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Seznam použitých zkratek:
AC
BAT
BREF
ČHMÚ
ČOV
CO
dB
EVL
CHOPAV
KL
KÚ
LpA
MaR
MŽP
NN
NOx
NRBK
ORP
PM10, PM2,5
PP
PR
ŘS
TZL
ÚSES
VKP
ŽP

autocisterna
Best Available Techniques (nejlepší dostupné techniky)
referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
oxid uhelnatý
decibel
evropsky významná
chráněná oblast přirozené akumulace vod
kaprolaktam
Krajský úřad
akustický tlak
měření a regulace
Ministerstvo životního prostředí
nízké napětí
oxidy dusíku
nadregionální biokoridor
obec s rozšířenou působností
frakce prachových částic do velikosti 10 µm, resp. do velikosti 2,5 µm
přírodní památka
přírodní rezervace
řídící systém
tuhé znečišťující látky
Územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
životní prostředí

ROZDĚLOVNÍK:

Výtisk č. 1 až 10:

SPOLANA a.s.

Elektronicky:

Archiv zhotovitele (společnost AZ GEO, s.r.o.)

SPOLANA a.s.

3

Oznámení záměru

Spolana Neratovice - skladování kaprolaktamu - EIA

ÚVOD
Předkládané oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, pro záměr „Rozšíření skladovací kapacity taveného
kaprolaktamu“ bylo zpracováno na základě objednávky č. 45033345 ze dne 11.12.2017
společnosti SPOLANA a.s.
V rámci oznámení je řešeno rozšíření stávající skladovací kapacity taveného kaprolaktamu,
včetně vybudování nového plnícího a stáčecího místa pro autocisterny.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1.

Obchodní firma:

SPOLANA a.s.

A.2.

IČ:

45147787

A.3.

Sídlo:

Práce 657, 277 11 Neratovice

A.4.

Oprávněný zástupce oznamovatele:
Ing. Miroslav Falta, místopředseda představenstva
Filip Mikołajczyk, člen představenstva
tel.: + 420 315 661 111, e-mail: info@spolana.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:

„Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“

Zařazení záměru:
bod 86 „Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke
skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí s kapacitou od stanoveného limitu 200 t“, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení)
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu (dále jen KL) spočívá ve vybudování
dvou nových zásobníků o objemech 250 m3 a 750 m3. Celková nová skladovací kapacita bude
činit 1 000 m3, což při hustotě taveného kaprolaktamu 1 008 kg/m3 (90 °C) odpovídá 1 008 t.
Součástí záměru je dále vybudování nového plnicího a stáčecího místa pro autocisterny (dále
jen AC) převážející tavený kaprolaktam. Toto místo bude vybudováno z důvodu nevhodnosti
stávajícího stáčecího místa, mimo stávající vozovky, resp. podél této vozovky spojující
komunikaci S3-D a S4-D podél jižní části budovy D3600. Nové stáčecí místo bude umístěno
podél komunikace tak, aby navazovalo na stávající komunikaci ve zlomu této komunikace
směrem od komunikace S4-D (viz obrázek č. 1).
SPOLANA a.s.
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Příjezd k stáčecímu místu bude po stávající komunikaci S4-D, ze které se odbočí na
propojovací komunikaci mezi S4-D a S3-D podél jižní stěny budovy D3600. Stáčecí místo
bude vytvořeno asi uprostřed této komunikace tak, aby byl umožněn přímý nájezd cisterny
na stáčecí místo a po načerpání KL vyjetí zpět na tuto spojovací komunikaci a následně
na komunikaci S3-D. Nájezdovou komunikaci, stáčecí místo a opětný výjezd až na komunikaci
S3-D bude nutno kompletně zrekonstruovat a provést potřebné úpravy.
Obrázek č. 1

Celková dispozice skladování, plnění a stáčení kaprolaktamu

Celková plocha pro uložení zásobníků, odpovídající svou velikostí rozměrům havarijní jímky
umístěné pod zásobníky, představuje 500,6 m2.
Kapacity zásobníků byly zvoleny s ohledem na požadavky na expedici KL a jeho dalšího
využití pro dávkování k výrobě granulovaného kaprolaktamu. Zásobníky budou mít výšku
10 m, průměr menšího bude cca 6 m, průměr většího cca 10 m.
Předpokládaná četnost plnění KL do autocisteren je 1 AC/hod. Obsluhu stáčecího místa
zajišťuje v současné době 1 pracovník, realizace záměru nevyvolá potřebu na zvýšení počtu
pracovníků.
Předpokládaný provozní čas stáčení KL:

260 dní/rok, 8 h/den, tj. 2 080 h/rok

Celkový instalovaný výkon el. spotřebičů:

140 kW

Odhadovaný příkon:

70 kW

Předpokládaná spotřeba elektrické energie:

613,2 MWh/rok

Předpokládaná spotřeba dusíku:

30 m3/hod

Předpokládaná spotřeba stlačeného vzduchu:

0,5 m3/hod

Předpokládaná spotřeba páry pro otop potrubí:

25 kg/hod

SPOLANA a.s.
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B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Libiš (571784)

Katastrální území:

Libiš (č. k.ú. 703621)

Parcela:

959 (ostatní plocha - manipulační plocha)
1014 (ostatní plocha - manipulační plocha)

Lokalita:

SPOLANA a.s. Práce 657, 277 11 Neratovice 1

Investiční záměr je situován do uzavřeného průmyslového areálu společnosti SPOLANA a.s.
v Neratovicích. Samotný záměr leží na pozemcích v katastrálním území Libiš (obec Libiš).
Areál se rozprostírá po obou březích řeky Labe. Na levém břehu, na ploše cca 190 ha, jsou
umístěny výrobní objekty, sklady, administrativní budovy, poloprovozy, laboratoře, sociální
objekty, sklady a objekty externích firem. Na pravém břehu Labe je na ploše 103,7 ha areál
skládkového hospodářství společnosti. Terén lokality je rovinatý s nadmořskou výškou
v úrovni 162 m n. m.
První chemická výroba byla na území neratovického areálu zahájena již v roce 1898. Areál
SPOLANA a.s. je rozdělen na 2 oplocením oddělené části – chemický park a komerční zóna.
Místo pro umístění zásobníků se nachází téměř ve středu celého průmyslového areálu, v části
chemického parku, který zaujímá plochu cca 79,4 ha a zahrnuje vlastní chemickou výrobu
a území pro její předpokládaný rozvoj v dalším období. Lokalita je obklopena ze všech stran
průmyslovými objekty.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Kaprolaktam se dodává jako šupinkový (granulovaný) nebo tavený. Za normální teploty je
kaprolaktam bílá krystalická látka, silně hygroskopická, dobře rozpustná ve vodě a ve většině
organických rozpouštědel. Při teplotě nad 69 °C kaprolaktam taje na čirou viskózní taveninu
charakteristického zápachu. Stykem s kyslíkem i při nízkých koncentracích dochází k jeho
znehodnocování oxidací, proto je nutno uchovávat jej pod ochrannou dusíkovou atmosférou.
Kaprolaktam je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním
nebo v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě
silonu, nylonu či perlonu. Pro svou pružnost se uplatňují zejména při výrobě sportovního
oblečení, ale i dalších sportovních potřeb - například pro vodní sporty, zimní sporty či
vysokohorskou turistiku a horolezectví. Kaprolaktam je biologicky snadno odbouratelný. Bližší
informace o látce jsou uvedeny v bezpečnostním listě v přílohové části oznámení.
Záměrem investora je vytvoření nové skladovací kapacity taveného kaprolaktamu společně
s novým plnicím a stáčecím místem pro plnění autocisteren. Současná skladovací kapacita
180 m3 bude navýšena o 1 000 m3, a to výstavbou dvou nových zásobníků o objemech 250 m3
a 750 m3.
Pro zachycení případného úniku KL ze zásobníků bude v prostoru pod zásobníky vybudována
záchytná vana. Rovněž bude vybudována záchytná betonová vana pod novým stáčecím místem
a celý prostor stáčecího místa bude zastřešen. Celý systém bude vybaven bezpečnostními
a monitorovacími zařízeními a napojen na centrální řídící systém.
Areál SPOLANA a.s. rozdělen na dvě části – komerční zóna a chemický park.
 Komerční zóna o rozloze cca 73,5 ha, zahrnující území vhodné pro umístění externích
podnikatelských subjektů se zaměřením na obdobnou chemickou výrobu jako má Spolana,
SPOLANA a.s.

6

Oznámení záměru

Spolana Neratovice - skladování kaprolaktamu - EIA

nebo výrobu navazující na vlastní výrobu Spolany. Dále území vhodné ke strojní výrobě
a skladování ve stávajících skladových prostorech, nebo na volné ploše. Je také možné
využít brownfield pro novou výstavbu.
 Chemický park o rozloze cca 79,4 ha zahrnující vlastní chemickou výrobu a území pro
její předpokládaný rozvoj v dalším období. V této části bude realizován projektový záměr
rozšíření skladovací kapacity KL.
Na základě informací z Informačního systému EIA nejsou v předmětné lokalitě připravovány
nové záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit. Vlivem předmětného
záměru nedojde k navýšení stávající hlukové zátěže ani překračování imisních limitů či
nezhorší podmínky pro jejich plnění.
Po předpokládané realizaci záměru by mělo v rozmezí let 2020-2025 dojít k výstavbě
protipovodňových opatření pro ochranu před účinky velkých vod areálu SPOLANY a.s., obce
Libiš a města Neratovice – městské části Staré Neratovice a Mlékojedy, v Informačním
systému EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr uveden pod kódem STC2099.
Protipovodňová opatření budou realizována na obou březích Labe v úseku ř. km 845,500 až
851,300.
Dle informací předaných objednatelem se v jižně od předmětného záměru připravuje
rekonstrukce stávající kotelny, jejímž cílem bude nahrazení kotlů na černé uhlí dvěma kotli
spalujícími zemní plyn a snížení emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Posouzení
kumulace s hodnoceným záměrem není relevantní, ke spolupůsobení produkovaných
znečišťujících látek na ovzduší nedojde.
B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Současná skladovací kapacita pro tavený kaprolaktam je tvořena třemi zásobníky o celkové
kapacitě 180 m3. Při výrobě 140 – 150 t KL / den, poskytují tyto zásobníky skladovací kapacitu
na 24 hodin. Odsud je dle potřeby kaprolaktam čerpán do autocisteren, železničních cisteren
nebo na granulační linku. Na počátku všedního dne musí být připraveno pro expedici min. 50
– 100 t KL. Logistika skladování taveného kaprolaktamu je proto velmi náročná a každá
mimořádná událost ohrožuje chod výroby a výkon.
Pro případy, kdy by došlo ke zdržení expedice, poškodila se granulační linka nebo by nebyly
dosahovány požadované kvalitativní parametry kaprolaktamu, jsou k dispozici tři železniční
cisterny o objemu cca 3x 43 t. Tím se sice zvyšuje skladovací kapacita o cca 130 t KL, ale tento
způsob skladování není optimální a je tedy potřeba řešit navýšení skladovací kapacity.
Rozšíření skladovacích prostorů nebude mít vliv na výrobní kapacitu zařízení (144 t/den),
celkové měsíční expedované množství se proto výrazně nezmění. Sklad pouze umožní
eliminovat expedice přes víkend, o to více se ale bude expedovat v týdnu. Nové zásobníky tedy
přispějí k eliminaci výkyvů ve výrobě, které vznikají kvůli problémům s dojezdy autocisteren.
Součástí záměru je rovněž vytvoření nového plnicího a stáčecího místa pro autocisterny. Plnění
taveného kaprolaktamu do autocisteren v současnosti probíhá v těsné blízkosti stávajícího
skladu, stávající trasa autocisteren vede po komunikaci, pod kterou v celé délce prochází
kabelové kanály a samotné podloží je dlouhodobě narušováno haváriemi na vodním potrubí.
Z provedeného georadarového měření a z technického posouzení stavu vozovky vyplývá, že
dlouhodobé používání komunikace při takovém zatížení je již bez rozsáhlého zpevnění dále
nevhodné, a bylo doporučeno vybudování nového plnicího místa mimo tuto komunikaci.
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Záměr je předkládán v jediné variantě technické i lokalizační. Umístění záměru bylo vybráno
na základě technologických, prostorových a logistických požadavků na skladování a stáčení
kaprolaktamu.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Výchozí stav
Současná skladovací kapacita pro tavený kaprolaktam je tvořena třemi vzájemně propojenými
zásobníky T4.16, T4.17 a T4.18 o objemu 60 m3, umístěných v objektu D261A. Odsud je dle
potřeby kaprolaktam čerpán do autocisteren, železničních cisteren nebo na granulační linku.
Denní výkon výroby je 140 - 150 t/den, což představuje skladovací kapacitu na cca 24 hodin.
Cílový stav
Nové řešení skladování taveného kaprolaktamu představuje instalaci 2 ks nových zásobníků
o celkové skladovací kapacitě 1 000 m3, tj. 1 008 t, s následujícím označením:
 zásobník T7.01

o objemu 250 m3

 zásobník T7.02

o objemu 750 m3

Tyto zásobníky budou umístěny ve společné záchytné vaně, která bude dimenzována na objem
největšího zásobníku, tj.750 m3. V těsné blízkosti nově umístěných zásobníků bude zřízeno
nové plnící a stáčecí místo s příslušným zázemím pro obsluhu. Čerpadla a ventily sloužící pro
čerpání KL budou rovněž umístěna mimo záchytnou jímku. Prostor bude chráněn proti dešti
přestřešením.
K přivedení KL jak k novému místu plnění do autocisteren, tak i ke stávajícímu místu pro
plnění železničních cisteren, bude použito čerpadlo P7.03, k dopravě KL k plnění železničních
cisteren bude použito samostatné potrubí DN 80. Další čerpadla P7.01 a P7.02 budou sloužit
k promíchávání-homogenizaci zásobníků T7.01 a T7.02. Čerpadlo P7.03 umožní čerpání KL
jak ze zásobníku T7.01 do cisteren, tak i zpětně z autocisterny do výroby, popř. zásobníků
T4.16 až T4.18 (viz příloha č. 2 - technologické schéma). Plnění KL bude ukončeno stáčecím
ramenem a koncovou hadicí s rychlospojkou pro napojení na cisternu. Společně s potrubím
KL budou po novém mostě přivedena i ostatní média (dusík, pára, stlačený vzduch) nutná pro
provoz stáčecího a plnícího místa.
Ze stávajících zásobníků T4.16 až T4.18 je pouze ze zásobníku T4.17 možnost dávkovat KL
na granulační linku. Nově instalované zásobníky T7.01 a T7.02 jsou určeny pro zvýšení
skladovací kapacity a budou připojeny na stávající rozvod následovně:
1. Zásobník T7.02 (750 m3) bude možno plnit z výroby nebo ze stávajících zásobníků T4.16,
T4.17 a T4.18
2. Zásobník T7.01 (250 m3) bude možno plnit ze zásobníků T4.16 až T4.18
3. Pro expedici bude sloužit pouze zásobník T7.01
4. Propojení zásobníků T7.01 a T7.02 bude obousměrné
5. Ze zásobníku T7.02 bude možno čerpat KL zpět do zásobníku T4.16 až T4.18 a také do
technologie
6. Vracení KL bude možné z autocisterny do výroby a zásobníků T4.16 až T4.18 T4.16-18
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Obrázek č. 2

Blokové schéma propojení a zásobníků a plnicích a stáčecích míst

Specifikace zásobníků:
1. Zásobník T7.01 o průměru cca 6 m a výšce cca 10 m o pracovním objemu cca 250 m3 je
z nerez oceli. Tento zásobník bude sloužit jako expediční s možností čerpání zpět do
zásobníku T7.02 a do výroby.
2. Zásobník T7.02 o průměru cca 10 m a výšce 10 m o pracovním objemu 750 m3 je rovněž
z nerez oceli.
Oba zásobníky budou vytápěny elektricky, pomocí topných pásků, které budou umístěny po
určitých sekcích na vnějším plášti zásobníků. Tyto sekce budou zapojovány a vypínány dle
potřeby v závislosti na výšce hladiny KL v zásobníku. Teplota vnější plochy pláště pod izolací
bude udržována na 90 °C. Zásobník T7.02 bude ještě navíc vybaven parními registry, které
budou sloužit k roztopení KL v případě jeho havarijního zatuhnutí. K havarijnímu zatuhnutí
by mohlo dojít pouze v případě, že by byly zásobníky 2 týdny bez přívodu elektrické energie,
což je vysoce nepravděpodobné a k nasazení parních registrů zřejmě nikdy nedojde.
Kaprolaktam bude skladován v dusíkové atmosféře a vesměs k zabezpečení všech činností
souvisejících se skladováním a čerpáním bude využíván dusík. Oba zásobníky musí být
dostatečně inertizovány, aby nedošlo k oxidaci KL a tím i zhoršení jeho kvality.
K homogenizaci kaprolaktamu v zásobnících bude použita technologie GEA, která využívá
pro promíchávání obsahu zásobníku speciální trysku (ejektor) místěnou uvnitř v zásobníku,
která bude zajišťovat dokonalé promíchání celého objemu zásobníku. Pro každý zásobník bude
samostatné cirkulační čerpadlo firmy HERMETIC. Z této cirkulační smyčky bude vždy na
výtlaku vyvedena odbočka do druhého zásobníku, tak aby bylo možno přečerpávat KL
z jednoho zásobníku do druhého.
Měření teploty KL v zásobníku bude provedeno pomocí teplotních snímačů umístěných na
vnějším plášti zásobníku. Izolace obou zásobníků bude provedena izolací tak, aby oba
zásobníky vydržely bez ohřevu na teplotě 90 °C po dobu dvou týdnů.
Rozvod KL bude zajištěn stávajícími čerpadly P4.16, P4.17 a P4.18 o výkonu Q=14 m3/hod,
která jsou umístěna na stávajících zásobnících.
K plnění autocisteren a ke stáčení KL z cisterny zpět do výroby bude sloužit čerpadlo P7.03
o max. výkonu Q=30 m3/hod, což dokáže při dimenzi potrubí DN80 bezpečně naplnit
autocisternu včetně přípravy za jednu a půl hodiny. Potrubí pro plnění KL do AC včetně
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ramene a sacího potrubí a všech potrubí nacházejících se v prostoru úložiště a všechny
armatury budou vyhřívány elektricky pomocí přiložených topných kabelů a zaizolovány. Pro
stáčení KL bude využito potrubí k plnění zásobníků.
Pro stáčení do vlakových cisteren je navrženo samostatné potrubí DN80, které bude rovněž
vytápěno parou. Vzhledem k malé frekvenci plnění vlakových cisteren bude pro toto plnění
použito totéž čerpadlo jak pro plnění autocisteren.
Cílem rekonstrukce stáčení kaprolaktamu je i uplatnění prvků dálkového měření a automatizace
za účelem aktuálního přehledu obsluhy o stavu skladovaných kapalin a také o průběhu stáčení
či přečerpávání KL. Program řídicího systému (ŘS) bude zahrnovat také signalizaci
mimolimitních a alarmových stavů technologických veličin. Kontrola stavu technologie
a komunikace obsluhy s ŘS bude probíhat v objektu „Stanoviště obsluhy“, tedy v bezprostřední
blízkosti stáčecího místa autocisteren.
Součástí stavební části záměru bude:
 Záchytná vana pod zásobníky – betonová konstrukce s ocelovou armaturou s povrchovou
úpravou včetně základové desky pod zásobník, betonová konstrukce s ocelovou armaturou
bez případných mikropilot, bude mírně spádována do jednoho místa tak, aby případné
dešťové vody bylo možno na základě kontroly kontaminace odvádět přes uzávěr buď do
kanalizace, nebo do sběrné jímky
 Záchytná vana pod stáčecím místem – betonová konstrukce s ocelovou armaturou včetně
sběrné jímky a ochranným nátěrem
 Stavba ocelové konstrukce rampy – včetně zastřešení stáčecího místa (napojení na
chemickou kanalizaci není požadováno)
 Sběrná jímka – zde budou odvedeny všechny úkapy a srážkové vody ze zastřešeného
stáčecího místa, odkud budou odčerpávány
 Stavba ocelové konstrukce potrubního mostu
 Stáčecí místo a strojní část – pro stáčení a plnění bude přestřešena a dešťové vody budou
svedeny do místní dešťové kanalizace
 Stavební elektroinstalace (osvětlení stáčecího místa, přístřešku a přístupových cest),
bleskosvod, zemnění, vytvoření zemnícího bodu
Výroba kaprolaktamu je činnost kategorizovaná v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci, v bodě 4.1.d) Výroba organických chemických látek, jako jsou
organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany,
isokyanatany. Skladování kaprolaktamu navazuje na výrobu, jedná se však o technologickou
jednotku mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Přesto níže uvádíme porovnání s BAT dle Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách při omezování emisí ze skladování (leden 2005).
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Tabulka č. 1

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Kapitoly BREF
Použité BAT
5.1.1 Nádrže 5.1.1.1 Obecné principy pro předcházení a snížení emisí
4.1.3.11 Bezpečnostní tlakové Nádrže T7.01 a T7.02 jsou opatřeny bezpečnostními ventily
chránícími vnitřní prostředí proti přetlaku nad konstrukční
a vakuové pojistné ventily
parametry a podtlaku.
Kontrola a údržba 4.1.2.2.1, Při provozu systému skladování a stáčení bude prováděna
4.1.2.2.2.
pravidelná kontrola a údržba zásobníků a souvisejících zařízení.
4.1.2.3. Umístnění a rozvržení Mezi nádržemi se nachází odstup. Jsou umístněné na otevřeném
prostranství s dostatečnou cirkulací vzduchu. Nádrže nejsou
součástí budov ani se nenachází v jejich těsné blízkosti.
4.1.3.1. Minimalizace emisí, Pod zásobníky T7.01 a T7.02 bude umístěna bezpečnostní
Stanovení rizika emisí do půdy záchytná vana dimenzována na objem většího zásobníku T7.02
pod
nádržemi
4.1.6.1, (750 m3). Tento prostor bude chráněn proti dešti přestřešením.
V Prostoru pod stáčecím místem budou rovněž instalovány
4.1.6.1.8, 4.1.6.1.7.
záchytné vany.
Za účelem snížení energetických emisí budou předmětné nádrže
vybaveny izolací EN ISO 13787, která zajistí snížení spotřeby
energie pro vyhřívání.
Vyhrazené systémy BAT Skladování KL ve vyhrazeném systému (jen jeden druh látky) je
BAT. To umožňuje instalovat a používat technologie specificky
4.1.4.4.
přizpůsobené skladovaným produktům (a produktům, se kterými
se manipuluje) a takto předcházet emisím a účinně a efektivně je
snižovat.
5.1.1.2 Specifické pokyny ke skladování v nádržích
Zařízení na záchyt emisí nebo Není možné instalovat. Jedná se o zařízení s pevnou střechou, což
instalace vnitřní plovoucí v případě KL lze považovat za BAT.
střechy 4.1.3.15, 4.1.3.10.
5.1.1.3 Předcházení nehodám a (velkým) haváriím
4.1.6.1. Bezpečnost a řízení
BAT je zavedení a realizace vhodných organizačních opatření,
provádění školení zaměstnanců přispívajících k bezpečnému
rizik
provozu zařízení.
V případě úniku KL bude postupováno v souladu s předpisy pro
likvidaci KL. Kaprolaktam, který unikne z přepravních prostředků
v důsledku havárie (i mimo území závodu) a ztuhne v pevnou
hmotu, je možno shromáždit do kesonů a přepravit do výrobního
závodu k likvidaci podle charakteru znečištění.
Odbornou komisí byl vypracován protokol č. XX/X - KL o určení
vnějších vlivů. Pro zacházení s KL je platná Podniková norma
„Kaprolaktam“ PN 65-035.
Fyziologické účinky a zásady manipulace s KL jsou uvedeny ve
vnitřním předpisu BI-33-01. Obsluha bude mít při manipulaci
s KL ochranné pomůcky na sobě. Provoz má vypracován vlastní
Dílčí plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku
závadných látek do vod a půdy (DPOPH).
Úniky následkem koroze/eroze Materiál pro konstrukci nádrží bude nerezová ocel odolná zejména
vůči vsádce, ale i atmosférické korozi. Rovněž bude celý prostor
4.1.6.1.1.
nad záchytnými vanami a plnícím místem zastřešen.
Provozní postupy a přístrojové Měření teploty KL v zásobníku provedeno pomocí teplotních
vybavení k prevenci přeplnění snímačů umístěných na vnějším plášti zásobníku. Izolace obou
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Kapitoly BREF
Použité BAT
4.1.6.1.2, Přístrojové vybavení zásobníků bude provedena izolací tak aby oba zásobníky vydržely
a automatizace k detekci úniků bez ohřevu po dobu dvou týdnů.
4.1.6.1.4.
Cílem rekonstrukce stáčení kaprolaktamu bude i uplatnění prvků
dálkového měření a automatizace za účelem aktuálního přehledu
obsluhy o stavu skladovaných kapalin a také o průběhu stáčení či
přečerpávání KL. Program řídicího systému (ŘS) též bude
zahrnovat signalizaci mimolimitních a alarmových stavů
technologických veličin.
Inovovány budou: hmotnostní průtokoměr, mikrovlnné měřiče
hladiny, vícenásobní snímače teploty, kontra přítomnosti dusíkové
atmosféry.
Řídicí systém v DT1 bude realizovat algoritmy vizualizace
procesů skladování a dálkového ovládání ventilů při skladování
a stáčení KL. Také přes zvolené komunikační rozhraní bude ŘS v
reálném čase přenášet data do hlavního ŘS pro řízení výroby KL
4.1.3.1. Minimalizace emisí, Pod zásobníky T7.01 a T7.02 bude umístěna bezpečnostní
Stanovení rizika emisí do půdy záchytná vana dimenzována na objem většího zásobníku T7.02
pod
nádržemi,
4.1.6.1.8, (750m3). Tento prostor bude chráněn proti dešti přestřešením.
V Prostoru pod stáčecím místem budou rovněž instalovány
4.1.6.1.7.
záchytné vany.
KL není zdrojem závažné havárie dle zákona č. 224/2015 Sb.
V případě mimořádných událostí bude ztuhlý kaprolaktam
kvantitativně navrácen k přepracování do provozu. Záchytný
prostor bránící kontaminaci půdy nebo vody je BAT.
Za účelem snížení energetických emisí budou předmětné nádrže
vybaveny izolací EN ISO 13787, která zajistí snížení spotřeby
energie pro vyhřívání.
Hořlavé pásma a zdroje Dle protokolu č. XX/X - KL o určení vnějších vlivů, nebylo nutné
zapálení 4.1.6.2.1, 4.1.6.2.2, stanovit požární plochy ani zvláštní opatření. V zónách 0-2 se
nenacházejí prostory s nebezpečím výbuchu. KL je skladován
4.1.6.2.3.
v nádržích z nerezové oceli odolné vůči vsádce a v inertní
atmosféře dusíku.

K prevenci a minimalizaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jsou již do
přípravy záměru zakomponována následující opatření:
Opatření v průběhu výstavby záměru
 Pro minimalizaci prašnosti bude zajištěno zkrápění a čištění komunikací a zpevněných
ploch, určených pro přepravu materiálu a zabezpečení skladování materiálu pokud možno
v uzavřených prostorách. Při vlastní přepravě musí být sypké materiály na přepravních
prostředcích zaplachtovány.
 Všechna použitá stavební mechanizace zajišťujících provádění úprav musí být v dobrém
technickém stavu, aby nedocházelo k případným nežádoucím úkapům provozních kapalin,
nadměrným emisím či hluku z provozu těchto prostředků.
 Materiály potřebné k výstavbě záměru, které by mohly být znehodnoceny nebo poškozeny
nevhodným skladováním nebo manipulací, je potřeba chránit, aby zbytečně nevznikaly
tuhé odpady. V případě jejich vzniku bude smluvně se subjekty oprávněnými k nakládání
s odpady zajištěno odstranění odpadů.
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Opatření při provozu záměru
Při provozu záměru je nutné zejména dodržovat podmínky pro minimalizaci provozních úniků
závadných látek a dále základní požadavky pro manipulaci se stáčeným KL ve vztahu
k možným havarijním únikům.
Opatření po ukončení provozu
 technologické celky budou po ukončení provozu posouzeny z hlediska jejich další
využitelnosti,
 nepoužitelné součásti budou vyřazeny a bude s nimi nakládáno jako s odpady v souladu
s platnou legislativou.
Nejdůležitější preventivní opatření
Nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelná pečlivá údržba zařízení – předepsané
revize a opravy zařízení, včasné odstraňování případných poruch na zařízeních.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Přepokládaný termín zahájení stavby:

9/2019

Přepokládaný termín ukončení stavby:

12/2019

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Kraj:

Středočeský

Obec:

Libiš

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Stavební úřad (Městský úřad Neratovice, Stavební odbor) – správní řízení k vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu
Krajský úřad Středočeského kraje – změna integrovaného povolení v souvislosti s uvedením
nových pozemků (parc. č. 959, 1014) dotčených záměrem
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován v areálu společnosti SPOLANA a.s. v uzavřené části chemického
parku, na parcelách č. 959 a 1014 v katastrálním území Libiš. Obě dotčené parcely jsou
v současnosti využívány jako manipulační plocha. Při výstavbě nebude prováděna skrývka
ornice a nebude tedy vytvořena žádná nová deponie pro skrývky.
Záměr nepředstavuje nároky na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského a půdního fondu.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Na lokalitě se
nevyskytují žádné hodnotné vzrostlé stromy, vyskytuje se zde pouze několik jedinců
náletových dřevin (druh bříza) a keřů, které bude nutno při realizaci záměru částečně odstranit.

SPOLANA a.s.

13

Oznámení záměru

Spolana Neratovice - skladování kaprolaktamu - EIA

B.II.2. Voda
V etapě výstavby mohou na krátkou dobu vzniknout nové nároky na pitnou vodu, která bude
zajištěna formou balené vody. Pro sociální účely pro pracovníky provádějící stavbu bude
zajištěna alkalicky čiřená voda ze stávajících areálových rozvodů, v předpokládané max.
spotřebě cca 80 l/pracovníka/den.
Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých
klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem
stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely jsou časově omezené na dobu
výstavby. Budování nových přípojek vody není nutné.
Provoz záměru nemá nároky na pitnou vodu, voda bude využívána pouze k výrobě páry.
Parokondenzátní hospodářství bude sloužit v trvalém provozu pouze pro odvod kondenzátu
z parního otápění potrubí KL na potrubním mostě. Pro případ zatuhnutí obsahu KL v zásobníku
T7.02 (750 m3), což je havariní situace, je zásobník vybaven třemi sekcemi parního ohřevu.
Přívod páry potřebné k nouzovému otápění zásobníku T7.02 do prostoru úložiště bude veden
potrubím DN65, které půjde rovněž společně s potrubím KL po novém mostě, bude však
trvale mimo provoz, potrubí bude zaslepeno a zajištěno proti zkáze materiálu a bude využito
pouze v případě zatuhnutí zásobníku. Celý topný systém bude napojen na kondenzátní
hospodářství umístěné mimo záchytnou vanu společně s ostatním zařízením.
Pracovník zajišťující obsluhu stáčecího zařízení bude využívat stávající sociální zařízení
v areálu společnosti, spotřeba čiřené vody pro hygienické účely zůstane nezměněna.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Při výstavbě budou použity běžné stavební suroviny a materiály: beton, ocelové konstrukce,
plechy, potrubí, energožlab, izolační výplně, štěrk, živice. Přísun zemin se neuvažuje. Stavení
materiály budou zajišťovány dodavatelským způsobem a na místo dováženy silničními vozidly
po stávajících komunikacích. Komponenty konstrukce zásobníků a stáčecího místa jsou
hotovými prvky, které budou součástí dodávky.
Množství stavebních materiálů, potřebných zejména pro výstavbu nové komunikace, budou
specifikována až při zpracování projektové dokumentace. Budou se odvíjet od požadavku
návrhového zatížení pro těžkou kamionovou dopravu, tzn. bude se jednat o poměrně hluboké
zatížení s předpokládanou tloušťkou jednotlivých vrstev: 30 cm štěrk, 30 cm kamenivo
stmelené cementem, 30 cm živice. V rámci výstavby bude nutno provést i rekonstrukci
železničního přejezdu.
Elektrická energie
El. energie bude potřebná na ohřev zásobníků KL, které budou během provozu udržované na
teplotě 90 °C. Oba zásobníky budou vytápěny pomocí topných pásků, které budou umístěny po
určitých sekcích na vnějším plášti zásobníků. Tyto sekce budou zapojovány a vypínány dle
potřeby v závislosti na výšce hladiny KL v zásobníku. Za účelem snížení spotřeby el. energie
budou zásobníky vybaveny tepelnou izolací.
Dále bude el. energie spotřebovávaná el. spotřebiči zajišťujícími chod stáčecího zařízení,
osvětlení a čerpadly pro tavený KL. Výčet el. zařízení a jejich spotřebu uvádí následující
tabulka.
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Tabulka č. 2

Seznam elektrospotřebičů a jejich výkon

Označení
technologické
EH
EH
EH
P7.01
P7.02
P7.03
P7.04A, P7.04B
RD1
RD2
DT1
DT2
Rmk
EL
P4.16
P4.17
P4.18

Spotřebič
Elektrický ohřev KL v zásobníku T7.01
Elektrický ohřev KL v zásobníku T7.02
Elektrický ohřev potrubí KL
Čerpadlo cirkulační - T7.01 zásobník KL
Čerpadlo cirkulační - T7.02 zásobník KL
Čerpadlo KL přečerpávací-expediční
Čerpadla vratného kondenzátu
Rozvodna NN - buňka „D“
Stanoviště obsluhy - buňka „E“
Rozvaděč MaR stávající v D261A
Rozvaděč MaR nový – buňka „E“
Rozvaděč stavební elektroinstalace
Osvětlení zásobníku T7.01, T7.02 a prostoru u kul. ventilů
Čerpadlo KL
Čerpadlo KL
Čerpadlo KL

Celkový instalovaný výkon elektrických spotřebičů:
Stávající el. spotřebiče (čerpadla P4.16, P4.17, P4.18)
Nové el. spotřebiče:
Předpokládaná roční spotřeba el. energie

Instalovaný
výkon (kW)
25
60
2,5
10
15
5,5
0,37
3
3
2
2
2
2
2,2
2,2
2,2

140 kW
6,6 kW
133,4 kW
613,2 MWh/rok

Pomocná média
Rozvod dusíku
Stykem s kyslíkem i při nízkých koncentracích dochází ke znehodnocování kaprolaktamu
oxidací, proto je nutno uchovávat ho pod ochrannou dusíkovou atmosférou.
Při skladování KL bude dusík používán k inertizaci potrubních tras a prostoru mezi hladinou
KL a víkem skladovacích zásobníků, konkrétně k zabezpečení těchto činností:
 profuk potrubí mezi zásobníky T4.16, T4.17, T4.18 a zásobníkem T7.01 a T7.02 při čerpání
KL z těchto zásobníků,
 profuk potrubí zpětným směrem při přečerpání KL zpět,
 profuk potrubí KL ke stáčecímu ramenu a zajištění přetlaku dusíku u zásobníku nad
hladinou.
 homogenizace KL v zásobnících T7.01 a T7.02
Přívodní potrubí dusíku k zásobníku T7.01 a T7.02 bude napojené z rozdělovače dusíku
v budově D261A. Dusík bude zabezpečovat zadusíkování jak potrubí a odstranění zbytku KL
z potrubí, tak zásobníků. Na straně zásobníků T7.01 a T7.02 bude třeba osadit odvzdušňovací
nastavitelný ventil, který zabezpečí, aby zásobník nebyl přetlakován. Hodnota tlaku otevírání
ventilu bude stanovena na základě kontroly konstrukčních parametrů zásobníku během
realizačního projektu. Maximální obsah kyslíku v dusíku při zadusíkování nesmí překročit
hranici 5 ppm. Tlak v přívodním potrubí dusíku bude nastaven redukčním ventilem
s průtokem větším, než je maximální rychlost čerpání kaprolaktamu, tj. >30 m3/hod.
Spotřeba dusíku se předpokládá v množství max. 30 m3/hod.
SPOLANA a.s.
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Rozvod stlačeného vzduchu
Rozvod stlačeného vzduchu slouží pro potřeby MaR, pro ovládání dvoustavových akčních
členů použitých v rozvodech KL a dusíku.
Potrubí naváže na stávající rozvod vzduchu pro MaR, který vede v objektu D261A, bude
vedeno po novém mostě společně s ostatním potrubím a v prostoru stáčiště bude ukončeno
elektro-pneumatickým rozvaděčem. Pro potřeby pneupohonů je potřeba, aby tlakový vzduch
byl nemazaný a filtrovaný na 20 mikronů s provozním tlakem 3,1-8,3 bar. Přívodní potrubí
bude nerezové, svařované a dimenzi DN40
Předpokládaná spotřeba tlakového vzduchu je max. 0,5 m3/hod.
Rozvod páry
Nový přívod páry bude v trvalém provozu sloužit k parnímu otápění potrubí KL na potrubním
mostě a pro nouzové otápění zásobníku T7.02 (750 m3) v případě jeho havarijního zatuhnutí.
Přívodní potrubí bude napojeno na rozdělovač páry, kde se pomocí ručních ventilů bude
rozdělovat přívod páry do jednotlivých topných sekcí umístěných na vnitřní stěně zásobníku.
Přívod páry bude možné i zcela uzavřít. K potrubí bude zároveň připojen výstup k rozpařování
autocisteren, také trvale mimo provoz. Celý topný systém bude napojen na kondenzátní
hospodářství umístěné mimo záchytnou vanu společně s ostatním zařízením.
Napojení na zdroj páry bude proveden z rozdělovače umístěného v budově D261A. Z důvodů
přímého vytápění zásobníku parou je požadavek na parametry páry: pmax=1,23bar, Tmax=105
°C. Kondenzát z této páry bude opět sveden do kondenzátního hospodářství a přečerpán
zpět do budovy D261A.
Předpokládaná spotřeba páry při roztápění zásobníku cca 314 kg/h. Jak již bylo výše řečeno,
jednalo by se o nouzové otápění zásobníku T7.02. K havarijnímu zatuhnutí by mohlo dojít
pouze v případě, že by byly zásobníky 2 týdny bez přívodu elektrické energie, což je vysoce
nepravděpodobné a předpokládá se, že tato situace nikdy nenastane.
Pro otápění potrubí se předpokládá využití páry v množství cca 25 kg/hod.
Malá množství kaprolaktamu lze při asanacích výrobního zařízení rozpustit ve vodě
a likvidovat jako odpadní vody na biologické ČOV.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměrem investora je zvětšení skladovací kapacity KL za účelem odlehčení logistiky
skladování. Realizací záměru nedojde k navýšení produkce taveného kaprolaktamu, pouze se
navýší skladovací kapacity. Celkové měsíční expedované množství se proto výrazně nezmění,
pouze bude možno eliminovat expedici KL přes víkend a navýšit frekvenci a intenzitu dopravy
v pracovní dny.
Současná kapacita stáčení do AC je maximálně 6 AC/den (cca 165 t/den). To je ale krátkodobý
výkon s ohledem na denní výrobu a minimální skladovací kapacity. Po realizaci záměru bude
možno plnit 1 AC/hod (max. 30 t/hod), což při rovnoměrném přistavování AC znamená
maximálně cca 8 AC/den (cca 220 t/den). Četnost plnění KL do železničních cisteren zůstane
beze změny.
Nové skladovací místo bude napojeno na stávající infrastrukturu areálu SPOLANA a.s. v části
chemického parku. Projektový záměr počítá s dobudováním dopravní komunikace k novému
SPOLANA a.s.
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stáčecímu místu KL, čím se odlehčí přetížená komunikace vedoucí k současnému stáčecímu
místu.
Rovněž bude postavena ocelová konstrukce potrubního mostu, který bude vedený paralelně se
stávajícím potrubním mostem pro cirkulační vodu. Zde budou uloženy potrubí pro rozvod
všech médií (kaprolaktam, páry, dusíku, stlačený vzduch) a kabely řídícího systému pro
automatizaci stáčení KL. Nový potrubní most bude nadcházet silnici a železniční tratě, po
jejich překonání klesne na výškovou úroveň 5,5 m a půjde v této výšce k nově instalovaným
zásobníkům T7.01, T7.02.
B.II.5. Biologická rozmanitost
Území záměru představuje plochu ohraničenou průmyslovými objekty, vnitropodnikovou
železniční vlečkou a komunikacemi, jedná se o plochu antropogenních navážek pokrytou
travním porostem s výskytem několika jedinců náletových dřevin (druh bříza) a keřů.
Biodiverzita zájmového území je s ohledem na charakter jeho využití snížená a výstavbou ani
provozem záměru nedojde k jejímu ovlivnění.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Stavební činnosti budou probíhat po omezený časový úsek, emise vznikající provozem
stavebních mechanismů (výfukové emise, resuspendovaná prašnost) budou v období výstavby
ovlivňovat zejména blízké okolí staveniště, tj. průmyslový areál a v nejbližších obydlených
oblastech nebudou mít významný vliv. Období se zvýšeným pohybem nákladních automobilů
pro účely výstavby je časově omezeno na několik týdnů.
Emise posuzovaného záměru budou tvořeny emisemi vzniklými při přečerpávání kaprolaktamu
a emisemi vzniklými spalováním pohonných hmot vozidel k odvozu kaprolaktamu. Tyto látky
budou emitovány v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich emise
proto nejsou kvantifikovány.
V souvislosti s realizací záměru není předpokládána, kromě období výstavby, vyšší intenzita
dopravy. Rozšíření skladovacích prostorů nebude mít vliv na výrobní kapacitu zařízení
(145 t/den), tudíž se celkové měsíční expedované množství nezmění. Přesun dopravy nebude
mít detekovatelný vliv na míru znečištění ovzduší v okolí záměru.
Zápach
Kaprolaktam je látka charakteristického, avšak slabého zápachu. Vzhledem k jeho rychlé
oxidaci a degradaci a nízké tenzi par se mohou nevýznamné projevy zápachu projevit pouze
v bezprostřední blízkosti zařízení pro jeho stáčení.
B.III.2. Odpadní vody
Zařízení staveniště nebude napojeno na kanalizaci. Zaměstnanci zhotovitele budou využívat
buď mobilní chemické WC, které si zajistí zhotovitel stavby, nebo po dohodě s objednatelem
využívat blízká sociálně-hygienická zázemí v areálu společnosti. Dešťové vody ze staveniště,
budou odvedeny přirozeným odtokem volně na terén s následným odtokem do dešťové areálové
kanalizace. Vlastní výstavba nebude zdrojem odpadních vod.
K běžnému provozu posuzovaného zařízení není zapotřebí provozní voda, zásobníky KL
nebudou zdrojem odpadních vod. Voda bude využívána pouze k výrobě páry. Parokondenzátní
hospodářství bude sloužit v trvalém provozu pouze pro odvod kondenzátu z parního otápění
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potrubí KL na potrubním mostě a v případě nutnosti nouzově roztavit KL v zásobníku T7.02.
Kondenzát vzniklý z otápění přívodního a odvádějícího potrubí KL a kondenzát z otápění
zásobníku T7.02 bude sváděn do kondenzátní nádoby o objemu 500 l umístěné společně s
ostatním zařízením mimo záchytnou jímku. Odčerpávaný kondenzát bude vracen zpět potrubím
po novém mostě do budovy D261A, kde se napojí na stávající rozvod kondenzátního
hospodářství.
Dešťová voda ze zastřešeného skladovacího a stáčecího místa a střech zásobníků bude svedena
do dešťové kanalizace areálu SPOLANA a.s. Množství dešťových vod odvedených dešťovou
kanalizací se realizací záměru významně nezmění.
Voda ze záchytných jímek bude před likvidací analyzována a na základě výsledků analýz bude
rozhodnuto o její likvidaci prostřednictvím dešťové kanalizace či odvezení mobilním zařízením
k likvidaci.
Pracovník zajišťující obsluhu stáčecího zařízení bude využívat stávající sociální zařízení
v areálu společnosti, produkce splaškových odpadních vod zůstane beze změn.
B.III.3. Odpady
Při stavebních pracích se předpokládá vznik následujících odpadů, dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.
(Katalog odpadů).
Tabulka č. 3
Kód
odpadu
17 05 03
17 05 04
13 02 08
20 03 01
17 06 04
17 01 07

Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě
Název druhu odpadu dle katalogu odpadů
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Jiné motorové a mazací oleje
Směsný komunální odpad
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

N
O
N
O
O

Množství
(t)
20
80
0,01
0,1
0,25

O

10

Kategorie

Vzniklé odpady budou odstraňovány firmou provádějící výstavbu, a to v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., v platném znění. Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
sběrných kontejnerech, nebo na k tomu určených místech, řádně označených, a to odděleně
podle druhů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy mimo areál k jejich dalšímu
využití, nebo odstranění oprávněnou osobou.
Při provozu záměru se předpokládá vznik těchto druhů odpadů:
Tabulka č. 4

Předpokládané druhy odpadů vznikajících při provozu

Kód
odpadu

Název druhu odpadu dle katalogu odpadů

15 02 02
17 06 04
13 02 08

SPOLANA a.s.

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Jiné motorové a mazací oleje (údržba stavebních strojů)

18

Kategorie

Množství
(t/rok)

N

0,03

O
N

0,25
0,02
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Nebezpečné odpady, kromě olejů, budou likvidovány na skládce Spolany, odpady kategorie O
budou odstraněny na externí skládce dle příslušné kategorizace. Oleje budou předány pověřené
oprávněné firmě.
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který teoreticky může ovlivnit akustické parametry
v území, avšak vzhledem k poměrně malému rozsahu prací a umístění v uzavřeném
průmyslovém areálu, v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, se ovlivnění této
obytné zástavby hlukem ze stavební činnosti nepředpokládá, nebudou provedena žádná
mimořádná protihluková opatření. Při výstavbě budou použita standardní zařízení.
Hluk v období provozu bude představovat zejména provoz čerpadel pro plnění a stáčení
kaprolaktamu a čerpadlo vratného kondenzátu. Jedná se o následující bodové zdroje hluku:
- 3 ks čerpadel KL P4.16, P4.17, P4.18 pro zásobníky T4.16, T4.17 a T4.18 - jedná se
o stávající čerpadla umístěná na stávajících zásobnících
- čerpadlo KL přečerpávací–expediční P7.03 - pro plnění a stáčení KL
- čerpadlo cirkulační P7.01 - pro homogenizaci KL v zásobníku T7.01:

LpA 55 dB

- čerpadlo cirkulační P7.02 - pro homogenizaci KL v zásobníku T7.02:

LpA 56 dB

- čerpadla vratného kondenzátu P7.04A , P7.04B – kondenzát z otápění zásobníku T7.02
Liniovým zdrojem hluku při provozu záměru je související doprava. Vzhledem k zachování
výrobní kapacity KL zůstanou celkové nároky na dopravní obslužnost nezměněny, dojde pouze
ke změně frekvence a intenzity dopravy související s navýšením skladovací kapacity KL, kdy
bude možno eliminovat expedice KL přes víkend, ale dojde k navýšení frekvence a intenzity
v pracovní dny.
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu, v místě dostatečného útlumu
okolní zástavbou průmyslovými objekty a zároveň v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné
zástavby, která se nachází cca 800 m západním směrem na ulici U Zahrádek, se hluk z provozu
čerpadel v místech nejbližší obytné zástavby neprojeví.
Vibrace
Posuzovaná technologie nebude zdrojem vibrací.
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Vlastní provoz záměru nevykazuje znaky, které by představovaly riziko pro životní prostředí a
zdraví obyvatel v důsledku používání závadných látek nebo potenciálně rizikových technologií.
Výstavba bude probíhat v uzavřeném a oploceném areálu. Zhotovitel musí zabezpečit
staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby
byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti a bude provádět pravidelné kontroly tohoto
zabezpečení. Pohyb pracovníků a osob na staveništi musí být řešen tak, aby byly dodrženy
potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Výkopy budou rovněž označeny a zabezpečeny
technickými opatřeními proti pádu osob, proti sesuvu uvolněné zeminy, zajištěny bezpečným
vstupem a výstupem z výkopu. Charakter práce při výstavbě a činností v areálu neumožňuje
zaměstnání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu nebude staveniště
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vyžadovat úpravy pro užívání výše uvedenými osobami. Správná koordinace jednotlivých
druhů prací dává předpoklad pro jejich rychlý a bezkolizní postup.
Ustanovení platných bezpečnostních předpisů musí být v průběhu všech stavebních prací
dodržována, za to odpovídá příslušný stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený. Pro jednotlivé
práce musí být na stavbě schválené technologické postupy, vypracované v souladu
s projektovým řešením. Před zahájením prací musí být pracovníci na stavbě o bezpečnostních
předpisech řádně a prokazatelně poučení. Na staveništi budou vývěskou oznámena telefonní
čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie včetně integrovaného záchranného
systému. Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu
vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) ke všem
objektům podél staveniště.
Kaprolaktam je nehořlavý. Dle protokolu č. XX/X-KL o určení vnějších vlivů, nebylo nutné
stanovit požární plochy ani zvláštní opatření. V zónách 0-2 se nenacházejí prostory
s nebezpečím výbuchu. Páry z taveného KL jsou těžší než vzduch, mohou se shromažďovat
v prohlubních terénu a vniknout do prostorů ležících pod úrovní terénu.
Pro případ havarijního úniku je pod zásobníky umístněna záchytná vana o objemu 750 m3, což
odpovídá objemu většího zásobníku T7.02 jenž není přímo napojen na stáčecí místo. Rovněž
pod stáčecím místem je usazena záchytná vana se sběrnou jímkou. Hladina ve sběrné jímce
bude sledována a indikována na panelu obsluhy. V případě naplnění jímky budou znečištěné
vody vysáty mobilním zařízením a odvezeny k likvidaci. Tímto bude zabráněno nechtěnému
přetečení nashromážděného kaprolaktamu do půdy a případnému prostupu do podzemních vod.
Prostor stáčecího místa bude chráněn proti dešti přestřešením.
V případě mimořádného úniku KL dojde k jeho ztuhnutí a následně bude moci být odstraněn
nebo navrácen k přepracování do provozu.
Pro případ havárie systému přívodu dusíku bude zásobník KL chráněn proti zborcení vnějším
přetlakem podtlakovým ventilem, umožňujícím v havarijní situaci přisát vzduch. Veškeré
armatury na odplynových trasách budou zabezpečeny proti zanesení ztuhlým KL, aby se
předešlo natlakování a následné destrukce zásobníků.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, je KL závadnou látkou, pro
nakládání s KL se z titulu vodního zákona zpracovává havarijní plán.
Kaprolaktam nespadá do žádné z kategorií nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES)
č. 1272/2008 uvedených v příloze č. 1 zákona č. 224/2015 Sb., nemůže být tedy zdrojem
závažné havárie dle tohoto zákona.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se
zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V těsné blízkosti zájmovém území se nacházejí prvky nadregionální, regionální a lokální
úrovně ÚSES, které jsou závazně vymezeny v územně plánovacích dokumentacích.
Páteří ÚSES v zájmovém území je osa nadregionálního biokoridoru NRBK Labe K 10 Stříbrný
roh – Polabský luh. Na toto osu je vázaný nadregionální biokoridor.
Na pravém břehu řeky Labe navazuje na NRBK RBK 1129 Košátecký potok. Oba tyto koridory
jsou z větší části vymezeny a funkční.
Na nadregionálním biokoridoru podél řeky Labe jsou v blízkosti zájmového území vložena
regionální biocentra:


Regionální biocentrum RBC 1480 Úpor a Kelské louky navazující na přírodní rezervací
Černíkovsko po obou stranách řeky Labe.



Regionální biocentrum RBC 1478 Mlékojedský luh, na pravém břehu řeky Labe v jižní
části katastru Mlékojedy u Neratovic.

Síť lokálního ÚSES je v zájmovém území na levém břehu Labe následující:


ve správním území obce Libiš: lokální biokoridor LBK 28, který prochází lesem
„U Spolany“ a propojuje RBC 1480 s lokálním biocentrem LBC 13 v lese „U Spolany“
a významným krajinným prvkem (dále jen VKP) 11 (les situovaný severně od kolejiště
vlečky SPOLANA a.s. – v k.ú. Neratovice), na který navazuje plánovaný lokální
biokoridor LBK 27 (vymezený, nefunkční) podél železniční trati k LBC 12 U Vojtěcha.



ve správním území města Neratovice: lokální biocentrum LBC 21 (situované na NRBK
K 10 v labské nivě – východně od zámku Lobkovice) s navazujícím lokálním
biokoridorem LBK 35 , který vede podél slepého ramene řeky Labe jižně od zámku
Lobkovice, přes zástavbu Lobkovic a VKP č. 12, směrem k lokálnímu biokoridoru LBC
2 (skalní výchozy u Kojetic) a lokálním biokoridorem 32 (Kojetický potok), který je v
zájmovém území (mezi státní silnicí II/101 a řekou Labe – na pomezí katastrů Neratovice
a Lobkovice) sice vymezený, ale nefunkční (potok je pod zástavbou zatrubněn).

Síť lokálního ÚSES je v zájmovém území na pravém břehu Labe následující:


v katastrálním území Mlékojedy u Neratovic: lokální biocentra při břehu řeky Labe LBC
44 situované při ústí Odvodňovacího příkopu A do řeky Labe, LBC 15 při ústí RBK 1129
(Košátecký potok) NRBK K 10 Labe je navrhováno k rozšíření jižním směrem, LBC 43
(vymezené, nefunkční) v severovýchodní části zástavby Mlékojed by mělo navázat na
nevelký zalesněný pozemek u viaduktu železniční trati ČD přes řeku Labe, LBC 19
a LBC 18 (východně od zástavby Mlékojed) v oblasti přírodní památky „Písčina u Tišic“
a VKP 15 – táhnoucí se podél severního okraje pískovny Mlékojedy.

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky
Ze zvláště chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění se v blízkosti
areálu SPOLANA a.s. nacházejí tři maloplošná zvláště chráněná území: PR Černínovsko,
PP Písčina u Tišic a PP Všetatská Černava.
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Přírodní rezervace Černínovsko je vymezena ve slepém rameni Labe - Libišská tůň. Ochranné
pásmo rezervace Černínovsko bezprostředně přiléhá k areálu SPOLANY a.s. ze severozápadu.
Lokalita se nachází v místě, kde Labe tvoří slepé rameno (10 ha) a rostlinná společenstva jsou
zde zastoupena lužními lesy (70 ha) a mokřadní vegetací, s výskytem chráněných mlžů. Z
vegetace lze uvést výskyt kosatce žlutého a stulíku žlutého, z fauny např. slavíka obecného,
ledňáčka říčního, žluvu hajní.
V případě přírodní památky Písčina u Tišic se jedná o písčinu s nejbohatší lokalitou sinokvětu
chrpovitého v České republice. Přírodní památka Všetatská Černava je lokalita s bohatým
porostem mařice pilovité.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Do významných krajinných prvků„ze zákona“ definovaných v zákoně č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří vzhled nebo přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
údolní nivy) záměr nezasahuje, tyto VKP se nachází mimo areál SPOLANA a.s.
Nejbližšími vyhlášenými VKP jsou Lobkovická skála, VKP sklaní výchoz V jamkách, VKP
V Jamkách, U Vysoké skály, Za vsí ke slatinám. Na opačném břehu řeky Labe se pak nachází
VKP Pískovna Červená Píska, Opuková stráň Tuháň, Turhovický hřbet I a II. Ani jeden ze
zmíněných VKP se nenachází v okolí do 1,5km.
V blízkosti areálu SPOLANA a.s.se nachází několik památních stromů. Nejblíže k areálu jsou
3 topoly bíle a 1 Topol černý.
Natura 2000
Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými
lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou
zákona č. 114/1992 Sb. (zákonem č. 218/2004 Sb.)
Areál SPOLANA a.s. se nachází v sousedství evropsky významné lokality Úpor - Černínovsko
(kód lokality CZ0210186) uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit
(nařízení vlády č. 318/2013 Sb.), od samotného místa záměru je tato EVL vzdálena cca 0,5 km.
EVL Úpor – Černínovsko představuje necelistvý rozlehlý lužní komplex rozkládající se na
ploše 877,44 ha mezi soutokem Labe s Vltavou podél Labe až k městu Neratovice. Předmětem
ochrany jsou přirozené eutrofní nádrže, nivní louky říčních údolí, extenzivní sečené louky
nížin, lužní lesy a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Ptačí oblasti se v širším okolí zájmového území nenacházejí.
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j. 006949/2018/KUSK ze dne 18.1.2018,
předkládaný záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí. V místě záměru se nenachází žádné z území soustavy NATURA 2000, přímé
vlivy záměru na tato území jsou tak jednoznačně vyloučeny. Stanovisko je součástí přílohové
části oznámení záměru.
Chráněná území a ochranná pásma
Samotné území areálu Spolana Neratovice, kde bude probíhat realizace projektového záměru,
se nachází v ochranném pásmu NRBK Labe K 10.
Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle § 30 Zákona č.254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění), není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Areál SPOLANA a.s. se nachází v záplavovém území Labe (Q100).
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Dle registru svahových nestabilit České geologické služby a Geofondu se zde nenachází žádné
aktivní ani potenciální sesuvné území.
Historicky, kulturně nebo archeologicky významná území
Architektonické, historické a kulturní památky se v areálu SPOLANA a.s. a jeho nejbližším
okolí nenalézají.
V Neratovicích je památkově chráněn kostel sv. Vojtěcha (číslo rejstříku 29395/2-1392).
V obci Libiš jsou památkově chráněny kostel sv. Jakuba (číslo rejstříku 27984/2-1393)
a evangelický kostel (číslo rejstříku 41103/2-1394).
Území hustě zalidněná
Okolní území je převážně využíváno k průmyslové a zemědělské výrobě. Bezprostřední okolí
SPOLANA a.s. plní rovněž sídelní funkce - jižně od areálu je to zástavba města Neratovice,
západně obec Libiš (200 m od hranic areálu), na druhém břehu Labe je severně obec Tuhaň
(800 m od hranic areálu), východně Tišice (2 km od hranic areálu na pravém břehu)
a jihovýchodně Mlékojedy (součást Neratovic, cca 0,5 km od hranic areálu na pravém břehu).
Území je protkáno poměrně hustou sítí silnic, železnic, podzemních rozvodů, produktovodů,
inženýrských sítí.
Město Neratovice zabírá svou rozlohou přibližně 2tis. hektarů, včetně správních území
Byškovic, Lobkovic, Mlékojed a Korycan s počtem obyvatel cca 16,5 tis.
Obec Libiš s cca 2 tis. obyvateli odděluje od areálu SPOLANA a.s. na západní straně ochranné
lesní pásmo. Sídlištní výstavbu v obci Libiš tvoří 7 cihlových domů, průměrně o 3 podlažích.
Ostatní osídlená území jsou z převážné části zastavěna rodinnými domky. Obytné objekty jsou
od hranic areálu vzdáleny 200 m a od posuzovaného zásobníku 800 m.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Stará ekologická zátěž horninového prostředí na území SPOLANY a.s. Neratovic pochází
z výrobních aktivit před privatizací. Toto znečištění je odstraňováno, účinnost sanace je
podrobně dokumentována v rozsáhlých zprávách.
Sanační práce na území areálu SPOLANA a.s. Neratovice a v jejím okolí byli započaté v roce
1994 a definováno bylo několik hlavních problémů:
- Stará amalgámová elektrolýza
- Objekty kontaminované dioxiny
- Kontaminované podzemní vody
Dosud byla ukončena sanace staré skládky nebezpečného odpadu, sanace objektů
kontaminovaných dioxiny a sanace staré amalgámové elektrolýzy, připravuje se sanace
podzemních vod.
Průmyslový areál se nachází v záplavovém území Labe. Při povodních v roce 2002 a 2013 byl
areál zatopen. SPOLANA a.s. má schválený povodňový plán, který určuje, jak má být areál
připraven na záplavy. Před povodní 2002 povodňové plány SPOLANA a.s. a s tím související
opatření odpovídaly povodňové ochraně na zabezpečení zařízení proti stávající stoleté vodě.
Na základě získaných zkušeností došlo k celkové revizi dílčích povodňových plánů na úroveň
této povodně. Připravenost sil a prostředků je ověřována v rámci povodňové kontroly,
prováděné každoročně vždy v měsíci únoru.
Kvalita ovzduší zájmového území na základě pětiletých průměrů imisních koncentrací za
období let 2012 – 2016 je uspokojivá. Imisní limity v okolí posuzovaného záměru jsou plněny.
Podmínky pro plnění imisní limitů se realizací záměru nezmění. Emisní limity pro jednotlivé
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zdroje znečišťování ovzduší nejsou překračovány, jsou plněna všechna závazná opatření dle
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C. II. 1. Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se zájmové území nachází
v teplé oblasti T2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké
přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá,
suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 5

Klimatická charakteristika oblasti

Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50-60
160-170
120-130
30-40
90-100
350-400
200-300
50-80
120-140
40-50

Z větrné růžice pro lokalitu Neratovice vyplývá, že převládající směr větru je západní (15,8 %),
jihovýchodní (14,9 %) a severozápadní (14,2 %). Ostatní směry jsou méně četné, nejméně četné
jsou větry severní a severovýchodní (do 4 %). Na bezvětří připadá v lokalitě cca 23 % toční
doby.
Kvalita ovzduší
Stávající úroveň znečištění ovzduší na území spadajícího do ORP Neratovice, lze vyhodnotit
na základě pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek (2012 - 2016) publikovaných
ČHMÚ pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tato data jsou
uváděna pro čtverce 1x1 km. Každý čtverec o rozměru 1x1 km obsahuje hodnotu klouzavého
průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které
mají stanoven roční imisní limit. V následující tabulce jsou uvedeny pouze látky, které jsou
relevantní z hlediska posuzovaného záměru a prioritní polutanty z hlediska ochrany ovzduší
v zájmové oblasti.
Tučně jsou v tabulce vyznačeny hodnoty překračující příslušný imisní limit.
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Tabulka č. 6

Pětileté průměry imisních koncentrací za období 2012-2016

Veličina
PM10
PM10
PM2,5
benzen
benzo(a)pyren
NO2

Hodnota
26
48,8
18,8
1,3
1,75
21,1

Imisní limit
40
50
25
5
1
40

Jednotka
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
ng.m-3
µg.m-3

Doba průměrování
1 rok
24 hodin (36.maximum)
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

Z výše uvedené charakteristiky je patrné, že imisní limit, ze kterých se vychází i k nimž se
přihlíží při hodnocení kvality ovzduší (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.) jsou v území
splněny. Výjimkou je benzo(a)pyren, jehož úroveň platný limit překračuje. Podmínky pro
plnění imisní limitů se realizací záměru nezmění.
C. II. 2. Voda
Nejvýznamnějším hydrologickým prvkem území je řeka Labe (č. hydrolog pořadí 1-05-04-056
- Labe od Košáteckého potoka po Černavku, plocha povodí 7,942 km2). Zhruba 10 km od
SPOLANY a.s. je u Mělníka soutok Labe s Vltavou.
Koryto Labe (v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb. v seznamu významných vodních toků) je
v této oblasti stabilizováno regulací toku a rozděleno jezovými stupni na jednotlivé zdrže.
Zájmové území se nachází v úseku mezi jezy v Lobkovicích a v Obříství. Vodní stavy na Labi
jsou ovlivněny těmito jezy. Území areálu SPOLANA a.s. se nachází v záplavovém území Labe,
areál byl zatopen při povodních v rocích 2002 a 2013.
Podnik je situován na obou březích recipientu Labe, na jeho středním toku. Řeka tvoří osu
levobřežního výrobního a pravobřežního skládkového areálu SPOLANA a. s. Řeka Labe je
zdrojem vody pro Spolanu a.s. a i jejím recipientem.
Na severním okraji areálu podniku je slepé rameno Labe (Libišská tůň), které společně se svým
okolím představuje ekologicky cenné území vodní rezervace Černínovsko. Severně od odkališť
popelovin je zbytek odškrceného meandru Labe Městská tůň, obklopená lužními lesy. Areálem
společnosti protéká meliorační kanál, ve směru k obci Libiš a v obci Obříství je zaústěn do
Labe.
Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a leží
mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle § 30 Zákona č.254/2001 Sb., o vodách, v platném
znění).
C. II. 3. Půda a horninové prostředí
Z hlediska půdotvorného substrátu lze území areálu SPOLANA a.s. Neratovice charakterizovat
povodňovými hlínami s rozdílnou mocností, které kryjí povrch štěrkopísků. Tyto fluviální
sedimenty kvartéru byly ve svrchních polohách při výstavbě objektů Spolany v minulosti
upravovány. Se záměrem zvýšit úroveň terénu byl původní pokryv překryt navážkami –
písčitojílovitými hlínami, písky a různorodým materiálem, které dosahují mocnosti v průměru
1 až 2 m.
Přirozeně vzniklá půda se na této lokalitě prakticky nevyskytuje. Povrch terénu je zcela
ovlivněn úpravou terénu se související výstavbou průmyslových objektů. Z pohledu současného
stavu, kdy je půdní složka v prostoru areálu SPOLANA a.s. ovlivněna průmyslovou činností,
není její hodnocení z hlediska kvality a využití směrodatné. V prostoru areálu SPOLANA a.s.
jde o půdy řazené do kategorie ostatní plochy.
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V širší zájmové oblasti jsou půdy z hlediska jejich využívání klasifikovány převážně jako orné
(60–70 %) s výrazně menším podílem půd lesních (cca 10–15 %) a malým podílem luk
a pastvin (do 5 %).
Půdy v okolí SPOLANA a.s. Neratovice jsou poznamenány zemědělskou činností, zejména
intenzivním používáním herbicidních přípravků a hnojiv.
Geomorfologické poměry
Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu ČR (Demek ed., 1987) zahrnuje zájmovou
lokalitu do Hercynského systému, provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule,
oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku VIB3C-b Staroboleslavská kotlina.
Zájmové území je velmi mírně svažité k SV až SVV, stavebními úpravami (navýšením levého
břehu Labe) bylo dosaženo téměř rovinatého terénu. Hlavní erozní bází je řeka Labe (číslo
hydrologického pořadí 1-05-04-056), která teče severním směrem. Výrobní závody leží na
levém břehu Labe v nadmořské výšce 160-163 m. V pravobřežním areálu SPOLANA a.s. jsou
mírné antropogenní vyvýšeniny s rekultivovanými výsypkami popelovin. Terénní vlny
v širokém okolí jsou nevýrazné, pohybují se do převýšení 30 m oproti kótě podniku.
Geologické poměry
Z geologického hlediska území řadíme k české křídové pánvi, budované křídovými horninami
(stupni turon, cenoman), na které uléhají fluviální sedimenty kvartéru. Křídová pánev má
cca 2% úklon k východu až SV. Mocnost křídových hornin kolísá od 35 m do 58 m, z toho
turonský stupeň zaujímá mocnost 22 až 24 m. Cenoman je vyvinut v jemnozrnných pískovcích
a jílovcích. Horniny turonu jsou charakterizovány slínovci, vápnitými jílovci a prachovci.
Geologická stavba křídového útvaru je tektonicky porušena. Hlavní tektonické linie mají směr
SZ-JV a SV-JZ. Interpretované tektonické struktury nejsou geomechanicky příliš výrazné
a nemají ostré přechody do okolního prostředí, což se vysvětluje sevřeností puklinových zón
díky velké plasticitě slínovcových hornin, především ve svrchních a bazálních polohách.
Slínovce ve svrchní části při bázi s kvartérem mají charakter jílovitě zvětralých hornin a tvoří
z hydrogeologického hlediska nepropustnou polohu, s hloubkou přecházejí do suchých
prachovitých slínovců úlomkovitě rozpadavých se subhorizontální odlučností.
Kvartérní sedimenty jsou mocné 5 až 8 m. Při povrchu mají charakter antropogenních navážek
(hlíny se stěrkovitým pískem a různorodým materiálem - beton, cihly, škvárovitý písek, štět makadan), které sahají do maximální hloubky cca 4,1 m, v průměru do hloubky 1 až 2 m.
Spodní polohy kvartérních uloženin jsou tvořeny fluviálními uloženinami - písčitými hlínami,
písky, štěrkovitými písky a písčitými štěrky až štěrky.
Hydrogeologické poměry
Území Neratovic a areálu SPOLANA a.s. se nacházejí vedle sebe a hydrogeologicky na sebe
víceméně navazují. Oběh podzemních vod ve vymezeném území je vázán na kvartérní
sedimenty (štěrkopísky). Báze štěrkopísků se nachází v hloubce 3-11 m pod terénem.
Štěrkopískový kolektor je překryt povodňovými hlínami a v areálu Spolany nesourodými
navážkami. Kolektor má volnou nebo napjatou hladinu podzemní vody (podle úrovně hladiny
vody na Labi) a je dotován infiltrovaným podílem vody ze srážek, přítokem z jihu
a z podložních křídových sedimentů a přítokem z Labe nad jezem v Lobkovicích.
Podzemní voda proudí generelně směrem k severu a k východu k Labi nebo k západu směrem
k „Libišské strouze“ a k „Libišské tůni“. Podzemní voda přitéká do jižní do oblasti od jihu
a jihozápadu. V jižní části oblasti se pohybuje severovýchodním směrem k drenážní bázi
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kvartérního kolektoru tvořené korytem Labe. Část podzemní vody odtéká dále do závodu.
Přibližně ve střední části areálu SPOLANA a.s. dochází k rozdělení směru proudění podzemní
vody. Část podzemní vody dále odtéká k severovýchodu a východu, kde dochází k drenáži do
Labe a část podzemní vody odtéká přibližně k severozápadu do prostoru melioračního kanálu
„Libišská strouha“ a k „Libišské tůni“. V severní části areálu SPOLANA a. s. a jeho okolí jsou
hydrologické poměry ovlivněny podzemní těsnící stěnou vybudovanou kolem alfaolefinové
jednotky, dále Libišskou tůní a melioračním kanálem Libiš.
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy
Vlastní areál podniku je klasifikován jako „ostatní plochy“ a představuje umělé průmyslové
prostředí, které je jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a rozvoj živočišné a rostlinné
říše. V zájmovém území jsou plochy buď zastavěné nebo zpevněné, a proto určitě nejsou ani
přechodným výskytištěm některého z druhů uvedených ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny.
Obdobně ovlivnění nejbližšího okolí areálu SPOLANY a.s. lidskou činností (vliv průmyslu,
blízké skládky SPOLANA a.s., zemědělství) je jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a
rozvoj zástupců živočišné říše. V podstatě lze zde očekávat jen přechodná hnízdiště ptáků
a výskyt některých drobných obratlovců.
V širším zájmovém okolí lze nalézt v ochranném pásmu PR Černínovsko ledňáčka říčního nebo
žluvu hajní.
Pokud jde o flóru lze uvést stručné informace o některých jejích zástupcích v blízkém okolí. V
přírodní rezervaci Černínovsko lze nalézt z dřevin např. olši lepkavou, dub letní, javor mléč,
jilm, lípu, z travin např. pšeníčko rozkladité, ostřici třeslicovitou, ptačinec velkokvětý, na břehu
pak orobinec úzkolistý, vrbinu obecnou, lilek potměchuť.
Podél Labe lze nalézt topol černý, různé druhy vrb, z rostlin pak např. kyprej vrbice, lilek
potměchuť, mochna stříbrná.
Fytogeograficky náleží lokalita záměru do fytogeografické oblasti termofytikum,
fytogeografického obvodu České termofytikum, do okrsku 11a - Všetatské Polabí.
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu, v dostatečné vzdálenosti od
nejbližší obytné zástavby, která se nachází cca 800 m západním směrem na ulici U Zahrádek,
a vzhledem k očekávaným vlivům, nebude mít záměr výstavby Rozšíření skladovací kapacity
taveného kaprolaktamu žádný dopad na obyvatele žijící v posuzované okolí lokality.
Oproti současnému stavu nedojde ke změně v počtu zaměstnanců. V současné době zajišťuje
obsluhu stáčecího místa 1 pracovník. Na výstavbě záměru se bude odhadem podílet
20 pracovníků. Záměr nebude mít vliv na zaměstnanost.
Kaprolaktam je klasifikován jako látka akutně toxická inhalačně a orálně kategorie 4,
s nebezpečnými účinky na oko a kůži kategorie 2 a respirační systém kategorie 3. Při práci
a jakékoliv manipulaci s kaprolaktamem je nezbytné dodržovat předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví uvedené v bezpečnostních a pracovních instrukcích a v příslušném
bezpečnostním listu kaprolaktamu.
Provozem ani výstavbou nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné
zástavby oproti stávajícímu stavu, rovněž vliv záměru na imisní situaci nebude významný
a nezpůsobí překračování imisních limitů, nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí
zdravotní riziko.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Ovzduší může být krátkodobě ovlivněno zvýšenou prašností způsobenou přepravou
a manipulací se stavebními materiály po dobu výstavby záměru. Pro minimalizaci prašnosti
bude zajištěno zkrápění komunikací a zpevněných ploch, určených pro přepravu materiálu
a zabezpečení skladování materiálu pokud možno v uzavřených prostorách. Při vlastní přepravě
musí být sypké materiály na přepravních prostředcích zaplachtovány.
Realizace záměru nepředstavuje nový zdroj znečišťování ovzduší.
Posuzovaný záměr (zásobníky a čerpání KL) nebude zdrojem emisí, dle protokolu XX/X
o určení vnějších vlivů může být zdrojem úniku KL jedině netěsnost potrubních spojů,
„profuky“ dusíkem zabezpečují odstranění taveného KL z potrubí, tzn. nedojde k úkapům
kaprolaktamu. Napojením přes rychlospojku nebude docházet k úniku případných par KL.
Zdrojem emisí souvisejících s provozem záměru, tj. emisí ze spalování pohonných hmot,
mohou být vozidla zajišťující odvoz kaprolaktamu. S ohledem na zachování výrobní kapacity
KL se kromě období výstavby nepředpokládá vyšší intenzita dopravy, množství emisí zůstane
obdobné jako v současnosti. Přesun dopravy nebude mít detekovatelný vliv na míru znečištění
ovzduší v okolí záměru.
Kaprolaktam má charakteristický mírný zápach. Vzhledem k jeho tenzi par se mohou
nevýznamné projevy zápachu projevit pouze v bezprostřední blízkosti zařízení pro jeho stáčení.
Záměr nevyvolá žádné změny, které by měly vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.
Záměr, resp. doprava související se záměrem je zdrojem emisí skleníkových plynů, ale
z důvodu zachování její intenzity nedojde k navýšení emitovaného množství výfukových
plynů. S ohledem na umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu nedojde ke změnám
ve využívání krajiny ani k odlesňování ploch. Záměr nevyvolá žádné změny, které by měly vliv
na klimatické podmínky dotčené oblasti.
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Vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí překračování imisních
limitů, nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní riziko.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Hluk z výstavby teoreticky může ovlivnit akustické parametry v území, avšak vzhledem
k poměrně malému rozsahu prací a umístění v uzavřeném průmyslovém areálu, v dostatečné
vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby, která se nachází cca 800 m západním směrem na ulici
U Zahrádek, se ovlivnění této obytné zástavby hlukem ze stavební činnosti nepředpokládá.
Hluk v období provozu generuje zejména provoz čerpadel a související doprava. Vzhledem
k zachování výrobní kapacity KL zůstanou celkové nároky na dopravní obslužnost nezměněny,
dojde pouze k eliminaci expedice o víkendech a navýšení četnosti dopravy v pracovních dnech.
Dle informací objednatele nejsou v současné době vlivem provozu průmyslového areálu
překračovány hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Lze předpokládat, že
vzhledem k umístění záměru, v místě dostatečného útlumu okolní zástavbou průmyslovými
objekty a zároveň v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby vzdálené cca 800 m
západním směrem na ulici U Zahrádek, se hluk z provozu čerpadel v místech nejbližší
obytné zástavby neprojeví.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V prostoru pod novými zásobníky T7.01 a T7.02 bude umístěna bezpečnostní záchytná vana
dimenzovaná na objem většího zásobníku (750 m3). Rovněž i prostor pod stáčecím místem KL
bude vybaven bezpečnostní záchytnou vanou pro případ úkapů nebo havárie na zařízení.
Záchytný prostor bránící kontaminaci půdy nebo vody je považovaná za BAT. Oba tyto
prostory budou chráněny proti dešti přestřešením. Vody ze záchytných jímek budou před
likvidací analyzovány a na základě výsledků analýzy bude rozhodnuto, zda bude odpadní voda
likvidována jako dešťová, případně jako chemická.
Kaprolaktam je rozpustný ve vodě, avšak v případě, že by KL unikl do povrchových nebo
podzemních vod, dojde k jeho abiotické degradaci hydrolýzou převážné části na kyselinu
aminokaprónovou. KL je rovněž biologicky degradovatelný v ČOV i v jiných vodních
systémech jako jezera a řeky, pomocí bakterií. Poločas rozpadu je 5-14 dní a při koncentracích
100 mg/l do jednoho týdne. V ČOV je 97% odbourání (za přítomnosti bakterií A. faecalis)
dosáhnuto do dvou dní. Dle dostupných informací KL hydrolyzuje pomalu. Přesto, neadsorbuje
na sedimenty a rovněž dochází jen k minimální bioakumulaci. V malých množstvích ho lze
najít např. v slunečnicových semínkách jako sekundární metabolit. Z tohoto důvod lze
usuzovat, že KL v malých množstvích není v přírodě xenobiotikum.
Dle bezpečnostního listu není látka klasifikovaná jako nebezpečná pro životní prostředí.
V případě mimořádných událostí bude ztuhlý kaprolaktam kvantitativně navrácen
k přepracování do provozu.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, je KL závadnou látkou (jedná
se o látku která má nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu), pro nakládání s KL se z titulu
vodního zákona zpracovává havarijní plán.
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Kaprolaktam nespadá do žádné z kategorií nebezpečnosti v souladu s nařízením (ES)
č. 1272/2008 uvedených v příloze č. 1 zákona č. 224/2015 Sb., nemůže být tedy zdrojem
závažné havárie dle tohoto zákona.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění výšky hladiny, kvality podzemních vod ani retenční
schopnosti území. Vliv na povrchové vody lze vzhledem k charakteru záměru a jeho
technickému řešení vyloučit.
D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr bude realizován v uzavřeném průmyslném areálu SPOLANA a.s. na ploše mezi
průmyslnými objekty chemické výroby. Pro případ havarijního úniku je pod zásobníky
umístěna záchytná vana o objemu 750 m3, což odpovídá objemu většího zásobníku T7.02 jenž
není přímo napojen na stáčecí místo. Rovněž pod stáčecím místem je usazena záchytná vana se
sběrnou jímkou.
Pokud dojde k úniku KL, při kontaktu se vzduchem tavený KL ztuhne a bude možné jej
kvantitativně odstranit nebo navrátit k přepracování do provozu.
Při standardním provozu se nepředpokládají negativní vlivy na půdu, horninové prostředí
ani přírodní zdroje. Z výše uvedených důvodů se nepředpokládá jeho transportu do půdy či
horninového prostředí ani při nestandardních stavech.
D.I.6. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a biologickou rozmanitost
V samotném zájmovém prostoru průmyslového areálu se původní přirozená společenstva
nevyskytují, v okolí je složení společenstev významně ovlivněno antropogenními aktivitami.
Při realizaci posuzovaného záměru nenastane situace, která by vyžadovala technická opatření
nutná k zajištění migrace živočichů nebo transport rostlin na novou, vhodnější lokalitu.
Výstavba záměru si vyžádá částečné odstranění několika jedinců keřů a náletových dřevin,
převážně se jedná o druh břízy. S ohledem na charakter využití území nedojde k ovlivnění již
snížené biodiverzity v území.
Vzhledem k poloze záměru nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, prvky ÚSES, prvky
charakteru VKP. Zájmové území je situováno mimo lokality Natura 2000, nedojde
k negativnímu ovlivnění předmětu ochrany těchto lokalit.
V případě úniku KL do prostředí lze jeho negativní vlivy na flóru, faunu, ekosystémy
a biodiverzitu, na základě argumentů prezentovaných v částech D.I.2. a D.I.4. této kapitoly,
vyloučit.
D.I.7. Vlivy na krajinu
Lokalita záměru se nachází uvnitř areálu podniku SPOLANA a.s., v prostoru obklopeném
průmyslnými objekty. Krajinářská hodnota celé oblasti je snížená, kategorie A-, a jedná se o
krajinu zcela proměněnou člověkem. Z uvedených důvodů je zřejmé, že záměr nemůže mít na
krajinný ráz vliv.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací posuzovaného záměru, který bude situován ve stávajícím areálu společnosti
SPOLANA a.s. nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek.
SPOLANA a.s.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je součástí stávajícího provozu společnosti SPOLANA a.s. Bude využívat
současné zázemí a částečně také technickou a dopravní infrastrukturu, a proto budou
eliminovány vlivy na některé složky životního prostředí (půdu, krajinu, chráněné části přírody,
faunu a flóru). Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky významnější vlivy.
Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při výstavbě ani
při provozu záměru ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí a obyvatelstva.
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Z charakteru a umístění záměru je zjevné svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky,
ani při nestandardních stavech a haváriích.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem
k záměru možné
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 jsou základní technická a organizační opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru podrobně uvedena v kapitole B.I.6,
zároveň jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se
automaticky počítá.
Z umístění stavby v lokalitě dlouhodobě využívané a nadále v územním plánu obce Libiš
v zastavěném území (zcela mimo obytnou zástavbu), ve funkční ploše „PS-průmyslová výroba
a sklady“ nevyplývají žádná územně plánovací opatření, která by byla aplikovatelná na
předmětný záměr. Z hlediska funkční regulace je záměr v souladu s platným územním plánem
obce Libiš.
Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní ani povrchové vody. Negativní vlivy záměru na další složky životního prostředí,
tzn. obyvatelstvo (hluk) a ovzduší se nepředpokládají. Jedná se o záměr, který svými vlivy
nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez, tzn. nedojde k překročení zákonných limitů.
Rovněž rizika plynoucí z provozu jsou přijatelná.
Kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou pro
tento záměr relevantní.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Informace o území i připravovaném záměru byly dostačující pro stanovení všech
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Stěžejním podkladem pro posouzení vlivů byly podklady předané objednatelem, zejména bylo
čerpáno ze studie skladování kaprolaktamu (září 2017), kterou si nechal objednatel zpracovat
z důvodu potřeby vyřešit nové stáčecí místo KL a navýšení skladovací kapacity kaprolaktamu.
Pro fázi zpracování tohoto oznámení byly dodané podklady dostatečné a zpracovateli nejsou
známy žádné významné neurčitosti, které by mohly proces hodnocení vlivů na životní prostředí
ovlivnit.
Hodnotící kapitoly byly zpracovány na základě komplexního posouzení informací získaných
ze všech podkladových materiálů, konzultací, terénních šetření a platné legislativy v oblasti
životního prostředí. Byla použita metoda expertního odhadu a analogie se stavbami obdobného
charakteru.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického řešení, tak z hlediska
umístění. Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování stávajícího stavu, tedy
využívání stávajících skladovacích kapacit reprezentovaných třemi vzájemně propojenými
zásobníky T4.16, T4.17 a T4.18, každého z nich o objemu 60 m3, přičemž tato skladovací
kapacita je rozšířena možností využití třech železničních cisteren o objemu cca 3x 43 t, které
navýší skladovací kapacitu o cca 130 t KL, ale tento způsob skladování není optimální.
Aktivní varianta je popsána v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení, zejména
v kapitole B.I.5. týkající se zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění. Řešená varianta se jeví
po zhodnocení všech vstupních údajů jako vhodná.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Veškerá mapová dokumentace a situace záměru jsou součástí přílohové části oznámení.
Přílohová část oznámení obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Přehledná situace okolí zájmového území

Příloha č. 2:

Podrobná situace lokality

Příloha č. 3:

Základní technologické schéma plnění a stáčení kaprolaktamu

Příloha č. 4:

Bezpečnostní list KAPROLAKTAM

Příloha č. 5:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

Příloha č. 6:

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Základní identifikační údaje investora:
SPOLANA a.s.
Práce 657, 277 11 Neratovice
IČ: 45147787
Název záměru:
Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu
Umístění a charakter záměru:
Investiční záměr je situován do uzavřeného průmyslového areálu společnosti SPOLANA a.s.
v Neratovicích. Samotný záměr leží na pozemcích parc. č. 1014 a č. 959 v katastrálním území
Libiš (obec Libiš). Místo pro umístění zásobníků se nachází téměř ve středu celého
průmyslového areálu, v části chemického parku, který zaujímá plochu cca 79,4 ha a zahrnuje
vlastní chemickou výrobu a území pro její předpokládaný rozvoj v dalším období. Lokalita je
obklopena ze všech stran průmyslovými objekty.
Z hlediska funkční regulace je záměr v souladu s platným územním plánem obce Libiš.
Záměrem investora je vytvoření nové skladovací kapacity taveného kaprolaktamu společně
s novým plnicím a stáčecím místem pro plnění autocisteren, včetně dostavby dopravní
komunikace pro příjezd autocisteren.
Kaprolaktam je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním
nebo v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě
silonu, nylonu či perlonu. Pro svou pružnost se uplatňují zejména při výrobě sportovního
oblečení, ale i dalších sportovních potřeb - například pro vodní sporty, zimní sporty či
vysokohorskou turistiku a horolezectví. Kaprolaktam je biologicky snadno odbouratelný. Bližší
informace o látce jsou uvedeny v bezpečnostním listě dostupném na webových stránkách
oznamovatele (http://www.spolana.cz/CZ/Produkty/Stranky/Kaprolaktam.aspx).
Pro zachycení případného úniku KL ze zásobníků bude v prostoru pod zásobníky vybudována
záchytná vana. Rovněž bude vybudována záchytná betonová vana pod novým stáčecím místem
a celý prostor stáčecího místa bude zastřešen. Celý systém bude vybaven bezpečnostními a
monitorovacími zařízeními a napojen na centrální řídící systém.
Současná skladovací kapacita 180 m3 bude navýšena o 1 000 m3, a to výstavbou dvou nových
zásobníků o objemech 250 m3 a 750 m3. Kapacity nových zásobníků byly zvoleny s ohledem
na požadavky na expedici kaprolaktamu a jeho dalšího využití pro dávkování k výrobě
granulovaného kaprolaktamu. Zásobníky budou mít výšku 10 m, průměr menšího bude
cca 6 m, průměr většího cca 10 m.
Rozšíření skladovacích prostorů nebude mít vliv na výrobní kapacitu zařízení (144 t/den),
celkové měsíční expedované množství se proto výrazně nezmění. Nové zásobníky přispějí
k eliminaci výkyvů ve výrobě, které vznikají kvůli problémům s dojezdy autocisteren a sníží se
četnost expedice přes víkend, o to více se ale bude expedovat v týdnu. Celkové nároky na
dopravu se nenavýší.
Kaprolaktam se dodává jako šupinkový (granulovaný) nebo tavený. Za normální teploty je
kaprolaktam bílá krystalická látka, při teplotě nad 69 °C kaprolaktam taje na čirou kapalinu
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(taveninu). Tavený kaprolaktam reaguje se vzdušným kyslíkem i při nízkých koncentracích
dochází k jeho znehodnocování oxidací, proto je nutno uchovávat jej pod ochrannou dusíkovou
atmosférou.
Vlivy záměru na životní prostředí:
Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní vody. K negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě
havárií, k jejichž předcházení a eliminaci budou přijata technická a organizační opatření při
výstavbě a provozu samotného zařízení.
Provozem záměru nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby
oproti stávajícímu stavu.
Vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí překračování imisních limitů,
nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní riziko.
Vlivy na půdu, faunu, flóru a ekosystémy se rovněž nepředpokládají. Vlivy záměru na krajinný
ráz byly vyhodnoceny jako nerelevantní v kontextu s umístěním ve stávajícím areálu. Na
základě zhodnocení jednotlivých očekávaných vlivů je vyloučeno významné ovlivnění složek
životního prostředí a obyvatelstva v důsledku realizace záměru. Záměr svým vlivem
nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích.
Při posouzení všech vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo být
důvodem k nerealizování záměru.

H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Vyjádření k záměru „Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“ z hlediska územně
plánovací dokumentace vydal Městský úřad Neratovice, Stavební odbor, pod
č.j. MěÚN/016576/2018 dne 26.2.2018.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
„Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“ - stanovisko podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j. 006949/2018/KUSK
dne 18.1.2018.

SPOLANA a.s.

35

Oznámení záměru

Spolana Neratovice - skladování kaprolaktamu - EIA

Datum zpracování oznámení: únor 2018

Autorizovaná osoba pro zpracování oznámení:
Ing. Luboš Štancl
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10, vydáno dne 6.5.2010, autorizace
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 89011/ENV /14 ze dne 14.1.2015, autorizovaná osoba ke
zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Antošovická 256/54, 711 00 Ostrava - Koblov, tel: 603 874 098, e-mail: stancl@azgeo.cz
Podpis zpracovatele oznámení:

………………………

Zpracovatelský tým:
Ing. Pavla Vochyánová

text oznámení (AZ GEO, s.r.o.)

Bc. Luka Oros

text oznámení (AZ GEO, s.r.o.)

Mgr. Hana Záleská

mapové přílohy (AZ GEO, s.r.o.)
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Oznámení záměru

AZ GEO, s.r.o., Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava

ROZŠÍŘENÍ SKLADOVACÍ KAPACITY
TAVENÉHO KAPROLAKTAMU
Oznámení záměru
(v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.)

Přílohová část

Seznam příloh:
Příloha č. 1:

Přehledná situace okolí zájmového území

Příloha č. 2:

Podrobná situace lokality

Příloha č. 3:

Základní technologické schéma plnění a stáčení kaprolaktamu

Příloha č. 4:

Bezpečnostní list KAPROLAKTAM

Příloha č. 5:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha č. 6:

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.

Ostrava, únor 2018

FOS-2/10

1 000 m

2 000 m

FOS-2/18

Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava, tel.: 596 114 031
Název úkolu:

Objednatel:

Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu

SPOLANA a.s.

Oznámení záměru (v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.)
Zpracovala:

Mgr. Hana Záleská

Přezkoumala:

Schválil:

Ing. Pavla Vochyánová

Datum:

Ing. Luboš Štancl
Měřítko:

Přehledná situace okolí zájmového území

1 : 50 000

23.01.2018
Číslo přílohy:

1

959
1014

100 m

200 m

FOS-2/18

Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava, tel.: 596 114 031
Název úkolu:

Objednatel:

Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu

SPOLANA a.s.

Oznámení záměru (v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.)
Přezkoumala:

Zpracovala:

Mgr. Hana Záleská

Ing. Pavla Vochyánová

Schválil:

Datum:

Ing. Luboš Štancl
Měřítko:

Podrobná situace lokality

1 : 5 000

23.01.2018
Číslo přílohy:

2
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Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava, tel.: 596 114 031
Název úkolu:

Objednatel:

Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu

SPOLANA a.s.

Oznámení záměru (v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.)
Zpracovala:

Mgr. Hana Záleská

Přezkoumala:

Ing. Pavla Vochyánová

Základní technologické schéma plnění
a stáčení kaprolaktamu

Schválil:

Datum:

Ing. Luboš Štancl

01.02.2018
Číslo přílohy:

Měřítko:

-
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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1

1.2

Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Mezinárodní chemický název /
CAS
Identifikační číslo:
Registrační číslo:

12

1.4

ε-kaprolaktam, hexano-6-laktam/105-60-2

613-069-00-2
01-2119457029-36-0009
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Použití pracovníky v průmyslu
1
Výroba / import Kaprolaktamu
2
Distribuce Kaprolaktamu
3
Průmyslová formulace pevných přípravků
4
Formulace kapalných přípravků (průmyslových)
5
Použití jako meziprodukt
6
Použití jako monomeru pro polyamid, polymery, termoplasty
7
Použití jako monomeru pro pryskyřice
8
Použití jako monomeru pro termo tvrzené pryskyřice
9
Použití jako změkčovadla pro polyamid
10
Použití v činění kůží, apretace, impregnace, nátěry a barvy
11
4

1.3

KAPROLAKTAM

Profesionální použití
Použití jako laboratorní chemikálie
Formulace kapalných přípravků (profesionálních)
Použití konečnými uživateli
Použití pro nátěry a barvy (pro spotřebitele)
Nejsou známy.

Nedoporučená použití:
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce:
SPOLANA a.s.
Místo podnikání nebo sídlo:
SPOLANA a.s., ul.Práce 657, 277 11 Neratovice
IČO:
451 47 787
Telefon:
Tel: +420 315 662 555
Fax: +420 315 666 633
Odborně způsobilá osoba:
Tel: +420 315 662 555
Mail: reach@spolana.cz
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
Tel: 224 919 293, 224 915 402
E-mail:tis@vfn.cz
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Celková klasifikace látky:
Nebezpečné účinky na zdraví:

2.1

Nebezpečné účinky na životní
prostředí.
Klasifikace látky nebo směsi

Látka je klasifikována jako akutně toxická inhalačně aorálně kategorie 4, s
nebezpečnými účinky na oko, kůži kategorie 2 a respirační systém kategorie
3.
Na základě našich zkušeností a dostupných informací, nepříznivé účinky na
zdraví nejsou, pokud jsou dodržována opatření pro určená použití.
Latka není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí
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Acute Tox. 4 (Inhalation – dust)
Acute Tox. 4 (Oral)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3 (Irritating to respiratory system)
H332, H302, H319, H335, H315

Prvky označení
Výstražný symbol
nebezpečnosti
Signální slovo
Standardní věty o
nebezpečnosti

Pokyny pro bezpečné
zacházení

GHS07:
Warning
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H315 Dráždí kůži
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H302 Zdraví škodlivý při požití
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a
ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P301 + P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
P403 + P233 Store Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně
uzavřený.

2.3

Jiná nebezpečí
Nejsou známa

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1

Látky
Identifikátor hlavní složky:

Jméno.
Identifikační
číslo
Identifikace nečistot přispívajících ke Jméno
klasifikaci
Identifikační
číslo

ε-kaprolaktam (approx. 100 %)
Indexové číslo
CAS číslo
613-069-00-2
105-60-2
Indexové číslo

CAS číslo

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1

Popis první pomoci
Obecné zásady poskytování první pomoci:
Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a oděvem. Neprodleně odstraňte kontaminované oblečení.
Zajištění bezpečnosti oběti a zachránce je prioritou při podávání první pomoci!
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.
Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci.
postižený nedýchá- je nutné okamžitě provádět umělé dýchání
zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku
Při
Při nadýchání:
nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch (dávejte pozor na kontaminovaný oděv).
Zajistěte postiženého proti prochladnutí.
Zajistěte neprodleně lékařské ošetření.
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Při styku s
kůží:

4.2

4.3

Ihned svlečte kontaminivaný oděv.
Zasažená místa oplachujte velkým množstvím vody, ideálně teplé.
Mýdlo použít pouze pokud není pokožka zraněna.
Popáleniny způsobené roztaveným materiálem vyžadují ošetření v nemocnici.
Při zasažení Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody nejméně po dobu 15 minut, rozevřete oční víčka prsty
očí:
(třeba i násilím), popř. vyjměte kontaktní čočky, pokud je lza vyjmout snadno.
Zajistěte lékařské ošetření očním specialistou.
Při požití:
Okamžitě výplachnout ústa a pak pít velké množství vody.
Nevyvolávejte zvracení!
Podávat aktivní uhlí, pokud je to možné.
Neprodleně zajistěte lékařské ošetření.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy: Nejdůležitější známé příznaky a účinky jsou popsány v sekci 2 nebo 11.
Při nadýchání:
Při styku s kůží:
Při zasažení očí:
Při požití:
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není známo specifické antidotum.
Při život ohrožujících stavech je prioritou resuscitace (sekce 4.1)

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodná hasiva:

Malá množství: jemná vodní mlha, pěna, CO2, suchá prášková hasiva nebo písek a
zemina. Pokud se použije voda, musí být uvážena vysoká rozpustnost kaprolaktamu ve
vodě s následným odtékáním těchto vodných roztoků.
Velká množství: použít těžkou nebo střední pěnu nebo jemnou vodní mlhu.
Při zdolávání požáru: Odstranit kontejnery s materiálem z prostoru požářiště, lze-li to
provést bez rizika. Použít vhodná hasicí média. Stát na návětrné straně požáru a mimo
nízko položená místa. Ochlazujte nádoby vodní mlhou, dokud nedojde k uhašení požáru.
Směs z prachu kaprolaktamu se vzduchem se může vznítit nebo explodovat. Jeho páry
ve směsi se vzduchem jsou výbušné.
Nevhodná hasiva:
Nejsou známy.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (např. kyanidy, oxidy uhlíku, sloučeniny
dusíku).
Vyhnout se vdechování par látky i produktů hoření. Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat
izolační dýchací přístroje.
Z taveniny kaprolaktam velmi dobře sublimuje a páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Páry jsou těžší než
vzduch. Páry se mohou shromažďovat v prohlubních terénu a vniknout do prostorů ležících pod úrovní terénu.
Pokyny pro hasiče
Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat izolační dýchací přístroje. Při tepelném rozkladu
může docházet ke vzniku toxických zplodin (např. kyanidy, oxidy uhlíku, sloučeniny dusíku).
Odděleně shromažďujte odpadní vodu z hašení, nenechte ji dosáhnout do kanalizace nebo odpadních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1

6.2

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zajistěte odpovídající ventilaci. Použijte dýchací přístroj, jestliže dochází k působení par / prachu / aerosolu.
Při práci a po jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit. Kromě
toho musí být zabráněno přímému kontaktu s kaprolaktamem. Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly.
Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. Izolujte nebezpečnou oblast a zakažte přístup. Uvědomte
místní nouzové středisko.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nevylévejte do kanalizace. Sbírejte a likvidujte oplachové vody.
Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. Zastavte únik, jestliže je to možné bez osobního rizika.
Kontaminace půdy: Vytvořte záchytná místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Minimalizujte rozšíření
úniku škodliviny. V případě úniku v uzavřených prostorách s nebezpečím výbuchu, omezit vypařování
rozstřikováním vody.
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Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
MALÉ ÚNIKY: Ponechat ztuhnout (bod tuhnutí cca 70 °C). Shromáždit uniklý materiál do vhodných nádob k
zneškodnění.
VELKÉ ÚNIKY: Zamezit roztékání produktu, je-li skladován nebo přepravován v tavenině, budováním
ochranných valů nebo příkopů ze zeminy. Přednostně zamezit úniku do vodotečí. Materiál ponechat ztuhnout a
poté mechanicky rozrušit. Vzniklé kry a kontaminovanou zeminu odděleně uložit do kontejnerů. Vodné roztoky,
pokud vzniknou, odčerpat do vhodných přepravních prostředků. Zředěné roztoky lze likvidovat biologickým
čištěním, vysoce koncentrované spalováním. Kontaminovanou půdu je možno uložit na skládce příslušné skupiny
za dodržení příslušných předpisů pro tuto oblast. V případě velké havárie kontaktujte výrobce.
Zbytky: oplach vodou.
Odkaz na jiné oddíly
Ne

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1

7.2

7.3

Opatření pro bezpečné zacházení
Zajistit důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Během přepravy v silech nákladních vozidel je výrobek
přechováván pod dusíkem, neotvírat.
Při práci s výrobkem a po jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a
kouřit. Při manipulaci a skladování dodržovat platné bezpečnostní pokyny.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Izolovat od kyselin a zásad, oxidantů. Skladovat v uzavřených nádobách. Zabránit kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
Vhodné materiály pro kontejnery: Nerezová ocel 1.4301 (V2), hliník, nerez ocel 1.4401
Další informace k podmínkám skladování: uchovávat pod dusíkem.
Skladování a manipulace v souladu s příslušnými předpisy a standardy. Skladovat při pokojové teplotě. Vyhýbat se
vytápění, otevřenému ohni, jiskrám a jiným možným zdrojům zapálení. Skladovat v těsně uzavřených
kontejnerech. Zabránit kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Skladovat odděleně od látek s nežádoucími reakcemi.
Specifická konečná použití
Šupinkový kaprolaktam se plní po 25 kg do jednovrstvých PE pytlů. Jiné balení (množství a obaly) je možné po
krytých dopravních prostředcích.
Kaprolaktam tavený se plní do železničních cisteren objemu 40 m3 nebo 47 m3 opatřených vyhřívacími hady a
teploměrem a dále do železničních kontejnerů nebo autocisteren. Při zahřívání nesmí teplota taveného
kaprolaktamu přestoupit 90 °C. Nad taveným kaprolaktamem se udržuje ochranná dusíková atmosféra, která
zabraňuje oxidaci produktu vzdušným kyslíkem. Může obsahovat max. 50 ppm kyslíku. Za účelem udržení obsahu
kyslíku v inertní atmosféře pod hranicí 50 ppm jsou dodavatel i odběratel povinni zabezpečit neustálý přetlak
dusíku v cisterně min. 0,02 MPa a k doplňování inertní atmosféry v cisterně, resp. k vyprazdňování cisterny použít
jen dusík, který neobsahuje více než 10 ppm kyslíku. U železničních kontejnerů a autocisteren jsou podmínky
plnění a ochrany zboží během přepravy určovány po dohodě s odběratelem, přičemž za technickou způsobilost
prostředků k přepravě odpovídá přepravce. Cisterny jsou vyčleněny výhradně pro tento substrát.

SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle (EC) 1907/2006

ε-KAPROLAKTAM

Datum vydání:
Datum revize:
Číslo revize:
Strana:

01. 12. 2012
25. 05. 2015
5 / 10

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky
8.1

Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:
Název látky (složky): CAS
8-hodinový limit
Krátkodobý limit NPKPEL [mg/m3]
P [mg/m3]
ε-kaprolaktam prach
ε-kaprolaktam páry

105-60-2
105-60-2

1
10

Poznámka

3
40

PEL- přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním ovzduší
NPK-P- nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší

Limitní hodnoty expozice na pracovišti podle Směrnic 39/2000/EC a 15/2006/EC
Název látky (složky): CAS
8-hodinový limit
Krátkodobý limit
TWA[mg/m3]
STEL[mg/m3]
ε-kaprolaktam prach 105-60-2
10
40
a páry

Poznámka

8hodinový limit - měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období 8 hodin jako časově vážený průměr
Krátkodobý limit - limitní hodnota, nad kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut

Doporučené monitorovací postupy:
Odběr vzorku pracovního prostředí pomocí odběrové hlavice na stanovení prašnosti a následné vyhodnocení
vyvážením (prach).
Odběr vzorku pracovního prostředí na sorbent, desorbce methanolem a analytické stanovení HPLC dle metody
PV2012 OSHA.
Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (432/2003
neuveden
Sb., příloha 2):
DNEL
Pracovník, krátkodobá expozice - inhalace
5 mg/m³
PNEC
PNEC voda (sladkovodní):
2 mg/l
PNEC voda (mořská):
0,2 mg/l
PNEC voda (nepravidelně tekoucí):
1 mg/l
PNEC sediment (sladkovodní):
18,7 mg/kg sediment dw
PNEC sediment (mořská):
1,87 mg/kg
PNEC půda:
2,55 mg/kg
PNEC kalové hospodářství:
1737 mg/l
8.2

Omezování expozice
Technickými opatřeními je třeba zajistit, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace pro pracovní
prostředí.
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích cest:
Respirátor nebo ochrannou masku s vložkou proti organickým parám (např.
AVEC S-97 s vložkovým filtrem A2). Pro práci ve vysokých koncentracích při
zdolávání havarijních stavů je nutno použít některý z izolačních dýchacích
přístrojů.
Ochrana očí:
Pracovníci jsou povinni při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.
Pro okamžitou první pomoc zavést v dosažitelnosti pracovního prostoru oční
vodní fontánku a bezpečnostní sprchu.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice s těmito specifikacemi:
Pracovní činnost

Materiál rukavic

Minimální tloušťka
vrstvy

Doba průniku
(minuty)

Běžná pracovní činnost s
Nitril (KCL-730)
0,4 mm
480 min
možností potřísnění
Použití při likvidacích úniků
Nitril (KCL-736)
1 mm
480 min
a při haváriích
Upozornění: Při dalším tepelném zpracování musí zaměstnavatel posoudit riziko popálení s
ohledem na použitou technologii.
Pozn.: Použité ochranné rukavice musí splňovat podmínky směrnice EU 89/686/EHS a normy EN
374.
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Ochrana kůže:

Pracovníci jsou povinni používat vhodný ochranný oděv. Při manipulaci s
taveninou je třeba navíc vhodnou ochranou zabránit popálení nebo opaření
obsluhy zařízení (záleží na technickém vybavení stáčecího místa).
Omezování expozice životního prostředí
Látku nevypouštět do kanalizace, vodních toků a půdy.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1

9.2

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
Bílá, organická, pevná, hydroskopická látka ve formě
vloček, plátků nebo taveniny
Zápach:
slabý
Prahová hodnota zápachu:
Informace není k dispozici.
pH (při 20°C):
7 – 8,5 (333 g/l, 20 °C)
Granulometrie
D10: 682,635 µm
D50: 1159,418 µm
D90: 1679,521 µm
Bod tání / bod tuhnutí (°C):
69,3 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):
270,8 °C (1,013 hPa)
Bod vzplanutí (°C):
neuvádí se - pevná látka
152 °C při 20° C a 1,013 hPa podle DIN 51758
Rychlost odpařování
Informace není k dispozici.
Hořlavost:
Nehořlavá pevná látka
Meze výbušnosti nebo hořlavosti:
Směs prachu se vzduchem může vzplanout nebo
explodovat. Páry jsou ve směsi se vzduchem výbušné.
horní mez (% obj.): 11,9 %(V) (188 °C) (vzduch)
dolní mez (% obj.): 1,6 %(V) (136 °C) (vzduch)
Tlak páry
0,0014 hPa (20 °C), 0,089 hPa (60 °C)
Hustota páry
3,91 (vzduch = 1) (data z literatury)
Relativní hustota
1,105 při 20°C
Rozpustnost
866,89 g/l při 22°C (data z literatury)
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:
0,12 při 25°C
Teplota samovznícení:
neklasifikována
395 °C při 1,013 hPa dle DIN 51758
Teplota rozkladu:
Informace není k dispozici. Nerozkládá se při správném
skladování a manipulaci.
Viskozita:
neuvádí se - pevná látka při 20° C a 1,013 hPa
Výbušné vlastnosti:
Nevýbušná, výbušné vlastnosti za určitých podmínek
Oxidační vlastnosti:
nemá oxidační vlastnosti
Stabilita v organických rozpouštědlech a identifikace
neuvádí se
hlavních rozkladných produktů
Disociační konstanta
neuvádí se
Další informace
Rozpustný: chlorovaná rozpouštědla, ropná rozpouštědla, benzen, cyklohexan, chloroform, etanol, metanol, éter,
tetrahydrofurylalkohol, dimetylformamid
Látka nepodléhá spontánnímu zahřívání.
Nepředpokládá se povrchové napětí.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1

10.2
10.3
10.4

Reaktivita
Žádný korozivní účinek na kov. Při nedostatečném spalování vznikají toxické plyny, obsahující zejména oxid
uhelnatý a oxid uhličitý a kyanovodík, oxidy dusíku. Hořlavé plyny v přítomnosti vody nevznikají.
Chemická stabilita
Za předepsaných podmínek skladování a manipulace je stabilní.
Možnost nebezpečných reakcí
Není při dodržování podmínek skladování a použití.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
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Nevhodné podmínky skladování: Vyhýbat se topení, otevřenému plameni, jiskrám a ostatním možným příčinám
zapálení. Může dojít k požáru nebo výbuchu při styku s hořlavými materiály.
Zabraňte vzniku polymerů ve ventilech a potrubí.
Neslučitelné materiály
Nebezpečné chemické reakce: s oxidačními materiály
KAPROLAKTAM + KYSELINA OCTOVÁ + OXID DUSITÝ: Směs může vybuchnout, není-li efektivně
chlazena.
KAPROLAKTAM + OXIDAČNÍ ČINIDLA (SILNÁ): Nebezpečí požáru a výbuchu.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při skladování a manipulaci podle pokynů nevznikají žádné nebezpečné produkty rozkladu. Neúplné spalování za
následek tvorbu toxických plynů, obsahující zejména oxid uhelnatý a uhličitý a kyanovodík, oxidy dusíku.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1

Informace o toxikologických účincích
a) Akutní toxicita
Kaprolaktam je nebezpečný při požití a inhalaci dle EU a GHS (Acute oral/inhal Cat. 4) standardů. Žádné
známky systémové toxicity.
LD50 Orálně (krysa) = 1475 mg/kg t. h. (samec) a 1876 mg/kg t. h. (samice)
LC50 Inhalačně-aerosol (krysa) = 8,16 mg/l (samec/samice) s 1 uhynulým zvířetem při limitní dávce 5 mg/l.
LD50 Kůží = >2000 mg/kg t. h. (krysa)
b) Žíravost / dráždivost pro kůži
Nejsou data na zvířetech, klasifikováno na základě poznání účinků na lidech při všech cestách expozice.
V souladu s parametry (EC) 1272/2008 kontakt způsobuje podráždění.
c) Vážné poškození očí /podráždění očí
Nejsou data na zvířetech, klasifikováno na základě poznání účinků na lidech při všech cestách expozice.
V souladu s parametry (EC) 1272/2008 kontakt způsobuje podráždění.
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Není sensibilizující dle Alarie zkoušky, testu na morčatech a dle Buehler testu a není klasifikován.
e) Mutagenita v zárodečných buňkách
Většina výsledků z velkého množství dostupných studií nedává důkaz mutagenního účinku.
f) Karcinogenita
Na základě dlouhodobých studií s látkou podávanou orálně ve vysokých koncentracích nebyl zjištěn
karcinogenní efekt.
g) Toxicita pro reprodukci
Výsledky studíí na zvířatechnejevily známky zhoršení plodnosti.
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Lokální respiračnídráždivost byla pozorována při inhlační expozici. Klasifikace STOT Single Exp. 3
i)
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Látka může způsobit poškození horních cest dýchacích po opakovaném vdechování, jak se ukázalo ve
studiích na zvířatech. Po opakované expozici je hlavní účinek místní podráždění. Žádné systémové účinky
nebyly pozorovány.
j)
Nebezpečnost při vdechnutí
Nebezpečí při vdechnutí se nepředpokládá.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1

Toxicita
Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy. Inhibice degradační
činnosti aktivovaného kalu se neočekává při odvádění ve vhodných nízkých koncentracích do biologických
čistíren odpadních vod. V souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 látka nesplňuje klasifikační kritéria.
Ryby
LC0 (96 h) >100 mg/l, Oryzias latipes (OECD Guideline 203, semistatic)
LC50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1,static)
Dlouhodobá toxicita: vědecky neodůvodněná
Řasy
EC50 (72 h) > 1,000 mg/l (rychlost růstu), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, static)
Dafnie
EC50 (48h) >1000 mg/l Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)
Chronic toxicity: NOEC (21d) >100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
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Bakterie
Mikroorganismy/Effekt na aktivovaný kal: EC10 (17 h) 1737 mg/l, Pseudomonas putida (další, vodní)
Dýchání aktivovaného kalu není inhibováno při hodnotě > 1000 mg/l.
Persistence a rozložitelnost
e-kaprolactam je snadno rozložitelný dle OECD kriterií. Při kontaktu s vodou látka pomalu hydrolyzuje.
Bioakumulační potenciál
Není žádný důkaz bioakumulace látky v organismech. Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda (log
Pow) se akumulace v organismech nepředpokládá.
Mobilita v v půdě
Látka nebude vypařovat do atmosféry z vodního povrchu. Adsorpce do půdy se nepředpokládá.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Není PBT a vPvB látka.
Jiné nepříznivé účinky
Jiné ekologické doporučení: Nevypouštět bez úpravy do přírodních vod.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování – ve shodě s legislativou
13.1

Metody nakládání s odpady
a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:
Nevyčištené prázdné obaly musí být likvidovány stejným způsobem jako obsah.
Prázdné obaly je možno recyklovat, plastové části je možno spálit ve schválené spalovně, vybavené
příslušným stupněm čištění plynných zplodin (1200-1400 °C ve druhém stupni; minimálně druhý stupeň
čištění plynných zplodin).
Cisterny použité k přepravě kaprolaktamu se vrací výrobci. Likvidaci zbytků v cisternách a čištění cisteren
zajišťuje výrobce.
b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
c)
d)

Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace
Nevypouštět bez úpravy do přírodních vod.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Dodržovat všechny platné zákony a nařízení o odpadech. Zbytky kaprolaktamu se odstraňují spálením ve
schválené spalovně s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a vybavené minimálně druhým stupněm čištění
plynných zplodin.
Česká republika: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Katalog odpadů (vyhláška
č. 381/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
Evropská unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Není klasifikována jako nebezpečné zboží v rámci přepravních předpisů.
14.1

UN číslo

14.2

Náležitý název UN pro zásilku
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA:

14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Klasifikace
Pozemní přeprava ADR

14.4

Pozemní přeprava ADR

Obalová skupina
Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Výstražná tabule (Kemler)
Pozemní přeprava ADR
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Bezpečnostní značka
Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Poznámka
Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Pozemní přeprava ADR

Látka znečišťující moře:
EmS:
14.5
14.6

14.7

ICAO/IATA:

PAO:
CAO:

Nebezpečnost pro životní prostředí
není nebezpečnou látkou pro životní prostředí z hlediska přepravy
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Šupinkový kaprolaktam se plní po 25 kg do jednovrstvých PE pytlů. Jiné balení (množství a obaly) je možné po
krytých dopravních prostředcích.
Kaprolaktam tavený se plní do železničních cisteren objemu 40 m3 nebo 47 m3 opatřených vyhřívacími hady a
teploměrem a dále do železničních kontejnerů nebo autocisteren. Při zahřívání nesmí teplota taveného
kaprolaktamu přestoupit 90 °C. Nad taveným kaprolaktamem se udržuje ochranná dusíková atmosféra, která
zabraňuje oxidaci produktu vzdušným kyslíkem. Může obsahovat max. 50 ppm kyslíku. Za účelem udržení obsahu
kyslíku v inertní atmosféře pod hranicí 50 ppm jsou dodavatel i odběratel povinni zabezpečit neustálý přetlak
dusíku v cisterně min. 0,02 MPa a k doplňování inertní atmosféry v cisterně, resp. k vyprazdňování cisterny použít
jen dusík, který neobsahuje více než 10 ppm kyslíku. U železničních kontejnerů a autocisteren jsou podmínky
plnění a ochrany zboží během přepravy určovány po dohodě s odběratelem, přičemž za technickou způsobilost
prostředků k přepravě odpovídá přepravce. Cisterny jsou vyčleněny výhradně pro tento substrát.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
nepřepravuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1

15.2

Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 REACH
Nařízení (ES) 1272/2008 CLP ke klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, platné znění
Prováděcí předpisy k tomuto zákonu
Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění
Zákon 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Posouzení chemické bezpečnosti
Provedeno.

ODDÍL 16: Další informace
a)
b)

c)

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
Nový bezpečnostní list v souladu s Příl.II Nařízení (ES) 1907/2006 novelizovanou Nař. (ES) 453/2010
Klíč nebo legenda ke zkratkám
PBT : Přetrvávající, bioakumulativní and toxická látka
vPvB : velmi Přetrvávající a velmi Bioakumulativní
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 REACH
Registrační dokumentace dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH
Příloha I, IV, VI a VII k nařízení (EC) 1272/2008 CLP
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

d)

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
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H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H315 Dráždí kůži
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H302 Zdraví škodlivý při požití
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání.

P-věty
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

e)

f)

P301 + P330 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
P403 + P233 Store Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Pokyny pro školení
Osoby, které nakládají s produktem, musí být poučeny o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu
zdraví a životního prostředí (viz. příslušná ustanovení Zákoníku práce 262/2006 Sb. a Zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb.)
Další informace
Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s
platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci. Za dodržování regionálních platných právních předpisů zodpovídá odběratel.
Podle článku 35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí každý zaměstnavatel
umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látek / přípravků, které
pracovník používá nebo jejichž účinkům může být během své práce vystaven.

SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
stavební odbor

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
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MěÚN/016576/2018
Ing. Jan Šimon
315650345
jan.simon@neratovice.cz

Neratovice, dne 26.02.2018

Sdělení – vyjádření z hlediska územního plánu k záměru „rozšíření skladovací kapacity tavené ho
kaprolaktamu“
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších
předpisů, sděluje k záměru „rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“ v rámci stavby na
pozemcích p. č. 1014 a p. č. 959, k. ú. Libiš následující.
Předmětné pozemky se nacházejí dle územního plánu obce Libiš v zastavěném území, ve funkční ploše
„PS-průmyslová výroba a sklady“, kde dominantním využitím jsou služby a provozy s velkým obratem
zboží, služby a provozy s rušícím vlivem na hranici areálu. Přípustným využitím jsou drobná hřiště
a tělocvičny, sportovní haly, bazény celoobecního významu, nerušící služby a provozy lokálního
významu, obchody nadmístního významu, služby a provozy s velkým obratem návštěvníků, technické
vybavení lokálního významu, veřejná zeleň, sady, školky, zahradnictví.
Maximální výška zástavby je stanovena regulativem předmětného územního plánu na 10 m. Tento
regulativ se však nevztahuje na významné budovy a speciální zařízení, jako např. speciální technologická
zařízení, komíny, stožáry, tribuny apod., ale jejich umístění v území musí být prokázáno urbanistickými
nebo architektonickými studiemi.
Jedná se o záměr vybudování dvou zásobníků taveného kaprolaktamu o objemu 250 m3 a 750 m3 a nové
stáčecí místo pro automobilové cisterny. Zásobníky jsou o výšce 10 m a průměrech 6 m a 10 m.
Z hlediska funkční regulace je záměr v souladu s platným územním plánem obce Libiš .

Ing. Jan Šimon
referent stavebního odboru
oprávněná úřední osoba
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Věc: Stanovisko k záměru „Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu“
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
15.1.2018 Vaši žádost o stanovisko k záměru „Rozšíření skladovací kapacity taveného
kaprolaktamu“. Záměr spočívá ve vybudování dvou zásobníků o objemech 250 m3 a 750 m3 a
nového plnicího a stáčecího místa pro autocisterny s taveným kaprolaktamem. Záměr je situován do
stávajícího průmyslového areálu na pč.č 1014 a 959 v k.ú Libiš.
Jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992
Sb., sdělujeme, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv
předloženého záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými
vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zdůvodnění stanoviska: V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani
ptačí oblast v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita
CZ0210186 Úpor - Černínovsko (předmět ochrany: smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition; vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně; nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii; extenzivní sečené louky nížin až podhůří;
smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo
jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie) je od záměru vzdálena
cca 0,5 km. Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze předpokládat, že nebude mít významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody
a krajiny
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