

zušlechťovací linka 2

•

Kalírna 3

•

nákladní doprava do areálu

Vzhledem k tomu, že nové pece budou spalovat zemní plyn, bylo vypočtené pouze
znečištění ovzduší oxidy dusíku a CO, protože emise ostatních znečišťujících látek ze
zemního plynu jsou zanedbatelné. Vypočtené znečištění ovzduší ze Sochorové válcovny TŽ
je doplněno o imisní pozadí, převzatém z výsledků měření několika měřicích stanic na
Kladně.

Referenční body
Charakteristiky znečištění ovzduší všemi sledovanými látkami byly v Rozptylové studii
počítané ve dvou sítích referenčních bodů. Velká síť má rozměry 9 x 6,5 km a pokrývá
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Kladno a jeho východní okolí až po Dřetovice na severu a území severně od Hostouně na
jihu. Síť obsahuje 266 referenčních bodů a její délkový krok je 500 m.
Podrobná síť s délkovým krokem 250 m pokrývá okolí Sochorové válcovny na Dříni a
okolí areálu Poldi v Dubí a zahrnuje území od severu starých Kročehlav a Švermova po
Vrapice a západní okraj Buštěhradu. Má rozměry 4,5 x 3 km a obsahuje 247 referenčních
bodů.
Kromě bodů těchto sítí byl výpočet proveden navíc v 6 doplňujících referenčních
bodech, které leží přímo na sledovaných komunikacích, aby výpočet zachytil maximální
znečištění ovzduší od automobilové dopravy.

Metodika
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle novelizované metodiky
„SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r.2003.

Bilance emisí
Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty ročních emisí znečišťujících látek:

Emise (t/r)
NOx
1 - Nové zdroje ZUL č.2 SCHV
2 - Stávající komíny SCHV
3 - Nákl. atomob. doprava do SCHV
Celkem

CO

3,30

0,27

80,18

35,09

0,46

0,42

83,94

35,78

Z tabulky vyplývá, že rozhodujícím zdrojem emisí NOx i CO jsou stávající provozy
Sochorové válcovny. Nové zdroje na Zušlechťovací lince č.2 se na celkových emisích NOx
způsobených provozem Sochorové válcovny budou podílet jen ze 4 % a na celkových
emisích CO jen z necelého 1 %. Již z tohoto výsledku je zřejmé, že nové zdroje imisní situaci
v okolí Sochorové válcovny příliš neovlivní.
Zároveň je z tabulky zřejmé, že nákladní automobilová doprava do SCHV je pouze
malým zdrojem NOx i CO ve srovnání s emisemi ze stávajících provozů.
Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke konverzi
NO na NO2 bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím.
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Výsledky Rozptylové studie z hlediska výskytu maximálních koncentrací
Vzhledem k rozhodujícímu podílu emisí ze stávajících provozů SCHV jsou maximální
koncentrace způsobené zejména emisemi z komínů těchto provozů. Tyto komíny mají
většinou výšku 25 - 65 m a emitují horké spaliny, které se vlivem tepelného vznosu dostanou
do větší výšky. V malých a středních vzdálenostech od zdrojů dochází proto k výskytu
maximálních koncentrací v případě NO2 a NOx za podmínek dobrého nebo rychlého rozptylu,
kdy se mohou emise rychleji dostat vlivem turbulentních vírů k povrchu země. Ve větších
vzdálenostech a na vyvýšených místech naopak dochází k maximálním koncentracím za
inverzí v případech, kdy toto místo zasáhne rozptýlená kouřová vlečka.
V případě CO, kdy se jako krátkodobé koncentrace počítají 8-hodinové hodnoty (na
rozdíl od 1-hodinových v případě NO2 a NOx), se v důsledku průměrování přes delší dobu
používají větší rozptylové parametry, což způsobuje nejvyšší vypočtené koncentrace na
většině sledovaného území (s výjimkou nejbližšího okolí zdrojů) za podmínek špatného
rozptylu při inverzích.
Obecně platí, že čím kratší délka průměrování, tím více se maxima přesouvají do
situací s rychlým rozptylem v ovzduší. Pro všechny počítané znečišťující látky je však
zřejmé, že k maximálním krátkodobým hodnotám koncentrací dochází při nízkých
rychlostech větru.

Znečištění ovzduší NO2
a) Var.1 - znečištění ovzduší pouze z nových pecí ZL 2
Maximální krátkodobé i průměrné roční koncentrace NO2 způsobené emisemi z
nových pecí Zušlechťovací linky č.2 budou v celém sledovaném území velmi nízké ve
srovnání s příslušnými imisními limity. Maxima vystoupí v oblasti mezi SCHV, Hřebečí a
sídlištěm Kročehlavy slabě přes 1 µg/m3, jinde se budou pohybovat jen v desetinách µg/m3
(imisní limit je 200 µg/m3). Roční průměry dosáhnou ve východní části areálu SCHV slabě
nad 0,01 µg/m3, jinde jen několika tisícin µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3). Tyto výsledky mají
příčinu v nízkých emisích NOx z nových zdrojů.
b) Var.2 - znečištění ovzduší ze všech zdrojů SCHV
Maxima krátkodobých koncentrací NO2 vystoupí na většině sledovaného území
pouze na několik málo µg/m3. Nejvyšších hodnot kolem 9 µg/m3 dosáhnou jižně od střední
části areálu SCHV. Vzhledem k imisnímu limitu 200 µg/m3 jde o nízké hodnoty koncentrací.
Nejvyšší průměrné roční koncentrace 0,07 - 0,10 µg/m3 se budou vyskytovat ve
střední a východní části areálu SCHV, na většině ostatního území dosáhnou jen několika
setin µg/m3 a nepřekročí 0,05 µg/m3. Vzhledem k imisnímu limitu 40 µg/m3 jde o nízké
znečištění ovzduší.
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Podíl nových zdrojů na průměrných ročních koncentracích způsobených všemi zdroji
SCHV bude v areálu SCHV a jižně a JZ od něj činit 10 - 20 %, v Kladně a jinde v okolí SCHV
jen 5 - 10 %. Protože nové zdroje mají nižší komíny než většina zdrojů stávajících, jejich
podíl na vypočtených koncentracích je v blízkosti SCHV vyšší než by odpovídalo podílu jejich
emisí, a se vzdáleností jejich podíl na imisích klesá.

Znečištění ovzduší NOx
a) Var.1 - znečištění ovzduší pouze z nových pecí ZL 2
Krátkodobé koncentrace NOx způsobené novými pecemi v Zušlechťovací lince 2
dosáhnou na většině sledovaného území jen 2 - 5 µg/m3, vyšší budou pouze v areálu SCHV
a jihozápadně od něj, kde mohou vystoupit až na 10 µg/m3. Tyto hodnoty však není s čím
srovnat, protože imisní limit pro krátkodobé koncentrace NOx byl zrušen.
Průměrné roční koncentrace NOx vystoupí v nejbližším okolí areálu SCHV na 0,05 0,15 µg/m3, jinde dosáhnou jen několika málo setin µg/m3. Vzhledem k imisnímu limitu
30 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NOx jde o velmi nízké znečištění ovzduší.
b) Var.2 - znečištění ovzduší ze všech zdrojů SCHV
K nejvyšším krátkodobým koncentracím NOx 35 - 45 µg/m3 vlivem emisí ze všech
zdrojů SCHV bude docházet v prostoru mezi areálem SCHV, Hřebečí a sídlištěm
Kročehlavy. Kolem 20 µg/m3 se mohou maxima pohybovat rovněž na vyvýšeninách jižně od
Kladna a severně od Buštěhradu. Na ostatních místech vystoupí většinou jen na 5 15 µg/m3.
Roční průměry způsobené všemi zdroji SCHV dosáhnou v areálu SCHV hodnot 0,5 0,8 µg/m3, v území od Dříně po Buštěhrad mohou ještě překročit 0,3 µg/m3 a jinde vystoupí
jen na několik setin až 0,2 µg/m3. Ve srovnání s imisním limitem 30 µg/m3 půjde stále pouze
o nízké znečištění ovzduší.
Podíl nových pecí na průměrných ročních koncentracích způsobených všemi zdroji
SCHV bude zhruba stejný jako v případě NO2, tj. v areálu SCHV a jižně od něj 10 - 20 %,
jinde jen do 10 % celkové hodnoty. Drobné rozdíly mezi NOx a NO2 z hlediska vypočtených
podílů nových zdrojů souvisejí s transformací NO na NO2.

Znečištění ovzduší CO
a) Var.1 - znečištění ovzduší pouze z nových pecí ZL 2
Nejvyšší 8-hodinové koncentrace CO způsobené emisemi z nových pecí jsou zcela
zanedbatelné vzhledem k imisnímu limitu 10000 µg/m3. Pouze v areálu SCHV se přiblíží k
hodnotě 1 µg/m3, jinde budou ještě nižší. Pro průměrnou roční koncentraci CO sice
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neexistuje imisní limit, nejvyšší vypočtené hodnoty kolem 0,01 µg/m3 v areálu SCHV
můžeme však považovat rovněž za zanedbatelné.
b) Var.2 - znečištění ovzduší ze všech zdrojů SCHV
Ve srovnání s imisním limitem 10000 µg/m3 pro 8-hodinové koncentrace CO budou
všechny vypočtené koncentrace CO způsobené emisemi ze zdrojů SCHV velmi nízké.
Nejvyšších hodnot 20 - 45 µg/m3 dosáhnou v areálu SCHV a jižně od něj, na většině
ostatního území vystoupí jen na 5 - 15 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace CO dosáhnou nejvyšších hodnot 1 - 1,6 µg/m3
uprostřed areálu SCHV, nad 0,2 µg/m3 vystoupí v území mezi Újezdem, Hřebečí a
Buštěhradem a rovněž severně od Dubí a jinde se většinou budou pohybovat v setinách
µg/m3. I tyto hodnoty lze považovat za nízké.
Podíl nových zdrojů Zušlechťovací linky 2 na těchto ročních průměrech je v důsledku
velmi nízkých emisí z nových pecí téměř zanedbatelný. Na většině území nedosáhne ani
1 %, pouze v blízkém okolí východního okraje areálu SCHV může vystoupit až na 1,5 %.

Pozaďové znečištění ovzduší
Údaje o pozaďovém znečištění vzduší byly převzaté z ročenky ČHMÚ [5] za rok
2003. V Kladně a nejbližším okolí se měří úroveň znečištění ovzduší NOx na 8 stanicích a
znečištění ovzduší NO2 na 2 stanicích. Koncentrace CO se neměří ani na jednom místě v
Kladně a okolí. Výsledky měření za r.2003 jsou uvedené v tabulkách v Rozptylové studii
v příloze.
Z naměřených hodnot z monitorovacích stanic vyplývá, že ovzduší v Kladně není
nadměrně znečištěné NO2. Ve značné části Kladna (střed, Švermov, Kročehlavy, Rozdělov)
je překročený imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NOx, ten však platí pouze pro
CHKO, horské oblasti, lesy apod.
Součástí imisního pozadí v r.2006 budou rovněž imise NO2, NOx a CO způsobené
provozem nové plynové elektrárny ECKG, která má být vybudována v západní části areálu
SCHV v místě bývalé rozvodny. Z rozptylové studie pro tuto elektrárnu vyplývá, že znečištění
ovzduší sledovanými látkami jím způsobené bude velmi nízké (nízké emise ze zemního
plynu, krátká doba provozu v roce - jen v energetických špičkách, vysoká teplota spalin). Dá
se proto předpokládat, že tento zdroj imisní situaci v okolí Sochorové válcovny nijak
významně neovlivní.

Shrnutí výsledků rozptylové studie
Samotný provoz nových pecí Zušlechťovací linky č.2 v Sochorové válcovně v areálu
Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší NO2, NOx i CO.
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Je to důsledek nízkých emisí těchto látek při spalování zemního plynu. Ani v součtu se všemi
ostatními zdroji Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k nadměrným
koncentracím NO2, NOx ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Všechny
vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek způsobené emisemi
z provozů Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do válcovny budou
mnohem menší než příslušné imisní limity.
Na základě naměřených koncentrací sledovaných znečišťujících látek v Kladně a jeho
nejbližším okolí se dá odvodit, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Nad
imisní limit vystupují v Kladně průměrné roční koncentrace NOx, limit pro ně platí však jen pro
ekosystémy (CHKO, lesy apod.). Úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí
zjišťována.
Obec Kladno je uvedena (v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
zákona 86/2002) mezi obcemi s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí. Dle
tohoto seznamu je na 88,9 % plochy obce překročen limit tuhých znečišťujících látek PM10
roční průměr a 100 % PM10 36. max. 24 h průměr >50 μg.m-3. >35 x/rok. Nové pece
Zušlechťovací linky č. 2 budou osazeny plynovými hořáky, a proto nebudou zdrojem tuhých
znečišťujících částic (PM10). Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude zvyšovat koncentraci
PM10 v ovzduší.

B.III.2. Odpadní vody
Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nevyvolá nároky na kanalizační připojení, nebudou
zde vznikat odpadní vody. Nově budovaná vodní kalicí nádrž bude napojena na rozvod
technologické vody, která bude sloužit pro doplňování odpařené vody. Chladicí voda je
zabezpečena z vodního hospodářství válcovny. Jde o uzavřený okruh průmyslové vody, kde
oteplená voda z výměníků se vrací zpět na vodní hospodářství. Množství chladicí vody
v okruhu pro vodní kalicí nádrže je 45 m3/h
Okuje, které se usazují na dně kalící nádrže budou čas od času ručně vybrány a jako
kovonosná surovina předány k recyklaci firmě oprávněné k jejich převzetí.
Záměr rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude produkovat odpadní vody. Pro
doložení, jakým způsobem je řešeno vodní hospodářství v Sochorové válcovně TŽ a.s
uvádím v následující kapitole přehled celkového řešení odpadních vod, které je převzaté
z Žádosti o integrované povolení podle zákona 76/2002, které bylo předloženo v červnu
2004.
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B.III.2.1 Vodní hospodářství
Vodní hospodářství Sochorové válcovny TŽ, a.s. sestává z těchto dvou částí:
vodní hospodářství SCHV - viz. Schéma č.3
vodní hospodářství SJV - viz. Schéma č.4
Sochorová válcovna disponuje samostatnými uzavřenými vodními okruhy, které
zajišťují oběh, čistění a chlazení provozní vody. Patří zde dva okruhy čisté vody pro nepřímé
chlazení technologického zařízení a dále jeden okruh okujové a chladící vody (přímé
chlazení) pro vlastní válcovací trať. Do tohoto okruhu jsou splavovány okuje vznikající při
ohřevu a válcování oceli a též i mazací olej. Z tohoto důvodu je tento okruh vybaven
důkladným několikastupňovým čištěním (hydrocyklón, usazovací nádrže, olejové jímky), kde
dochází k postupné separaci okují a oleje. Vyčištěná provozní voda je vracena zpět do
válcovny. Odseparované okuje jsou odváženy externí firmě, kde po úpravě slouží jako
vsázka při výrobě oceli. Zbylý odseparovaný podíl je odvážen externí firmě zabývající se
likvidací nebezpečných odpadů. Úbytky vody v uzavřených okruzích jsou doplňovány
z externího zdroje od ECKG Kladno.
Od ECKG Kladno je odebírána též pitná voda, sloužící též jako koupelenská voda.
Odpadní splaškové a dešťové vody jsou odváděny do místního kanalizačního řádu v majetku
ECKG Kladno. Rozbory odpadních vod vypouštěných do kanalizace ze Sochorové válcovny
TŽ a Kanalizační řád pro vypouštění odpadních vod jsou uvedeny v příloze jako Studie č. 4.
Vodní hospodářství SCHV
Vodní hospodářství sochorové válcovny je funkčně členěno na dva samostatné uzavřené vodní
okruhy:
Okruh čisté chladící vody pro krokovou pec
Okruh okujové vody a chladící vody pro válcovací trať
Okruh čisté chladící vody slouží k nepřímému chlazení technologického zařízení krokové pece
v uzavřených tlakových systémech. Chladící voda přitéká z chladících věží do vodních nádrží C,
z kterých je čerpadly z čerpací stanice sekundér dopravována do rozvodné sítě, z níž jsou napojeny
jednotlivé spotřebiče. Ze spotřebičů je pak voda vedena do čerpací stanice krokové pece a dále pak
rozvodnou sítí zpět do chladících věží.
Okruh okujové vody a chladící vody slouží k přímému chlazení technologického zařízení
válcovny (převážně válců stolic) a splavování okují vznikajících při ohřevu a válcování oceli. Voda je
pod zařízením samospádem sváděna do hydrocyklónu, kde dochází k primárnímu čištění. V primární
jímce se usazuje převážná část splavených okují. Předčištěná voda se zbytkem okují a ropných
produktů je odváděna do usazovacích nádrží A1 a A2, kde dochází k jejímu dalšímu čištění. Voda
z těchto nádrží je čerpadly z čerpací stanice primár dopravována do dvou větví. Prvá kratší větev je
tvořena rozvodnou sítí přivádějící okujovou vodu do válcovny za účelem splavování okují u blokové a
sochorové tratě. Druhá větev je tvořena rozvodnou sítí a horizontálními usazovacími nádržemi A, kde
dochází k závěrečnému dočištění vody od zbytku okují, k separaci ropných produktů a jejich
soustředění v olejových jímkách. Takto dočištěná voda je přiváděna samospádem do vodních nádrží
B, z kterých je čerpadly z čerpací stanice sekundér dopravována do rozvodné sítě chladící vody. Síť
přivádí chladící vodu do celé válcovny za účelem chlazení technologického zařízení (převážně válců
stolic).
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Kontaminované okuje jsou vybírány z usazovacích nádrží a po odtřídění frakcí nad 10 mm
odvezeny externí firmou zabývající se využitím a likvidací nebezpečných odpadů. Olejové kaly z okují
se dávají externí firmě k likvidaci a využití.
Úbytky vody v obou samostatných okruzích jsou doplňovány z externího zdroje dle
momentálních potřeb (externí dodavatel fa ECKG Kladno).

Vodní hospodářství SJV
Z vodního hospodářství středojemné válcovny je provozován pouze jeden uzavřený okruh,
který slouží k nepřímému chlazení technologického zařízení zušlechťovacích linek č.1 a č.2
v uzavřených tlakových systémech. Chladící voda přitéká z chladících věží do severního žlabu, odkud
je čerpadly z čerpací stanice středojemné válcovny dopravována do rozvodné sítě, z níž jsou
napojeny jednotlivé spotřebiče. Ze spotřebičů je chladící voda vedena zpět do chladících věží.
Okruh chladící vody pro středojemnou válcovací trať není provozován, ale je pouze udržován
v provozuschopném stavu pro případ, že by v budoucnu došlo k zprovoznění této válcovací tratě.
Úbytek vody v provozovaném okruhu je doplňován z externího zdroje dle momentálních potřeb
(externí dodavatel fa ECKG Kladno).
Vypouštěné průmyslové odpadní vody jsou odváděny do odpadního kanálu spravovaného
společností Energetické centrum s.r.o. Kladno, kterým se dostává do retenční nádrže, odkud se
přečerpává do přivaděče koncové čistírny odpadních vod Dubí. Interní limitní hodnoty povoleného
znečištění u vypouštěných odpadních vod z provozu SCHV jsou stanoveny Kanalizačním řádem.
Stanovení kvality vypouštěné odpadní vody do kanalizační sítě ECKG je prováděno 6x ročně
měřením, které provádí ČOV Dubí jako externí zakázku. Kanalizační řád pro vypouštění odpadních
vod do kanalizace a koncové čistírny odpadních vod ve správě ECKG, ve kterém jsou uvedeny
objemy a směrné hodnoty znečistění vypouštěných odpadních vod. Pro provoz sochorové válcovny je
stanoven průměrný objem vypouštěných odpadních vod cca 5 l/sec.

Odpadní splaškové a dešťové vody
Odpadní splaškové a dešťové vody ze Sochorové válcovny TŽ, a.s. jsou odváděny
kanalizačním řádem ECKG do retenční nádrže, odkud jsou následně přečerpávány do Koncové ČOV
v Dubí (zajišťuje ECKG).
Zdroji odpadních splaškových vod jsou následující objekty:
- administrativní budova SCHV
- hala SCHV
- šatny SCHV
- šrotiště elektroocelárny
- vrátnice 1
- váha
- ostraha
- vrátnice Buštěhrad
- administrativní budova elektroocelárny
Zdrojem dešťových vod je celý areál Sochorové válcovny TŽ, a.s..
3

Celkové množství odváděných odpadních a dešťových vod činí maximálně 160 000 m /rok.
Interní limitní hodnoty povoleného znečištění u vypouštěných odpadních vod provozu sochorová
válcovna jsou stanoveny Kanalizačním řádem ECKG. "Kanalizačním řádem – Kanalizace ECKG
Kladno pro průmyslovou zónu POLDI“. Majitelem hlavní páteřní kanalizace a hlavních kanalizačních
přípojek je Energetické centrum Kladno s.r.o., správcem podnikové kanalizace je firma NRG
Energetický provoz s.r.o.
Stanovení kvality vypouštěné odpadní vody do kanalizační sítě ECKG zabezpečuje
vodohospodář provozu dle Ročního plánu měření a monitorování provozu sochorové válcovny. Odběr
vzorků je prováděn externě firmou ECKG na stanovených odběrových místech.
Odpadní splaškové a dešťové vody odvádí oddílná kanalizace těchto vod. Páteřní kanalizace
ECKG prochází podél celého areálu ve směru k retenční nádrži Dříň. Odtud jsou odpadní vody
přečerpávány do přivaděče koncové čistírny odpadních vod Dubí.
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B.III.3. Odpady
Během výstavby lze předpokládat vznik odpadů uvedených v dalším textu a
kategorizovaných dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. Jedná se o odpady běžně vznikající při
obdobné činnosti, které je možné bez problémů příslušným způsobem odstranit.
S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech.
Odpady budou předány k využití, případně odstranění specializovaným firmám, které musí
být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí.

Odpady vznikající ve fázi výstavby
Výkopky se částečně využijí ke zpětným zásypům, ostatní ( v množství cca 1110 m3 )
se odvezou na skládku stavebního odpadu, nebo podle určení MěÚ ve stavebním řízení.
Kontaminace bouraných konstrukcí a výkopků nebezpečnými látkami se
nepředpokládá. Podle podkladů daných investorem se celý řešený prostor staveniště
dlouhodobě využíval ke skladování polotovarů a hotových výrobků v SCHV, tj. ocelových
materiálů. V průběhu výkopových prací budou průběžně odebírány vzorky a prováděny
rozbory jejich chemického složení a v případě zjištění výskytu nebezpečných látek se
přijmou odpovídající opatření k ochraně ŽP.
Předpokládané zatřídění a množství odpadů ze stavební činnosti
odpad

kód druhu odpadu

kategorie

množství (odhad)

betonové sutiny

17 01 01

O

380 m3

zemina, příp.s kameny

17 05 01

O

970 m3

obaly ze stavebních hmot

15 01 00

O

5 m3

dřevo (po realizaci stavby)

17 02 01

O

7 m3

směsný komunální odpad

20 03 01

O

10 m3

V tabulce jsou uvedeny odpady vznikající při stavební činnosti. Původcem odpadů,
které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby.. Během výstavby bude vedena
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP
č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu
podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.
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Odpady vznikající ve fázi provozu

Hydraulický olej
Při provozu bude docházet k znehodnocení hydraulického oleje v rozvodu hydrauliky
pro pohony mechanismů.
Katalogové číslo odpadu (Vyhláška 381/2001 Sb.)
Název odpadu

13 01 10

nechlorované hydraulické minerální oleje

Množství odpadu

100 l /rok

Kategorie odpadu

N

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Mobil DTE 25

Likvidace odpadu: Produkt je vhodný ke spálení ve všech schválených uzavřených
spalovacích zařízeních, ať už se jedná o jeho využití jako paliva nebo i pokud jde o jeho
kontrolovanou likvidaci. Takovýto způsob likvidace spálením může být limitován kontrolou.
Obecně je možno říci, že produkt může být zpracován jakýmkoli schváleným zařízením pro
recyklaci, nebo může být zlikvidován v jakémkoli schváleném zařízení pro likvidaci. Použití
těchto metod je podmíněno souladem s platnými zákony a nařízeními a s přihlédnutím k
charakteristice odpadu v čase likvidace.
Způsob využití nebo zneškodnění: Stávající sytém v Sochorové válcovně TŽ a předáním
příslušné organizaci, která má souhlas Krajského úřadu k provozování zařízení k nakládání
s nebezpečnými odpady.
Převodové oleje
Odpad vznikne při výměně převodových olejů v převodovce pohonu řetězového roštu
Katalogové číslo odpadu (Vyhláška 381/2001 Sb.)
Název odpadu

13 02 08

ostatní motorové, převodové a mazací oleje

Množství odpadu

35 l /5 let

Kategorie odpadu

N

Způsob využití nebo zneškodnění: Stávající sytém v Sochorové válcovně TŽ a předáním
příslušné organizaci, která má souhlas Krajského úřadu k provozování zařízení k nakládání
s nebezpečnými odpady.
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Okuje
Okuje jsou vratný odpad běžně se vyskytující v SCHV. Okuje vzniklé v pecích a
Vodní kalicí nádrži č. 3 budou spolu s ostatními okujemi odváženy k zpracování do oceláren.
Katalogové číslo odpadu (Vyhláška 381/2001 Sb.)

10 02 10

Název odpadu

okuje

Množství odpadu

20 t/rok

Způsob nakládání s odpadem
Pro nakládání s odpady má firma Sochorová válcovna TŽ a.s. uzavřené smlouvy
s oprávněnými příjemci odpadů. Seznam externích organizací zpracovávajících odpady na
podkladě uzavřeného smluvního vztahu se Sochorovou válcovnou TŽ, a.s. uvádí následující
tabulka.
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Zpracovává firma
MIROSLAV KARAS DESTRO,
KLADNO,
IČO 14471591
REAL Leasing Kladno, s.r.o., Kladno
IČO 26179113
Třinecké železárny, a.s., Třinec
IČO 18050646
Ispat Nová huť, a.s., Ostrava
IČO 45193258

Zpracovávané odpady
100202 – Nezpracovaná struska
120117 – Odpadní materiál z otryskávání
100210 – Okuje z válcování

100211 – Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné
látky
080111 – Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
120112 – Upotřebené vosky a tuky
130208 – Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130802 – Jiné emulze
150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
AHV ekologický servis s.r.o., Praha
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
IČO 26741172
160601 – Olověné akumulátory
160602 – Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
200121 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123 – Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
200135 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly
200121 a 200123
REGIOS a.s., Úholičky
150106 – Směsné obaly
IČO 46356487
DAF Trade I. s.r.o., Ostrava
120101 – Piliny a třísky železných kovů
IČO 26293897
KOVOŠROT Kladno a.s.
170405 – Železo a ocel
IČO 60193620
120112 – Upotřebené vosky a tuky
130208 – Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130502 – Kaly z odlučovačů oleje
KOMEKO a.s., Kamenné Žehrovice
130802 – Jiné emulze
IČO 00471976
150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
200121 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Energo Centrum Kladno Generation
Odpadní vody - dešťové, splaškové a přepady (odluhy) čisté
s.r.o., Kladno
vody chladící z uzavřených okruhů vodního hospodářství
IČO 62956761
SCHV i SJV
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B.III.4. Ostatní výstupy: Hluk, vibrace
Zdroje hluku během výstavby
Během výstavby budou hlukové poměry na hranici pozemku nejbližší obytné
zástavby pod limitem 60 dB pro denní dobu v časovém úseku trvání stavby 7 – 21 hodin.
Výstavba samotná bude probíhat uvnitř haly, hlukové poměry v rodinné zástavbě obce
Buštěhrad budou ovlivněny pouze dopravou na stavbu.
Zdroje hluku ve fázi provozu
V průběhu zpracování Oznámení proběhla konzultace oznamovatele s RNDr.
Miroslavou Hruškovou, vedoucí oddělení komunální a obecné hygieny Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně. Na základě této
konzultace byly pro posouzení akustických poměrů pro toto Oznámení použity výsledky
měření akustického tlaku, které proběhly před zahájením a v průběhu zkušebního provozu
Zušlechťovací linky č. 2 v roce 2002. Po zprovoznění Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 bude
Hygienická stanice, podle sdělení RNDr. Hruškové, vyžadovánat další měření akustického
tlaku.
Kontinuální měření akustického tlaku ve venkovním prostoru u areálu SCHV byla
provedena na základě požadavku Hygienické stanice na Kladně v roce 2002. Tato měření
proběhla v souvislosti s uvedením stávající Zušlechťovací linky č. 2 do provozu. První měření
proběhlo ve dnech 15. až 16. května 2002 za účelem zjištění hlukové situace před uvedením
Zušlechťovací linky č. 2 do provozu. Druhé měření bylo provedeno ve dnech 13. a 14.11.
2002, během zkušebního provozu Zušlechťovací linky č. 2 (stávající linka, jejíž rozšíření je
obsahem tohoto Oznámení).
1. měření
Ve dnech 15.5. až 16.5. 2002 bylo zaměstnanci firmy Třinecký Vkus s.r.o. provedeno
24 hodinové měření hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru. Výsledek je uveden
v Protokolu o zkoušce č. 21.2002, jehož kopie je přiložena jako Studie č. 2.
Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno ve dvou bodech:
1. bod) měření ve venkovním prostoru na hranici pozemku v areálu SCHV směrem
k obytné zástavbě Buštěhradu. Kolem měřícího místa projelo 8 osobních aut a 74
nákladních aut za 24 hodin
2. bod) měření v oblasti rodinných domků v obci Buštěhrad (Na Skalách č.p. 611 a 242),
které jsou nejbližšími stavbami pro bydlení od areálu válcovny. V době měření projelo
kolem tohoto bodu 1643 osobních a 279 nákladních aut.
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Nad oběma body proletělo za 24 hodin 49 letadel.
Z výsledků měření vyplývá, že u obytné zástavby dochází k překračování hladiny
akustického tlaku, především vlivem automobilové a letecké dopravy. Celodenní naměřené
hodnoty LaeqT uvádí následující tabulka:
00
00
LaeqT - denní doba 600 až 2200 LaeqT - noční doba 22 až 6

1. měřící bod – areál SCHV

58,5 dB

55,1 dB

2. měřící bod – RD Buštěhrad

53,5 dB

45,9 dB

2. měření
Ve dnech 13.11. až 14.11. 2002 bylo zaměstnanci firmy Třinecký Vkus s.r.o.
provedeno 24 hodinové měření hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru. Výsledek je
uveden v Protokolu o zkoušce č. 43.2002, jehož kopie je přiložena jako Studie č. 3.
Měření hladin akustického tlaku bylo provedeno ve stejných bodech při 1. měření:
1. bod) měření ve venkovním prostoru na hranici pozemku v areálu SCHV směrem
k obytné zástavbě Buštěhradu. Kolem měřícího místa projelo 32 osobních aut a
103 nákladních aut
2. bod) měření v oblasti rodinných domků v obci Buštěhrad (Na Skalách č.p. 611 a
242), které jsou nejbližšími stavbami pro bydlení od areálu válcovny. V době
měření projelo kolem tohoto bodu 1475 osobních a 352 nákladních aut.
Nad oběma body proletělo za 24 hodin 9 letadel.
Z výsledků měření vyplývá, že u obytné zástavby dochází k překračování hladiny
akustického tlaku, především vlivem automobilové a letecké dopravy. Celodenní naměřené
hodnoty LaeqT uvádí následující tabulka:
LaeqT - denní doba 600 až 2200 LaeqT - noční doba 2200 až 600
1. měřící bod – areál SCHV

56,6 dB

55,2 dB

2. měřící bod – RD Buštěhrad

52,0 dB

43,1 dB

Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna
v halách. Z uvedených měření je zřejmé, že provoz Zušlechťovací linky č. 2 ve stávajícím
rozsahu (tj. 2 kalicí a 3 popouštěcí pece) nezpůsobil zvýšení hlukové zátěže v nejbližší
rodinné zástavbě obce Buštěhrad. Naopak u měřícího bodu v Buštěhradu byly v listopadu
2002 naměřeny nižší hodnoty než v květnu 2002. Proto nepředpokládám zvýšení hlukové
zátěže obytné zástavby Buštěhradu po rozšíření Zušlechťovací linky č. 2.
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Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je silniční a letecká doprava, která
byla při prvním měření vyšší než při druhém. Hluk na hranici pozemku SCHV byl při obou
měřeních téměř shodný, při druhém měření byl naměřený denní hluk o 2 dB nižší (což je ale
v rámci chyby měření).

B.III.5 Doplňující údaje
Rizika havárií
Pece ZUL č. 2 budou provedeny v souladu s ČSN EN 746-1, 2 a ČSN 06 3003 Průmyslové pece. Potrubí budou řešena ve smyslu ČSN 38 6461, budou chráněna proti
poškození a budou opatřena bezpečnostním označením podle druhu dopravované látky.
Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení se budou řídit vyhl. č. 85/1978 Sb v platném
znění. Provozovatel vyhrazených plynových zařízení bude dodržovat vyhl. č. 21/1979 Sb v
platném znění.
Přívody technických plynů budou opatřeny hlavními uzávěry označenými tabulkami
dle ČSN 02 5080.

Společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s. převzala po osamostatnění některé předpisy
dřívější mateřské společnosti Třinecké železárny, a.s., která splnila požadovanou povinnost
ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., a provedla hodnocení rizik závažné havárie a zařazení
objektů a zařízení s vybranými nebezpečnými látkami. TŽ, a.s byly na základě hodnocení
rozhodnutím OkÚ Frýdek – Místek zařazeny do skupiny B.

Následně byla vypracována předepsaná bezpečnostní dokumentace, která obsahuje:
1. Hodnocení rizik závažné havárie – analýza rizik;
2. Bezpečnostní program;
3. Bezpečnostní zpráva;
4. Vnitřní havarijní plán;
5. Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího
havarijního plánu.
Bezpečnostní dokumentace TŽ byla dle zákona č. 353/1999 Sb. předložena ke dni
28.1.2002 na Okresní úřad Frýdek – Místek, referát životního prostředí. Dokumentace byla
v průběhu roku 2002 posuzována orgány státní správy a na základě jejich vyjádření a
připomínek je doplňována. Zatím nedošlo Krajským úřadem k jeho schválení.
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Kontrolní činnost orgánů státní správy ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. byla ve
společnosti TŽ, a.s. (včetně dnešní SCHV TŽ, a.s.) provedena ve dnech 22.4. až 24.4.2003.
Jednalo se o 2. kontrolu po termínu zpracování bezpečnostní dokumentace. Řešení
zjištěných nedostatků je zapracováno do revidované dokumentace.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V rámci rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude v areálu umístěn žádný stacionární
umělý zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření. Nebyly identifikovány žádné
zdroje neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice areálu SCHV TŽ, a.s.

Světelný smog
V rámci rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude v areálu umístěno osvětlení
směřující nad horizont.
Zápach
Areál nebude zdrojem zápachu. Překročení emisních a imisních limitů není
předpokládáno.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Na území určeném pro plánovanou výstavbu se nenachází žádný ze závažných
environmentálních prvků taxativně uvedených v zákoně. Pro území není stanoven zvláštní
ochranný režim.

C.I.a.) Dosavadní využívání území
Jedná se o průmyslovou halu, zkolaudovanou v roce 1984. Technologie, a tedy i
Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2, jsou instalovány v hale.

C.I.b.) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních
zdrojů
Koeficient ekologické stability zájmového území je nízký, jedná se o výrazně
antropogenně změněné území, které je využíváno k průmyslové výrobě.

C.I.c.) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Ekosystémy, územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená
soustava přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry,
biokoridory a interakčními prvky.
Zájmové území je kategorizováno jako zastavěná plocha, zpevněné plochy a
doplňková zeleň. Stav krajiny je silně ovlivněn lidskou činností, areál Sochorové válcovny TŽ
a.s. má charakter průmyslové zóny.
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V zájmovém území neleží žádný prvek regionálního ani nadregionálního ÚSES.
Podle ÚSES, zpracovaného Ateliérem U-24 v roce 1994 se v blízkosti zájmového území
nachází následující prvky ÚSES:
•

cca 300 m jižně od hranice areálu prochází navržený lokální biokoridor č. 715. Jedná
se o stávající ochrannou vegetaci při silnici Kladno - Buštěhrad

•

cca 180 m jižně od hranice areálu teče Buštěhradský potok

•

severně od areálu se nacházejí lesní porosty, které jsou VKP ze zákona.

Uvedené prvky ÚSES nebudou záměrem ovlivněny.

Zvláště chráněná území
Lokalita výstavby navrhované stavby se nenachází na zvláště chráněném území ve
smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že
neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani
přechodně chráněné plochy. Na území stavby se nenacházejí ložiska nerostných surovin a
stavba neleží v chráněném ložiskovém území.
Nejbližší lokalita, významná z hlediska státní ochrany, je PP „Žraločí zuby“ (opuštěný
lůmek na malém buližníkovém hřbetu v lese u Dřetovického potoka, vzdálený cca 1 km
severně od okraje areálu.
Rozšířením Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k ovlivnění chráněných území.

Ochranná pásma
Podle současných informací zájmové území nepodléhá ustanovení § 18 o omezení
činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb. O ochraně a využití
nerostného bohatství, ani se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.
V prostoru staveniště se ochranná pásma nenacházejí, jedná se o stavbu uvnitř
stávající haly.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V průmyslovém areálu v němž je umístěn záměr, ani v jeho okolí nejsou evidovány
žádné nemovité kulturní památky. V zájmovém území není archeologické naleziště.
Vzhledem k tomu, že záměr je umístěn uvnitř již existující haly a celé okolí bylo již v minulosti
40

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

K+K průzkum s.r.o.

Oznámení záměru – Rozšíření Zušlechťovací linky č2 v Sochorové válcovně TŽ

dotčeno průmyslovou výstavbou a při realizaci záměru se nepředpokládají žádné významné
zemní práce, je nepravděpodobné, že by se záměr či jeho realizace dostala do kontaktu s
archeologickými artefakty.
Zájmové území má charakter rozsáhlého průmyslového areálu, který se nachází
v katastrálním území Kladno a Buštěhrad. Objekt haly SCHV, kam je situováno Rozšíření
Zušlechťovací linky č. 2, má délku cca 1,5 km a je součástí areálu bývalé Poldi II – Dříň.
Areál se nachází východně od městské části Dříň a západně od obce Buštěhrad. Od
m.č. Dříň je areál SCHV částečně oddělen plochou vzrostlé zeleně charakteru lesa. Mezi
areálem SCHV a obcí Buštěhrad je údolí se silnicí III/00715. Zástavbu městské části Dříň i
obce Buštěhrad tvoří převážně rodinné domky.

Území hustě zalidněná
Zájmová lokalita se nachází mezi okrajem města Kladna a obcí Buštěhrad. Nejedná
se o území hustě zalidněné.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Imisní charakteristiky území jsou popsány v rozptylové studii jež je přílohou č. 2
tohoto oznámení. Zákonem 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, které jsou vymezené jako část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace),
kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů (případně hodnota zvýšená o
příslušné meze tolerance). V nařízení vlády č. 350/2002 Sb. v § 5 je uvedeno, že seznam
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jejichž hranicemi jsou hranice obcí nebo sídelních
seskupení, zveřejňuje jedenkrát ročně Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí. Obec Kladno je v tomto seznamu uvedena mezi obcemi
s překročeným imisním limitem pro ochranu zdraví lidí. Dle tohoto seznamu je na 88,9 %
plochy obce překročen limit PM10 roční průměr a 100 % PM10 36 max. 24 h průměr >50
-3

μg.m >35 x/rok.
Nařízením vlády jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů (příloha č.
1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech uvedených v příloze č. 10 k
tomuto nařízení:
-

území národních parků a CHKO,

-

území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

-

ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Emisní limity pro ekosystémy se zájmového území netýkají
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Záměr Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 je technologicky zajištěn instalací pecí
s plynovými hořáky. Proto tento záměr nebude zdrojem tuhých znečišťujících částic (PM10),
jejichž limit je v Kladně překročen.

Podle vyhodnocení Rozptylové studie nedojde realizací záměru k překročení imisních
limitů v širším okolí kladna pro sledované znečišťující látky (oxidy dusíku a CO).
Podle měření hluku ve venkovním prostoru je hlavním zdrojem hluku v blízkém
v okolí areálu SCHV silniční doprava na komunikaci I/61 a přelétající letadla z letiště Ruzyně.

Staré ekologické zátěže
Pro Sochorovou válcovnu TŽ a.s. byl zpracován Ekologický audit, který realizovala
v prosinci 1998 firma Polyeko a.s., Ostrava. Ekologickým auditem bylo zjištěno znečištění
zeminy ropnými látkami v několika místech (u vodního hospodářství a hydrocyklonu). V
současné době proběhlo výběrové řízení na zajištění sanace uvedené kontaminace. První
etapa sanace je předpokládána v příštím roce.

C.II. CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Klima, geomorfologie
Zájmové území orograficky patří ke geomorfologické provincii České vysočiny, do
Poberounské soustavy a podsoustavy Kladenská tabule. Jedná se o parovinu, lokálně
zvlněnou mírnými elevacemi.
Terén zájmového území tvořil mírné návrší mezi Buštěhradským a Dřetovickým
potokem. Nadmořská výška byla 338 až 360 m n.m. V rámci výstavby areálu byl terén
srovnán na dnešní úroveň cca 356,3 m n.m. a nachází se na bývalém návrší.
Z hlediska klimatologie (Quitt, 1973) patří zájmové území do teplé oblasti T2. Oblast
je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
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Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:
počet letních dnů

50 – 60

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)

350 – 400

srážkový úhrn v zimním období (mm)

200 – 300

počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Širší okolí patří k oblastem s nízkými úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční
srážkové úhrny v meteorologické stanici Praha Ruzyně (364 m n.m.) dosahují 525,9 mm.

Přehled měsíčních srážkových normálů (mm)
Měsíc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Normál 23,5 22,6 28,1 38,2 77,2 72,7 66,2 69,6 40

X

XI

XII

I-XII

30,5 31,9 25,3 52,5

Ze stejného zdroje pocházejí i údaje o ročním průběhu průměrných teplot vzduchu uvedené
níže v tabulce.

Přehled průměrných teplot vzduchu (°C)
Měsíc

I

Teplota -2,4

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

-0,9

3,0

7,7

12,7 15,9 17,5 17,0 13,3 8,3

XI

XII

I-XII

2,9

-0,6

7,9

Krajinný ráz
Přírodní charakteristika
Zájmové území leží v krajině, která byla původně zemědělského charakteru. Na
Kladně probíhala důlní činnost, takže v širším okolí je možné najít důsledky těžby uhlí.
V místě Sochorové válcovny TŽ původně byl hřbet mírného návrší, které tvořilo
rozvodí Buštěhradského a Dřetovického potoka. V rámci výstavby areálu Sochorové
válcovny TŽ (bývalá Poldi II) byl v sedmdesátých letech terén srovnán na dnešní úroveň cca
356 m n.m. a areál tak stojí na místě původního návrší. Směrem na jih se za městskou částí
Dříň nachází průmyslová zóna Kladno – východ. Krajinný ráz zájmového území zde proto
má charakter průmyslové zástavby, která je násilně zasazena do původní krajiny.
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Způsob a zhodnocení krajinného rázu - elementární typizace území
Hodnocení krajinného rázu vychází z metodického doporučení „Hodnocení krajinného
rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě“ (Míchal, 1999), které je doplněno hodnocením
podílu přírodního prostředí v zájmovém území a estetického subjektivního vnímání krajiny,
tvz. elementární typizací území (Míchal, 1997).
Pojmy:
místo krajinného rázu: část krajiny, stejnorodá z hlediska přírodních, kulturních a historických
charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od
ostatních míst krajinného rázu.
oblast krajinného rázu: rozsáhlá část území s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, která se výrazně liší od jiné oblasti ve všech charakteristikách nebo v některé z nich
a která zahrnuje více míst krajinného rázu.

Z hlediska vymezení místa krajinného rázu je nejbližší území dotčené záměrem
ovlivněno dvěma prvky. Z větší části je to volná kulturní krajina zaměřená na intenzivní
zemědělskou výrobu. Druhým prvkem, který je typický pro území Kladna, je urbanizovaná
krajina s průmyslovými areály těžkého průmyslu a haldami jako pozůstatky těžby uhlí.
Kvalita obou typů míst krajinného rázu je nízká, i když zemědělský charakter této
oblasti s rozptýlenou mozaikou malých vesnic je historicky podmíněn vhodnými podmínkami
pro zemědělskou výrobu a měl před příchodem průmyslu do území svůj osobitý charakter.
Metoda elementární typizace krajiny (Míchal, 1997) má dvě roviny - první objektivní
typologickou (stanovení typu krajiny dle koeficientu ekologické stability - KES) a druhou
intersubjektivně hodnotící (podle hodnot životního prostředí zřejmých ze vzhledu krajiny).
Území je rozděleno na devět krajinných typů. Podle poměru mezi přírodními prvky a mezi
prvky vytvořenými v krajině člověkem jsou vymezeny tři účelové krajinné typy:
Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“)
Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“)
Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“)

Konkrétní území je do těchto krajinných typů zařazeno na základě hodnoty koeficientu
ekologické stability (KES), který je podílem ploch s vyšším stupněm ekologické stability a
ploch s nízkým stupněm ekologické stability:
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Zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES.

plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5

KES = ---------------------------------------------------------plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1

Hodnota KES

Krajinný typ

pod 0,39

typ A

0,90 - 2,89

typ B

nad 6,20

typ C

Poznámka: Intervaly hodnot KES nejsou spojité. Krajina, jejíž KES leží mimo hranice těchto intervalů,
je nositelem znaků obou sousedních kategorií (blíže viz Míchal, 1997).

Pro potřeby estetické složky krajinářského hodnocení rozlišujeme v každém krajinném typu
tři stupně - typy krajinářské hodnoty :
zvýšený (+)
základní (průměrný)
snížený (-)
Dle výše stručně prezentované metodiky je KES významně pod hodnotou 0,39.
Jedná se tedy o krajinný typ A, který charakterizuje krajinu silně pozměněnou civilizačními
zásahy - „plně antropogenizovanou“.
Z pohledu subjektivní estetické kvality je území charakteru intenzivně využívané
zemědělské krajiny, kterou pozitivně ovlivňují lesní plochy v k.ú. Vrapice a Dubí u Kladna.
Naopak výrazně negativní vliv mají předimenzované průmyslové areály v Kladně.
Proto krajinářskou hodnotu území považujeme za základní. Z hodnocení vyplývá, že
posuzovaná krajina se jako celek řadí do krajinného typu A, tzn. krajina silně pozměněná
civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry:
Z regionálně – geologického hlediska patří skalní podloží zájmového území do České
křídové tabule, jejího jihozápadního okraje, vltavsko-berounské pánve.
V zájmovém území je zastoupen skalní podklad horninami patřícími ke staršímu
proterozoiku (kralupsko-zbraslavské skupině), mladšímu paleozoiku (kladenskému souvrství)
a na nich spočívajícím křídovým bělohorským souvrstvím. Z hornin skalního podkladu se
v zájmovém území vyskytují převážně křídové sedimenty – opuky, pouze nejzápadnější části
území tvoří křídové jíly a jílovce. Skalní podloží algonkických břidlic bylo zastiženo nejblíže
pod povrchem ve dně Buštěhradského údolí, směrem k severovýchodu povrch břidlic.
Nejmladší jsou různorodé navážky, kterými byl upravován terén při výstavbě závodu
Poldi II (až 15 m). V jižní části území protéká Buštěhradský potok, jeho koryto je vyplněno
fluviálními jílovitopísčitými hlínami. Dalšími kvartérními zeminami jsou svahové hlíny
s úlomky hornin skalního podkladu, sprašemi a sprašovými hlínami. Mocnost pokryvných
útvarů je od 2 do 4 m, mocnost navážek může být i větší.

Hydrogeologické poměry:
Hladina podzemní vody je vázána na puklinovou propustnost hornin skalního
podkladu a průlinová propustnost zemin kvartérního pokryvu je velmi nízká. Ustálená hladina
podzemní vody byla zastižena na rozhraní báze rozpukaných opuk a podložních slínů
v hloubce 10 a hlouběji. Hladina podzemní vody má spád k SV.
Hydrologie – zájmové území leží v rozvodí Buštěhradského potoka a Dřetovického
potoka. Hydrologické číslo povodí Dřetovického potoka je 1-12-02-031 a má plochu 30,137
ha. Hydrologické číslo povodí Buštěhradského potoka je 1-12-02-029 a má plochu 14,328
ha. Oba potoky spadají do povodí Vltavy, Vltava od Berounky po Rokytku.

Fauna a flóra
Lokalita areálu patří z hlediska biogeografického členění ČR do Hercynské
podprovincie. Podle Mapy potenciální přirozené vegetace patří fytocenologicky území
s původní vegetací černýšové dubohabřiny.

Lokalita se nachází uvnitř stávajícího průmyslového areálu. Vegetaci v tomto území
tvoří pozůstatky sadovnicky upravených ploch a drobné náletové porosty na nevyužívaných
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plochách. Samotný průmyslový areál sousedí na severu s lesními porosty. Plochy
uvažovaného záměru jsou prakticky bez jakékoliv vegetace a nebyly zde zastiženi ani
žádní živočichové. Při severním okraji haly a přilehlých zpevněných plochách je v
současnosti již vzrostlý cca 10 m široký náletový porost.

Voda
Nejbližší vodoteč je Buštěhradský potok, cca 200 m jižně od okraje areálu.

Půda
Plocha areálu není v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Jedná se o
zastavěné území.

Obyvatelstvo
V areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. nejsou obytné stavby. Nejbližší obytná zástavba
je v obci Buštěhrad, cca 400 m východně od okraje areálu. V roce 2001 měla obec
Buštěhrad 2252 obyvatel.

Hmotný majetek
Realizací záměru nedojde ke změnám hmotného majetku.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Zájmové území je v dnešní době využíváno jako průmyslový areál sochorové
válcovny. Jedná se o zcela antropogenizovanou krajinu, výrazně pozměněnou civilizačními
zásahy.
Stav širšího území je výrazně ovlivněn lidskou činností. Původně bylo území
zemědělsky využíváno, poté došlo na Kladensku k těžbě uhlí a následné výstavbě
průmyslových areálů zaměřených na těžký průmysl.

Vzhledem k lokalizaci a charakteru zájmového území ho lze z hlediska významnosti
pro tvorbu přírodních složek životního prostředí hodnotit jako málo významné, vhodné pro
podobné záměry. Navíc se v tomto případě jedná o instalaci technologie do stávající haly,
nová výstavba nebude nutná.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

Předpokládané vlivy záměru „Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové
válcovně TŽ a.s.“ a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce.
Charakteristika vlivů záměru
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na veřejné zdraví

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

x

D.I.7.

Vliv na flóru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

Vysvětlivky:

I. -

složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II. -

složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.-

složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru.
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D.I.1. Vlivy na veřejné zdraví

Vliv na obyvatelstvo
Etapa výstavby
Vzhledem k tomu, že realizace uvažovaného záměru bude probíhat uvnitř haly, lze
očekávat, že etapa výstavby nebude představovat významné narušení faktorů pohody. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou navržena následující doporučení:
-

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu dopravy sypkých materiálů

-

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech
pracovního klidu
Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při

respektování výše uvedených doporučení lze hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti
za nulový a z hlediska významnosti za nevýznamný.

Etapa provozu
Z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo se u hodnoceného záměru jedná o
působení hluku ze stacionárních zdrojů závodu i související obslužné dopravy a působení
imisí látek v ovzduší.

Hluk
Ovlivnění okolí hlukem z provozu areálu SCHV bylo měřeno v souvislosti s instalací
stávající Zušlechťovací linky č. 2. Měření proběhla v květnu a listopadu 2002, kdy byla
provedena kontinuální 24 hodinové měření akustického tlaku firmou Třinecký Vkus s.r.o.
Měření probíhala vždy ve dvou měřících bodech – na hranici areálu SCHV a v nejbližších
obytných domech Buštěhradu. Měření jsou uvedena v příloze jako Studie č. 2 a Studie č.3.
Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna
v halách. Z měření je zřejmé, že provoz Zušlechťovací linky č. 2 ve stávajícím rozsahu (tj. 2
kalicí a 3 popouštěcí pece) nezpůsobil zvýšení hlukové zátěže v nejbližší rodinné zástavbě
obce Buštěhrad. Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je silniční doprava a
letecká doprava. Hluk na hranici pozemku SCHV byl při obou měřeních téměř shodný, při
druhém měření byl naměřený denní hluk o 2 dB nižší (což je ale v rámci chyby měření).
U bytové zástavby Buštěhradu byly v květnu 2002 naměřeny hodnoty LAeq.T den = 53,5
dB a LAeq.T noc = 45,9 dB, v listopadu 2002 byly naměřeny hodnoty LAeq.T den = 52,0 dB a LAeq.T
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43,1 dB. Tyto hodnoty jsou vyšší než nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku.

Zdrojem hluku je silniční doprava na komunikaci I/61 a také letecká doprava.
V návrhu územního plánu obce Buštěhrad je navržena výstavba protihlukových stěn,
které by oddělily obytnou zástavbu od frekventované silnice I/61. Tím by došlo ke snížení
hlukové zátěže (pravděpodobně pod limitní hodnoty 50 dB pro den a 40 dB pro noc) které
jsou dnes překročeny.

Emise
Samotný provoz nových pecí Zušlechťovací linky č.2 v Sochorové válcovně v areálu
Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší NO2, NOx i CO.
Je to důsledek nízkých emisí těchto látek při spalování zemního plynu. Ani v součtu se všemi
ostatními zdroji Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k nadměrným
koncentracím NO2, NOx ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových podmínek. Všechny
vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek způsobené emisemi
z provozů Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do válcovny budou
mnohem menší než příslušné imisní limity.
Město Kladno je v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle tohoto
seznamu je na 88,9 % plochy Kladna překročen limit pro tuhé částice PM10. Nové pece
Zušlechťovací linky č. 2 budou osazeny plynovými hořáky, a proto nebudou zdrojem tuhých
znečišťujících částic (PM10). Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude zvyšovat koncentraci
PM10 v ovzduší.

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Pro areál Sochorové válcovny TŽ a.s. byla vypracována předepsaná bezpečnostní
dokumentace, která obsahuje: Hodnocení rizik závažné havárie, Bezpečnostní program,
Bezpečnostní zprávu, Vnitřní havarijní plán a Podklady pro stanovení zóny havarijního
plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Pracovníci musí dodržovat provozní
bezpečnostní předpisy.
Z dosavadního provozu Sochorové válcovny TŽ není známa skutečnost, že by došlo
k nějakým zdravotním rizikům.

Počet obyvatel ovlivněných účinky záměru
Negativní účinek záměru na obyvatele není předpokládán. Hluková zátěž obyvatel
Buštěhradu souvisí s provozem na silnici I/61 a realizací záměru nebude ovlivněna. Záměr
nebude zdrojem emise tuhých znečišťujících částic, jejichž imisní limit je na Kladně
překročen.
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Narušení faktorů pohody
V průběhu výstavby mohou být obyvatelé Buštěhradu dotčeni hlukem z dopravy.
Vyvolaná doprava do areálu zvýší hluk z komunikace I/61 a III/00715. Doprava na stavbu
bude probíhat pouze v denní době a bude se jednat o vliv omezený na dobu tří až čtyřech
měsíců.
V době provozu by neměly být zhoršeny faktory pohody oproti stávajícímu stavu.

D.I.2. Vliv na ovzduší a klima
Množství a koncentrace emisí
Zvýšené emise škodlivin vzniknou při vlastní výstavbě především v důsledku vyšší
prašnosti a činnosti dopravy. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která
bude maximálně zkrácena.
Samotný provoz nových pecí Zušlechťovací linky č.2 v Sochorové válcovně v areálu
Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší NO2, NOx i CO.
Ani v součtu se všemi ostatními zdroji Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k
nadměrným koncentracím NO2, NOx ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových
podmínek. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek
způsobené emisemi z provozů Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do
válcovny budou mnohem menší než příslušné imisní limity.
Na základě naměřených koncentrací sledovaných znečišťujících látek v Kladně a jeho
nejbližším okolí se dá odvodit, že ovzduší v Kladně není nadměrně znečištěné NO2. Nad
imisní limit vystupují v Kladně průměrné roční koncentrace NOx, limit pro ně platí však jen pro
ekosystémy (CHKO, lesy apod.). Úroveň znečištění ovzduší CO není v Kladně ani jeho okolí
zjišťována, zdroje v SCHV při nejméně příznivých podmínkách produkují CO v koncentraci,
která tvoří 0,5% imisního limitu.
Obec Kladno je uvedena (v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
zákona 86/2002) mezi obcemi s překročeným imisním limitem tuhých znečišťujících částic
(PM10). Nové pece Zušlechťovací linky č. 2 budou osazeny plynovými hořáky, a proto
nebudou zdrojem tuhých znečišťujících částic, rozšíření ZUL č. 2 proto nebude zvyšovat
koncentraci tuhých částic v ovzduší.

Význačný zápach
Vzhledem k očekávaným imisním koncentracím znečišťujících látek z nových pecí
Zušlechťovací linky č. 2, které budou nižší než jsou stanovené imisní limity, budou imisní
koncentrace také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze
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předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným výskytem
pachových látek ve svém okolí.

Jiné vlivy
Klima stavbou ovlivněno nebude.
Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Hluk, vibrace
Měření akustického tlaku realizovala v květnu a listopadu 2002 firma Třinecký Vkus
s.r.o., v souvislosti s uvedením ZUL č. 2 do provozu.
Byla provedena kontinuální 24 hodinové měření vždy ve dvou měřících bodech – na
hranici areálu SCHV a v nejbližších obytných domech Buštěhradu.
Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna
v halách. Z uvedených měření je zřejmé, že provoz Zušlechťovací linky č. 2 ve stávajícím
rozsahu (tj. 2 kalicí a 3 popouštěcí pece) nezpůsobila zvýšení hlukové zátěže v nejbližší
rodinné zástavbě obce Buštěhrad. Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je
silniční a letecká doprava. Hluk na hranici pozemku SCHV byl při obou měřeních téměř
shodný, při druhém měření byl naměřený denní hluk o 2 dB nižší (což je ale v rámci chyby
měření).

Další biologické a fyzikální charakteristiky
V rámci Rozšíření ZUL č. 2 nebude v areálu nebude umístěn žádný zdroj
radioaktivního a elektromagnetického záření. Nebyly identifikovány žádné zdroje
neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice areálu SCHV TŽ, a.s..
Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k ovlivnění charakteru
odvodnění ani jakosti vody. Zušlechťovací linka č. 2 není a po rozšíření nebude napojena na
kanalizaci. Dochází pouze k doplňování odpařené vody z kalicích lázní.
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Vodní hospodářství celého areálu je řešeno tak, že odpadní a dešťové vody z areálu
SCHV odvádí oddílná kanalizace těchto vod. Páteřní kanalizace ECKG prochází podél
celého areálu ve směru k retenční nádrži Dříň. Odtud jsou odpadní vody přečerpávány do
přivaděče koncové čistírny odpadních vod Dubí.

D.I.5. Vliv na půdu
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Realizací záměru nedojde k záboru půdy – jedná se o instalaci technologie do
stávající haly.

Povrchové úpravy
Povrchové úpravy nebudou prováděny.

Znečištění půdy
Ekologickým auditem z roku 1998 nebylo zjištěno znečištění půdy v místě Rozšíření
Zušlechťovací linky č. 2. V případě zastižení kontaminované zeminy bude postupováno
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. „o odpadech“.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Realizací stavby nedojde k terénním úpravám.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Realizací záměru nedojde k ovlivnění nerostného prostředí lokality, nerostných zdrojů
nebo podzemních vod - jedná se o instalaci technologie do stávající haly bez další výstavby.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k dosavadnímu provozu odpadového hospodářství SCHV a produkci
odpadů ze Zušlechťovací linky č. 2 není předpoklad, že po rozšíření vzniknou problémy s
ukládáním odpadů.
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D.I.7. Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Poškození ani vyhubení rostlinných a živočišných druhů, poškození ekosystémů ani
vliv na chráněné části přírody není předpokládán. Jedná se o instalaci technologie do
stávající haly. Nová výstavba nebude probíhat. Nedojde ke zvýšení dopravy do areálu
SCHV.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměrem dojde k instalaci technologie do stávající haly. Nová výstavba nebude
realizována. Krajinný ráz nebude ovlivněn.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou nepříznivě ovlivněny archeologické, kulturní nebo architektonické
památky nebo hmotný majetek.
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽP Z HLEDISKA
VELIKOSTI, VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

D.II.1. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv na dopravu
Doprava nebude záměrem ovlivněna, dopravní trasy a intenzita zůstanou stejné jako
v současnosti.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Technologie Rozšíření Zušlechťovací linky budou začleněny do stávající linky, dojde
k prodloužení dráhy manipulátoru, posunutí přípravného úseku a vzduchové sprchy.
Rozvoj navazující infrastruktury
S rozšířením se při realizaci stávající ZUL č. 2 počítalo, nové pece budou napojeny
na přípojku zemního plynu, elektrickou energii, rozvod hydrauliky a systém řízení
technologie. Kalící lázeň bude napojena na přípojku technologické vody.
Vliv na rekreační využití krajiny
Územní není rekreačně využíváno.
Biologické vlivy
Instalace technologie do stávající haly nebude mít vedlejší biologické vlivy na
prostředí.

D.II.2 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Vzhledem k charakteru záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav
životního prostředí nepředpokládá.
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
Možnosti vzniku havárií
Pro Sochorovou válcovnu TŽ byla vypracována předepsaná bezpečnostní
dokumentace, která obsahuje:
1. Hodnocení rizik závažné havárie – analýza rizik;
2. Bezpečnostní program;
3. Bezpečnostní zpráva;
4. Vnitřní havarijní plán;
5. Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího
havarijního plánu.
Bezpečnostní dokumentace TŽ byla dle zákona č. 353/1999 Sb. předložena ke dni
28.1.2002 na Okresní úřad Frýdek – Místek, referát životního prostředí. Dokumentace byla
v průběhu roku 2002 posuzována orgány státní správy a na základě jejich vyjádření a
připomínek je doplňována. Zatím nedošlo Krajským úřadem k jeho schválení. Kontrolní
činnost orgánů státní správy ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. byla ve společnosti TŽ, a.s.
(včetně dnešní SCHV TŽ, a.s.) provedena ve dnech 22.4. až 24.4.2003. Jednalo se o 2.
kontrolu po termínu zpracování bezpečnostní dokumentace. Řešení zjištěných nedostatků je
zapracováno do revidované dokumentace.

Do současné doby v areálu Sochorové válcovny TŽ a.s. havárie nenastala, proto je
pravděpodobnost vzniku havárie v souvislosti se záměrem málo pravděpodobná.
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D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽP

Územně plánovací opatření
Podle návrhu Územního plánu obce Buštěhrad se jedná o zastavěné území
s použitím pro průmysl, výrobní služby a sklady. Území je v současné době zastavěné
průmyslovou halou, do které bude instalována technologie Zušlechťovací linky.

Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném
Oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v dalších
fázích projektové dokumentace.

Pece a z hlediska zásad provedení, spolehlivosti a bezpečnosti plynového zařízení
budou provedeny v souladu s ČSN EN 746-1, 2 a ČSN 06 3003 - Průmyslové pece. Potrubí
budou řešena ve smyslu ČSN 38 6461, budou chráněna proti poškození a budou opatřena
bezpečnostním označením podle druhu dopravované látky. Kontroly, revize a zkoušky
plynových zařízení se budou řídit vyhl. č. 85/1978 Sb v platném znění. Provozovatel
vyhrazených plynových zařízení bude dodržovat vyhl. č. 21/1979 Sb v platném znění.
Přívody technických plynů budou opatřeny hlavními uzávěry označenými tabulkami dle
ČSN 02 5080.
Preventivní opatření
Odpovědnými pracovníky je třeba zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, provádět
pravidelná školení pracovníků.

Následná opatření
Následná opatření při případné havárii budou specifikovány v příslušných havarijních,
manipulačních a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni zaměstnanci.
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ

A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité
literatury a právních norem.
-

Pro záměr Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 byla zpracována Rozptylová studie
RNDr. Janem Maňákem. Tato studie je přiložena jako Studie č. 1.

-

V roce 2002 a 2003 bylo podle požadavku Hygienické stanice Kladno provedeno 24
hodinové kontinuální měření hluku ve venkovním prostoru firmou Třinecký Vkus s.r.o.
Současně s měřením hluku byla provedena evidence dopravních prostředků
v blízkosti měřících míst. Výsledky těchto měření jsou uvedeny v příloze jako Studie 2
a Studie 3.

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv
v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými
limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Použitá literatura:
Bury, I.: Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2, dokumentace ke stavebnímu povolení. Třinecká
projekce a.s., Třinec - září 2004.
Žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 o integrované prevenci. Sochorová
válcovna TŽ a.s., Kladno – červen 2004.
Molin, R: Ekologický audit subjektu Třinecké železárny a.s., závod Kladno. Poyleko a.s.,
Ostrava prosinec 1998
Mejsnarová, J.: Buštěhrad, Územní plán obce – návrh 2. verze. Prosinec 2002
Webové stránky Ředitelství silnic a dálnic (http://www.rsd.cz/)
Bubník: Výpočet znečištění chladnými zdroji,ČHMÚ
Příslušné ČSN
Míchal, I., 1997: Praktické rámce hodnocení krajinného rázu I,II, III. Ochrana přírody, čís.52
Míchal, I., kol., 1999: Hodnocení krajinného rázu (metodické doporučení), AOPK Praha.
Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
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Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
"Metodické opatření pro hodnocení hluku ze stavebního provozu" - výnos hlavního hygienika
ČSR zn. HEM-321.6-24.7.1980.
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č.254/2001 Sb., zákon o vodách
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Nařízení vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé přípustného znečištění vod
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů…
Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Nařízení vlády ČR č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
Zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní
limity…

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci
projektové organizace (Třinecká projekce a.s.) a především pracovníky oznamovatele, firmy
Sochorová válcovna TŽ a.s., zástupci samosprávných a státních orgánů a prohlídka místa
připravovaného záměru.
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V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní
údaje potřebné při hodnocení vlivů.

Metody použité při hodnocení vlivů stavby.
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Emise

Symos 97 z roku 2003

Emise z REZZO a IPPC, spotřeba
zemního plynu, protokoly o měření

Imisní zatížení

Symos 97 z roku 2003

Větrná růžice, emise z REZZO a
IPPC, protokoly o měření, údaje o
pozaďovém znečištění z ročenky
ČHMÚ za rok 2003

Hluk z provozu a

Měření hladin akustického tlaku

dopravy

ve venkovním prostoru

Vliv na jakost vod Vyhodnocení laboratorních
rozborů

Protokoly o měření

Laboratorní analýzy vypouštěných
odpadních vod
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D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Zpracovatel vycházel z údajů od oznamovatele a projektanta, místní prohlídky, dosud
zpracovaných studií a měření pro areál Sochorové válcovny TŽ a.s. a specializovaných
studií.
•

Neurčitostí je imisní pozadí CO v rozptylové studii, úroveň znečištění ovzduší CO
není v Kladně ani jeho okolí zjišťována

•

Neurčitostí je hlukové zatížení obytné zástavby Buštěhradu, protože to závisí na
intenzity dopravy na komunikaci I/61 a na letecké dopravě na letiště Ruzyně.

•

Neurčitostí je termín výstavby protihlukových valů mezi obcí Buštěhrad a komunikací
I/61, které sníží hlukovou zátěž obytné zástavby.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Varianta A – aktivní varianta
Aktivní variantou je rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 o jednu kalicí pec, dvě popouštěcí pece
a vodní kalicí lázeň. Tím dojde ke zvýšení kapacity linky o 50%, takže celková kapacita bude
36 000 t/rok. Rozšíření bude realizováno ve stávající hale, nevyvolá další výstavbu.
Zvýšení kapacity Zušlechťovací linky nezpůsobí zvýšené požadavky na dopravu,
celková produkce Sochorové válcovny jako celku zůstane stejná. Ocel která bude
zpracována v rozšířené Zušlechťovací lince je v současné době distribuována jako přírodní
(nezakalené) železo.
Dojde ke zvýšení emisí, produkovaných plynovými hořáky v nových popouštěcích
pecích a kalicí peci.
Aktivní varianta vychází z podnikatelského záměru investora. Z tohoto důvodu je
v předkládaném oznámení záměru posuzována jediná varianta řešení - aktivní varianta, tj.
rozšíření zušlechťovací linky. Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části
B, vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.
REFERENČNÍ VARIANTY
Varianta B – nulová varianta (bez činnosti, no action) – ponechání Zušlechťovací linky č.
2 ve stávajícím rozsahu, tj. s výrobní kapacitou 24 tisíc t/rok. V nulové variantě budou
shodné vlivy na dopravu a celkovou produkci Sochorové válcovny. Bude menší množství
produkovaných emisí Sochorovou válcovnou. Nedojde k ovlivnění obyvatel Buštěhradu
dopravou materiálu pro rozšíření Zušlechťovací linky č. 2.
Varianta C – jiné využití území
Jiné využití území je málo pravděpodobné. V hale je provozována technologie na zpracování
železa s životností do roku 2025.

Na základě všech aspektů, uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s
realizací navrhovaného Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ, při
předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků
na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný a je proto
možné realizaci Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s. doporučit.
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F. ZÁVĚR
V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. je zhodnocen vliv
Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s. na životní prostředí.
V rámci Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 budou do objektu Sochorové válcovny
v Kladně – Dříni instalovány dvě nové popouštěcí pece, jedna kalicí pec a jedna vodní kalicí
nádrž. Zušlechťovací linka č.2 slouží k mechanickému zušlechťování tyčové oceli. Stávající
kapacita zušlechťovací linky č. 2 je 24 000 t/rok, zvýšení je uvažováno o 12 000 t/rok, tedy o
50%.
Realizací rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k navýšení vyvolané dopravy.
Dojde k navýšení množství emisí o emise z plynových hořáků v kalicí a popouštěcích pecích.

Předložené Oznámení popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a
obyvatelstvo, vyvolané Rozšířením Zušlechťovací linky č. 2.
Vyhodnocení vlivů je úměrné současnému stavu znalostí o tomto záměru.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
BPEJ
ČIŽP
ČHMÚ
ČOV
DoKP

bonitované půdně ekologické jednotky
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
dotčený krajinný prostor

DOSS

dotčený orgán státní správy

HTÚ
IHr
IHd
IHk
CHKO
CHLÚ
KHS
KR
KÚ
LA
LAmax
LAeq
LAeqp
Lapol
MŽP
NS
NOX
Oznámení
PM10
RŽP
SJV
SCHV
SO2
SPM
ÚPD
UDI
UPW
ÚSES
VKP
ZPF
ZUL
ŽP

hrubé terénní úpravy
3
průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m ]
3
průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m ]
3
průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m ]
Chráněná krajinná oblast
Chráněné ložiskové území
krajská hygienická stanice
krajinný ráz
krajský úřad
hladina hluku A [dB(A)]
maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]
ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
lapač olejů, ropných látek
Ministerstvo životního prostředí ČR
navržená stavba
oxidy dusíku
oznámení dle §6 zákona č.100/2001 Sb.
tuhé znečišťující látky s částicemi o velikosti menší než 10 µm
referát životního prostředí
Středojemná válcovna
Sochorová válcovna TŽ a.s.
oxid siřičitý
prašný aerosol
územně plánovací dokumentace
Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy
Utility Park West
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
zemědělský půdní fond
zušlechťovací linka
životní prostředí
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona 93/2004,
je Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s. v Kladně – Dřini. Na
základě vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 10.12.2004, značka
78844/OPVI/04, jakožto ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 93/2004 patří záměr rozšíření
zušlechťovací linky č. 2 do kategorie II, bodu 4.1 – Průmyslové provozy na zpracování
železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování. Příslušným úřadem
je Krajský úřad Středočeského kraje.
Posuzovaný záměr Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 je uvažován ve stávající hale
Sochorové válcovny TŽ a.s. (bývalá Poldi II), která se nalézá v Kladně-Dříni. Hala jako
taková leží ve dvou katastrálních územích, Kladno a Buštěhrad. Zušlechťovací linka č. 2 a
její rozšíření je umístěno na parcele č. 1897/14 v k. ú. Buštěhrad.
Hala Sochorové válcovny TŽ se nachází v mezi východním okrajem města Kladna a
obcí Buštěhrad, při silnici I. třídy I/61. Silniční doprava do areálu vedena po dálnici D7 na
silnici I/61 a dále po silnici III/00715 do areálu Sochorové válcovny TŽ.
Zušlechťovací linka č. 2 je instalována v bývalé hale Poldi II (Kladno – Dříň).
Z hlediska technologie se jedná o instalaci 1 kalicí pece, 2 popouštěcích pecí, 1 vodní kalicí
nádrže a potřebných úprav některých souvisejících zařízení. V současné době rostou nároky
zákazníků na mechanické vlastnosti železných materiálů. Proto se zvyšuje poptávka po
zušlechťěných materiálech s přesnými mechanickými parametry. Aby Sochorová válcovna
TŽ reagovala na požadavky zákazníků, připravuje rozšíření Zušlechťovací linky č.2. Tím se
zvýší produkce této linky o 50%, ze současných 24 000 t/rok na 36 000 t/rok.
V zušlechťovací lince je zpracovávána tyčová ocel, která se nejdříve ohřeje na
900°C. Potom je ocel ponořena do kalicí lázně a zchlazena. Po ochlazení může být ocel
umístěna do popouštěcí pece, kde se ohřeje na teplotu 450°C. K ohřevu slouží plynové
hořáky.
Zušlechtěním dochází ke zlepšení mechanických (fyzikálních) vlastností oceli,
chemické vlastnosti nejsou měněny, do oceli nejsou vnášeny nové (legovací) prvky. Jedná
se pouze o řízený ohřev a zchlazení na přesně dané teploty.
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Rozšířením Zušlechťovací linky dojde ke zvýšení emisí z plynových hořáků nově
instalovaných pecí.
Realizací rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k navýšení vyvolané dopravy,
protože celková kapacita Sochorové válcovny je závislá na kapacitě prvního kroku
zpracování železa, tedy vyválcování slitků oceli do formy sochorů (tj. tyčí) nebo bloků. Další
zpracování sochorů (zušlechťování, kalení a povrchové úpravy) pouze zvyšuje přidanou
hodnotu vyválcovaného materiálu.
Zvýšení kapacity Zušlechťovací linky proto nezpůsobí zvýšené požadavky na
dopravu, celková produkce Sochorové válcovny zůstává stejná. Ocel která bude zpracována
v rozšířené Zušlechťovací lince je v současné době distribuována jako přírodní (tepelně
nezpracovaný) materiál.
Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ a.s. se po zhodnocení
vlivů záměru jeví jako vhodné a proto ho lze doporučit pro realizaci.

K jednotlivým vlivům:
Vlivy na veřejné zdraví
V době výstavby bude vliv malý, pouze z dopravy materiálu na instalaci linky.
V době provozu se z hlediska možných vlivů na obyvatelstvo u hodnoceného záměru
jedná o působení hluku ze stacionárních zdrojů závodu i související obslužné dopravy a
působení imisí látek v ovzduší

Hluk
Ovlivnění okolí hlukem z provozu areálu SCHV bylo měřeno v souvislosti s instalací
stávající Zušlechťovací linky č. 2. Měření proběhla v květnu a listopadu 2002, vždy ve dvou
měřících bodech – na hranici areálu SCHV a v nejbližších obytných domech Buštěhradu.
Technologická zařízení provozu SCHV, která jsou zdroji hluku, jsou umístěna
v halách. Z měření je zřejmé, že provoz Zušlechťovací linky č. 2 ve stávajícím nezpůsobil
zvýšení hlukové zátěže v nejbližší rodinné zástavbě obce Buštěhrad. Nejvýznamnějším
zdrojem hluku pro tuto zástavbu je silniční doprava a letecká doprava. Hluk na hranici
pozemku SCHV byl při obou měřeních téměř shodný.
U bytové zástavby Buštěhradu byly v květnu 2002 naměřeny hodnoty LAeq.T vyšší než
nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku. Zdrojem hluku je silniční doprava na
komunikaci I/61 a také letecká doprava.
V návrhu územního plánu obce Buštěhrad je navržena výstavba protihlukových stěn,
které by oddělily obytnou zástavbu od frekventované silnice I/61. Tím by došlo ke snížení
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hlukové zátěže (pravděpodobně pod limitní hodnoty 50 dB pro den a 40 dB pro noc) které
jsou dnes překročeny.

Emise
Samotný provoz nových pecí Zušlechťovací linky č.2 v Sochorové válcovně v areálu
Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší NO2, NOx i CO.
Je to důsledek nízkých emisí těchto látek při spalování zemního plynu. Všechny vypočtené
krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek způsobené emisemi z provozů
Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do válcovny budou mnohem menší
než příslušné imisní limity.
Město Kladno je v seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle tohoto
seznamu je na 88,9 % plochy Kladna překročen limit pro tuhé částice PM10. Nové pece
Zušlechťovací linky č. 2 budou osazeny plynovými hořáky, a proto nebudou zdrojem tuhých
znečišťujících částic (PM10). Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nebude zvyšovat koncentraci
PM10 v ovzduší.

Vliv na ovzduší
Samotný provoz nových pecí Zušlechťovací linky č.2 v Sochorové válcovně v areálu
Kladno - Dříň způsobí ve svém okolí pouze zanedbatelné znečištění ovzduší NO2, NOx i CO.
Ani v součtu se všemi ostatními zdroji Sochorové válcovny nebude docházet v jejím okolí k
nadměrným koncentracím NO2, NOx ani CO, a to ani za nepříznivých rozptylových
podmínek. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace všech těchto látek
způsobené emisemi z provozů Sochorové válcovny a z nákladní automobilové dopravy do
válcovny budou mnohem menší než příslušné imisní limity.

Hluk a vibrace
Měření akustického tlaku byla provedena v květnu a listopadu 2002 v souvislosti
s uvedením ZUL č. 2 do provozu. Byla provedena kontinuální 24 hodinové měření vždy ve
dvou měřících bodech – na hranici areálu SCHV a v nejbližších obytných domech
Buštěhradu. Z uvedených měření je zřejmé, že provoz Zušlechťovací linky č. 2 ve stávajícím
rozsahu nezpůsobila zvýšení hlukové zátěže v nejbližší rodinné zástavbě obce Buštěhrad.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku pro tuto zástavbu je silniční a letecká doprava. Hluk na
hranici pozemku SCHV byl při obou měřeních téměř shodný, při druhém měření byl
naměřený denní hluk o 2 dB nižší (což je ale v rámci chyby měření).
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Vliv na vody
Realizací záměru Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 nedojde k ovlivnění charakteru
odvodnění ani jakosti vody. Zušlechťovací linka č. 2 není a po rozšíření nebude napojena na
kanalizaci. Dochází pouze k doplňování odpařené vody z kalicích lázní.
Vliv na půdu
Nebude, jedná se o instalaci technologie do stávající haly, bez další výstavby.
Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Poškození ani vyhubení rostlinných a živočišných druhů, poškození ekosystémů ani
vliv na chráněné části přírody není předpokládán.
Vliv na krajinu
Záměrem dojde k instalaci technologie do stávající haly. Nová výstavba
nebude realizována. Krajinný ráz nebude ovlivněn.

Na základě všech aspektů, uvedených a hodnocených v Oznámení, které souvisejí s
realizací navrhovaného záměru Rozšíření Zušlechťovací linky č. 2 v Sochorové válcovně TŽ
a.s., při předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních
důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaný záměr je akceptovatelný a lze
ho doporučit k realizaci.

Datum zpracování oznámení:

22.12.2004

Jméno, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely:

Ing. Jan Král, Pod Pekařkou 1088/31, Praha 4, tel: 2 6631 6273
RNDr. Jan Maňák, Nechvílova 1836, Praha 4, tel: 271 912 309

Podpis zpracovatele oznámení:
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Mapa č. 1

PŘEHLEDNÁ SITUACE

M = 1: 20 000
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