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Seznam nejčastěji používaných zkratek 
 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSN - česká státní norma 

dB - decibel 

DP - dobývací prostor 

EIA - zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“  
(hodnocení vlivů na životní prostředí) 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku 

ISO - mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

k.ú. - katastrální území 

KHS - krajská hygienická stanice 

KÚ - krajský úřad 

Laeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 

MěÚ - městský úřad 

MZd - ministerstvo zdravotnictví 

MŽP - ministerstvo životního prostředí 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

NL - nerozpuštěné látky 

NO2 - oxid dusičitý 

NOx - oxidy dusíku 

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace 

NRBK - nadregionální biokoridor 

NRBC - nadregionální biocentrum 

NS  - návěsové soupravy 
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NV ČR - nařízení vlády České republiky 

OÚ - obecní úřad 

PAU - polyaromatické uhlovodíky 

PCB - polychlorované bifenyly, 

PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu 

pH - kyselost  

PM10 - suspendované částice frakce PM10 

PP - přírodní památka 

PR - přírodní rezervace 

PS - provozní soubor 

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RBC - regionální biocentrum  

RBK - regionální biokoridor 

RL105  - rozpuštěné látky 

ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sb. - Sbírka zákonů 

SO - stavební objekty 

SO2 - oxid siřičitý 

SV, JV, apod. - světové strany 

TNA nebo TNV - těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla 

TUV - teplá užitková voda 

TZL - tuhé znečišťující látky 

ÚP SÚ (ÚPnSÚ) - územní plán sídelního útvaru 

ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku 

US EPA - Agentura pro ochranu životního prostředí USA 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VKP  - významný krajinný prvek 

WHO - Světová zdravotnická organizace 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZUJ - základní územní jednotka 

ŽP - životní prostředí 
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Situace 

Předložené oznámení hodnotí záměr nahradit stávající obalovnu živičných směsí 
Teltomat IV v kamenolomu v Libodřicích novou modernější obalovací soupravou. Stávající 
obalovnu provozuje společnost Hanson  ČR a.s. Nový (budoucí) provozovatel je sdružením 
více firem, které zastupuje firma SWIETELSKY stavební s.r.o.   

Areál  kamenolomu Libodřice se nachází na katastrech obcí Libodřice a Polní 
Voděrady v okrese Kolín,  vlastní obalovna živičných směsí pak na katastru Libodřice. Do 
území provozovny nezasahují chráněné krajinné oblasti ani  ochranná pásma  vodních zdrojů. 
Obytná zóna nejbližších obcí je od kamenolomu vzdálena cca 0,5 km - obec Libodřice a cca 
0,8 km - obec Polní Voděrady. 

Lom 
Těžba v lomu byla zahájena v roce 1957.  Jedná se o těžbu stavebního kamene 

v chráněném ložiskovém území. Lom má stanovený dobývací prostor a těžbu dle schváleného 
Plánu otvírky, přípravy a dobývání  povolenu do vytěžení zásob. Zásoby stavebního kamene 
mimo dobývací prostor jsou na ploše územního rozhodnutí těženy podle Plánu využití 
ložiska. 

Kamenolom je v současnosti rozfárán do čtyř etáží, v kamenolomu se dobývá  
amfibolit. Po primárním rozpojení je rubanina nakládána a přepravována na technologickou 
linku k finálnímu zpracování. Jednotlivé frakce drceného kameniva jsou z násypek převáženy 
na deponie, odkud je prováděn sekundární prodej a expedice. 

Součástí provozovny jsou: administrativní budova, sociální zařízení, dílny, sklad 
trhavin, asfaltové hospodářství, sklady, laboratoř pro kontrolu obalovny a frakcí jednotlivých 
drtí, technologická linka na zpracování kameniva a obalovna živičných směsí a technologická 
linka na výrobu MZK. 

 

Dopravní a strojní park:  

• Primární drtič MECO C 125 

• Sekundární drtič Svedala superior S 3000 

• Terciérní drtič Svedala hydrocone H 3000  

• Třídiče: Svedala VP 4 1500 x 6500, Svedala VP 3 1500 x 5500 

• Nakladače: Caterpillar 972 G, Caterpillar 950 F, Volvo L 150 E, UNC 060,  

• Caterpillar 980 G II, Bagry: DH 621, RH 25, 

• Kropicí vůz: LIAZ, traktor „Zetor“ 

• Osobní vozy 3x 

• Obalovna asfaltových směsí Teltomat T 4 S 

Těžba v lomu v posledních letech 

rok tis. t 
2003 442 
2004 452 
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rok tis. t 
2005 714 
2006 721 
2007 536 
2008 520 
průměr 564,2 

 

V roce 2001 proběhlo posuzování vlivu na životní prostředí v rámci zákona 244/1992 
Sb. - rozšíření lomu Libodřice v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Dokumentace 
řešila pokračování těžby v prostoru chráněného ložiskového území lomového kamene 
v katastrálním území Libodřice a Polní Voděrady.  

Technické řešení rozšíření prostorů dalšího pokračování těžby v lomu Libodřice, 
spočívalo jednak postupem čela těžby, jednak v zahloubení dosavadního prostoru na kótu 
290 m n.n. Technologie zpracování kameniva se neměnila. Dokumentace byla zpracována 
RNDr. Tomášem Beranem. Posudek zpracoval Ing. Vilém Žák. Veřejné projednání  proběhlo 
27. 3. 2002 v sociální budově lomu Libodřice. Následně (6. 5. 2002) bylo Ministerstvem 
životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko čj. NM700/1366/2116//OPVŽP/02 e.o. 

Lom, který včetně obalovny patřil firm ě Lafarge Kamenivo s.r.o., přešel do skupiny  
Hanson  ČR a.s. - Těžba a prodej písku a štěrku, výroba živičných směsí. Nedávno přešla 
skupina Hanson do skupiny HeidelbergCement. 

Českomoravský cement, Českomoravský beton a Českomoravský štěrk - společnosti 
z mezinárodní skupiny HeidelbergCement - patří k největším výrobcům kvalitního cementu, 
betonu a štěrkopísků v České republice. 

Českomoravský cement provozuje dvě cementárny: závod Radotín v Praze a závod 
Mokrá nedaleko Brna. 

Beton se vyrábí ve více než 60 betonárnách patřících 18 firmám sdruženým 
v holdingové společnosti Českomoravský beton (do poloviny roku 2003 pod jménem 
TBG Bohemia).  

Aktivity skupiny HeidelbergCement v oblasti produkce štěrkopísků v České republice 
zajišťuje společnost Českomoravský štěrk, která na trh dodává štěrky a písky z 24 provozoven 
rozmístěných po celém území ČR. 

 

 

Obalovna 
První obalovna Teltomat III byla v lokalitě instalována cca v roce 1970. Při ohřevu 

LTO nebyly používány teplonosné oleje - byl použit přímý ohřev v zásobnících asfaltu 
s duplikátorem. 

Obalovna Teltomat IV byla instalována v roce 1987 a je v provozu dosud. Pro ohřev 
sušícího bubnu se používá LTO, stejně tak jako pro ohřev živice (nepřímý ohřev teplonosným 
olejem).  

Za významnou změnu v poslední době lze považovat výměnu kotelny pro ohřev 
živice. Obalovna má schválený provozní řád a plní veškeré povinnosti vyplývající z platné 
legislativy.  
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Vzhledem k zaměření skupiny HeidelbergCement, kde výroba obalovaných živičných 
směsí není prioritním programem, byl vysloven souhlas s převzetím obalovny jiným 
provozovatelem, s tím, že bude z části využíváno zařízení stávajícího lomu.  

Nový (budoucí) provozovatel je sdružením více firem, které zastupuje firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o.   

Firma SWIETELSKY v současnosti provozuje několik obaloven: Sousedovice, 
Jindřichův Hradec, Kájov, Cheb,  Smyslov (Tábor), Koterov, Brno, Onšovice. 

 

Budoucí provozovatel hodlá nahradit stávající zastaralou obalovnu Teltomat IV novou 
moderní obalovnou firmy Ammann a výkonu 160 t/hod. 

 

Oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. oprávněnou 
osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (osvědčení 
č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne 
7. 7. 2006). Dále spolupracovaly oprávněné osoby Ing. Ivana Lundáková (osvědčení č.j. 
7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze 
dne 21. 7. 2006), Ing. Jitka Krejčová (osvědčení č.j.: 92102/ENV/07 ze dne 22. 5. 2008) a 
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. (osvědčení č.j.: 2719/4343/OEP/92/93 ze dne 28. 1. 1993 
s prodloužením na 5 let pod č.j.: 45657/ENV/06 ze dne 17. 7. 2006) a další. 

 

 

Stávající stav území je dokumentován na následujících snímcích: 

 

  
pohled na obalovnu od násypek  



 Situace 

 4

  
filtrační zařízení v pozadí násypky kotelna ohřevu živic 

  
filtrační zařízení sila fileru - vlevo silo cizího fileru 

  
sušící buben expediční zásobníky 
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účelová komunikace lomu od Polních Voděrad 

  
účelová komunikace lomu od Libodřic pohled z veřejné komunikace k Libodřicům k 

obalovně 
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A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 

 1. Obchodní firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 2. IČ 
48035599 

 

 3. Sídlo (bydliště) 
Pražská čp. 495 

370 04  České Budějovice 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing.Petr Čížek, jednatel společnosti  Ing.Walter Spitaler, jednatel společnosti 

Stylová 540     Merzenstein 8,A-3911Rapottenstein 

391 56 Tábor-Měšice 

tel: 387 002 711,mobil 602 220 396  mobil: +43 664 105 9950 
fax: 387 002 724 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
Výměna obalovací soupravy živičných směsí Libodřice 

Záměr lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění zařadit do 
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do bodu 6.5 Obalovny živičných směsí 
v kompetenci orgánů kraje (Středočeský kraj). 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Stávající obalovna živičných směsí Teltomat IV má špičkový výkon 90 t/hod 

s teoretickou roční výrobou 79 000 t živičné směsi. V letech 2004 - 2007 bylo vyrobeno 
následující množství obalované živičné směsi: 

rok množství 
2004 25944 t  
2005 19194 t 
2006 31899 t 
2007 19778 t 

Dle záměru by měla být instalovaná nová moderní obalovna o špičkovém výkonu 
160 t/hod. Tato obalovna umožňuje maximální teoretickou roční výrobu 140 000 t obalované 
živičné směsi ročně (145 dnů provozu/rok, 6 hodin/den produkce obalovny). Reálná kapacita 
při dostatečném množství zakázek je do 100 000 t. Konkrétní dodavatel nové obalovny nebyl 
zatím určen. Pro účely zpracované dokumentace byla použita věžová obalovna fm. Ammann. 
Objem výroby závisí na poptávce v okolí a lze předpokládat, že bude budoucí výroba na 
stávající úrovni. Obalovaná živičná směs se nedá vyrábět „do zásoby“ a za spádovou oblast 
obalovny lze považovat silniční vzdálenost 40 - 50 km bez ztráty kvality vyrobené živičné 
směsi. 

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj: Středočeský  

Obec: Libodřice 

Katastrální území: Libodřice 

Areál obalovny živičných směsí se nachází severně od těžené části lomu Libodřice, 
jihozápadně od zastavěné části obce Libodřice. Umístění záměru je zřejmé z následující 
situace a ze situací v příloze 1. 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
V případě obalovny živičných směsí Libodřice se jedná o výměnu obalovací soupravy 

s tím, že nová obalovací souprava bude moderního typu o vyšší kapacitě.  

Za kumulaci s jinými záměry se dají považovat plánované rekonstrukce a výstavba 
nových komunikací včetně obchvatů v širším okolí. Rekonstruovaná obalovna by mohla pro 
tyto akce dodávat obalovanou živičnou směs tak jako dosud a avšak o lepší a garantované 
kvalitě. 

Kumulace s jinými významnými záměry v okolí se nepředpokládá. 

Záměr je realizován v areálu kamenolomu, který má schválené POPD (Plán otvírky, 
přípravy a dobývání) a PVL (Plán využití ložiska) do vytěžení povolených zásob, resp. v jeho 
technologickém a skladovacím zázemí.  

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
Vzhledem k podstatě stabilní odbytové oblasti  předmětné obalovny má oznamovatel 

zájem nahradit stávající zastaralou obalovnu novou moderní obalovnou, která by byla 
schopna plnit požadované technické parametry dle současných nároků na obalovanou 
živičnou směs a vyhověla by i veškerým ekologickým požadavkům. V zájmové lokalitě se 
obalované živičné směsi vyrábějí od roku 1970. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
V obalovně živičných směsí se z minerálních materiálů stanovené zrnitosti a množství 

a z asfaltového pojiva vyrábí obalovaná živičná směs. Jako minerální materiál se používá 
přírodní kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová kamenná moučka - filer. 
Minerální materiály (kamenivo a písek) jsou skladovány odděleně podle druhu a podle 
velikosti zrna a dopravovány do dávkovacích zásobníků. Z nich jsou dopravními pásy 
materiály dopravovány do protiproudé sušárny (sušícího bubnu). Odtud materiál postupuje na 
třídění, je meziskladován a dávkován do míchacího zařízení. Do míchacího zařízení je dále 
dávkován filer a živice, případně další aditiva k produkci zvláštních druhů obalovaných 
živičných směsí (viskózová vlákna, vosky, barvy apod.). Odtahové plyny ze sušicího bubnu a 
odsávaný vzduch z míchacího zařízení a dopravních cest jsou vedeny potrubím do 
odprašovacího zařízení, kde se vyčistí a poté vypouští komínem do ovzduší. Z odprašovacího 
zařízení se odloučený prach přivádí dopravními šneky a elevátorem fileru do sila vlastního 
fileru. Součástí obalovny je i silo dováženého fileru (vápenec). Živice je uskladněna v 
nádržích, které jsou temperovány ve stávající obalovně teplonosným médiem (ohřev kotlem 
na zemní plyn). V nové obalovně bude tento ohřev realizován pomocí elektrické energie. 
Součástí technologie bude využití recyklátů. 

Všechny komponenty - minerální materiály, filer, živice jsou odvažovány a 
v jednotlivých dávkách přiváděny do míchačky. Hotová směs se uskladňuje v expedičních 
zásobnících hotové směsi. Do transportních vozidel se vypouští přes výpusti. Rozvoz 
obalované živičné směsi je prováděn zaplachtovanými nákladními auty. Výroba obalovaných 
živičných směsí je podrobně stanovena v ČSN 73 6121 Stavba vozovek - hutněné asfaltové 
vrstvy a ve směrnicích a předpisech pro stavby komunikací. 

Podrobnější popis technologie je uveden na závěr této kapitoly.  

Konkrétní dodavatel obalovací soupravy nebyl zatím určen. Pro účely zpracování 
tohoto oznámení byla zvolena věžová obalovna fm. AMMANN IMA GmbH Alfeld (SRN), o 
maximálním výkonu 160 t/hod. Obalovny věžového typu mají třídírnu horkého kameniva, 
míchačku a zásobníky hotové směsi včetně výdeje v jedné věži. Obalovny Ammann, 
Benninghoven, Teltomat, Wibau nebo další západní provenience jsou si velmi podobné. 
Investor dává přednost obalovnám firem Ammann nebo Benninghoven. 

Technické řešení odpovídá současnému standardu obdobných obaloven v Německu a 
Rakousku a obaloven realizovaných v posledním období u nás. Jedná se o zařízení s 
parametry splňujícími požadavky investora na kvalitativní a výkonové parametry. Tento typ 
obalovacích souprav je používán i v dalších státech Evropy. Jedná se o zařízení využívající 
maximálně energie a suroviny s možností dávkování speciálních aditiv včetně recyklátů. 
Proces je řízen pomocí mikroprocesoru s možností záznamu a tisku technologických údajů. 
Teplota směsi je kontrolována instalací čidel. Technologie firmy Ammann patří k ověřeným 
postupům s dlouholetou výrobní tradicí. Zařízení je vybaveno účinným odprašovacím 
zařízením a odsáváním znečišťujících látek vznikajících při výrobě směsi.  

Jako palivo pro hořák sušícího bubnu bude používán lehký topný olej.  

Provoz: sezónní: březen - listopad 
 jednosměnný 

Obsluha areálu obalovny se předpokládá 195 dnů v roce. 

Pracovní doba obalovny - 10 hod/den, 195 dnů/rok, tj. 1 950 hod/rok  
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 (z toho je 145 dnů provozu a 50 dnů je počítáno na technologické přestávky, 
seřízení a opravy; 6 hodin/den produkce obalovny + 1 hodinou na nájezd + 1 
hodinou na dojezd obalovací soupravy tj. 1160 hodin provozu obalovny ročně) 

Počet zaměstnanců: novou obalovnu bude obsluhovat 5 pracovníků (4 D + 1 THP) + 
expedientka + laborantka 

 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení: 2009 

Ukončení: 2009 (září zkušební provoz) 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Územně správní celek: Libodřice (vlastní záměr + doprava) 

                Polní Voděrady (doprava)   

Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Krajský úřad Středočeského kraje - povolení ke změně velkého zdroje znečišťování ovzduší - 
výměna obalovací soupravy. 

Územní rozhodnutí a stavební povolení (případně sloučené územní a stavební rozhodnutí) - 
Stavební úřad Kolín. 

Povolení k odvádění dešťových vod z areálu – Městský úřad Kolín 

Povolení k odběru podzemních vod – Městský úřad Kolín (probíhá) 

 

Podrobnější popis záměru 

Stávající stav 
Stávající obalovna Libodřice  je umístěna v části stávajícího areálu společnosti Hanson 

ČR, a.s. 

Jedná se o obalovnu TELTOMAT IV, rok výroby 1987. V r. 2007 byla provedena 
výměna kotelny pro ohřev živice. 

Obalovna využívá technické a sociální zázemí lomu.  

Obalovna nemá vlastní zásobníky kameniva – potřebné kamenivo je dodáváno do 
obalovny přímo z expedičních skládek lomu.  
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Na obalovně lze vyrábět živičné směsi podle předem stanovených receptur 
(průkazných zkoušek) a tyto nakládat na dopravní prostředky a expedovat je na jednotlivé 
stavby odběratelů. Vážící a dávkovací proces obalovny je automatický, řízení 
mikroprocesorem. Obalovací souprava je řízena z velínu, ve kterém jsou zabudovány veškeré 
ovládací, kontrolní a signální prvky. Řídící počítač umožňuje průběžné sledování výrobního 
procesu, na připojené tiskárně je veden výpis výrobního programu. 

Popis stávající obalovny: 

Navážení kameniva 

Kamenivo je nakladačem dopravováno do 6 násypek po 10 m3 s vynášecími pasy s řízením 
dávkovaného množství . 

 
Dávkovače studeného kameniva 

počet: 6 ks dávkovačů + recyklát 
typ:  DG4 
regulace: Sifrem, frekvenční (řízení z velínu) 

Vsázkový dopravník pro podávání materiálu do sušicího bubnu. 

Sušící buben 
typ: TELTOMAT (šikmé provedení) TT5 
výkon: 100 t/hod. vysušeného kameniva 
délka: 10 800 mm  
průměr: 3 000 mm 

Hořák sušícího bubnu 
je výkonově plynule regulován dle zadané teploty kameniva dle požadované receptury 
typ hořáku: WIBAU WZ 
výr. číslo:  01247 
rok výroby:  1986 
výkon:  9,0 MW 
palivo:  LTO  

 
Koreček horkého kameniva 

typ:  TELTOMAT - horký korečkový elevátor 
výkon:  100 t/hod. 
 

Horké třídění a zásobníky horkého kameniva 

Třídič na 5 frakcí, zásobníky celkem na 20 tun. 
 

Váha kameniva a fileru  

typ:  TELTOMAT 
pásová váha, dávkování kameniva plynulé 
dávkování fileru tenzometricky 
váživost váhy kameniva: 1 000 kg 
váživost váhy fileru: 200 kg 
 

Dávkování asfaltu 

objemové - TELTOMAT 
 váživost: 300 kg 
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Míchačka  

typ: TELTOMAT 

výkon: 90 t/hod. 
velikost záměsi: cca 800 kg 
vozík hotové směsi: cca 800 kg 
doba jedné šarže cca 40 - 120 s 
míchací ústrojí ohřívané teplonosným olejem z ohřevu živic  
 

Přidávání přísad 

Obalovna je vybavena zařízením na přidávání přísad dle požadavku receptury: 

pytlové přísady: ruční obsluha 

 
Zásobníky hotové směsi 

počet: 2 samostatné zásobníky Teltomat 
kapacita: 2 x 80 = 160 t  
elektricky vyhřívaná klepeta  
přímý vstup z míchačky, přepad na zbytky 

 
Filerové hospodářství 

kapacita sila vlastního fileru: 20 t  

kapacita cizího fileru (váp. moučky): 2 x 30 t  
doprava fileru: šnekovými dopravníky 

Filtrační zařízení 

uklidňovací komora + tkaninový filtr FVU 150 – 3x (výrobce Česká Skalice) 

filtrační plocha 150 m2 x 3 

regenerace zrušením podtlaku 

ventilátor LRHS 630/1 (1986) 5,55-13,33 m3/s 

Komín  

Teltomat výška 30 m 

Živičné hospodářství - 194 m3 (3 x 28 m3 + 1 x 100 m3)  

Živičné skladovací hospodářství přestavuje samostatný objekt.  
ohřev: nepřímý ohřev 

Po vyhřátí živice na příslušnou teplotu v provozních zásobnících teplonosným 
médiem je živice dávkována čerpadlem do míchačky. 

Termostat teplonosného oleje je nastaven na 200 ºC a tím je systém chráněn proti 
přehřátí (případně selhání kontaktního teploměru).  

 
Ohřev živic 

 ohřev teplonosným mediem:  
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náplň 3 000 l 
typ kotle: Garioni Naval TH 300 výkon 349 kW 
hořák: Weishaupt WL 40Z-A 
výkon: 470 kW 
r. výroby.: 2007 

Technické a sociální zázemí je v současném objektu lomu, který je vytápěn elektro.  

Obalovna dle záměru 
V rámci záměru dojde pouze k výměně obalovací soupravy. Zůstane zachována část 

stávajícího zázemí a pomocné objekty - viz situace v příloze 2.2.  

Vlastní technologie výroby živičných směsí zahrnuje tyto zásadní objekty nebo 
zařízení (technologie je znázorněna na schématu na konci kapitoly): 
 velín 
 dávkovací zásobníky 
  kameniva 
  písku 
  recyklátu 
 dávkovací zařízení 
 sušicí buben 
 třídicí zařízení s váhou 
 míchačka 
 čištění spalin 
 sila fileru 
 zásobníky živice 

ohřev živic (elektro) 
expediční zásobníky 
skladování LTO 
 

Stávající obalovna bude demontována (některé části budou použity jako náhradní díly 
pro ostatní obalovny).  

 
VLASTNÍ OBALOVNA 
 

Velín 

 Je součástí obalovací soupravy. Ve velínu je trvalá obsluha. Způsob řízení procesu je 
při běžném provozu automatický podle zadané receptury vyráběné směsi. Operátor má 
možnost vybrat vhodnou naprogramovanou recepturu, zvolit množství směsi a tento postup je 
možno operativně měnit podle požadavků zákazníka, ale pouze v rozsahu schválených 
receptur. Tyto receptury mají platnost jen pro určité období a jsou průběžně ověřovány 
odběrem vzorků a následným testováním. Schválených receptur může být až kolem 20. 
Dávkování speciálních aditiv je ovládáno z velínu. Ve velínu jsou automaticky 
zaznamenávány základní údaje výrobního procesu. 
 
Dávkovací zásobníky kameniva, písku a recyklátu, dávkovací zařízení 

 Základní minerální suroviny (kamenivo, písek) se kolovým nakladačem zavážejí do 
dávkovačů (zásobníků). Z těchto dávkovačů se materiál odváží dávkovacím pasem, plynule 
ovládaným z velínu, do sušicího bubnu. Stoupací pas k sušicímu bubnu je vybaven pasovými 
stěrači pro čištění bubnu a nouzovým vypínačem. 
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 Obalovna bude mít 10 dávkovacích zásobníků kameniva. 

 Součástí obalovny je dávkovaní recyklátu (KRC), které se sestává z násypky a 
vlastního dávkování přímo do míchačky (přes pasovou váhu nebo tenzometr). 

 Dále budou součástí obalovny dávkovací zařízení aditiv. Dávkování aditiv se 
speciálním vláknem je přímo do míchačky a to buď ručně (např. přípravky TECHNOCEL a 
S-CEL, VIATOP, ARBOCEL) nebo speciálním dávkovacím zařízením. Aditivum ADDIBIT, 
které zlepšuje přilnavost asfaltu ke kamení, se dávkuje do váhy asfaltu samostatným 
dávkovacím zařízením. V případě chladného počasí musí být Addibit vyhříván (elektroohřev).  
 

Sušicí buben 

 Sušení a ohřev minerálních materiálů se provádí v protiproudé bubnové sušárně 
(šikmý sušící buben), kam je materiál dopravován pasem z dávkovacího zařízení jednotlivých 
druhů materiálů. Jako palivo se v hořáku bubnu bude používat lehký topný olej. Spaliny 
proudí proti materiálu, vysušují jej a ohřívají na potřebnou teplotu. Hořák RJ 4 má tepelný 
výkon 13,9 MW. Hořák je kompaktní jednotka s uloženými vysoce výkonnými ventilátory. 
Tyto dodávají veškerý vzduch potřebný pro spalování a zajišťují intenzivní míchání vzduchu 
a paliva. Regulace výkonu se provádí spřaženou regulací mezi průtokem lehkého topného 
oleje, množstvím vzduchu, teplotou odcházejícího materiálu a teplotou spalin před filtrem.  

Jako palivo se v hořáku bubnu bude používat LTO. 

 

Třídicí zařízení 

 Sušené a horké minerální materiály se ze sušárny dopravují do třídicího zařízení a 
do zásobníků. Výška elevátoru ze sušicího bubnu na třídicí zařízení je 26,9 m. Materiál se 
třídí na sítech podle jednotlivých frakcí a ukládá se v silu horkého kameniva (ve 7 komorách) 
o celkové kapacitě 80 t. Pod komorami je umístěna váha o váživosti 3 000 kg pro vážení 
jednotlivých frakcí kameniva před vstupem do míchačky. 
 

Míchačka 

 Před vstupem do míchačky se jednotlivé vstupní suroviny jednak z třídicího zařízení, 
dále ze sila filerů a z nádrže asfaltu váží podle předepsané receptury. Míchačka pracuje 
diskontinuálně. Intenzívním mícháním vznikne homogenní směs, která se vypouští do vozíku 
skipového zařízení a následně do expedičních zásobníků. Třídicí zařízení i míchačka jsou 
zakryté a odsávaný vzduch je veden do odprašovacího zařízení. Potřebné otáčky míchačky 
zajišťuje elektromotor s přiřazenou převodovkou. Elektropneumatický uzávěr s otočným 
šoupátkem zaručuje těsnost a současné rychlé otevírání a zavírání míchačky. Z míchačky 
hotová živičná směs postupuje přes vozík skipu do expedičních zásobníků. Výkon míchačky 
4 t/šarži. 
 

Čištění spalin 

 Odtahové plyny sušicího bubnu obsahují především spaliny ze spalovaného média 
(LTO), vodní páru a unášené pevné částice. Tyto odtahové plyny jsou spolu s plyny z třídění a 
z míchačky čištěny ve vysokotlaké filtrační stanici. První stupeň tvoří zklidňovací komora, z 
níž jsou odloučené pevné částice dopravovány šnekovým dopravníkem do korečku kameniva. 
Druhý stupeň je tvořen hadicovým tkaninovým filtrem z jehlové plsti. Odloučený prach je 
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vratným filerem, který je dopravován šnekem a elevátorem do sila vratného fileru. Výška 
komína bude 30 m. 

 Výrobcem filtračního zařízení bude DISA GmbH, která běžně dodává filtry 
na obalovny západní provenience - pro fm. Benninghoven BMD-Garant, pro firmu Ammann 
pak filtry AFA. V daném případě se bude jednat o plošný filtr puls typ GTFSL 5,25/2,7/630, 
nebo AFA 43 typ 3x87,5/395. Regenerace filtrační tkaniny je v intervalech 4 - 5 min. 

 Umístění filtru je venkovní bez nutnosti zastřešení, vzhledem k teplotě rosného bodu 
je doporučena při tomto umístění izolace filtru pomocí systému čedičová vata (Orsil) a 
pozinkovaný plech. 
 
Navržený typ filtru (v případě obalovny Ammann): 

 plošný filtr puls AFA 43 typ 3x87,5/395 

Technické parametry : 
filtrační plocha - 663 m2 
výkon: 43 000 Nm3/h (maximální) 
teplota odpadních plynů na hlavě bubnu nebo na přírubě předběžného odlučovače: 

max. 140 °C 
normální 120 °C 
minimální 100 °C 

filtrační medium: polyacrylonitril 
hodnota připojení všech pohonů: cca 110 kW 

 

 Garantovaný úlet prachu 20 mg/m3 (skutečně dosahovaná hodnota pod 10 mg/m3.) 

 Vzduch potřebný pro regeneraci filtru je na obalovně k dispozici z regeneračního 
ventilátoru. Vzduch minimálně pro ovládání klapek bude vysušen kontinuální sušičkou 
Hankison. 
 

Sila fileru  

V obalovně bude 1 filerová věž,spodní část pro vlastní filer,horní část bude pro cizí 
filer (vápenec) 

Výduch zásobníku cizího fileru bude opatřen textilním filtrem. Filtrační plocha 16 m2. 
Filtrace odpadního plynu je s vibrační regenerací filtru - filtrace odpadního plynu probíhá 
prakticky jen při přečerpávání fileru (vápenné moučky) z autocisterny. Sila vlastního fileru 
jsou vzduchotechnicky propojena a napojena na vzduchotechniku obalovny. 
 
 

Zásobníky živice a kotel na ohřev živic 

Asfalty budou uskladněny ve speciálně konstruovaných zásobnících, které budou 
vyhřívány na cca 180 °C přímým elektroohřevem příkon 182 kW. V obalovně budou 3 stojaté 
nádrže o objemu 3 x 60 m3.  

Doprava asfaltu ke zpracování se provádí elektricky vyhřívaným potrubím. Potrubí 
bude řešeno tak, aby po skončení dávkování zbytkový asfalt stékal zpátky do zásobníku. 
Nádrže na asfalt budou vybaveny dále 
  - pojistkou proti přeplnění 

- regulací teploty. 
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- kontinuálním měřením hladiny 
 

 Do horké směsi v míchačce se asfalt dodává tak, že čerpadlo nasává z nádrže zahřátý 
asfalt a vyhřívaným potrubím jej dopravuje k vážení do váhy asfaltu s gravitační vyhřívanou 
výpustí.. Přesně odvážené množství se pak dávkuje do míchačky. 

 Asfalt se přiváží do obalovny autocisternami a přečerpává se do nádrží čerpadlem pro 
přečerpávání asfaltu. 
 

Expedice živičných směsí 

 Provádí se z expedičních zásobníků přímo na korby nákladních aut. Zásobníky budou 
celkem čtyři. Dva zásobníky jsou přímo ve věži obalovny (2 x 45) a pro vytvoření dostatečné 
zásoby hotové živičné směsi bude obalovna vybavena dalšími dvěma zásobníky po 50 t, které 
budou zaváženy vodorovným skipovým vozíkem od míchačky. 
 
 
OSTATNÍ OBJEKTY 
 

Skládky kameniva a písku 

 Budou realizovány skládky  kameniva a recyklátu. Tyto budou řešeny jako boxy pro 
jednotlivé druhy a zdroje kameniva. Jedná se celkem o 9 boxů celkem kapacitně zajišťujících 
zhruba 14 denní výrobu. Jeden z boxů bude využit pro skladování recyklátu - viz dále. Plocha 
boxů vyspádovaná, odvodněná.  
 

Drcení recyklátu, skládka neupraveného a drceného recyklátu 

 U obalovny se předpokládá i výroba obalovaných směsí s využitím recyklátu. Pro 
zpracování recyklátu bude použit mobilní drtič. Drcení bude zajišťovat dle potřeby externí 
firma. Jako meziskládky neupraveného i upraveného recyklátu bude využit jeden z boxů 
kameniva. 

Mechanické dávkování přes pásovou váhu. max. 25 %  šarže. Sestava: násypka, pás, 
koreček, pásová váha, doprava do míchačky je automaticky řízena z velínu. 

 

Plachtování 

 Plachtování se provádí po odjezdu naplněného auta od zásobníků hotové směsi. Bude 
realizováno nové zařízení u mostové váhy. Jedná se o ocelovou plošinu nezastřešenou, 
opatřenou zábradlím, s úrovní ve výšce korby nákladního vozu, přístupnou ocelovým 
schodištěm. 

 

Sociální zařízení, provozní prostory, dílny 

Sociální zařízení a kancelář obalovny budou realizovány v sestavě stavebních buněk 
(4 ks). Vytápění elektrickými přímotopy.  

 
Nakládání s vodami 
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Zdroj vody – vrtaná studna lomu - vybavení zásobníkem vody - jedná se o nový zdroj, 
který je v současnosti legalizován. Dosud byl používán zdroj lomu - mimo areál - západně od 
lomu. 

Splaškové odpadní vody shromažďovány v nepropustné jímce na vyvážení.  

Dešťová voda z areálu je přes lapák písku, lapol a sedimentační nádrž vypouštěna do 
kanalizace lomu (následně vodoteč Blinka). Sedimentační nádrž a lapol mají zádržnou 
kapacitu cca 70 m3 a slouží zároveň i jako retence dešťových vod.  

Silniční mostová váha 

Bude realizována nová mostová váha např. Tenzona nebo Schenk – váživost 60 t.   

 

Trafostanice 

 Bude vybudována nová kiosková trafostanice osazená trafem 400 kVA  

 

Zpevněné plochy, komunikace a parkoviště osobních automobilů 

 Podstatná část plochy areálu je a bude zpevněna živičným povrchem a v rámci 
výstavby nové obalovny nebudou budovány nové zpevněné plochy. Bude provedena pouze 
obnova povrchů včetně zřízení nových na místě odstraněných objektů. 

Osobní auta zaměstnanců a zákazníků budou i nadále parkovat na parkovišti u vjezdu 
do areálu. Nákladní auta v areálu obalovny nebudou parkovat  

 Komunikační trasy u nové obalovny budou obdobné jako u obalovny stávající. Trasy 
budou na stávajících zpevněných plochách tak, aby umožnily manipulaci všem skupinám 
vozidel, včetně souprav. Minimální osový poloměr 12 m. Povolená rychlost v areálu je 
15 km/hod. 

 

Osvětlení 

 Část areálu je osvětlena. V rámci rekonstrukce obalovny bude realizováno osvětlení 
vlastní obalovny. 
 

Oplocení 

 Areál lomu je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím zařízením. Plocha obalovny 
oplocena není a ani se s tímto neuvažuje. 

 

Popis technologie 
Kamenivo a písek jsou z boxových skládek čelním nakladačem dopravovány do 

násypek dávkovacího zařízení. Podle stanovené receptury se jednotlivé komponenty odměřují 
dávkovacím pásem v určeném poměru na transportní pás do předlohy bubnové sušárny. 
Dávkovače jsou řízeny ručně nebo automaticky prostřednictvím mikroprocesorového řídícího 
systému z ovládacího pultu. V protiproudé bubnové sušárně materiál postupuje proti spalinám 
hořáku (palivo lehký topný olej). V sušárně (sušicím bubnu) dochází k vysušení materiálu, 
homogenizaci a ohřevu na požadovanou teplotu. Zpracovaný materiál se dále dopravuje 
horkým elevátorem do třídicího zařízení. Zde dochází k prosévání, meziskladování a posléze 
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se materiál odvažuje a spolu se samostatně odváženou filerovou moučkou dopravuje do 
míchačky. Do míchačky jde rovněž odvážené množství pojiva (asfaltu) případně recyklátu.  

Po dosažení homogenity hotová směs postupuje přes skipový vozík do expedičních 
zásobníků. Ze zásobníků se již plní korby aut. Před výjezdem z obalovny jsou auta 
zaplachtována a zvážena. 

Řešení čištění spalin obalovny, řešení skladového hospodářství apod. je popsáno u 
jednotlivých objektů v předcházejícím textu. 

Pro ilustraci je na následující stránce uvedeno technologické schéma (tok materiálu) a 
dále příklad řešení věžové obalovny Ammann. 

Lokalizace areálu obalovny živičných směsí je zřejmá ze situací v příloze 1. 
Dispoziční řešení obalovny je v příloze 2.2., dispoziční řešení stávající obalovny pak v příloze 
2.1. 

Podrobněji je problematika obaloven popsána v příloze 4. 



 B. Údaje o záměru 

 19

Technologické schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kamenivo 
         SKLADOVÁNÍ 

kamenivo 

počet boxů 9  

filer 

2 sila vlastní 

1 silo cizí 

živice 

počet nádrží 4 

předdávkování 

max. množství 
220 t 

přísady 

sušení 

sušící buben 

počet násypek 10 

dávkování 

dávkování 

plošný 

hořák 13,9 MW 

horké třídění 

90 kW 

30 m komín 

výduch odprašování 

filtr  

ventilátor 

odprášení 

cyklon 

ohřev 

elektro 

dávkování 

dávkování 

míchačka výsyp do sil 

diskontinuální 

dávkování 

sklad LTO 

expedice 
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Fotodokumentace obalovny Ammann GLOBAL 160  
 

 
sušicí buben 
 

 
sušící buben s hořákem 
 

 
velín 
 

 
velín 
 

 
dávkování aditiv 

 
dávkování recyklátu 
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odprašovací zařízení 
 

 
expedice hotové obalované směsi 

 
dávkovací zásobníky kameniva 
 

 
dávkovací zásobníky kameniva 

 
skládky kameniva 

 
mostová váha 
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živičné hospodářství 

 
 

 
Obalovna živičných směsí Vysoké Mýto (Ammann 160): 

 

 
 

 



 B. Údaje o záměru 

 23

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Zábor půdy 
Nová obalovna bude realizovaná v prostoru stávající obalovny v areálu lomu. 

Realizace záměru nevyžaduje zábor půdy.  

Část plochy je dosud více méně formálně vedena jako zemědělský půdní fond. Jedná 
se o území, které je překryto navážkami z lomu a je na něm část stávajícího areálu obalovny. 
Jedná se o nedostatek, který je nutno před realizací záměru uvést do souladu  se skutečností.  

 

Jedná o následující pozemky (případně části pozemků): 

Parcela 
číslo 

BPEJ Druh pozemku Celková 
výměra (m2) 

Výměra dotčená 
novou obalovnou 
(m2) 

Vlastník 

637/1  ost. plocha 29 892 4 708 Hanson ČR, a.s. 

637/7  ost. plocha 1 715 1221 Hanson ČR, a.s. 

110/15 21010 orná půda 72 72 Hanson ČR, a.s. 

615/1 21010 ZE původ PK 15 818 2 273 Hanson ČR, a.s. 

630 21010 ZE  původ PK 1 841 641 Hanson ČR, a.s. 

633 21010 ZE původ PK 944 944 Hanson ČR, a.s. 

st. 182  zastavěná plocha 
a nádv. 

967 967 Hanson ČR, a.s. 

st. 183  zastavěná plocha 
a nádv. 

16 16 Hanson ČR, a.s. 

st. 184  zastavěná plocha 
a nádv. 

232 232 Hanson ČR, a.s. 

110/17 21010 orná půda 4 4 Oddělena GP, je v 
řešení 

110/18 21010 orná půda 528 411 Oddělena GP, je v 
řešení 

637/26 21010 orná půda 10 6 Oddělena GP, je v 
řešení 

 

Popis BPEJ 2.10.10: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu  
2 - region T 2 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 600 - 2 800; prům. roční 

teplota 8 - 9 °C; průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm; pravděpodobnost 
suchých vegetačních období 20 - 30 %, vláhová jistota 2 - 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 

spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice*) 

1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná 
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

0 bezskeletovitá, s příměsí hluboká 
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

 

Budoucí členění areálu obalovny: 

  m2 m2 

plochy skládek kameniva 1 800  

zpevněné plochy přes lapol 4 500  

zpevněné plochy 

ostatní zpevněné plochy 4 800 11 100 

zastavěné plochy   1 000 

nezpevněné plochy (ozeleněné)    2 000 

celkem   14 100 

 

Ochranná pásma 

Záměr se nenachází v PHO vodního zdroje. 

Areál obalovny Libodřice se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

Záměr se nenachází v ochranném pásmu veřejných komunikací. 

Z ochranných pásem inženýrských sítí připadá v úvahu pouze ochranné pásmo 
elektroenergetických zařízení, která jsou dána zákonem 458/00 Sb.  

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) 
nejsou polohou posuzovaného záměru rekonstrukce dotčena.  

Obalovna se nachází v chráněném ložiskovém území Libodřice (702260000) mimo 
dobývací prostor.  

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Realizace záměru 

Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton bude 
dodáván již hotový). Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních 
prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 

pitná 5 l/os./směna 

mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 
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Pracovníci provádějící stavbu budou využívat stávající sociální zařízení v areálu.  

Provoz záměru 

Při vlastní technologii výroby obalované směsi se voda nespotřebovává; omezená 
potřeba vody je na postřik zpevněných ploch.  

 Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro 
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou 
teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této vyhlášce 
uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. Pokud uvažujeme 4 zaměstnance 
v dělnické profesi, jedná se ročně o 120 m3 vody. Pro THP je možno brát roční potřebu vody 
12 m3. Celková roční potřeba vody tedy bude 132 m3. Tento údaj je poněkud nadhodnocen, 
protože provoz obalovny a obsluha je mnohem méně než běžný pracovní rok. Další voda bude 
spotřebovávána na postřik prašných ploch (cca 100 m3/rok) včetně komunikací a údržbu 
ozeleněných ploch cca 4 m3/100 m2 rok tj. 80 m3/rok. 

Celkem potřeba 312 m3/rok. Jedná se o teoretickou potřebu. Skutečná potřeba je podle 
zkušenosti z jiných obdobných provozů výrazně nižší.  

Bude využíváno sociální zařízení v nově vybudovaném objektu ze stavebních buněk.. 
Zdrojem vody bude stávající vrtaná studna v areálu z níž se odběr vody v současnosti 
legalizuje. Dosud byl odběr vody pro obalovnu prováděn ze zdroje lomu - vodárna západně 
od areálu lomu.  Pitná voda dovážena balená.  

 m3/rok 
sociální zařízení 132 
postřik prašných ploch 100 
zeleň 80 
celkem 312 

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Realizace záměru  

Vlastní obalovací souprava bude dovezena po jednotlivých dílech a smontována na 
místě. Spotřeba dalších materiálů bude pouze pro vybudování základových konstrukcí.  

 Podstatná část plochy areálu je zpevněna živičným povrchem a v rámci výstavby nové 
obalovny nebudou budovány nové zpevněné plochy. Bude provedena pouze obnova povrchů 
včetně zřízení nových na místě odstraněných objektů. 

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 

• betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce 
 Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 

• betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné 
konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod. 
 Množství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů 

většinou mimo řešené území. Upřesnění množství, případně dalších stavebních 
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materiálů a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni 
projektové přípravy. 

 

Provoz záměru  

Stávající obalovna 

Dále uváděná množství vycházejí z teoretického maximálního ročního objemu výroby 
79 000 t obalované směsi za rok. V odhadu spotřeby je uvažováno 4,9 % asfaltu a 3,3 % 
cizího fileru. Přibližně ve stejné výši jako cizí filer je využíván do výroby vlastní filer, prach 
zachycený na filtru filtrační stanice obalovny.  
 
 Reálná kapacita výroby 56 500 t obalované směsi ročně není ani v současnosti 
dosahována. 

den max. kapacita výroby 
rok 

reálná kapacita výroby 
rok 

surovina 

t t t 
kamenivo  468,2 67 884 48 549,9 
vápenec (filer) 17,9 2 602 1 860,9 
živice 26,7 3 867 2 765,6 
recyklát (KRC) 32,0 4 647 3 323,5 
celkem 544,8 79 000 56 500 

 

Obalovna dle záměru 

Dále uváděná množství vycházejí z reálného maximálního ročního objemu výroby 
140 000 t obalované směsi za rok. V odhadu spotřeby je uvažováno 4,9 % asfaltu a 3,3 % 
cizího fileru. 

den max. kapacita výroby 
rok 

reálná kapacita výroby 
rok 

surovina 

t t t 
kamenivo  829,7 120 301 85 929,3 
vápenec (filer cizí) 31,8 4 612 3 294,3 
živice 47,3 6 852 4 894,3 
recyklát (KRC) 56,8 8 235 5 882,1 
celkem 965,5 140 000 100 000 

Ve skladbě nejsou respektovány změny z titulu receptur jednotlivých druhů směsí. 
 

Zdroje surovin: 

• kamenivo drcené - kamenolom Libodřice 

• kamenivo těžené - lomy s vhodnou surovinou v okolí  

• filer (mletý vápenec) - hasit Velké Hydčice 

• asfalt polofoukaný - Česká rafinérská Litvínov, Paramo Pardubice, Slovnaft Bratislava 
případně od dalších dodavatelů vhodných asfaltů 

• modifikované asfalty - např. Polybitume E-Ame 65 SSŽ o.z. Kolín, STYRELF, 
STARFALT apod. 
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Stručná charakteristika možných používaných asfaltů je uvedena v příloze 10. Asfalty 
budou přiváženy v autocisternách a skladovány v nádržích s nepřímým ohřevem. Výroba 
asfaltů se od srpna 2000 řídí ČSN EN 12591 - asfalty a asfaltová pojiva (byly zrušeny normy 
ČSN 65 7200 asfalty ropné, ČSN 65 7201 asfalty cestné ropné a ČSN 65 7206 polofoukané 
asfalty). Významnou roli ve výběru dodavatele hraje kvalita dodávaných asfaltů ale i cenová 
úroveň. 

 

Aditiva 

Pro zlepšení kvality vyráběných směsí se do asfaltu přidávají aditiva. V případě 
výroby obalovaných směsí určených pro vysoce zátěžové komunikace (dálnice a rychlostní 
komunikace) se používají speciální vlákna. Jedná se např. o vlákna DOLANIT, vlákna 
TECHNOCEL (dovoz z USA), S-CEL 7 - (výrobce CIUR a.s. Brandýs nad Labem), 
ARBOCEL nebo VIATOP (granulovaná směs ARBOCELU a asfaltu - celulózová vlákna 
pojená asfaltem; výrobce ze SRN). Tyto přípravky se dávkují ke kamenivu v míchačce. 
Přípravky DOLANIT, TECHNOCEL a S-CEL se dávkují ručně, VIATOP se dávkuje 
speciálním dávkovacím zařízením.  

Z dalších aditiv může připadat v úvahu přípravek ADDIBIT případně WETFIX, které 
zlepšují přilnavost asfaltu ke kamení. Jedná se o kapalnou látku, která obsahuje smáčedla a 
adhezní přísady. Dávkuje se přímo do asfaltu samostatným dávkovacím zařízením v množství 
Addibit 0,1 - 0,25 %  a Wetfix 0,2 % (vztaženo na podíl pojiva). V případě chladného počasí 
musí být Addibit vyhříván (elektroohřev).  

Charakteristika aditiv je uvedena v příloze 11. Použití a dávkování aditiv je stanoveno 
ve schválených recepturách.  

Paliva 

Pro sušící buben obalovací soupravy bude používán lehký topný olej - LTO 

Spotřeba: 

sušící buben -  u stávající obalovny cca 7,5 kg/t vyrobené obalované živičné směsi, u nové 
obalovny cca 6,6 kg na 1 t vyrobené obalované živičné směsi,  

 stávající obalovna obalovna dle záměru 

 max. kg/den t/rok max. kg/den t/rok 

sušící buben 4320 592,5 6334 924 

kotelna živic 216 29,6 - - 

celkem 4536 622,1 6334 924 

 

 
Oleje (teplonosný, převodový, hydraulický, motorový) 
 převodový olej - náplň cca 200 l (životnost 2 roky)  
 hydraulický olej - náplň cca 600 l (životnost 3 roky)  
 motorový olej - roční spotřeba cca 150 l 

Oleje budou skladovány jen pro okamžitou spotřebu v originálním balení ve skladu.  
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Motorová nafta 

 Nákladní automobily dovážející suroviny a odvážející produkt budou čerpat podle 
potřeby pohonné hmoty v čerpacích stanicích PHM. Zásobování kolového nakladače bude ze 
stávající čerpací stanice PHM typ Bencalor. Čerpací stanice s objemem nádrže 15 m3 na naftu 
s výdejním stojanem je sice v areálu obalovny, ale provozovatelem zůstane i nadále lom 
Libodřice. 

 
Elektrická energie 

Obalovací souprava: 325 kW, tj. při počtu provozních hodin obalovací soupravy cca 
380 MWh ročně 

Ostatní - provoz sociálně administrativního objektu, osvětlení areálu aj. - instalovaný 
příkon cca 250 kW, využití při 195 provozu 0,15, tj. celkem cca 70 MWh. 

Celkové roční nároky na elektrickou energii cca 450 MWh. 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nároky na dopravní infrastrukturu  

 Realizace záměru - výměna obalovací soupravy - nevyžaduje žádná nároky na 
dopravní infrastrukturu z hlediska veřejné komunikační sítě.  

Tak jako dosud bude využívána účelová komunikace na komunikaci III. třídy 33416 
k dopravě směrem na Kouřim (příp. Plaňany) a účelová komunikace směrem na Polní 
Voděrady  s pokračováním po veřejné komunikaci III. třídy 12538 směrem na Kolín. 

Nároky na dopravu 

Realizace záměru  

Během výstavby budou nároky na dopravu minimální. Jedná se o odvoz stávající 
technologie, dovoz vlastní technologie, příp. některých stavebních materiálů, odhadem se 
jedná o cca 60 nákladních automobilů. 

Provoz záměru  

Stávající obalovna  

Doprava surovin do obalovny i expedice produkce bude i nadále silniční. Bude 
využívána komunikace III. třídy č. 33416 ve směru na Kouřim (příp. Plaňany) a komunikace 
III. t řídy 12538 ve směru na Kolín.  

Teoretické nároky na dopravu stávající obalovny při max. teoretické výrobě 79 000 
t/rok: 
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surovina vozidlo přepravované 
množství 

t/rok 

počet 
vozidel/rok 

počet jízd/rok 

lehký topný olej speciální vozidlo 20 t 622 31,1 62,2 
živice speciální vozidlo 20 t 3867 193,4 386,7 

tahač + návěs 22 t 80 % 181,8 363,6 kamenivo 
sklápěč 13 t 20 % 5 000 76,9 153,8 

filer speciální vozidlo 20 t 2602 130,1 260,2 
tahač + návěs 22 t 80 % 169,0 338,0 recyklát 
sklápěč 13 t 20 % 4647 71,5 143,0 
tahač + návěs 22 t  2 872,7 5 745,5 vozidla pro hotovou 

směs *) sklápěč 13 t 79 000 1 215,4 2 430,8 
celkem  4942 9 884 

Při max. teoretické kapacitě stávající obalovny se celkem jedná o 4942 vozidel za rok 
(sezónu - 195 prac. dnů), tj. 25,3 vozidel/den, nebo-li 50,6 jízd TNA za den. Při 
desetihodinové směně se jedná v průměru o 5,1 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 
11,8 min. 

Teoretické nároky na dopravu stávající obalovny při reálně dosažitelné výrobě 56 500 
t/rok: 

surovina vozidlo přepravované 
množství 

t/rok 

počet 
vozidel/rok 

počet jízd/rok 

lehký topný olej speciální vozidlo 20 t 445 22,3 44,5 
živice speciální vozidlo 20 t 2765,6 138,3 276,6 

tahač + návěs 22 t 80 % 130,9 261,8 kamenivo 
sklápěč 13 t 20 % 3 600 55,4 110,8 

filer speciální vozidlo 20 t 1860,9 93,0 186,1 
tahač + návěs 22 t 80 % 120,9 241,7 recyklát 
sklápěč 13 t 20 % 3323,5 51,1 102,3 
tahač + návěs 22 t  2 054,5 4 109,1 vozidla pro hotovou 

směs *) sklápěč 13 t 56 500 869,2 1 738,5 
celkem  3 536 7 071 

Při reálně dosažitelné kapacitě stávající obalovny se celkem jedná o 3536 vozidel za 
rok (sezónu - 195 prac. dnů), tj. 18 vozidel/den, nebo-li 36 jízd TNA za den. Při 
desetihodinové směně se jedná v průměru o 3,6 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 
16,5 min. 

 

Rozdělení dopravy (počet TNA/den) na komunikačním systému je následující: 

- směr Kolín (Polní Voděrady) - 65 %,  

- směr Kouřim, Plaňany - 35 %,  

 počet jízd TNV/den 
 max. teoretická kapacita max. reálná kapacita 
směr Kolín (Polní Voděrady) 33 24 
směr Kouřim, Plaňany 18 12 
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Ostatní doprava související s areálem lomu je brána na úrovni těžby a expedice 600 
000 t/rok. Provoz pondělí až pátek, expedice výjimečně probíhá i v sobotu a neděli. 

Při fondu pracovní doby 250 dnů lze uvažovat při průměrném nákladu 22 t 
s následující frekvencí nákladních aut: 

surovina vozidlo přepravované 
množství 

t/rok 

počet 
vozidel/rok 

počet jízd/rok 

kamenivo 22 t 600 000 27 272,7 54 545 

Při stávající kapacitě lomu se celkem jedná o 27273 vozidel za rok (250 prac. dnů), tj. 
109 vozidel/den, nebo-li 218 jízd TNA za den. Při desetihodinové směně se jedná v průměru 
o 21,8 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 2,75 min. 

Rozdělení dopravy (počet TNA/den) na komunikačním systému je stejné jako u 
obalovny 

- směr Kolín (Polní Voděrady) - 65 %,  

- směr Kouřim, Plaňany - 35 %,  

 počet jízd TNV/den 
směr Kolín (Polní Voděrady) 142 
směr Kouřim, Plaňany 76 

 
 

Nová obalovna dle záměru 

Teoretické nároky na dopravu nové obalovny při maximální teoretické výrobě 140 000 
t/rok: 

surovina vozidlo přepravované 
množství 

t/rok 

počet 
vozidel/rok 

počet jízd/rok 

LTO speciální vozidlo 20 t 924 46,2 92,4 
živice speciální vozidlo 20 t 6 852 342,6 685,2 

tahač + návěs 22 t 80 % 327,3 654,5 kamenivo 
sklápěč 13 t 20 % 9 000 138,5 276,9 

filer speciální vozidlo 20 t 4 612 230,6 461,2 
tahač + návěs 22 t 80 % 299,5 598,9 recyklát 
sklápěč 13 t 20 % 8 235 126,7 253,4 
tahač + návěs 22 t  5 090,9 10 181,8 vozidla pro hotovou 

směs  sklápěč 13 t 140 000 2 153,8 4 307,7 
celkem  8 756 17 512 

Při maximálních hodnotách nové obalovny se celkem jedná o 8756 vozidel za rok 
(sezónu - 195 prac. dnů), tj. 45 vozidel/den, nebo-li 90 jízd TNA za den. Při desetihodinové 
směně se jedná v průměru o 8,9 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 6,7 min. 

Jedná se o špičkový výkon.  

Při reálné výrobě 100 000 t obalované směsi ročně: 
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surovina vozidlo přepravované 
množství 

t/rok 

počet 
vozidel/rok 

počet jízd/rok 

LTO speciální vozidlo 20 t 660 33,0 66,0 
živice speciální vozidlo 20 t 4 894,3 244,7 489,4 

tahač + návěs 22 t 80 % 236,4 472,7 kamenivo 
sklápěč 13 t 20 % 6 500 100,0 200,0 

filer speciální vozidlo 20 t 3 294,3 164,7 329,4 
tahač + návěs 22 t 80 % 213,9 427,8 recyklát 
sklápěč 13 t 20 % 5 882,1 90,5 181,0 
tahač + návěs 22 t  3 636,4 7 272,7 vozidla pro hotovou 

směs  sklápěč 13 t 100 000 1 538,5 3 076,9 
celkem  6 258 12 516 

Při reálných hodnotách nové obalovny se celkem jedná o 6258 vozidel za rok (sezónu 
- 195 prac. dnů), tj. 32 vozidel/den, nebo-li 64 jízd TNA za den. Při desetihodinové směně se 
jedná v průměru o 6,4 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 9,3 min. 

Rozdělení dopravy (počet TNA/den) na komunikačním systému je následující: 

- směr Kolín (Polní Voděrady) - 65 %,  

- směr Kouřim, Plaňany - 35 %,  

počet jízd TNV/den  
max. teoretická kapacita max. reálná kapacita 

směr Kolín (Polní Voděrady) 59 42 
směr Kouřim, Plaňany 31 22 

Doprava související s lomem na stávající úrovni: 

 počet jízd TNV/den 
směr Kolín (Polní Voděrady) 142 
směr Kouřim, Plaňany 76 

Změna na dopravním systému realizací záměru (počet jízd TNV/den): 

stávající stav budoucí stav 

 celkem  celkem 

obalovna obalovna 

směr 

lom 
A B 

s A s B lom 
A B 

s A s B 

Kolín (Polní Voděrady) 142 33 24 175 166 142 59 42 201 184 

Kouřim, Plaňany 76 18 12 94 88 76 31 22 107 98 

A - max. teoretická kapacita obalovny 
B - max. reálná kapacita obalovny 

 

Z hlediska stávající frekvence na veřejných komunikacích nebylo na dotčených 
silnicích prováděno sčítání dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic  v roce 2005 (poslední 
sčítání), ani v dřívějších letech. V rámci zpracování oznámení bylo proto provedeno ve dnech 
11. a 12.9 2008 zpracovatelem oznámení sčítání na komunikacích u Libodřic  a Polních 
Voděrad souvisejících bezprostředně s lomem. 
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Výsledek šetření je uveden  v příloze  7. 

Z šetření vyplývá, že ve stávajícím stavu lze odhadnout frekvenci u Libodřic 
následujícím způsobem (počet jízd za 24 hodin): 

úsek  

A B C 

TNV  77,8 81,8 159,6 

osobní automobily 37 466 503 
TNV – těžká nákladní vozidla 
  

úsek   

A místní komunikace k silnici III. třídy 33416 

B komunikace III. třídy 33416 od křižovatky s místní komunikací směrem na Libodřice 

C komunikace III. třídy 33416 od křižovatky s místní komunikací směrem na Krychnov 

V případě Polních Voděrad: 

úsek  

A B C 

TNV  145,6 74,6 220,2 

osobní 6 410 416 
 

úsek   

A místní komunikace ke křižovatce se  silnici III. třídy 12538 a 12540 

B komunikace III. třídy 12538 od křižovatky s místní komunikací a 12540 směrem na Libodřice 

C komunikace III. třídy 12540 od křižovatky s místní komunikací a 12538 směrem do Polních 
Voděrad  

Realizace záměru výměny obalovací soupravy se promítne v obou sledovaných 
komunikačních uzlech v úsecích A a C ve frekvenci TNV: 

Libodřice Polní Voděrady  
úsek A úsek C úsek A úsek C 

Stávající stav 78 160 146 220 
s max. teoretickou kapacitou obalovny 13 13 26 26 Budoucí 

stav - 
nárůst s reálně dosažitelnou kapacitou obalovny 10 10 16 16 

s max. teoretickou kapacitou obalovny 91 173 172 246 Celkem 
s reálně dosažitelnou kapacitou obalovny 88 170 162 236 
s max. teoretickou kapacitou obalovny 16,7 8,1 17,8 11,8 Nárůst v % 
s reálně dosažitelnou kapacitou obalovny 12,8 6,3 11,0 7,3 

 

Uvedený model dopravy je na hranici bezpečnosti – předpokládá, že stávající expedice 
z lomu zůstane zachována na stávající úrovni . 
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Jiná infrastruktura 

voda 

zdroj vody - vrtaná studna v areálu lomu - beze změny 

splaškové vody - změna - realizace vlastní nepropustné jímky na vyvážení  

technologické odpadní vody - nevznikají - beze změny 

dešťové vody - v rámci záměru vybudování odlučovače ropných látek včetně lapáku 
písku, retenční nádrž  

elektro 

vybudování vlastní kioskové trafostanice s napojením na stávající VN vedení ČEZ 

telefonní napojení 

předpokládá se zřízení jedné ISDN telefonní linky 

dopravní napojení  

uvedeno v předchozích odstavcích  
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace záměru 

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při zemních pracech a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle 
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat maximální 
dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 5 nákladních 
automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 1,5 měsíce. Odhad pohybů nákladních 
automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé 
etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. 

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude 
možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel 
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního 
zařízení. 

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování 
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

− vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

Provoz záměru 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Obalovna stávající 

Na základě výsledků autorizovaných měření obaloven lze odvodit pravděpodobné 
složení vzdušiny z filtru obalovny při použití paliva lehký topný olej: 
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škodlivina podle 
autorizova-
ného měření 

platná legislativa 

 mg/m3  mg/m3 předpis 

tuhé znečišťující 
látky 

<5  20 615/2006 Sb. 

SO2 
70 obecný 

emisní 
limit 

Zdroje znečišťování  ovzduší se zřizují a  
provozují tak, aby při  hmotnostním   
toku  všech těchto látek  vyšším   než  
20  kg/h, hmotnostní   koncentrace   

oxidu   siřičitého   v   odpadním   plynu 
nepřekročila hodnotu 2500 mg/m3.   

Hodnoty hmotnostního  toku a  
hmotnostní koncentrace se vyjadřují 

jako oxid siřičitý. 

356/2002 Sb.  

NOx 
60 obecný 

emisní 
limit 

Zdroje  znečišťování  se  zřizují  a  
provozují  tak, aby při hmotnostním  

toku  všech těchto látek vyšším  než  10  
kg/h nepřekročila jejich hmotnostní 

koncentrace v odpadním plynu   hodnotu 
500 mg/m3.  Hodnoty hmotnostního  
toku a  hmotnostní koncentrace se 

vyjadřují jako oxid dusičitý. 

356/2002 Sb. 

CO 70 obecný 
emisní 
limit 

Zdroje  znečišťování  se  zřizují  a  
provozují  tak, aby při hmotnostním  
toku oxidu  uhelnatého vyšším  než 5  
kg/h hmotnostní koncentrace oxidu  

uhelnatého v odpadním  plynu 
nepřekročila hodnotu 800 mg/m3. 

356/2002 Sb. 

PAU <0,01 obecný 
emisní 
limit 

0,2 356/2002 Sb. 

 
Filtra ční stanice obalovny (stávající) 

tuhé emise garantované výrobcem  20 mg/m3 (maximum)  
množství vzdušiny z filtrační stanice   30 000 Nm3/hod  
spotřeba lehkého topného oleje  592,5 t/rok, 0,675 t/hod 

 Počet provozních hodin 875 odpovídající maximální reálné produkci 79 000 t 
obalované směsi je zvýšen na 1 160 hodin na náběh a doběh provozu. Množství vzdušiny z 
filtrační stanice pak činí 34,8 mil. Nm3/rok. Průměrné vzduchotechnické parametry: komín o 
průměru 1,0 m. Výška komína 30 m. Rychlost proudění 15,67 m/s. Teplota odpadního plynu 
130 0C. 

V následující tabulce jsou uvedeny hmotnostní toky znečišťujících látek pro stávající 
obalovnu Libodřice vycházející z výše uvedené tabulky o pravděpodobném složení vzdušiny 
a množství vzdušiny z filtrační stanice. Pro tuhé znečišťující látky je uvažován emisní limit. 
Problematika PAU je uvedena dále. 
 

Teoretická kapacita stávající obalovny 79 000 t obalované směsi ročně: 
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škodlivina mg/m3 kg/hod kg/den*) t/rok**) g/t směsi 

tuhé znečišťující 
látky 

20 0,6 4,8 0,696 8,81 

SO2 70 2,1 16,8 2,436 30,84 

NOx 60 1,8 14,4 2,088 26,43 

CO 70 2,1 16,8 2,436 30,84 
 *) směna - 10 hod, chod obalovny 8 hod, produkce obalované směsi 6 hodin 
 **)  při výrobě 79 000 t obalované směsi v pracovních směnách (předpoklad provozu obalovny 1 160 

hod) 

Reálně dosažitelná kapacita stávající obalovny 56 500 t. Uvažovaný počet hodin 
provozu (produkce obalované směsi) 623 hod je zvýšen na 830 hodin na náběh a doběh 
provozu. (ohřev sušícího bubnu 726 hod). Množství odpadního plynu z filtrační stanice pak 
činí 25,97 mil. Nm3/rok. 

škodlivina kg/hod kg/den*) t/rok**) g/t směsi 

tuhé znečišťující 
látky 

0,6 4,8 0,498 8,81 

SO2 2,1 16,8 1,742 30,84 

NOx 1,8 14,4 1,493 26,43 

CO 2,1 16,8 1,742 30,84 
 *) směna - 10 hod, chod obalovny 8 hod, produkce obalované směsi 6 hodin 
 **)  při výrobě 56500  t obalované směsi v pracovních směnách (předpoklad provozu obalovny 830 hod) 
 
Silo fileru - cizí  

 Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila dovezeným 
filerem (mletým vápencem). 

tuhé emise (maximum)   20 mg/m3 (PM10) 
(silo je vybaveno filtrem s oklepem) 
množství vzdušiny    400 Nm3/hod 

 v provozu max. 2 hod/směnu (denně) 
 ročně cca 150 hod   60 000 Nm3/rok (plnění sila) 

 kg/hod mg/Nm3 kg/rok 
tuhé znečišťující látky 0,008 20 1,20 

 

kotelna ohřevu živic: 

spotřeba extra lehkého topného oleje   29,6 t/rok, 30,9 kg/hod     

Je uvažován počet pracovních hodin 7 z 8 hodin provozu obalovny. Celkově se jedná 
o 1015 hodin provozu kotelny za rok. Vzduchotechnické parametry jsou odhadnuty z 
obdobných kotelen. Emisní faktory použity dle Nařízení vlády 352/2002 Sb. (obsah síry 
v ELTO do 0,2 %). 

 
Při teoretickém výkonu: 
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škodlivina g/hod kg/rok 

tuhé znečišťující 
látky 

62,1 63,0 

SO2 116,7 118,4 

NOx 291,6 296,0 

CO 17,2 17,5 

 

Při reálně dosažitelném výkonu: 

(časové  využití je uvažováno 726 hodin ročně) 

škodlivina g/hod kg/rok 

tuhé znečišťující 
látky 

62,1 45,2 

SO2 116,7 84,8 

NOx 291,6 212,0 

CO 17,2 12,5 

 

vzduchotechnické parametry: 
výduch - výška 8 m 
průměr výduchu 0,2 m 
rychlost proudění: 8,5 m/s 

 
kotelna na vytápění administrativního objektu 

Není součástí obalovny. 
 

Sumář emisí základních škodlivin stávající obalovny: 

Při maximální teoretické kapacitě obalovny (v kg/rok): 

škodlivina kotelna ohřevu 
živic 

silo cizího 
fileru 

filtrační stanice 
obalovny 

celkem 

tuhé znečišťující 
látky 

63,0 1,2 696 760,2 

SO2 118,4  2 436 2 554,4 

NOx 296,0  2 088 2384 

CO 17,5  2 436 2 453,5 

 

Při reálně dosažitelné kapacitě obalovny (v kg/rok): 
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škodlivina kotelna ohřevu 
živic 

silo cizího 
fileru 

filtrační stanice 
obalovny 

celkem 

tuhé znečišťující 
látky 45,2 1,2 498 544,4 

SO2 84,8  1 742 1 826,8 

NOx 212,0  1 493 1 705 

CO 12,5  1 742 1 754,5 

 

 

Obalovna dle záměru 

Obalovací souprava - filtrační stanice 

tuhé emise garantované výrobcem   20 mg/m3 (maximum)  
množství vzdušiny z filtrační stanice   32 000 Nm3/hod  

  
 
emise z filtrační stanice obalovny 

Teoretická kapacita obalovny (140  000 t obalované živičné směsi za rok): 

Počet provozních hodin 875 odpovídající maximální reálné produkci 140 000 t 
obalované směsi je zvýšen na 1 160 hodin na náběh a doběh provozu. průměrné 
vzduchotechnické parametry: komín o průměru 1,10 m. Výška komína 30 m. Rychlost 
proudění 13,82 m/s., Teplota odpadního plynu 1300 C. Množství vzdušniny z filtrační stanice 
37,12 Nm3/rok 

Ohřev sušícího bubnu LTO. Spotřeba 1056 kg/hod. 

obalovna Ammann 160 škodlivina 
mg/m3 g/hod kg/den t/rok g/t směsi 

tuhé znečišťující 
látky 

20* 0,64 5,12 0,7424 5,30 

SO2 70** 2,24 17,92 2,5984 18,56 
NOx 60** 1,92 15,36 2,2272 15,91 
CO 70** 2,24 17,92 2,5984 18,56 

• směna - 10 hod, chod obalovny 8 hod, produkce obalované směsi 6 hodin 
• při výrobě 140 000 t obalované směsi v pracovních směnách (předpoklad provozu obalovny 1 160 hod) 
* - limit dle nařízení vlády 615/06 Sb.  
** - dle autorizovaných měření 

 

Reálně dosažitelná kapacita obalovny (100  000 t obalované živičné směsi za rok): 

Uvažovaný počet hodin provozu (produkce obalované směsi) 623 hod je zvýšen na 
830 hodin na náběh a doběh provozu. (ohřev sušícího bubnu 726 hod). Množství odpadního 
plynu z filtrační stanice pak činí 25,97 mil. Nm3/rok. 

obalovna Ammann 160 škodlivina 
mg/m3 g/hod kg/den t/rok g/t směsi 

tuhé znečišťující 20* 0,64 5,12 0,530 5,30 
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obalovna Ammann 160 škodlivina 
mg/m3 g/hod kg/den t/rok g/t směsi 

látky 
SO2 70** 2,24 17,92 1,856 18,56 
NOx 60** 1,92 15,36 1,591 15,91 
CO 70** 2,24 17,92 1,856 18,56 

• směna - 10 hod, chod obalovny 8 hod, produkce obalované směsi 6 hodin 
• při výrobě 100 000 t obalované směsi v pracovních směnách (předpoklad provozu obalovny 830 hod) 
* - limit dle nařízení vlády 615/06 Sb.  
** - dle autorizovaných měření 

 
ohřev živic  

V nové obalovně dle záměru bude ohřev živic elektro. 
 
silo cizího fileru 

 Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila dovezeným 
filerem. 

tuhé emise (maximum)   20 mg/m3  
(silo je vybaveno filtrem s oklepem) 
množství vzdušiny    400 Nm3/hod 

 v provozu max. 2 hod/směnu (denně) 
 ročně cca 250 hod   100 000 Nm3/rok (plnění sila) 
 

škodlivina kg/hod mg/Nm3 kg/rok 
tuhé znečišťující 
látky 

0,008 20 2,0 

 
Výtápění administrativního a sociálního objektu 

Objekty v areálu budou vytápěny elektro. 

Sumář emisí základních škodlivin obalovny dle záměru : 

Při maximální teoretické kapacitě obalovny – 140 kt (v kg/rok): 

škodlivina kotelna ohřevu 
živic 

silo cizího 
fileru 

filtrační stanice 
obalovny 

celkem 

tuhé znečišťující 
látky 

- 2,0 742,4 744,4 

SO2 -  2 598,4 2 598,4 

NOx -  2 227,2 2 227,2 

CO -  2 598,4 2 598,4 

Při reálně dosažitelné kapacitě obalovny – 100 kt (v kg/rok): 

škodlivina kotelna ohřevu 
živic 

silo cizího 
fileru 

filtrační stanice 
obalovny 

celkem 

tuhé znečišťující 
látky 

- 2,0 530 532 
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škodlivina kotelna ohřevu 
živic 

silo cizího 
fileru 

filtrační stanice 
obalovny 

celkem 

SO2 -  1 856 1 856 

NOx -  1 591 1 591 

CO -  1 856 1 856 

 

Emise polycyklických aromatických uhlovodíků 

Za významné škodliviny v obalovnách živičných směsí jsou považovány polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAU). Zdrojem polycyklických aromatických uhlovodíků je vstupní 
surovina - živice (asfalt) a nakládání s ní.  

V nařízení vlády 353/2002 Sb. byla zavedena povinnost měřit emise polycyklických 
aromatických uhlovodíků, resp. prokázat, že zdroj splňuje obecný platný limit (dle 615/2006 
Sb. již tato povinnost není).  

Naše legislativa uvádí ve Vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. následující limity pro PAU: 

3. Persistentní organické látky (POP) 
3.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) celkem  

fluoranten 
pyren 
chrysen 
benz[b]fluoranten 
benz[k]fluoranten 
benz[a]pyren 
benz[g,h,i]perylen 
indeno[1,2,3, - c, d]pyren 
benz[a]antracen 
dibenz[a, h]antracen 

 
Platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek. 

Dle nařízení vlády 615/2006 Sb., které platí od 1. 1. 2007 a které zrušilo nařízení 
vlády 353/2006 Sb., je pro obalovny živičných směsí stanoven pouze emisní limit pro TZL. 
Přesto se problematikou polycyklických aromatických uhlovodíků zabýváme.  

U nás není ještě dostatek podrobných výsledků měření emisí PAU v obalovnách. 
K dispozici jsou prakticky jen výsledky zahrnující pouze sumu uvedených PAU. 

Pro ocenění výše emisí PAU z dané obalovny bylo použito zahraničních podkladů 
(EPA). Podrobný rozbor problematiky emisí z jednotlivých zdrojů v obalovně je uveden 
v příloze 8. 

Stávající obalovna 

Pro ocenění výše emisí PAU z dané obalovny bylo použito zahraničních podkladů 
(EPA). 

kapacita 79 000 t/rok 
zásobníky 

živice 
filtr skipový 

vozík 
nakládání 

aut 
celkem 

PAU 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

% 

fluoranten 2,72E-06 0,005688 0,004157 0,000781 1,06E-02 2,66E+01 
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kapacita 79 000 t/rok 
zásobníky 

živice 
filtr skipový 

vozík 
nakládání 

aut 
celkem 

PAU 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

% 

pyren 8,35E-06 0,002204 0,013549 0,00234 1,81E-02 4,54E+01 
benzo(a)antracen 1,08E-06 0,000164 0,001552 0,000318 2,04E-03 5,10E+00 
chrysen 5,95E-06 0,000321 0,005805 0,001659 7,79E-03 1,95E+01 
benzo(b)fluoranten 5,38E-07 0,000334 2,83E-05 0,000125 4,88E-04 1,22E+00 
benzo(k)fluoranten 1,55E-07 0,000463 9,71E-06 4,30E-05 5,16E-04 1,29E+00 
benzo(a)pyren 1,48E-07 1,10E-05 0,000221 4,12E-05 2,73E-04 6,85E-01 
dibenz(ah)antracen 3,45E-08 3,37E-06 2,17E-06 9,60E-06 1,52E-05 3,80E-02 
indeno(1,2,3-cd)pyren 4,29E-08 1,07E-05 2,70E-06 1,20E-05 2,54E-05 6,38E-02 
benzo(ghi)perylen 1,12E-07 1,78E-05 7,06E-06 3,13E-05 5,63E-05 1,41E-01 
celkem 1,91E-05 9,22E-03 2,53E-02 5,36E-03 3,99E-02 1,00E+02 
% 4,79E-02 2,31E+01 6,35E+01 1,34E+01 1,00E+02  

 

Přepočet emisí PAU na BaP (dle Malcolma a Dobsona): 

 PAU emise PAU přepočet na BaP 

  kg/rok 

Použitý relativní 
potenciál vůči BaP 

kg/rok 

fluoranten 1,06E-02 0,005 5,30E-05 

pyren 1,81E-02 0,4 7,24E-03 

chrysen 2,04E-03 0,05 1,02E-04 

benz[b]fluoranten 7,79E-03 0,12 9,35E-04 

benz[k]fluoranten 4,88E-04 0,055 2,68E-05 

benz[a]pyren 5,16E-04 1 5,16E-04 

benz[g,h,i]perylen 2,73E-04 0,016 4,37E-06 

indeno[1,2,3, - c, d]pyren 1,52E-05 0,15 2,28E-06 

benz[a]antracen 2,54E-05 0,08 2,03E-06 

dibenz[a, h]antracen 5,63E-05 2,95 1,66E-04 

 (BaP)   9,05E-03 
 

Do rozptylové studie použita jako vstup hodnota emisního limitu 0,2 mg/m3 
přepočtená na BaP podle předchozího vztahu (a relativního zastoupení jednotlivých PAU): 
 

Přepočet emisí PAU na BaP (dle Malcolma a Dobsona)  

  emise PAU přepočet na BaP 

  mg/m3 

Použitý relativní 
potenciál vůči BaP 

mg/m3 

fluoranten 5,32E-02 0,005 2,66E-04 

pyren 9,08E-02 0,4 3,63E-02 

chrysen 1,02E-02 0,05 5,10E-04 

benz[b]fluoranten 3,90E-02 0,12 4,68E-03 

benz[k]fluoranten 2,44E-03 0,055 1,34E-04 

benz[a]pyren 2,58E-03 1 2,58E-03 

benz[g,h,i]perylen 1,37E-03 0,016 2,19E-05 

indeno[1,2,3, - c, d]pyren 7,60E-05 0,15 1,14E-05 
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  emise PAU přepočet na BaP 

  mg/m3 

Použitý relativní 
potenciál vůči BaP 

mg/m3 

benz[a]antracen 1,28E-04 0,08 1,02E-05 

dibenz[a, h]antracen 2,82E-04 2,95 8,32E-04 

 (BaP) 2,00E-01  4,54E-02 
 

Hmotnostní tok BaP: 

Při teoretické kapacitě 79 000 t obalované směsi za rok: 

 g/s g/hod g/den g/rok 
BaP dle EPA 2,17E-06 7,80E-03 6,24E-02 9,05E+00 
BaP dle limitu 3,34E-04 1,20E+00 9,62E+00 1,40E+03 

 Dle autorizovaných měření reálným emisím odpovídají emise dle EPA. 
 
 Při reálně dosažitelné výrobě 56 500 t obalované směsi za rok: 

 g/s g/hod g/den g/rok 
BaP dle EPA 2,17E-06 7,80E-03 6,24E-02 6,47E+00 
BaP dle limitu 3,34E-04 1,20E+00 9,62E+00 1,00E+03 
 
 
Obalovna dle záměru  

Pro ocenění výše emisí PAU z dané obalovny bylo použito již uvedených zahraničních 
podkladů (EPA). 

kapacita 140 000 t/rok 
zásobníky 

živice 
filtr skipový* 

vozík 
nakládání 

aut 
celkem 

PAU 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

% 

fluoranten 4,81E-06 0,01008 0,002456 0,001384 1,39E-02 3,41E+01 
pyren 1,48E-05 0,003906 0,008003 0,004147 1,61E-02 3,95E+01 
benzo(a)antracen 1,92E-06 0,00029 0,000917 0,000563 1,77E-03 4,34E+00 
chrysen 1,05E-05 0,000567 0,003429 0,00294 6,95E-03 1,70E+01 
benzo(b)fluoranten 9,53E-07 0,000592 1,68E-05 0,000223 8,33E-04 2,04E+00 
benzo(k)fluoranten 2,73E-07 0,000819 5,74E-06 7,62E-05 9,01E-04 2,21E+00 
benzo(a)pyren 2,63E-07 1,95E-05 0,000131 7,30E-05 2,24E-04 5,49E-01 
dibenz(ah)antracen 6,11E-08 5,99E-06 1,28E-06 1,70E-05 2,43E-05 5,96E-02 
indeno(1,2,3-cd)pyren 7,60E-08 1,89E-05 1,60E-06 2,12E-05 4,18E-05 1,02E-01 
benzo(ghi)perylen 1,99E-07 3,15E-05 4,17E-06 5,54E-05 9,13E-05 2,24E-01 
celkem 3,39E-05 1,63E-02 1,50E-02 9,50E-03 4,08E-02 1,00E+02 
% 8,30E-02 4,00E+01 3,67E+01 2,33E+01 1,00E+02  

*Je uvažováno, že 1/3 výroby půjde do zásobníků hotové směsi přes skipový vozík. 

Přepočet emisí PAU na BaP (dle Malcolma a Dobsona): 

 PAU emise PAU přepočet na BaP 

  kg/rok 
Použitý relativní 

potenciál vůči BaP kg/rok 

fluoranten 1,39E-02 0,005 6,95E-05 

pyren 1,61E-02 0,4 6,44E-03 

chrysen 1,77E-03 0,05 8,85E-05 
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 PAU emise PAU přepočet na BaP 

  kg/rok 
Použitý relativní 

potenciál vůči BaP kg/rok 

benz[b]fluoranten 6,95E-03 0,12 8,34E-04 

benz[k]fluoranten 8,33E-04 0,055 4,58E-05 

benz[a]pyren 9,01E-04 1 9,01E-04 

benz[g,h,i]perylen 2,24E-04 0,016 3,58E-06 

indeno[1,2,3, - c, d]pyren 2,43E-05 0,15 3,65E-06 

benz[a]antracen 4,18E-05 0,08 3,34E-06 

dibenz[a, h]antracen 9,13E-05 2,95 2,69E-04 

 (BaP)   8,66E-03 
 

Do rozptylové studie použita jako vstup hodnota emisního limitu 0,2 mg/m3 
přepočtená na BaP podle předchozího vztahu (a relativního zastoupení jednotlivých PAU): 
 

Přepočet emisí PAU na BaP (dle Malcolma a Dobsona): 

 PAU emise PAU přepočet na BaP 

  mg/m3 

Použitý relativní 
potenciál vůči BaP 

mg/m3 

fluoranten 5,32E-02 0,005 2,66E-04 

pyren 9,06E-02 0,4 3,62E-02 

chrysen 1,02E-02 0,05 5,09E-04 

benz[b]fluoranten 3,90E-02 0,12 4,68E-03 

benz[k]fluoranten 2,44E-03 0,055 1,34E-04 

benz[a]pyren 2,58E-03 1 2,58E-03 

benz[g,h,i]perylen 1,37E-03 0,016 2,19E-05 

indeno[1,2,3, - c, d]pyren 7,60E-05 0,15 1,14E-05 

benz[a]antracen 1,27E-04 0,08 1,02E-05 

dibenz[a, h]antracen 2,82E-04 2,95 8,32E-04 

 (BaP) 2,00E-01  4,53E-02 
 

Hmotnostní tok BaP: 

Při teoretické kapacitě 140 000 t obalované směsi za rok: 

 g/s g/hod g/den g/rok 

BaP dle EPA 2,07E-06 0,0075 0,0597 8,66 

BaP dle limitu 4,03E-04 1,45E+00 1,16E+01 1,68E+03 
 

Při reálně dosažitelné výrobě 100 000 t obalované živičné směsi za rok: 

 g/s g/hod g/den g/rok 

BaP dle EPA 2,07E-06 0,0075 0,0597 6,19 

BaP dle limitu 4,03E-04 1,45E+00 1,16E+01 1,2E+03 
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Emise pachových složek 

Obalovny emitují významné pachové složky. Z přítomných známých látek mají 
nejnižší čichové prahy tyto: formaldehyd 65 µg.m-3, sirouhlík 3,4 µg.m-3, naftalen 140 µg.m-3  

Emise naftalenu již byly vyčísleny v rámci emisí PAU v příloze 8. V následujících 
tabulkách jsou dále uvedeny emise sirouhlíku a formaldehydu rovněž podle stejných podkladů 
jako PAU (Emission Tests of Hot Mix Asphalt Plants (ET of HMA) - 1999 - United States 
Environmental Protection Agency): 

Stávající obalovna 

Při teoretické kapacitě obalovny (79 000 t obalované živičné směsi za rok) 

zásobníky 
živice 

filtr doprava do sil 
hotové směsi 

nakládání suma škodlivina 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Naftalen 7,11E-05 1,28E+00 5,38E-02 1,99E-02 1,35E+00 
Sirouhlík 2,13E-02 6,88E+00 1,12E+01 9,03E+00 2,71E+01 

 Formaldehyd 6,40E-02 2,19E+01 3,56E+01 2,87E+01 8,62E+01 

Při reálně dosažitelné kapacitě obalovny  (56 500 t obalované živičné směsi za rok): 

zásobníky 
živice 

filtr doprava do sil 
hotové směsi 

nakládání suma škodlivina 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Naftalen 5,09E-05 9,15E-01 3,85E-02 1,42E-02 9,68E-01 
Sirouhlík 1,52E-02 4,92E+00 8,01E+00 6,46E+00 1,94E+01 

 Formaldehyd 4,58E-02 1,57E+01 2,55E+01 2,05E+01 6,17E+01 

 
Obalovna dle záměru 

Při teoretické kapacitě obalovny (140 000 t obalované živičné směsi za rok) 

zásobníky 
živice 

filtr doprava do sil 
hotové směsi 

nakládání suma  škodlivina 

kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Naftalen 1,26E-04 2,268 0,031752 0,035182 2,34E+00 
Sirouhlík 3,78E-02 1,22E+01 6,61E+00 1,60E+01 3,48E+01 

Formaldehyd 1,13E-01 3,87E+01 2,10E+01 5,09E+01 1,11E+02 

Při reálně dosažitelné kapacitě obalovny  (100 000 t obalované živičné směsi za rok): 

škodlivina zásobníky 
živice 

filtr doprava do sil 
hotové směsi 

nakládání suma 

 kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 
Naftalen 9,00E-05 1,62E+00 2,27E-02 2,51E-02 1,67E+00 
Sirouhlík 2,70E-02 8,71E+00 4,72E+00 1,14E+01 2,49E+01 

Formaldehyd 8,07E-02 2,76E+01 1,50E+01 3,64E+01 7,91E+01 
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Porovnání emisí stávající obalovny a obalovny dle záměru: 

stávající obalovna obalovna dle záměru rozdíl 
 

max. 
teor. 

kapacit
a 

reálně 
dosažitel

ná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

max. 
teor. 

kapacit
a 

reálně 
dosažitel

ná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

max. 
teor. 

kapacita 

reálně 
dosažite

lná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

škodlivina 

kg/rok kg/rok g/t kg/rok kg/rok g/t kg/rok kg/rok g/t 

tuhé látky 760,2 544,4 9,64 744,4 532 5,32 -15,8 -12,4 -4,32 

SO2 2554,4 1826,8 32,33 2598,4 1856 18,56 44 29,2 -13,77 

NOx 2384 1705 30,18 2227,2 1591 15,91 -156,8 -114 -14,27 

CO 2453,5 1754,5 31,05 2598,4 1856 18,56 144,9 101,5 -12,49 

PAU* 0,0095 0,0065 0,00012 0,0087 0,0062 
0,00006

2 
-0,0008 -0,0003 -0,00005 

naftalen 1,35 0,968 0,017 2,34 1,67 0,0167 0,99 0,702 -0,0004 
sirouhlík 27,1 19,4 0,343 34,8 24,9 0,249 7,7 5,5 -0,09 
formaldeh
yd 

86,2 61,7 1,092 111 79,1 0,791 24,8 17,4 -0,30 

* vyjádřeno jako B(a)P 

 Z uvedeného přehledu je zřejmé, že realizací obalovny dle záměru se významně 
nemění celkové roční emise a navíc u všech škodlivin dochází k snížení měrné výrobní emise. 
 
 
Dodržení legislativních předpisů:  

 Dle nařízení vlády 615/2006 Sb. jsou obalovny živičných směsí a mísírny živic 
velkým zdrojem znečišťování ovzduší a jsou pro ně stanoveny emisní limity: 
 
3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů 

EL pro TZL [mg/m3] O2R [%] Vztažné podmínky Kategorie 

20 17 A velký zdroj 
Vysvětlivky: 
EL - emisní limit 
TZL - tuhé znečišťující látky 
O2R - referenční obsah kyslíku 
vztažné podmínky A - znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 

kPa273,15 K) a obsah referenčního kyslíku 17 % 

Podle části III. Nařízení vlády 615/2006 Sb. (emisní limity platné od 1.1.2010) se 
emisní limity pro obalovny živičných směsí nemění. 

 Dle nařízení vlády 353/2002 Sb., které bylo zrušeno nařízením vlády 615/2006 Sb., 
platil pro obalovny živičných směsí ještě emisní limit pro polycyklické aromatické 
uhlovodíky a pachové látky. 
 
Obecné emisní limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky  

Dle přílohy č. 1 vyhlášky 356/02 Sb. platí pro polycyklické aromatické uhlovodíky emisní 
limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek. Tento limit se týká následujících 
PAU: fluoranten, pyren, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]pyren, 
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benz[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3,-c,d]pyren, benz[a]antracen, dibenz[a, h]antracen. 
 

Obecné emisní limity pro pachové látky 

Emisní limity pro pachové látky byly dány v příloze č. 2 vyhlášky 356/02 Sb. a zrušeny 
vyhláškou 363/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006.  

 

Pro stávající kotelnu ohřevu živic platí emisní limity dle nařízení vlády č. 146/07 Sb. 
v příloze 4 (emisní limity při spalování kapalných paliv jsou vztaženy k referenčnímu obsahu 
kyslíku 3 %): 

 Emisní limit v vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn 
(mg/m3) 

 0,2 - 1 MW 

druh paliva SO2 NOx TZL CO 

kapalné palivo  2) 500 100 175 
2) obsah síry v kapalných palivech nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu stanovujícím požadavky na 
kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 

 Dále upozorňujeme na povinnost provozovatele dle zák. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší 
před znečišťujícími látkami, (zákon o ovzduší): 
 

§ 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v 
prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji 
příslušným orgánům ochrany ovzduší  
 

§11, odst 2: Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou dále povinni 
vypracovat ve lhůtě stanovené inspekcí soubor technickoprovozních parametrů a 
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke 
zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany 
ovzduší, (dále jen "provozní řád") a předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení 
inspekci. Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také provozovatelé 
středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními 
řády vázáni.  

Pro stávající obalovnu je evidence vedena a Provozní řád byl vypracován v roce 2007 
(DMTech, s.r.o.) a schválen byl KÚ Středočeského  kraje rozhodnutím č.j. 
127346/2007/KUJK/5/02P/VK dne 26. 9. 2007.  

Pro novou obalovnu budou zpracovány prozatímní materiály pro období zkušebního 
provozu. Konečné materiály budou zpracovány před ukončením zkušebního provozu a 
Provozní řád bude předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje k odsouhlasení.  

Předběžná kategorizace zdroje: 

 stávající obalovna obalovna dle záměru  
obalovací souprava velký zdroj 

znečišťování ovzduší 
velký zdroj 
znečišťování ovzduší 

 

silo fileru malý zdroj znečišťování 
ovzduší 

malý zdroj znečišťování 
ovzduší 

součást 
technologie 

kotelna ohřevu živic střední zdroj 
znečišťování ovzduší 

zrušeno  

 Realizací záměru se tedy kategorizace zdroje nemění. Kategorizace bude zpřesněna 
v odborném posudku dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění, který bude zpracován pro žádost 
na Krajský úřad Středočeského kraje pro změnu velkého zdroje znečišťování ovzduší. 
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b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Stávající obalovna 

Pojezdy nakladačů 

Při vlastním provozu obalovny lze za plošný zdroj považovat pojezd nakladačů 
v areálu obalovny. Technologie výroby živičných směsí předpokládá použití nakladače 
v areálu obalovny 7 hodin denně v pracovní dny. Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že se 
nakladač pohybuje v prostoru skládek kameniva a násypky surovin na průměrné trase cca 300 
m, plocha zdroje 0,6 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru specifikovány 
následujícími údaji: 

Stávající obalovna – teoretická  výroba 79 000 t obalované živičné směsi ročně: 

Fond pracovní doby: 1080 hod/rok 

Tab.: Emise z plošného zdroje 

škodlivina t/rok kg/den 
SO2 0,132 0,854 
TL jako PM10 0,180 1,164 
NOx 0,653 4,234 

Stávající obalovna – reálně dosažitelná  výroba 56 500 t obalované živičné směsi 
ročně: 

Fond pracovní doby: 750 hod/rok  

Tab.: Emise z plošného zdroje 

škodlivina t/rok kg/den 
SO2 0,092 0,854 
TL jako PM10 0,125 1,164 
NOx 0,454 4,234 

 

Stání automobilů uvnitř areálu 

Dalším plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu.  

Stávající obalovna – teoreticky dosažitelná kapacita - výroba 79 000 t obalované 
živičné směsi ročně: 

Na základě dispozičního řešení posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného 
zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – 4942 vozidel za rok (sezónu - 195 prac. dnů), tj. 
25,3 vozidel/den, nebo-li 50,6 jízd TNA za den při max. teoretické kapacitě. Při použití 
emisních faktorů pro rok 2008 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu 
bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km): 

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje: 

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

Plocha areálu 0.0009973 0.0359032 0.0070011 5.271E-06 0.0001898 3.7E-05 
 PM10 

g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 
Plocha areálu 4.631E-05 0.0016673 0.0003251 
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Stávající obalovna – reálně dosažitelní kapacita - výroba 56 500 t obalované živičné 
směsi ročně: 

Na základě dispozičního řešení posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného 
zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – o 3536 vozidel za rok (sezónu - 195 prac. dnů), 
tj. 18 vozidel/den, nebo-li 36 jízd TNA za den při reálně dosažitelné kapacitě stávající 
obalovny. Při použití emisních faktorů pro rok 2008 lze bilancovat následující sumy emisí 
(pozn. při volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 
km): 

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje: 

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

Plocha areálu 0.0007096 0.0255438 0.004981 3.75E-06 0.000135 2.633E-05 
 PM10 

g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 
Plocha areálu 3.295E-05 0.0011862 0.0002313 

 

Obalovna dle záměru  

Pojezdy nakladačů 

Při vlastním provozu obalovny lze za plošný zdroj považovat pojezd nakladačů 
v areálu obalovny. Technologie výroby živičných směsí předpokládá použití nakladače 
v areálu obalovny 7 hodin denně v pracovní dny. Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že se 
nakladač pohybuje v prostoru skládek kameniva a násypky surovin na průměrné trase cca 300 
m, plocha zdroje 0,6 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru specifikovány 
následujícími údaji (je respektováno vyšší využití nakladače s ohledem na max. teoretickou 
výrobu): 

Obalovna dle záměru – teoretická  výroba 140 000 t obalované živičné směsi ročně: 

Fond pracovní doby: 1365 hod/rok  

Tab.: Emise z plošného zdroje 

škodlivina t/rok kg/den 
SO2 0,167 0,854 
TL jako PM10 0,227 1,164 
NOx 0,826 4,234 

Obalovna dle záměru – reálně dosažitelná  výroba 100 000 t obalované živičné směsi 
ročně: 

Fond pracovní doby: 1 070  hod/rok  

Tab.: Emise z plošného zdroje 

škodlivina t/rok kg/den 
SO2 0,131 0,854 
TL jako PM10 0,178 1,164 
NOx 0,647 4,234 

 
Stání automobilů uvnitř areálu 

Dalším plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu.  
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Obalovna dle záměru – výroba 140 000 t obalované živičné směsi ročně: 

Na základě dispozičního řešení posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného 
zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – 8756 vozidel za rok (sezónu - 195 prac. dnů), tj. 
45 vozidel/den, nebo-li 90 jízd TNA za den při maximálních hodnotách nové obalovny.  Při 
použití emisních faktorů pro rok 2009 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při 
volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km): 

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje: 

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 

areálu 0.0017739 0.0638595 0.0124526 9.375E-06 0.0003375 6.581E-05 
 PM10 

g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 
areálu 8.238E-05 0.0029655 0.0005783 

 

Obalovna dle záměru – výroba 100 000 t obalované živičné směsi ročně: 

Na základě dispozičního řešení posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného 
zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – 6258 vozidel za rok (sezónu - 195 prac. dnů), tj. 
32 vozidel/den, nebo-li 64 jízd TNA za den při reálně dosažitelných hodnotách nové 
obalovny.  Při použití emisních faktorů pro rok 2009 lze bilancovat následující sumy emisí 
(pozn. při volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 
km): 

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje: 

 NOx Benzen 
g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 

areálu 0.0012614 0.0454112 0.0088552 6.667E-06 0.00024 0.0000468 
 PM10 

g.s-1 kg.den-1 t.rok -1 Plocha 
areálu 5.858E-05 0.0021088 0.0004112 

 

 Komunikace a zpevněné plochy v obalovně by mohly být zdrojem prašnosti 
v důsledku navážení surovin do násypky obalovny a pojezdů nákladních aut. Znečištěné 
plochy jsou průběžně uklízeny a v případě suchého, větrného počasí skrápěny vodou.  

 

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem jsou doprava hotové obalované směsi, doprava kameniva, písku, 
fileru, živic, aditiv, apod. z a do obalovny - zvýšení emisí z dopravy na komunikacích. 
Nároky na dopravu jsou popsány v kapitole B.II.4 tohoto oznámení. 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo pracováno s emisními faktory pro rok 
2008. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné 
bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 
Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA. 
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Emisní faktor (g/km) Typ 
vozidla 

Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h) NOx Benzen PM10 

ROK 2008 
TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 0,0701 

ROK 2009 
TNA EURO 4 50 1,4191 0,0075 0,0659 

 

Stávající obalovna 

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) při teoretické kapacitě obalovny 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

směr Kolín (Polní Voděrady) 3.122E-06 0.0468303 0.0091319 1.65E-08 0.0002475 4.826E-05 

směr Kouřim, Plaňany 1.703E-06 0.0255438 0.004981 9E-09 0.000135 2.633E-05 
PM10 

Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

směr Kolín (Polní Voděrady) 1.542E-07 0.0023133 0.0004511

směr Kouřim, Plaňany 8.412E-08 0.0012618 0.0002461  

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) při reálně dosažitelné  obalovny 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

směr Kolín (Polní Voděrady) 2.271E-06 0.0340584 0.0066414 1.2E-08 0.00018 0.0000351

směr Kouřim, Plaňany 1.135E-06 0.0170292 0.0033207 6E-09 0.00009 1.755E-05
PM10  

Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1    

směr Kolín (Polní Voděrady) 1.054E-07 0.0015816 0.0003084    

směr Kouřim, Plaňany 5.272E-08 0.0007908 0.0001542    

 

Obalovna dle záměru 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo pracováno s emisními faktory pro rok 
2009.  

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) při teoretické kapacitě obalovny 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

směr Kolín (Polní Voděrady) 5,58E-06 8,37E-02 1,63E-02 2,95E-08 4,43E-04 8,63E-05

směr Kouřim, Plaňany 2,93E-06 4,40E-02 8,58E-03 1,55E-08 2,33E-04 4,54E-05
PM10  

Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1    

směr Kolín (Polní Voděrady) 2.592E-07 0.0038881 0.0007582    

směr Kouřim, Plaňany 1.362E-07 0.0020429 0.0003984    
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Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) při reálně dosažitelné  obalovny 

NOx benzen 
Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1 

směr Kolín (Polní Voděrady) 3.973E-06 0.0596022 0.0116224 2.1E-08 0.000315 6.143E-05

směr Kouřim, Plaňany 2.081E-06 0.0312202 0.0060879 1.1E-08 0.000165 3.218E-05
PM10  

Komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km.rok -1    

směr Kolín (Polní Voděrady) 1.845E-07 0.0027678 0.0005397   

směr Kouřim, Plaňany 9.665E-08 0.0014498 0.0002827   
 

Emise škodlivin z provozu osobních aut nejsou uvažovány. 

Uvedené hodnoty bodových, plošných a liniových zdrojů byly uvažovány jako vstupní 
do rozptylové studie - příloha 5 (v bodových zdrojích zanedbány emise kotelny 
administrativního objektu a drtič recyklátu pro jejich nevýznamnost). 

 

 

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Etapa výstavby 

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je 
vybilancována v následující tabulce: 

Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby  

Počet pracovníků 20 
Spotřeba/os/směna [l]  250 
Spotřeba vody během výstavby [m3]  cca 250 

Bude využíváno stávající sociální zařízení v areálu. 

 

Provoz 

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají.  

Objem odpadních splaškových vod se rovná přibližně objemu spotřeby užitkové 
vody pro sociální zařízení (132 m3). Odpadní splaškové vody budou shromažďovány 
v nepropustné jímce na vyvážení a likvidovány (čištěny) ve smluvní ČOV. 

Areál obalovny je z větší části zpevněný a dešťové vody budou přes lapák písku a 
lapol vypouštěny do kanalizace lomu (odvádění důlních vod) a následně do povrchových vod 
(vodoteč Blinka). Reálně nedojde ke změně stávajícího stavu s tím, že odváděné dešťové 
vody budou náležitě ošetřeny.  

Výpočet množství dešťových vod je uveden při roční výšce srážek 550 mm. 
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 druh plochy 
  

plocha 
m2 

ψi  m3/rok 

zastavěné plochy  1000 0,9 495 
zpevněné plochy (mimo skládky 
kameniva) 9300 

0,7 
3580,5 

skládky kameniva 1800 0,25* 247,5 
nezpevněné plochy 2000 0,1 110 
betonové jímky (nezapočítáno)  0 0,0  
celkem 14100  4433 
* odhad 

Z areálu obalovny činí tedy teoretický průměrný odtok dešťových vod 0,14 l/s. 
Z plochy areálu se jedná o objem cca 4430 m3 srážkových vod ročně. Tomu odpovídá zhruba i 
stávající stav, neboť nedojde prakticky k rozšíření zpevněných ploch a zastavěné plochy se 
významně nemění. 

Výpočet množství přívalových dešťových vod je uveden dále: 

Přívalové dešťové vody jsou spočítány podle vzorce Němce (vycházející z Truplovy 
práce) s použitím koeficientů pro nejbližší srážkoměrné stanice Poděbrady. 

i = Ht/t = (a.logt + b).Nn 

kde i - náhradní intenzita deště (mm.min-1) 

 - Hs - dešťový úhrn (mm) 

 - t - doba trvání deště (min.) 

 - N - počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí 
jednou, tedy např. pro intenzitu dosaženou nebo překročenou jednou za 100 let bude N = 100 

 - a,b,n, parametry pro příslušnou srážkoměrnou stanici  

Pro výpočet bylo použito průměrných vydatností deště pro srážkoměrnou stanici 
Poděbrady (nejbližší stanice, pro kterou jsou parametry a,b,n k dispozici). 

srážkoměrná stanice a b n 
Poděbrady 7,26 5,31 0,22 

Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny 
v tabulce: 

 periodicita 
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

l/ha.s 
138,5 161,3 197,3 229,8 267,7 327,5 381,4 

 

 
druh plochy plocha periodicita 
 m2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 
  celkový objem dešťových vod z areálu v m3 za 15 min. 
zastavěné plochy  1000 12,5 14,5 17,8 20,7 24,1 29,5 34,3 
zpevněné plochy (mimo 
skládky kameniva) 9300 90,2 105,0 128,4 149,6 174,3 213,2 248,3 
skládky kameniva 1800 6,2 7,3 8,9 10,3 12,0 14,7 17,2 
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druh plochy plocha periodicita 
 m2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 
nezpevněné plochy 2000 2,8 3,2 3,9 4,6 5,4 6,6 7,6 
betonové jímky 
(nezapočítáno)  0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem 14100 111,6 130,0 159,0 185,2 215,8 264,0 307,4 
 celkový objem dešťových vod z areálu v l/s 
zastavěné plochy  1000 7,5 8,7 10,7 12,5 14,5 17,8 20,7 
zpevněné plochy (mimo 
skládky kameniva) 9300 81,6 95,0 116,3 135,4 157,7 192,9 224,7 
skládky kameniva 1800 17,9 20,8 25,5 29,7 34,5 42,3 49,2 
nezpevněné plochy 2000 5,3 6,2 7,5 8,8 10,2 12,5 14,6 
betonové jímky 
(nezapočítáno)  0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem 14100 112,3 130,7 160,0 186,3 217,0 265,4 309,1 

 

 
- technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají 

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají.  

Určité množství vod může vzniknout při postřiku korb nákladních aut před jejich 
plněním. Postřik se provádí emulzí dobře odbouratelného řepkového oleje (pod firemním 
označením BISOL nebo BITOL) pro zabránění ulpění obalované směsi na korbě. V daném 
případě je postřik realizován před vlastním plněním vozidla před věží obalovací soupravy 
z plošiny.  

Pojezdové plochy v areálu budou vybaveny dešťovou kanalizací opatřenou lapolem. 

Z hlediska dalších užívaných surovin a paliv nehrozí ohrožení kvality vod.  

- charakter recipientu (vodárenský tok, třída znečištění) 

Technologické odpadní vody v areálu nevznikají. Splaškové vody budou 
shromažďovány v jímce na vyvážení. Žádné odpadní vody nebudou vypouštěny. 

Pro srážkové vody se předpokládá realizace retenční nádrže o objemu 200 m3 
s řízeným odtokem a následným odváděním do lomové kanalizace (odvádění důlních vod) 
s následným vyústěním do vodoteče Blinka. 

Retenční nádrž může sloužit zároveň jako požární. 

 
- množství vypouštěného znečištění v t/rok, mg/l; průměrné maximální hodnoty 

Odváděná povrchová (dešťová) voda z areálu musí splňovat podmínky stanovené 
příslušným vodoprávním orgánem.  

 Na základě provedených bilancí se předpokládá teoretický objem dešťových vod 
z areálu cca 4 430 m3 ročně. 
  

Předpokládané znečištění: 

NEL  průměr 0,1 mg/l, max. 0,2 mg/l 
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Podle dosavadních zkušeností z obaloven je průměrná koncentrace NEL v dešťových 
vodách z areálů obaloven ošetřených lapolem pod 0,1 mg/l, koncentraci 0,2 mg/l lze 
považovat za výjimečnou. 

Předpoklad vypouštěného znečištění: 

recipient objem odváděných 
vod 

škodlivina koncentrace množství za rok 

 m3/rok  max. mg/l max. kg/rok 
Kanalizace z lomu 
(odvod důlní vody)  

4430 NEL 0,1 0,44 

 Ve skutečnosti se množství odváděných dešťových vod záměrem nemění. Realizací 
odpovídajícího odlučovače ropných látek však bude zaručena odpovídající kvalita 
odváděných vod. 

 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů 

Realizace záměru  

 Během výstavby budou prováděny terénní práce v minimálním rozsahu. Půjde 
v převážné míře pouze o výkopové práce např. pro zhotovení základů. 

Přehled běžných odpadů, které mohou vznikat v etapě výstavby (kategorizace dle 
vyhlášky 381/01 Sb.) 

kód druhu 
odpadu 

název odpadu nakládání s odpadem 

13 03 08* syntetické izolační a teplonosné oleje oprávněná firma**  
15 01 01 papírové a lepenkové obaly  oprávněná firma** 

15 01 02 plastové obaly oprávněná firma**  
15 01 04 kovové obaly oprávněná firma**  
15 01 05 kompozitní obaly oprávněná firma**  

podskupina 17 01  beton, cihly, tašky a keramika oprávněná firma**  
podskupina 17 02 dřevo, sklo, plasty oprávněná firma**  

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

bude využit ve 
vlastní technologii 

17 04 05 železo, ocel oprávněná firma**  
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 oprávněná firma**  
17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky** 
oprávněná firma**  

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

využití na terénní 
úpravy v areálu 

20 03 01 směsný komunál.odpad oprávněná firma**  
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění 
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V případě výkopových prací v prostoru stávající obalovny bude kontrolován obsah 
NEL v odtěženém materiálu a podle výsledků analýz bude tento odpad uložen na příslušnou 
zabezpečenou skládku. Část nekontaminovaného materiálu bude využita na terénní úpravy 
v rámci areálu obalovny. 

Stávající obalovací souprava bude repasována, případně použita na náhradní díly pro 
jiné obalovny v působnosti firmy Swietelsky. Kotelna ohřevu živic bude využita pro jinou 
obalovnu působnosti firmy Swietelsky. Nepoužitelné díly budou prodány do šrotu. S 
ostatními materiály vzniklými při demontáži obalovny bude nakládáno v souladu se zákonem 
o odpadech. 

 Pro období výstavby zpracovatel oznámení doporučuje: 

••••  smluvně zajistit odstraňování odpadů, které již není možno využít, pouze se subjekty 
oprávněnými k této činnosti  

 

 

Provoz záměru  

Odpady během provozu: 

Vzhledem k tomu, že záměrem je pouze výměna jedné obalovací soupravy novou, 
modernější, nebude záměr znamenat podstatnou změnu v produkci odpadů během provozu. 

Jedná se o následující odpady: 

 

kód druhu 
odpadu 

název druhu odpadu Odhad množství 
odpadu*** 

způsob nakládání 
 

13 01 10* nechlorované hydraulické minerální oleje 600 l (1 x za 3 
roky) 

oprávněná firma**  

13 02 05* nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

150 l +  
200 l (1 x za 2 
roky) 

oprávněná firma 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje 100 l oprávněná firma 

13 05 02* kaly z odlučovačů oleje 50 kg/rok oprávněná firma  

15 01 06 směsné obaly 0,5 t/rok oprávněná firma 
15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné (údržba zařízení) 

50 kg/rok oprávněná firma  

15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištění nebezpečnými látkami 
(údržba) 

30 kg/rok oprávněná firma 

14 06 04* odpad z laboratoře - kaly nebo pevné 
odpady obsahující halogenovaná 
rozpouštědla  

200 kg/rok oprávněná firma  

17 04 05 železo nebo ocel 0,2 t/rok oprávněná firma 

20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 3 ks oprávněná firma  

20 03 01 směsný komunální odpad 1000 kg/rok oprávněná firma 
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20 03 04 kal ze septiků a žump 27 m3/ rok oprávněná firma 

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění 
*** - p ři posuzované kapacitě 140 000 t obalovaných směsí/rok 
 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 
Není odpadem bude využit 
ve vlastní technologii 

 
Prach zachycený na filtračním zařízení obalovny rovněž není odpadem - je využit ve 

vlastní technologii výroby obalovaných živičných směsí jako vlastní filer.  

Vyřazená filtrační textilie je odstraňována servisní firmou, která provádí údržbu filtru.  
 

Dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech bude požádáno o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady (Městský úřad Kolín). 
 

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou 
legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehož 
je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady: 

-  povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti 

-  odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou 
legislativou 

-  s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými 
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření 

-  původce je povinen zajistit předností využití odpadů 
-  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
-  zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

Dle § 25 zákona 185/01Sb. jsou odpadní oleje zařazeny mezi vybrané výrobky, 
odpady a zařízení. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s 
vybranými odpady, jsou povinny poskytovat správním úřadům na jejich žádost veškeré a 
pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a 
informace týkající se provozu vybraných zařízení. V § 29 výše uvedeného zákona jsou 
uvedeny povinnosti při nakládání s odpadními oleji. Původce odpadních olejů a oprávněná 
osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni 

a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů, 
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23 (zvláštní 

ustanovení pro spalování odpadů - pozn. autora), pokud regenerace není možná, 
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto 

zákona a dalších právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z 
technických důvodů, 

d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány 
nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady. 

Dále je v zákonu uvedeno, že ke splnění výše uvedených povinností může původce 
nebo oprávněná osoba využít systému zpětného odběru.  

 Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji jsou uvedeny ve vyhlášce 
č. 383/2001 Sb. v platném znění v § 13 - 15. V příloze č. 13 k této vyhlášce je seznam druhů 
odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje. Jsou mezi nimi i kódy 13 
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01 10, 13 02 05, 13 03 08. V příloze č. 14 je uveden seznam olejů, které po použití podléhají 
zpětnému odběru. Sortiment je zde charakterizovaný podle položek celního sazebníku: 

27 10 19 81 motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro 
turbiny 

27 10 19 83  kapaliny pro hydraulické účely 
27 10 19 85 bílé oleje, kapalný parafin 
27 10 19 87 převodové oleje a oleje pro reduktory 
27 10 19 91 směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování 

odlitku z forem, antikorozní oleje 
27 10 19 93  elektroizolační oleje 
27 10 19 99 ostatní mazací oleje a ostatní oleje 

 
 Dále je v příloze č. 15 uveden seznam látek, se kterými nesmějí být odpadní oleje 
smíšeny (např. látky obsahující PCB, voda, tuhé odpady, emulze ropných látek s obsahem 
vody anebo jiné emulze atd.). 

Žádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně 
budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami. Odpadní 
oleje budou odvezeny oprávněnou firmou ihned po výměně. 

Souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech k nakládání s nebezpečnými odpady by 
měl být provozovali vydán Městským úřadem v Kolíně. Mělo by být zažádání o nakládání 
s následujícími odpady: 

katalog. číslo druh 
130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje 
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
130307 Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 
130502 Kal z odlučovačů oleje 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150104 Kovové obaly zneč. nebezpečnými látkami 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

160107 Olejové filtry 
160211 Vyřazená zařízení  obsahující  chlorofluorouhlovodíky,  hydrochloro-

fluorouhlovodíky (CHFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 
160708 Odpady obsahující ropné látky 
170204 Sklo, plasty  a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
170410 Kabely  obsahující  ropné  látky,  uhelný  dehet a jiné nebezpečné látky 
170603 Jiné  izolační  materiály,  které  jsou  nebo  obsahují nebezpečné látky 
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 200121 a 200123 
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Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

 Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především 
úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při 
jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z 
hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem 
ropných látek. Patří k nim především: 

kód druhu 
odpadu 

název odpadu pravděpodobný způsob 
nakládání 

17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky odstranění oprávněnou firmou 
15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištění 
nebezpečnými látkami 

odstranění oprávněnou firmou 

17 09 03* jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující 
nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 
 

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů 
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností 
provozovatele. Oznamovatel v současnosti provozuje řadu obaloven bez jakýchkoliv 
problémů na úseku odpadového hospodářství. 

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizace záměru  

Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 
v území.  

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém 
stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané 
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý 
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odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v 
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v 
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny 
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 

V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na 
staveništi používána.  

Strojní zařízení: Počet kusů LAeq  
(dB/A/) 

Poznámka: 

rypadlo malé  1 80 lžíce do 0.5 m3 
nakladač 2 81 typ UN 053.59 
vrtací souprava  1 82 typ HUYTE 
autojeřáb 3 75  
čerpadlo na betonovou směs 1 75 odhlučněná verze 
kompresor 1 75 ATLAS Copco XAS 175 
rozbrušovačka 1 75  
sbíjecí kladiva  2 80  
automix TATRA 2 73 při domíchávání a vypouštění betonu 

 
Výpočet akustické zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby nebyl prováděn, 

vzhledem k tomu, že objekty trvalé zástavby jsou od areálu budoucí obalovny značně 
vzdáleny a stavební práce jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká. 

Provoz záměru  

 Výrobní činnost areálu obalovny nezpůsobuje nadměrnou hlučnost. Areál je umístěn v 
dostatečné vzdálenosti od obytných objektů. 
 
 Dále jsou uvedeny některé významné zdroje hluku v obalovně: 

Stávající obalovna 

Zdroj hluku Výška zdroje hluku 
(m) 

Hladina hluku A 
(dB/A) 

Poznámka 

1. sušící buben 3,0 100 ve vzdálenosti 1 m 
2. ventilátor 2,0 98 ve vzdálenosti 1 m 
3. mísící věž (míchačka) 3,5 96 ve vzdálenosti 1 m 
4. kompresor 1,0 103 ve vzdálenosti 1 m 
5. lopatový nakladač 2,0 95 ve vzdálenosti 1 m 
 
Obalovna dle záměru 

Zdroj hluku Výška zdroje hluku 
(m) 

Hladina hluku A 
(dB/A) 

Poznámka 

1. sušící buben 3,0 95 ve vzdálenosti 1 m 
2. ventilátor 2,0 92 ve vzdálenosti 1 m 
3. mísící věž (míchačka) 6,0 96 ve vzdálenosti 1 m 
4. kompresor 1,0 90 ve vzdálenosti 1 m 
5. lopatový kolový nakladač 2,0 90 ve vzdálenosti 1 m 
6. ventilátor na filtru fileru 21,0 65 ve vzdálenosti 1 m 
7. drtič recyklátu 1,5 85 ve vzdálenosti 1 m 
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 Zdrojem hluku je dále pohyb nákladních vozidel v areálu obalovny a vlastní doprava. 
 
 Byl proveden výpočet akustické zátěže - viz příloha 6.  

Vlastní lom a jeho provoz je zdrojem akustické zátěže v okolí. Pro snížení vlivu na 
okolí bylo v poslední době provedeno opatření a to vybudování ochranného zemního valu 
směrem k Libodřicím, včetně zabezpečení (val, zářez) účelové komunikace směrem na Polní 
Voděrady. V realizaci protihlukových opatření ze strany lomu bude pokračováno a to dalšími 
protihlukovými valy severně od areálu lomu směrem na Libodřice. Situace navrhovaných 
ochranných valů je zřejmá ze situace v příloze 2.  Jedná se o akci, která nebude realizována 
v rámci posuzovaného záměru  ale v rámci aktivit lomu Libodřice. 

Vibrace 

 Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu 
nakladače. 

 

Záření 

 Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V obalovně se 
nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály 
s obsahem umělých radionuklidů. 

 Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný 
od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o 
radiační ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 5 zákona 
jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu 
přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Požadavky na stavební 
materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb. V praxi to znamená, že provozovatel 
obalovny si musí od svých dodavatelů, tj. příslušných lomů, vyžádat potřebné údaje (tj. kopie 
výsledků měření event. posudků), aby mohl kdykoliv dokladovat složení surovin použitých 
při výrobě. Vzhledem k současnému systému hodnocení a s přihlédnutím k tomu, že provoz 
nebude sloužit k výrobě stavebních hmot určených pro stavbu budov s uzavřenými 
pobytovými místnostmi lze předpokládat, že všechny zdroje surovin budou z hlediska platné 
legislativy vyhovující. Pouze doplňujeme, že z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační 
ochraně by obsah Ra226 v kamenivu neměl převýšit 1000 Bq/kg (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. 
č. 2). Při dosažení hodnoty větší než 1000 Bq/kg nesmí být materiál uveden do oběhu. 
Povinnost kontroly přísluší dodavateli surovin, obalovna musí být pouze informována, jaké 
parametry by měl dodávaný materiál splňovat. Vyhláška dále stanovuje, že dodavatel musí 
provádět kontrolu systematicky, to je nejméně jednou za 5 let.  

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. 
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na 
zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.  
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Zápach 

 Je již uvedeno v kapitole B.III.1. Složky emisí, které mohou být zdrojem zápachu 
v předmětné obalovně, jsou předmětem rozptylové studie v příloze 5 oznámení. 

 

Jiné výstupy 

Nejsou známy jiné výstupy záměru. 

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 Havarijní situace v obalovně živičných směsí může nastat v souvislosti s únikem 
ropných produktů a s požárem technologického zařízení.  

 Jako palivo pro hořák sušícího bubnu bude používán lehký topný olej. Ohřev živice 
bude elektro a nebude používán teplonosný olej. V úvahu připadá havarijní únik ropných 
látek z dopravních prostředků včetně kolového nakladače. Pro likvidaci úniků ropných látek 
je provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na uložení 
znečištěného vapexu, zeminy nebo vody.  

 Prostředky pro postřik korb jsou dobře biologicky odbouratelné látky na bázi 
řepkového oleje. Případné přestřiky, příp. úniky se odehrávají na zpevněných plochách, které 
jsou odvodněny přes lapol - riziko z tohoto titulu tedy nehrozí. 

 Pojidlo živičných směsí je asfalt, skladovaný ve vyhřívaných zásobnících. Únik asfaltu 
při porušení těsnosti nebo při chybné manipulaci nepředstavuje pro životní prostředí zvláštní 
nebezpečí vzhledem k tomu, že při teplotě okolí tuhne na terénu, aniž dochází ke kontaminaci 
půdy. 

Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že 
požáry na obalovnách živičných směsí jsou zcela výjimečné. V posledních letech nebyl 
zaznamenán žádný takový případ. 

 Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí 
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při 
tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku, 
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další 
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní 
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho 
okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze. 
 
- preventivní opatření, následná opatření 

 Ve smyslu ČSN 753415 bude skladování ropných látek (živice, oleje) zajišťováno 
podle schváleného provozního řádu. Kromě dokumentace stavby včetně technického 
vybavení musí být k dispozici plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených 
zkouškách těsnosti a kontrolách zařízení a záznamy o odstranění zjištěných závad. 
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 Nádrže na ropné produkty budou vybaveny stavoznaky, plnění i vyprazdňování bude 
registrováno systémem řízení a regulace. Obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení 
ropné látky.  

 Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje 
poruchové stavy.  

 Součástí systému řízení je rovněž problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k 
havárii zařízení. 

 Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování 
bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení 
požární ochrany pracoviště: 

− v prostoru zásobníků asfaltů zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, svařovat 
lze jen na písemné povolení pro svařování 

− obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy smí 
provádět jen oprávněné osoby 

− únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné 
− v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky 
− veškeré úniky živice musí být ihned likvidovány 
− po ukončení směny musí být zařízení odstaveno z provozu mimo důležitých funkcí, 

musí být proveden úklid pracoviště 
 
 Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji.  

 Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle 
požadavků ČSN 73 0802. 

 V areálu se manipuluje se živicí. Tyto látky se nehasí vodou, ale jsou v nadzemních 
nádržích, které je v případě požáru potřeba chladit vodou. Podle velikosti zařízení požaduje 
ČSN 73 0873 vnější odběrní místo na potrubí DN 125 s možností odběru 9,5 l/s při rychlosti 
0,8 m/s, resp. 18 l/s při rychlosti 1,5 m/s, nebo nádrž se stálou zásobou požární vody 35 m3. 
Vzhledem k četnosti potřeby požárních zásahů v posledních 10 letech (žádný) nepovažuje 
zpracovatel oznámení za účelné realizovat požární nádrž nebo požární rozvod včetně hydrantů 
podle příslušných předpisů. Zdrojem požární vody může být voda z retenční nádrže.  

 V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský 
záchranný sbor. 

 Provoz živičného hospodářství obalovny se po stránce bezpečnosti práce řídí zákonem 
309/2006 a Nařízením vlády 591/2006. Zvláště je třeba upozornit na zakázané manipulace s 
živicí: 

- rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 
- živice nesmí být přehřívána nad stanovenou teplotu 
- zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru živičného hospodářství 

 Pro provoz obalovny bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ havárie bude 
zpracován "Plán havarijních opatření" a pro případ požáru bude zpracován "Požární řád". Pro 
novou obalovnu jsou tyto materiály v současné době v přípravě, stejně tak jako Soubor 
technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů 
znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních 
stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší ve smyslu zák. 86/02 Sb. (§ 11, odst. 2). 

 Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 
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- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie 
- porušování všech podnikových předpisů  
- překračování povolených provozních teplot 
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace  
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny 

stáčeny)  
- vnitřní stěny vozidla se nesmí potírat petrolejem, naftou, benzínem nebo ředidly (s 

výjimkou povolených např. na bázi řepkového oleje)  
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C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  
DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kolín, na katastrálním území 
Libodřice. Záměr je situovaný jihovýchodně od zastavěné části obce Libodřice, jižně  od 
komunikace III. třídy 33416. 

Geografické souřadnice zájmové lokality:  x: - 697 280 
y: - 1 058 550 
z: 302 

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 13-32 Kolín 
 1:10 000, list 13-32-07  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Kolín 9-9 a 9-8. 

Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1 a 2. 
 

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES 
umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně 
stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES 
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve 
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 
správy lesního hospodářství. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES:  místní (lokální) 
regionální 
nadregionální 

Záměr není v kontaktu s žádným z nadregionálních a regionálních prvků USES. 
V blízkosti záměru nejsou vymezeny nadregionální prvky USES. Cca 2,5 km západně od 
lomu je vymezen regionální biokoridor podél vodoteče Bečvárka. Nejbližším regionálním 
biocentrem je regionální biocentrum Svojšická bažantnice (také cca 2,5 km západním 
směrem). Umístění záměru ve vztahu k regionálnímu ÚSES je zřejmé z následující situace 
(dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Přirozený lokální biokoridor v okolí tvoří vodoteč Blinka. Budované víceúčelové 
zemní valy v severním předpolí lomu Libodřice se mohou do budoucna stát významným 
prvkem ekologické stability území. 

 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, 
Natura 2000 

Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Chráněná území a přírodní parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v zájmovém 
území ani v blízkém okolí nevyskytují. Z maloplošných chráněných území je nejblíže přírodní 
památka Stébelnatá rula u Doubravčan cca 7,5 km jihozápadním směrem.  

 

Významné krajinné prvky   

Významný krajinný prvek (VKP) - dle §3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky 
a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 
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toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, 
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP). 

Nejbližším významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je 
lesík jihovýchodně od lomu (lokalita zvaná Kamhájek cca 600 m od obalovny) a lokalita 
zvaná Libodřická bažantnice cca 800 m severozápadním směrem od obalovny. Libodřickou 
bažantnicí protéká vodoteč Blinka, která je nejbližším vodním tokem k záměru.  

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 114/92 Sb. - zákon 218/2004 Sb.). Národní seznam evropsky významných 
lokalit byl stanoven v nařízení vlády 132/2005 Sb. Ptačí oblasti byly vymezeny nařízeními 
vlády každá jednotlivě. 

Posuzovaný záměr neleží na území soustavy NATURA 2000. Z evropsky 
významných lokalit uvedených v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb.) jsou nejblíže k zájmovému území evropsky významné lokality Kolín - 
Letiště (7 km východním směrem a Libické luhy severně od Kolína.  

Ptačí oblasti se v zájmovém území ani v širším okolí nevyskytují. 

Tyto lokality nebudou záměrem dotčeny (viz. vyjádření KÚ Středočeského kraje 
v části H tohoto oznámení).  

Umístění zájmového území ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 je zřejmé 
z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).  
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 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Libodřice: 

Libodřice se poprvé připomínají v roce 1266, kdy zde měl majetek Milhost z Libodřic. 
V průběhu 14. a 15. století je doloženo několik zemanů užívajících přídomku z Libodřic. 

Libodřický mohylník  - archeologická památková rezervace (vyhlášená v roce 1966 
výnosem MŠK č. j. 11.136/66-V/2), zahrnující 25 mohyl s kamennými jádry a obvodovými 
věnci. Odkryty byly chudé žárové hroby, vybavené rozpadlou keramikou lužického typu 
(1300 - 1000 př. n. l.) z mladší doby bronzové, nálezy jsou umístěny v muzeu v Kolíně a 
Kouřimi. 
  Zámek - v průběhu 14. a 15. století je doloženo několik zemanů užívajících přídomku 
z Libodřic. Jeden z nich, Mikuláš Rokycanský z Libodřic, daroval v roce 1348 část vsi nově 
založenému klášteru benediktýnek v Praze na Starém Městě. Tvrz se však ani ve světské, ani 
v církevní části vsi v této době nepřipomíná; ve světské části se uvádí vždy jen dvůr a od roku 
1408 dva dvory, které tehdy náležely Bernardovi a Alešovi z Libodřic. Teprve v roce 1489 se 
připomíná tvrz při dvoře v horní části vsi, která tehdy náležela Jiřímu Voděradskému z 
Hrušova. V roce 1520 tuto část Libodřic s tvrzí koupil Jan Dobešovský, jehož syn, Jiří 
Dobešovský, prodal v r. 1544 horní část vsi s tvrzí a dvorem svému věřiteli Jiřímu 
Baderskému z Újezda, který v roce 1555 získal i druhou, dolní část vsi. Potomkům Jiřího 
Baderského náležely Libodřice až do roku 1605, kdy je po smrti jeho vnučky Anny získal její 
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druhý manžel Jindřich Mírek ze Solopysk. V roce 1615 připojil Libodřice Purkart Střela z 
Rokyc k cerhenickému panství a tvrz přestala sloužit jako panské sídlo. Opravy se dočkala v 
roce 1638, kdy si ji pro své osobní potřeby přestavěl Václav Rudolf Střela a žil zde až do své 
smrti v roce 1650. Po roce 1650 se majitelé Libodřic rychle střídali, až je v r. 1726 koupil od 
Ferdinanda Adama Kustoše ze Zubří majitel nedalekých Svojšic Jan z Kaisersteinu. Od této 
doby zůstaly Libodřice spojeny se svojšickým panstvím až do roku 1848. V roce 1738 získal 
toto panství hrabě Jan Michal Althan. Za něho kolem roku 1750 byla tvrz přestavěna na 
zámek, který se stal sídlem lesního úřadu svojšického panství. Touto přestavbou získal zámek 
dnešní podobu. Z původní stavby tvrze pochází část obvodového zdiva zámku, sklepy a 
některé valené klenuté prostory v přízemí. 

Bauerova vila - moderní kubistická vila byla postavena v letech 1912–14 pro nájemce 
a později i majitele libodřického velkostatku, Adolfa Bauera. Autorem projektu je jeden z 
nejvýznamnějších českých architektů 20. století, Josef Gočár. Vila se řadí mezi 
nejvýznamnější památky kubismu v České republice, upravuje se pro muzeum Českého 
kubismu. Vila byla vystavěna v letech 1912–1914. Adolf Bauer ve vile, umístěné v 
bezprostředním sousedství Libodřického velkostatku, pobýval až do roku 1929. Od roku 1945 
vila připadla obci a byla sídlem její správy. Později tu sídlila například knihovna, mateřská 
škola či kadeřnictví. V roce 1987 byla Bauerova vila prohlášena za kulturní památku, obec 
však neměla na její rekonstrukci prostředky a proto ji v roce 2002 prodala Nadaci českého 
kubismu, jež v letech 2005–2007 provedla, podle projektu Ing. arch. Michala Sborwitze, 
rekonstrukci vily. Oříškem bylo například vytvoření replik keramických obkladů koupelny, 
kterou se podařilo uvést do původního stavu. Rekonstruovaná vila byla v roce 2008 otevřena 
veřejnosti jako muzeum Josefa Gočára a galerie kubistického designu. Dochované části 
interiéru doplňuje kubistický nábytek, porcelán či sochy Otty Gutfreunda. Čelní straně 
budovy dominuje trojice polygonálních rizalitů, nápadná jsou také dekorativní hvězdicová 
orámování oken. Vnitřnímu prostoru dominuje prostorná reprezentativní centrální 
schodišťová hala ve střední části objektu, která je inspirována anglickou vilovou 
architekturou. Interiér doplňují kubistické detaily. V budově se dochovaly části původního 
vnitřního zařízení (krb, schodiště, dřevěná vestavěná skříň, knihovna, koupelna, kotel 
ústředního topení a prádelna), většina vybavení však byla ztracena, přičemž není známa žádná 
fotografie vzhledu původních interiérů. 
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Polní Voděrady 

Polní Voděrady se poprvé připomínají v roce 1088, kdy zde měla majetek vyšehradská 
kapitula (listina, která to dokládá je však padělkem z 12. století). V roce 1359 byla ves 
majetkem Sázavského kláštera, po husitských válkách v zástavě světských držitelů 
sázavského panství. V roce 1547 musel Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka zástavu vrátit 
králi Ferdinandovi I. jako trest za účast v protihabsburském odboji v letech 1546 – 47. V roce 
1552 prodal král Ferdinand I. Polní Voděrady Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova, kterého 
v roce 1566 vystřídal jeho syn Václav. Od Václava Skuhrovského je v roce 1569 koupil Jan 
Myška ze Žlunic. Po jeho smrti v roce 1577 se o majetek rozdělili jeho synové tak, že Polní 
Voděrady získal jako samostatný statek Jan Myška, který si zde postavil tvrz. Další osudy 
obce jsou spojeny s majitelem tvrze a později zámku. 

Zámek - první světský majitel Voděrad Jan Zikmund Myška ze Žlunic zřejmě postavil 
někdy po roce 1569 první tvrz, neboť když majetek získal v roce 1677 jeho syn Jaroslav, tvrz 
byla již obývána. Od roku 1694 se zde střídá několik majitelů, až Voděrady koupil v roce 
1642 Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova. Ten nechal podle některých pramenů vystavět 
západně od poplužního dvora a bývalé tvrze, která později beze stopy zmizela, nový barokní 
zámek, který je jádrem dnešní stavby. Tento údaj však zpochybňuje stavebně-historický 
průzkum zámku, který nepotvrdil barokní zdivo (viz dále), takže pravděpodobně byla pouze 
stará tvrz barokně opravena a i nadále obývána. Po smrti Jana Buriana odkázala jeho 
manželka panství svému synovi z prvního manželství, Františku Albrechtovi Mauricovi z 
Mohrenburgu. Jeho potomci v Polních Voděradech sídlili do roku 1736, kdy ho ve veřejné 
dražbě koupil František Ignác Bukovský z Hustířan. Poté následovalo několik dalších 
majitelů, až statek v roce 1861 koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Pravděpodobně až za 
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tohoto majitele vznikla podle výsledků stavebně-historického průzkumu novostavba dnešního 
zámku a teprve nyní byla stará tvrz zbořena (dnes není známo přesné místo, kde stála).  

Kostel Navštívení Panny Marie stojí v dominantní poloze na západním okraji vsi. 
Byl postaven nejpozději v polovině 14. století na místě románského kostela z 12. století 
vyšehradskou kapitulou nebo sázavským klášterem (oba jsou střídavě uváděni jako majitelé 
obce ve 12. - 14. století). V roce 1759 byla zvýšena věž kostela a v letech 1770 - 71 byl kostel 
upraven barokně, uvažuje se o staviteli Františkovi Jedličkovi (?) z Kolína, který však není 
písemně doložen. 

 

C.1.4. Území hustě zalidněná 
Demografické údaje: 

 Libodřice Polní Voděrady 
První písemná zpráva 1266 1088 
ZUJ: 533483 513148 
ID obce: 8309 2918 
Statut: Obec Obec 
Počet částí 1 1 
Katastrální výměra: 591 ha 406 ha 
Katastrální území 683094 629189 
Počet obyvatel 272 132 
Z toho v produkt. věku 138 76 
Průměrný věk 39,1 42 
Pošta ne ano 
Škola ne ne 
Zdravotnické zařízení ne ne 
Policie ne ne 
Kanalizace (ČOV) ne ne 
Vodovod ne ne 
Plynofikace ne ne 
 Obecní úřad Libodřice 

Telefon:321 790 157,  
Obecní úřad Polní Voděrady 
Telefon:321 790 121  

 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 
Jedná se zemědělskou oblast, kde kvalita ovzduší je ovlivňována především 

dálkovými přenosy a domácími topeništi. Zdroj znečišťování ovzduší - lom Libodřice včetně 
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obalovny živičných směsí jsou relativně nového data (od poloviny 20. století). Veřejná 
dopravní síť je v podstatě  historická  a jako ve všech obdobným případech nevyhovuje 
současným potřebám. Pro odlehčení dopravy realizoval lom účelovou komunikaci směrem na 
Polní Voděrady a realizoval ochranné valy pro snížení akustické zátěže provozem lomu a 
obalovny. V tomto roce (v zimním období) se má realizovat další část ochranného 
protihlukového valu směrem k Libodřicím. 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

C.2.1. Ovzduší  

Klimatické podmínky 

Území patří do mírně teplé klimatické oblasti, okrsek A3. Okrsek A3 je teplý, mírně 
suchý, s mírnou zimou. 

Průměrné měsíční teploty vzduchu pro meteorologickou stanici v Poděbradech 
(nadmořská výška 180 m n. m.) za období let 1931 až 1960 udává následující tabulka. 

 
Průměrné teploty vzduchu (ve °C za období 1931 - 1960) 

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

Poděbrady -1,7 -0,7 3,4 8,8 14 17,3 19,0 18,3 14,6 9,1 4,3 0,3 8,9 

Podle mapy průměrných ročních teplot vzduchu za období 1961 – 1990 (ČHMÚ) patří 
zájmové území do oblasti s průměrnou teplotou  8 – 9 oC. 

Průměrné měsíční a roční srážkové úhrny pro meteorologické stanice Břežany, a 
Křečhoř jsou uvedeny pro období 1931 - 1960 v následující tabulce. 
 
Průměrný úhrn srážek (v mm za období 1931 - 1960) 

Stanice m n.m. I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Rok  
Sadská 258 32 32 28 36 57 60 79 67 39 45 28 31 534 
Křečhoř 290 31 30 30 38 62 68 88 69 43 47 31 32 569 

Pro technické výpočty v oznámení byla uvažována hodnota - roční výšky srážek 550 
mm. 

 

Kvalita ovzduší 

Popis aktuálního stavu imisní zátěže v zájmovém území podle nejbližších měřících 
stanic imisí je uveden v rozptylové studii v příloze 5.  

Obalovna dle stávající legislativy představuje velký zdroj znečišťování ovzduší. 
Dalším významným zdrojem je vlastní lom – střední  zdroj znečišťování ovzduší.  

Informace o kvalitě ovzduší dle nejbližších měřících stanic jsou uvedeny v rozptylové 
studii – příloha 5 a  v rozptylové studii  Krajského programu snižování emisí. 

Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
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ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP.  

Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zveřejněno ve věstníku MŽP. Jako 
nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, 
byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. 
oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu nebo více znečišťujících látek) je 
uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní hodnoty a meze 
tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k  překročení cílového 
imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde došlo 
k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva. V tabulkách IV je 
uvedeno překročení hodnoty imisního a cílového limitu pro ochranu vegetace. Jednotlivé 
údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.  

Zájmová lokalita patří do zóny Středočeský kraj, do správního území stavebního úřadu 
Kolín.  

Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP 
částka 5/2006 sdělení č. 7) nedošlo na území stavebního úřadu Kolín k překročení žádné  
limitní hodnoty.  

Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území 
stavebního úřadu Kolín k překročení denního imisního limitu pro PM10 na 27,4 % území 
(mimo zájmové území). 

Na základě dat z roku 2006 (Věstník 4/2008, částka 4)  došlo k překročení denního 
imisního limitu pro PM10 na 66,3 % území (mimo zájmové území) a k překročení hodnoty 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na 13,6 % správního území stavebního úřadu 
Kolín (mimo zájmové území).  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při 
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 

 

Nejvýznamnější  měřící stanice v okolí: 

název obec Datum 
vzniku 

Datum 
zániku 

provozovat
el 

charakter stanice Rozsah 
měření 

Křečhoř Křečhoř 01.11.1989 01.05.1994 EKOTOX
A 

pozaďová venkovská -  

Kolín SAZ Kolín  01.01.1994  
Zdravotní 
ústav pozaďová městská 

 

obytná PM10, SO2, 
NOx, CO, 
NO, NO2 
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C.2.2. Voda  
Hydrologicky náleží zájmové území do povodí Labe. Areál lomu Libodřice leží na 

rozvodnici Blinky číslo hydrologického pořadí 1-04-06-028 a Voděradského potoka číslo 
hydrologického pořadí 1-04-06-025. 

Zájmové území obalovny patří do povodí Blinky. Plocha povodí Blinky činí 25,567 
km2. Blinka je pravostranným přítokem Výrovky (v Plaňanech), která se vlévá do Labe pod 
Nymburkem. 

Do Blinky je odváděna důlní voda z lomu cca na 10 km toku. 

Výřez vodohospodářské mapy je uveden v příloze 3. 

Podzemní vody 

Podzemní voda v lomu je puklinového charakteru, na které je amfibolitové těleso 
bohaté. Po odtěžení horniny přítoky ustávají. Infiltrace srážkových vod je rovněž malá, což 
souvisí s lokalizací na rozvodnici. 

Zdroje vody 

Vodárna lomu - studna - vydatnost 0,07 l/s. Pitná voda je dovážena balená. 

Pro technologii v lomu je využívána důlní voda (skrápění, mlžení). 

Pro obalovnu se předpokládá využívání vrtané studny v areálu obalovny - odběr vody 
se v současnosti legalizuje.  

C.2.3. Půda  
Záměr se nachází v  areálu lomu na pozemcích označených jako ostatní plocha. 

V okolí lomu jsou pozemky využívané k zemědělským účelům (BPEJ 2.10.10). Popis této 
BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) je uveden dále. Pozemky určené k plnění 
funkcí lesa se nacházejí jihovýchodně od lomu (lokalita zvaná Kamhájek cca 600 m od 
obalovny) a lokalita zvaná Libodřická bažantnice cca 800 m severozápadním směrem od 
obalovny. 

Část zájmové plochy areálu obalovny je dosud více méně formálně vedena jako 
zemědělský půdní fond. Jedná se o území, které je překryto navážkami z lomu a je na něm 
část stávajícího areálu obalovny. Jedná se o nedostatek, který je nutno před realizací záměru 
uvést do souladu  se skutečností. 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu  
2 - region T 2 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 600 - 2 800; prům. roční 

teplota 8 - 9 °C; průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm; pravděpodobnost 
suchých vegetačních období 20 - 30 %, vláhová jistota 2 - 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 

spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice*) 

1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná 
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  
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5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka *) 

0 bezskeletovitá, s příměsí hluboká 
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

BPEJ: 2.10.10 II.třída ochrany 

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie 

 Geomorfologicky patří území do soustavy Česká tabule, podsoustavy Polabská tabule 
a do podcelku Českobrodská tabule. Území je charakterizováno jako plochá pahorkatina. 
Určitou dominantu území tvoří kopec Kamýk (329 m n.m.). 

Amfibolitový pruh začíná u kopce Kamýk a pokračuje ve směru severozápad-
jihovýchod k obci Polní Voděrady.  

 

Geologické podmínky 

Severně a východně od Libodřic vystupují z pleistocenního pokryvu spraší a 
sprašových hlín metamorfované horniny kutnohorského krystalinika, tzv. šternbersko-
čáslavské pestré skupiny. Většinou se jedná o biotit-muskovitové migmatity až metagranity. 
Jihozápadně od obce vystupuje pruh směru SZ-JV, tvořený amfibolity libodřického 
amfibolitového tělesa. Usměrnění tělesa souhlasí s foliací okolních biotitových rul. Novák a 
Vrbová (1996) označují tuto část kutnohorského krystalinika jako malínskou skupinu gfölské 
jednotky. Bazické horniny jsou označovány jako retrográdní eklogitické a diblastické nebo 
granátické amfibolity, přičemž masivní a páskované variety jsou zastoupeny rovněž.  

Masivní typy amfibolitů vykazují reliktní ofitické nebo nematoblastické struktury. 
Jsou složeny z náhodně orientovaných pargasitických amfibolů a intersticiálního oligoklasu. 
V malém množství je přítomen křemen, ilmenit, minerály epidotové skupiny a chlorit. 
Páskované amfibolity se skládají z dominantních tmavých poloh a podřízených felzických 
pásků. Tmavé polohy obsahují převážně feroedenitický amfibol, ve světlých páscích jsou 
hlavními složkami plagioklas (andesin), křemen, minerály epidotová skupiny a kalcit. Podle 
složení světlých pásků se rozlišují dva typy páskovaných amfibolitů. První typ obsahuje ve 
světlých polohách hlavně plagioklas a minerály epidotové skupiny, ve druhém typu jsou 
světlé polohy tvořeny prorůstajícím se plagioklasem a kalcitem.  

Ve formě čoček nebo bloků se v amfibolitech malínské skupiny objevují retrográdní 
eklogity s reliktní symplektitovou stavbou. Vedle amfibolu, plagioklasu a klinopyroxenu 
obsahují i relikty granátu s obsahem 52 % almandinu a 32 % grossuláru.  

Většina amfibolitů malínské skupiny má subalkalický charakter, většina charakteristik 
odpovídá horninám středooceánských hřbetů nebo tholeitům oceánských ostrovů. 

V lomu Libodřice je převážná část bazických metamorfovaných hornin tvořena 
masivním typem amfibolitů tmavě šedé až černé barvy, které místy přecházejí do 
páskovaných nebo granátických typů. Hlavními minerály jsou obecně amfiboly a plagioklasy, 
místy je v proměnlivém množství zastoupen i pyroxen. V páskovaných typech jsou přítomny 
felzické polohy z křemene a živců nebo světle zelené pásky, které jsou tvořeny téměř 
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monominerálním agregátem epidotu. Amfibolity s granátem mají porfyroblastickou texturu, 
místy granáty dosahují velikosti až 5 mm. Amfibol tvoří hypautomorfně omezená, krátce 
sloupcovitá zrna světle zelené barvy s výrazným pleochroismem a složení kolísá mezi 
feroedenitem a pargasitem. Plagioklasy jsou polysynteticky zdvojčatělé, složení odpovídá 
oligoklasu až andezinu. Na horninách jsou místy viditelné postmetamorfní křehké deformace . 

Amfibolity jsou diskordantně protínány žílami metaporfyritů o proměnlivé mocnosti 
20 – 115 cm. Kontak žil je ostrý, žíly často obsahují zaoblené útržky okolních amfibolitů se 
znaky duktilní deformace. Metaporfyrity jsou světle šedé, jemně až drobně zrnité, silně 
zbřidličnatělé horniny. Na základě minerálního složení můžeme žilné horniny klasifikovat 
jako biotitový granodioritový metaporfyrit nebo biotit-amfibolový křemenný dioritový 
porfyrit. Relikty vyrostlic jsou tvořeny plagioklasem, ojediněle biotitem a amfibolem. 
Podstatné minerály tvoří plagioklas, křemen, K-živec a v různém poměru biotit a amfibol. 
Běžnými akcesoriemi je apatit, titanit a zirkon. K intruzi metaporfyritů došlo zřejmě do 
otevřených puklin, následnému sevření a pohybu, který dal vzniknout deformovaným 
amfibolitovým blokům. Poměrně běžně protínají amfibolity také drobné žíly aplitů a 
pegmatitů. 

Lokalita Libodřice je velmi známá především díky nálezům minerálů alpské 
parageneze na puklinách amfibolitů. Alpská parageneze je řazena k typu C s vysokým 
obsahem Ca (podle Bernarda et al., 1981). Popsána zde byla řada minerálů, často se jedná o 
velmi pěkně krystalované ukázky. Mezi nejběžnější minerály alpských žil patří křemen, 
kalcit, klinozoisit, axinit, chlorit, prehnit nebo apofylit, vzácnější jsou titanit, chalkopyrit, 
pyrit, pyrhotin, natrolit, laumontit, datolit nebo analcim.  

Prehnit byl zjištěn ve dvou generacích – starší světle zelená tvoří masivní výplň nebo 
hřebenovité krystaly, mladší generace prehnitu tvoří bílé až světle zelené krystalky. 
Klinozoisit tvoří stébelnaté nebo jehlicovité, šedozelené agregáty, zpravidla spolu s axinitem a 
prehnitem. Feroaxinit tvoří zrna o velikosti až 1 cm, která narůstají na stébelnatá klinozoisit, 
ojediněle byly nalezeny klínovité krystaly o velikosti 30 x 3 mm. Spolu s klinozoisitem a 
prehnitem tvoří feroaxinit tmel ostrohranných úlomků hydrotermálně alterovaného amfibolitu. 
Alterované polohy mají mocnost až 15 cm. Chlorit tvoří jemnozrnné šupinkaté agregáty 
tmavě zelené barvy, často vyplňuje hnízda na okraji žil. Z morfologie kalcitových jedinců a 
agregátů lze usuzovat na minimálně 4 generace tohoto minerálu. Nejběžnějším zeolitem je 
laumontit. Má charakter velmi křehkých stébelnatých agregátů až tlustě jehlicovitých krystalů 
sněhově bílé barvy, které narůstají na prehnit a kalcit. Velmi vzácný je nález molybdenitu, 
který nasedá přímo na amfibolit v trhlině a je doprovázen křišťálem a prehnitem. U apofylitu 
byly zjištěny vysoké obsahy fluoru. 

Podobný typ alpské mineralizace najdeme na více lokalitách v kutnohorském 
krystaliniku, např. v Markovicích nebo v okolí Kutné Hory. 

 

Hydrogeologie 

 Hydrogeologické poměry na lokalitě jsou jednoduché. Podzemní voda v lomu je 
puklinového charakteru, na které je amfibolitové těleso bohaté. Po odtěžení horniny přítoky 
ustávají. Infiltrace srážkových vod je rovněž malá, což souvisí s lokalizací na rozvodnici.  
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Surovinové zdroje 

Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území Libodřice (702260000) mimo 
stanovený dobývací prostor. Lom Libodřice je provozován firmou Českomoravský štěrk a.s.  

Chráněné ložiskové území bylo vyhlášeno Obvodním báňským úřadem Kladno 
4271/89/Ha/St dne 19.3.1990. Dobývací prostor lomu Libodřice byl vyhlášen Stř. KNV zn. 
10408/1960 ze dne 21.3.1960.: 

Na následujících situacích jsou znázorněny hranice chráněná ložisková území 
Libodřice a dobývací prostor (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 
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Kamenolom je v současnosti otevřen na třech etážích: 

I. etáž - báze 332 m n.m.  

II. etáž - báze 320 m n.m.  

III. etáž - báze 307 m n.m.  
 

Popis technologie: 

Rozpojená surovina je naložena na dopravní prostředek a přepravena do násypky 
primárního drtiče DCD 1000x800. Před tímto primárním drtičem je osazen odhliňovací 
hrubotřídič OHT 1250 x 2000. 

Primárně podrcený materiál jde přes volnou skládku se spodním odběrem a 
mezizásobník na druhý stupeň drcení, na kuželový sekundární drtič SVEDAKLA SUPERIOR 
3000 C. 

Materiál pak postupuje na třípodlažní třídič VP3 1500 x 5000 a velikosti sítových 
otvorů 5 mm, 32 mm a 65 mm. 

Trakce 32 - 65 mm je vedena do mezizásobníku a odtud do granulátoru SVEDALA 
HYDROCONE 3000 MF. Materiál podrcený tímto granulátorem je veden na finální 
čtyřsítový třídič VP 4 pro odsítování 2,5 mm, 5 mm, 9 mm a 13 nebo 18 mm. 

Frakce 32- 64 mm je expedována buď jako hotový výrobek na volnou skládku nebo po 
přepnutí klapkou je dopravována k dalšímu podrcení a to do mezizásobníku nad kuželovým 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 79

drtičem SVEDALA SUPERIOR 3000 C. Do tohoto drtiče je vedeno i nadsítné (přepad ze síta 
65 mm). 

Finální výrobky jsou dopravovány pasy a skluzy do expedičních sil. 

Popis zařízení ke snižování emisí: 

Místa prašnosti primárního drtiče a výsypu primárně podrceného materiálu na volně 
loženou skládku se spodním odběrem nejsou odprášeny samostatným odsávacím zařízením, 
ale jsou zkrápěny vodu (mlžení). 

Ostatní zdroje prašnosti jsou ošetřeny textilními filtry s regenerací: 

− tzv. okruhem 100o, a to pomocí textilního odlučovače s vyústěním odpadního 
plynu do ovzduší komínem o výšce 30 m 

− tzv. okruhem 200o, a to pomocí textilního odlučovače s vyústěním odpadního 
plynu do ovzduší komínem o výšce 100 m 

 

Seizmicita 

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti 
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového 
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je 
dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších 
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny 
H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g. 

 

Radon 

 Podle následující situace (zdroj: mapa radonového indexu geologického podloží) patří 
předmětné území do kategorie přechodného radonového rizika.  
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Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.  

Kategorie radonového  Objemová aktivita radonu (kBq. m-3) při propustnosti podloží 
rizika nízké střední vysoké 

1. nízké <30 <20 <10 
2. střední 30-100 20-70 10-30 
3. vysoké >100 >70 >30 

 

C.2.5. Fauna a flóra 
Dle fytogeografického členění se zájmové území se nachází v obvodu Českého 

termofytika, okresu Střední Polabí, podokresu Poděbradské Polabí. 

Geobotanická charakteristika lokality 

Fytogeografické členění 

Fytogeografická oblast: mezofytikum 

Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum 

Fytogeografický okres: Polabí 

Fytogeografický podokres: Kutnohorská pahorkatina 

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 

Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 

Vzhledem k tomu, že obalovna má být realizována na místě stávající obalovny a 
realizací nejsou zasaženy ozeleněné plochy, dřeviny rostoucí mimo les ani náletové křoviny 
nebyl v rámci zpracování předkládaného oznámení zpracován botanické posudek, neboť 
nejsou vhodné podmínky pro vznik biotopů. 

Podrobný biologický průzkum v lomu Libodřice a v okolí byl prováděn v rámci 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle 244/92 Sb. - Rozšíření těžebního 
prostoru lomu Libodřice (2001). 

V celém sledovaném území nebyly nalezeny druhy zvláště chráněné podle vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

C.2.6. Krajina 

Nová obalovna má být situována v místě stávající obalovny na severním okraji 
provozovaného kamenolomu v nadmořské výšce cca 302 m.  

Území je charakterizováno jako plochá pahorkatina. Určitou dominantu území tvoří 
kopec Kamýk (329 m n.m. ) 

Od obce Libodřice je lom odcloněn budovanými protihlukovými zemními valy 
v severním předpolí lomu Libodřice. 
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C.2.7. Hmotný majetek 

Realizací záměru nedochází k dotčení cizích zájmů nebo cizího hmotného majetku. 

 

C.2.8. Hluk 

Jedním z důvodů budování zemních valů v severním předpolí lomu Libodřice 
provozovatelem lomu je mimo jiné hlukové odclonění provozu od obytné zástavby. 

 

C.2.9. Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Doprava 

V území není prováděno pravidelné sčítání frekvence dopravy. V rámci oznámení bylo 
provedeno sčítání - příloha 7. 
 

Územní plánování 

Realizace záměru je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce 
Libodřice - viz příloha v části H. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  
A  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a  
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,  
frekvence a vratnosti) 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Záměr je umístěn do stávajícího areálu zázemí  kamenolomu Libodřice, kde je již 

obalovna živičných směsí delší dobu provozována.  

 Vzhledem k lokalizaci obalovny mohou být vlastním provozem obalovny ovlivněni 
jen pracovníci vlastní obalovny.  

Nejbližší obytné objekty jsou v Libodřicích a to severovýchodním směrem. 

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 
odstavce. 

Realizace záměru 

Vlastní výstavba není náročná, protože v podstatě se jedná o terénní práce, zhotovení 
základů a montáž technologie, příp. realizace zpevněných ploch.  

Dle nařízení vlády 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný 
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3): 

posuzovaná doba (hod.) korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 
hodin (část C přílohy č. 3): 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1] 

kde  t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou 

 LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11 
odst. 3 
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Provoz záměru 

 Mezi zdravotní problematiku obalovny (kterou je účelné v rámci posuzovaného 
záměru posoudit), včetně dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout: 

⇒ pracovní prostředí 
• ovzduší 
• hluk 
• vibrace 

⇒znečištění ovzduší 
• tuhými znečišťujícími látkami  
• plynnými emisemi 
• polycyklickými aromatickými uhlovodíky 
• ostatními polutanty - pachovými  

⇒hluková zátěž 

⇒práce s rizikovými látkami 

⇒znečištění vody a půdy 

⇒havarijní stavy 
 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů 
do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která 
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře. 

 

Pracovní prostředí 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou od 1. 1. 2008 dány nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny na (§ 2): 

- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek 
(zátěž teplem a zátěž chladem) 

- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, 
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické 
karcinogenity a azbest) 

- biologické činitele (mikroorganismy, buněční kultury a endoparaziti, kteří mohou 
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu) 

- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční 
manipulace s břemeny) 
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Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem 
nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné 
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné 
expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení. 

Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu 
v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich 
přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 části A nařízení vlády 
361/2007: 

PEL NPK-P škodlivina číslo CAS 
mg/m3 

poznámky 

NOx 10102-43-9 10 20  
SO2 7446-09-5 5 10  
CO 630-08-0 30 150 P 
formaldehyd 50-00-0 0,5 1 D,S 
CS2 (sirouhlík) 75-15-0 10 20 D 
Naftalen 91-20-3 50 100  
Benzo(a)pyren 50-32-8 0,005 0,025 D,P 

PEL - přípustné expoziční limity 
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na 

kůži 
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
S - látka má senzibilizační účinek 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services 

 
PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr 
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu 
znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u 
něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti 
a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace 
zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky 
nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 
jejich přípustných expozičních limitů.  
 

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být 
zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s 
nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky 
měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací smí být během osmihodinové 
směny nejvýše čtyři, hodnocené s odstupem nejméně jedné hodiny.  

 

Benzo(a)pyren je v tabulce C v příloze č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. v platném 
označen jako karcinogen kategorie 2, mutagen kategorie 2 a toxický pro reprodukci kategorie 
2. Mezi karcinogeny skupiny 2 patří ještě další ze skupiny PAU. 

 
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii 

dopravní prostředky a případně sekundární prašnost.  
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V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. 
V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) 
prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se 
rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. 
Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části 
dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je 
stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu 
fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen. 

Podle dosavadních měření na obalovnách živičných směsí není problém 
s dodržováním hodnoty přípustného expozičního limitu v respirabilní frakci PELr i v celkové 
koncentraci prachu PELc. 

Hluk 
 Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

-  akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

-  funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 

-  funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od 
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro 
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) 
vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s. 
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je 
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.  
 

 LAeq.8h 
velín 60 dB 
ostatní pracoviště 85 dB 

 

Podle dosavadních měření na obalovnách živičných směsí lze konstatovat, že obecně 
povolená expozice hluku vypočtená pro osmihodinovou pracovní směnu je u všech profesí 
dodržena. 
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Vibrace 

 Vibracím v obalovně může být vystavena obsluha kolového nakladače. Dodržování 
legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného zařízení. Nově dodávané kolové 
nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými legislativními předpisy. U starších 
zařízení jsou většinou prováděna měření.  

Životní prostředí 

Znečištění ovzduší 
 

Znečištění ovzduší způsobené provozem obalovny se týká  

• bodových zdrojů  
• plošných zdrojů  
• liniových zdrojů  

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii 
(příloha 5). Za hlavní polutanty lze považovat u  

• bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý, organické látky (z toho v daném případě zvláště PAU a pachové 
složky) 

• plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý, 
oxid siřičitý, organické látky (z toho z dopravních prostředků zvláště benzen) 

• liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod 

Obalovny živičných směsí měly nařízením vlády č. 353/2002 Sb. stanoven emisní 
limit pro PAU. Toto nařízení vlády bylo zrušeno nařízením vlády 615/2006 Sb., které platí od 
1. 1. 2007. Dle tohoto NV již obalovny živičných směsí nemají stanovený emisní limit pro 
PAU. Přesto je tato problematika v předkládaném oznámení podrobně řešena.  

 Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány nařízením 
vlády 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice (PM10), 
pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a 
hodnoty cílových imisních limitů pro benzen a benzo(a)pyren jsou uvedeny v rozptylové 
studii viz příloha 5.  

Imisní limit pro obtěžování zápachem byl dán vyhláškou č. 356/2002 Sb. v § 15 odst. 
6. a zrušen vyhláškou 363/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006. Emisní limity 
pro pachové látky byly dány v příloze č. 2 vyhlášky 356/02 Sb. a zrušeny vyhláškou 363/2006 
Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006. 

Toxikologické vlastnosti plynných emisí jsou uvedeny v příloze 9 - Vyhodnocení 
vlivů záměru na obyvatelstvo. 

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu obalovny bylo 
provedeno v rozptylové studii (příloha 5). 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:  

anorganické znečištění: NO2, frakce PM10, SO2 - volba těchto znečišťujících látek souvisí 
s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů (z pohybu nakladače v areálu 
obalovny, plošný zdroj dále představují nákladní automobily v prostoru obalovny). Ve 
výpočtu jsou dále zahrnuty liniové zdroje znečištění ovzduší z dopravy.  
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organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen, CS2, formaldehyd, naftalen a pro 
sumu PAU, vyjádřeno jako BaP. 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 
50 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů a dále pro 3 body mimo výpočtovou 
síť (u nejbližších obytných objektů). 

 Výpočtová síť a výpočtové body jsou patrné z tabulkového a mapového podkladu, 
který je součástí předložené rozptylové studie v příloze 5.  

  Rozptylová studie byla zpracována v těchto variantách: 

 pro stávající stav: 

Varianta A - maximální - 79 000 t/rok obalovaných živičných směsí  

Varianta B - reálná - do 56 500 t/rok obalovaných živičných směsí  

 pro budoucí stav 

Varianta C - maximální - 140 000 t/rok obalovaných živičných směsí  

Varianta D - reálná - do 100 000 t/rok obalovaných živičných směsí  

Výsledky rozptylové studie jsou presentovány v následujících tabulkách, v detailech 
odkazujeme na přílohu 5. 

VARIANTA A 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,016806 0,857081 0,064228 0,331955 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,367237 15,532895 1,513289 11,598596 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,030554 1,558318 0,085930 0,444129 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,676982 28,634105 2,789661 21,381459 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,018662 0,951658 0,150379 0,777225 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,351866 14,882844 1,449948 11,113190 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,411063 17,386497 1,693865 12,982705 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,003480 0,177527 0,019562 0,101108 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000075 0,003839 0,000405 0,003379 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,011525 0,487453 0,047489 0,363986 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000013 0,000656 0,000073 0,000609 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,004298 0,181795 0,020262 0,168851 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000413 0,021044 0,002345 0,019546 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,137893 5,832379 0,650054 5,417113 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001321 0,067314 0,007502 0,062521 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,441078 18,656115 2,079336 17,327800 
 

VARIANTA B 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,012019 0,612976 0,045935 0,237411 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,367237 15,532884 1,513281 11,598587 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,021852 1,114494 0,061457 0,317637 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,676982 28,634096 2,789657 21,381417 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,013347 0,680616 0,107549 0,555863 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,351866 14,882844 1,449948 11,113190 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,411063 17,386497 1,693865 12,982705 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002489 0,126966 0,013991 0,072312 
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VARIANTA B 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000054 0,002745 0,000290 0,002416 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,011525 0,487453 0,047489 0,363986 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000009 0,000469 0,000052 0,000436 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,004298 0,181795 0,020262 0,168851 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000296 0,015051 0,001677 0,013979 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,137893 5,832379 0,650054 5,417113 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000944 0,048142 0,005366 0,044715 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,441078 18,656115 2,079336 17,327800 

 
VARIANTA C 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,017926 0,914220 0,068509 0,354085 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,391719 16,568511 1,614167 12,371874 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,032591 1,662206 0,091659 0,473738 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,722114 30,543099 2,975635 22,806916 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,019891 1,014318 0,160280 0,828400 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,375034 15,862785 1,545418 11,844923 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,438129 18,531287 1,805395 13,837533 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,003710 0,189216 0,020851 0,107765 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000090 0,004607 0,000486 0,004055 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,013830 0,584943 0,056987 0,436784 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000022 0,001137 0,000127 0,001056 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,007450 0,315112 0,035121 0,292676 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000531 0,027023 0,003011 0,025099 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,177073 7,489549 0,834756 6,956293 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001700 0,086680 0,009661 0,080509 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,567977 24,023536 2,677568 22,313061 

 
VARIANTA D 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,012804 0,653014 0,048935 0,252918 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,391719 16,568409 1,614167 12,371826 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,023280 1,187290 0,065471 0,338384 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,722114 30,543036 2,975635 22,806845 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,014208 0,724513 0,114486 0,591714 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,375034 15,862785 1,545418 11,844923 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,438129 18,531287 1,805395 13,837533 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002650 0,135155 0,014893 0,076975 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000064 0,003290 0,000347 0,002896 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,013830 0,584943 0,056987 0,436784 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000016 0,000812 0,000091 0,000754 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,007450 0,315112 0,035121 0,292676 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000379 0,019302 0,002151 0,017928 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,177073 7,489549 0,834756 6,956293 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001215 0,061915 0,006901 0,057506 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,567977 24,023536 2,677568 22,313061 
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Dále je uveden komentář k jednotlivým posuzovaným škodlivinám. 

Tuhé znečišťující látky 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,030554 1,558318 0,085930 0,444129 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,676982 28,634105 2,789661 21,381459 
                                                            VARIANTA B 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,021852 1,114494 0,061457 0,317637 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,676982 28,634096 2,789657 21,381417 
 Obalovna dle záměru                      VARIANTA C 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,032591 1,662206 0,091659 0,473738 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,722114 30,543099 2,975635 22,806916 
                                                          VARIANTA D 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,023280 1,187290 0,065471 0,338384 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,722114 30,543036 2,975635 22,806845 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002037 0,103888 0,005729 0,029609 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,045132 1,908994 0,185974 1,425457 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001428 0,072796 0,004014 0,020747 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,045132 1,90894 0,185978 1,425428 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska 
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr 
potom 50 µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok). 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje na nejbližší stanici AIM ve vztahu k zájmovému území (ZÚ č.1191) 
překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k překračování 24 hodinových 
koncentrací pro frakci PM10. 

Stávající obalovna vnáší do území při teoretické kapacitě imisní příspěvky 
suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 1,56 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Stávající obalovna vnáší do území při reálné kapacitě imisní příspěvky 
suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 1,12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,32 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Uvedené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru při reálném stávajícím provozu 
existující obalovny jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.  

Nově navrhovaná obalovna bude vnášet do území při teoretické kapacitě imisní 
příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 1,66 µg.m-3 ve výpočtové 
síti a do 0,48 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Nově navrhovaná obalovna bude vnášet do území při reálné kapacitě imisní příspěvky 
suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 1,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
0,34 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
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Uvedené nové příspěvky (při reálné i teoretické kapacitě) v porovnání se stávajícími 
příspěvky z provozu obalovny jsou nepatrně vyšší, avšak z hlediska absolutního nárůstu se 
jedná o zcela zanedbatelné imisní příspěvky. 

Ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik souvisejících s roční průměrnou koncentrací 
lze v podstatě konstatovat, že při provozu nové obalovny s její reálnou kapacitou se imisní 
situace v zájmovém území ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru PM10 v podstatě 
nezmění. 

Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice 
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek pohybuje při 
provozu stávající obalovny při teoretické kapacitě  do 28,64 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 
12,39 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.   

Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice 
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek pohybuje při 
provozu stávající obalovny při reálné v zásadě ve shodných příspěvcích jako při teoretické 
kapacitě, změny v emisích  souvisejících s dopravou se na imisní zátěži prokazatelněji 
neprojevují, jak je patrné ze sumarizačních tabulek. 

Příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru ze stávajícího reálného provozu 
obalovny jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území. 

V porovnání se stávajícím stavem tak lze očekávat navýšení příspěvků k imisní zátěži 
frakce PM10 pouze nevýznamně. 

 

Oxidy dusíku 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,016806 0,857081 0,064228 0,331955 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,367237 15,532895 1,513289 11,598596 
                                                            VARIANTA B 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,012019 0,612976 0,045935 0,237411 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,367237 15,532884 1,513281 11,598587 
 Obalovna dle záměru                      VARIANTA C 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,017926 0,914220 0,068509 0,354085 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,391719 16,568511 1,614167 12,371874 
                                                          VARIANTA D 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,012804 0,653014 0,048935 0,252918 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,391719 16,568409 1,614167 12,371826 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,00112 0,057139 0,004281 0,02213 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,024482 1,035616 0,100878 0,773278 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000785 0,040038 0,003 0,015507 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,024482 1,035525 0,100886 0,773239 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru. 
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Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje možnost překračování ročního respektive hodinového imisního limitu 
v zájmovém území. V imisním pozadí lze uvažovat i provoz stávající obalovny, i když je 
nutné upozornit na vzdálenost nejbližší stanice AIM od místa posuzovaného záměru. 

Stávající obalovna  vnáší při teoretické kapacitě do území imisní příspěvky NO2 
v ročních koncentracích do 0,87 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,33 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. 

Stávající obalovna  vnáší při reálné kapacitě do území imisní příspěvky NO2 v ročních 
koncentracích do 0,62 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,24 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Uvedené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru při reálném stávajícím provozu 
existující obalovny jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.  

Nově uvažovaná obalovna bude při teoretické kapacitě vnášet do území imisní 
příspěvky NO2 v ročních koncentracích do 0,92 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,36 µg.m-3  u 
bodů mimo výpočtovou síť. 

Nově uvažovaná obalovna bude při reálné kapacitě vnášet do území imisní příspěvky 
NO2 v ročních koncentracích do 0,65 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,26 µg.m-3  u bodů mimo 
výpočtovou síť. 

Uvedené nové příspěvky (při reálné i teoretické kapacitě) v porovnání se stávajícími 
příspěvky z provozu obalovny jsou nepatrně vyšší, avšak z hlediska absolutního nárůstu se 
jedná o zcela zanedbatelné imisní příspěvky. 

Ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik souvisejících s roční průměrnou koncentrací 
lze v podstatě konstatovat, že při provozu nové obalovny s její reálnou kapacitou se imisní 
situace v zájmovém území ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru NO2 v podstatě 
nezmění. 

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se stávající obalovna při teoretické 
kapacitě  podílí příspěvkem maximálně do 15,54 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11,60 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť.  

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru NO2 se stávající obalovna při reálné 
kapacitě  podílí v podstatě  shodným příspěvkem jako při teoretickém maximu, rozdíly 
související s bilancemi z dopravy se ve výpočtu (jak je patrné z tabulek) v zásadě nijak 
významněji neprojevují. 

Nově navrhovaná obalovna se bude podílet při teoretické kapacitě příspěvkem 
maximálně do 16,59 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 12,38 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru NO2 se nová obalovna při reálné 
kapacitě  podílí v podstatě  shodným příspěvkem jako při teoretickém maximu, rozdíly 
související s bilancemi z dopravy se ve výpočtu (jak je patrné z tabulek) v zásadě nijak 
významněji neprojevují. 

Uvedený příspěvek  lze označit za relativně akceptovatelný a v porovnání se 
stávajícím provozem obalovny pouze nevýznamně vyšší z hlediska příspěvků k hodinovému 
aritmetickému průměru NO2. 

 

Oxid siřičitý 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 
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Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,018662 0,951658 0,150379 0,777225 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,351866 14,882844 1,449948 11,113190 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,411063 17,386497 1,693865 12,982705 
                                                            VARIANTA B 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,013347 0,680616 0,107549 0,555863 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,351866 14,882844 1,449948 11,113190 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,411063 17,386497 1,693865 12,982705 
 Obalovna dle záměru                      VARIANTA C 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,019891 1,014318 0,160280 0,828400 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,375034 15,862785 1,545418 11,844923 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,438129 18,531287 1,805395 13,837533 
                                                          VARIANTA D 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,014208 0,724513 0,114486 0,591714 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,375034 15,862785 1,545418 11,844923 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,438129 18,531287 1,805395 13,837533 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001229 0,06266 0,009901 0,051175 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023168 0,979941 0,09547 0,731733 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,027066 1,14479 0,11153 0,854828 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000861 0,043897 0,006937 0,035851 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023168 0,979941 0,09547 0,731733 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,027066 1,14479 0,11153 0,854828 

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí 
hodnota imisního limitu 125 µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru a 350 
µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje překračování ročního ani  24 hodinového  imisního limitu. 

Stávající obalovna vnáší do území ve výpočtové síti při teoretické kapacitě  imisní 
příspěvky SO2 v ročních koncentracích do 0,96 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,78 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť.  

Stávající obalovna vnáší do území ve výpočtové síti při reálné kapacitě  imisní 
příspěvky SO2 v ročních koncentracích do 0,69 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,56 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť.  

Uvedené příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru při reálném stávajícím provozu 
existující obalovny jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území.  

Nově navrhovaná obalovna bude vnášet při teoretické kapacitě do území ve výpočtové 
síti imisní příspěvky SO2 v ročních koncentracích do 0,47 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,27 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Nově navrhovaná obalovna bude vnášet při reálné kapacitě do území ve výpočtové síti 
imisní příspěvky SO2 v ročních koncentracích do 1,02 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,83 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Uvedený příspěvek lze označit při zohlednění znalostí o pozadí za malý a málo 
významný s tím, že roční imisní limit pro SO2 stanoven není. 
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Ve vztahu k aritmetickému průměru za 24 hodin se stávající  obalovna podílí na imisní 
zátěži  příspěvkem do 14,89 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 11,12 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť.  Příspěvky platí jak pro teoretickou, tak i pro reálnou kapacitu obalovny. 

Uvedené příspěvky k aritmetickému průměru za 24 hodin jsou zahrnuty ve stávajícím 
imisním pozadí zájmového území.  

Nově navrhovaná obalovna ve vztahu k aritmetickému průměru za 24 hodin bude 
vnášet do území ve výpočtové síti imisní příspěvky SO2 do 15,86  µg.m-3 a do 11,85 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť. Příspěvky platí jak pro teoretickou, tak i pro reálnou kapacitu 
obalovny. 

Uvedený  příspěvek znamená navýšení oproti stávajícím příspěvkům, avšak s ohledem 
na měřené koncentrace v zájmovém území  by neměl znamenat podstatnější změnu v imisní 
situaci . 

Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se stávající  obalovna podílí na 
imisní zátěži příspěvkem maximálně do 17,39 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 12,99 µg.m-3 u 
bodů mimo výpočtovou síť. Příspěvky platí jak pro teoretickou, tak i pro reálnou kapacitu 
obalovny. 

Nově navrhovaná obalovna ve vztahu k aritmetickému průměru za 1 hodinu bude 
vnášet do území ve výpočtové síti imisní příspěvky SO2 do 18,54 µg.m-3 ve výpočtové síti a 
do 13,84 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Příspěvky platí jak pro teoretickou, tak i pro 
reálnou kapacitu obalovny. 

Uvedený  příspěvek i s ohledem na měřené koncentrace v zájmovém území  by taktéž 
neměl znamenat podstatnější změnu v imisní situaci zájmového území. 

 

Benzen 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,003480 0,177527 0,019562 0,101108 
                                                            VARIANTA B 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002489 0,126966 0,013991 0,072312 
 Obalovna dle záměru                      VARIANTA C 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,003710 0,189216 0,020851 0,107765 
                                                          VARIANTA D 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002650 0,135155 0,014893 0,076975 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,00023 0,011689 0,001289 0,006657 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000161 0,008189 0,000902 0,004663 

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 
µg.m-3. V nejbližším zájmovém území  nelze najít stanici, která by relevantně monitoroval 
stávající pozadí. Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmovém území lze za rozhodující zdroj 
benzenu považovat především dopravu, lze celkem spolehlivě s ohledem na charakteristiku 
dopravního prosu konstatovat, že imisní pozadí této škodliviny v zájmovém území je nízké. 
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Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že 
jsou ve stávajícím stavu při teoretické kapacitě dosahovány příspěvky pohybující se ve 
výpočtové síti do  0,18 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,11 µg.m-3, při reálné 
kapacitě  potom ve výpočtové síti do  0,13 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,08 
µg.m-3. Uvedené příspěvky lze označit za malé a málo významné. 

Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že 
jsou ve výhledovém stavu při teoretické kapacitě dosahovány příspěvky pohybující se ve 
výpočtové síti do  0,19 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,11 µg.m-3, při reálné 
kapacitě  potom ve výpočtové síti do  0,14 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,08 
µg.m-3. Uvedené příspěvky lze označit za malé a málo významné, v porovnání se stávající 
reálnou kapacitou obalovny za celkem shodné. 

Jak je patrné z uvedených příspěvků, lze je ve vztahu k imisní zátěži považovat za 
zanedbatelné nijak neovlivňující stávající pozadí zájmového území, které však nelze 
spolehlivě z dostupných podkladů stanovit. 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5). Polycyklické aromatické uhlovodíky 
jsou vyjádřeny jako benzo(a)pyren - BaP: 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000075 0,003839 0,000405 0,003379 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,011525 0,487453 0,047489 0,363986 
                                                          VARIANTA B  
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000054 0,002745 0,000290 0,002416 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,011525 0,487453 0,047489 0,363986 
 Obalovna dle záměru                    VARIANTA C 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000090 0,004607 0,000486 0,004055 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,013830 0,584943 0,056987 0,436784 
                                                          VARIANTA D  
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000064 0,003290 0,000347 0,002896 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,013830 0,584943 0,056987 0,436784 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000015 0,000768 0,000081 0,000676 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,002305 0,09749 0,009498 0,072798 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,00001 0,000545 0,000057 0,00048 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,002305 0,09749 0,009498 0,072798 

Z hlediska příspěvků k imisní zátěži BaP byly vypočteny při teoretické kapacitě 
stávající obalovny příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru do 0,003839 ng.m-3, při 
reálné kapacitě stávající obalovny potom do  0,002745 ng.m-3. 

Nová obalovna bude vnášet při teoretické kapacitě příspěvky k ročnímu aritmetickému 
průměru do  0,004607 ng.m-3, při reálné kapacitě stávající obalovny potom do  0,003290 
ng.m-3. 

Uvedené příspěvky ve všech řešených variantách jsou hluboce pod stanoveným 
cílovým imisním limitem z hlediska ročního aritmetického průměru.  
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Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou u nejbližších objektů obytné 
zástavby vypočteny příspěvky 0,364 ng.m-3 ve vztahu ke stávající obalovně při reálném 
výkonu a obdobné příspěvky při teoretickém výkonu obalovny. 

Z hlediska provozu nové obalovny jsou potom ve vztahu k hodinovému aritmetickému 
průměru vypočteny při reálném výkonu příspěvky k imisní zátěži do 0,437  ng.m-3 a obdobné 
příspěvky při teoretickém výkonu obalovny. 

 

Naftalen 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000013 0,000656 0,000073 0,000609 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,004298 0,181795 0,020262 0,168851 
                                                          VARIANTA B  
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000009 0,000469 0,000052 0,000436 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,004298 0,181795 0,020262 0,168851 
 Obalovna dle záměru                    VARIANTA C 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000022 0,001137 0,000127 0,001056 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,007450 0,315112 0,035121 0,292676 
                                                          VARIANTA D  
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000016 0,000812 0,000091 0,000754 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,007450 0,315112 0,035121 0,292676 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000009 0,000481 0,000054 0,000447 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,003152 0,133317 0,014859 0,123825 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000007 0,000343 0,000039 0,000318 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,003152 0,133317 0,014859 0,123825 

Výpočet krátkodobých koncentrací naftalenu prokázal, že hodinové koncentrace jsou 
v obou řešených variantách ve stávajícím stavu (do 0,182 ng.m-3) i v obou řešených 
variantách ve výhledovém stavu (do 0,315 ng.m-3) výrazně pod prahem čichové postižitelnosti 
140 µg.m-3. 

Příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru naftalenu se pohybuje u stávající 
obalovny při reálné kapacitě do 0,0005 ng.m-3, při teoretické kapacitě do 0,0007 ng.m-3, což 
lze označit v obou případech za příspěvek nevýznamný. 

Příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru naftalenu se pohybuje u nové obalovny 
při reálné kapacitě do 0,0008 ng.m-3, při teoretické kapacitě do 0,0011 ng.m-3, což lze taktéž 
označit v obou případech za nevýznamný příspěvek. 

 

Sirouhlík 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                        VARIANTA A 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000413 0,021044 0,002345 0,019546 
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Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,137893 5,832379 0,650054 5,417113 
                                                          VARIANTA B  
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000296 0,015051 0,001677 0,013979 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,137893 5,832379 0,650054 5,417113 
 Obalovna dle záměru                    VARIANTA C 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000531 0,027023 0,003011 0,025099 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,177073 7,489549 0,834756 6,956293 
                                                          VARIANTA D  
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000379 0,019302 0,002151 0,017928 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,177073 7,489549 0,834756 6,956293 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000118 0,005979 0,000666 0,005553 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,03918 1,65717 0,184702 1,53918 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000083 0,004251 0,000474 0,003949 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,03918 1,65717 0,184702 1,53918 

Z hlediska koncentrací sirouhlíku ve stávajícím i výhledovém stavu je v  hodinových 
koncentracích dosaženo hodnot v jednotkách ng.m-3 (do 5,84 ng.m-3 ve stávajícím stavu a do 
7,49 ng.m-3 ve výhledovém stavu při provozu nové obalovny), což  znamená, že v žádném 
výpočtovém bodě nebyl překročen práh čichové postižitelnosti (3,4 µg.m-3) . Lze tudíž 
konstatovat, že z hlediska této znečišťující látky se zápach u trvale obydlené zástavby 
neprojeví.  

Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru sirouhlíku se ve stávajícím stavu při 
reálné kapacitě obalovny pohybují  do 0,0151 ng.m-3

, při teoretické kapacitě obalovny do 
0,0210 ng.m-3, což lze označit jako malé a nevýznamné příspěvky. 

Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru sirouhlíku se ve výhledovém stavu při 
reálné kapacitě obalovny pohybují  do 0,0192 ng.m-3

, při teoretické kapacitě obalovny do 
0,0270 ng.m-3, což lze taktéž označit jako malé a nevýznamné příspěvky. 

 

Formaldehyd 

Podle výsledků rozptylové studie (příloha 5): 

Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

 Stávající obalovna                     VARIANTA A 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001321 0,067314 0,007502 0,062521 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,441078 18,656115 2,079336 17,327800 
                                                       VARIANTA B  
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000944 0,048142 0,005366 0,044715 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,441078 18,656115 2,079336 17,327800 
 Obalovna dle záměru                 VARIANTA C 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001700 0,086680 0,009661 0,080509 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,567977 24,023536 2,677568 22,313061 
                                                      VARIANTA D  
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,001215 0,061915 0,006901 0,057506 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,567977 24,023536 2,677568 22,313061 
 Rozdíl variant – Varianta C - A 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000379 0,019366 0,002159 0,017988 
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Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 
minimum maximum minimum maximum 

PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,126899 5,367421 0,598232 4,985261 
 Rozdíl variant – Varianta D - B 
PAU (BaP) aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000271 0,013773 0,001535 0,012791 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,126899 5,367421 0,598232 4,985261 

Z hlediska výpočtů hodinových koncentrací formaldehydu výpočet prokázal, že 
maximální hodinové koncentrace se pohybují ve stávajícím stavu do 18,66 ng.m-3 , ve 
výhledovém stavu  při provozu nové obalovny potom do 24,03 ng.m-3. 

Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru formaldehydu se ve stávajícím stavu 
pohybují  do 0,048 ng.m-3, při teoretické kapacitě obalovny do 0,067   ng.m-3, což lze označit 
jako malé a nevýznamné příspěvky. 

Příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru formaldehydu se ve výhledovém stavu 
při reálné kapacitě obalovny pohybují  do 0,062 ng.m-3

, při teoretické kapacitě obalovny do 
0,087ng.m-3, což lze taktéž označit jako malé a nevýznamné příspěvky. 

 

Pro výše uvedené pachově problematické látky (formaldehyd, sirouhlík, naftalen) byl 
výpočet proveden také pro bezprostřední blízkost komunikací pro případ nezaplachtovaného 
auta. Jak je z výsledků dále patrné, hodnot detekujících práh čichové postižitelnosti bylo 
dosaženo u sirouhlíku do vzdálenosti 5 m od komunikace při rychlosti pohybu nákladního 
automobilu 50 km/hod. Vzhledem k situování obalovny mimo souvislou zástavbu a vzhledem 
k pouze občasnému projevu zápachu při průjezdu vozidla lze tuto skutečnost považovat za 
akceptovatelnou, i když při průjezdu vozidla je nezbytné ji označit za skutečnost ovlivňující 
faktor pohody obyvatelstva v bezprostředním dosahu tohoto vlivu. 

Je uvažován extrémní případ, kdy auto převážející obalovanou směs není 
zaplachtované. Výsledky šetření imisní situace při dopravě živičných směsí jsou při průměrné 
rychlosti 50 km/hod uvedeny v následující tabulce: 

Polutant Rychlost Emisní 
vydatnost 

kolmá vzdálenost od osy komunikace 
(m) 

  [km/hod] [µµµµg/s/km] 0 5 10 15 
   µg/m3 

sirouhlík 50 1,368 3,97 3,41 3,18 3,01 
formaldehyd 50 4,392 12,74 10,94 10,2 9,67 

  [ng/s/km] ng/m3 
naftalen 50 3,3027 9,58 8,23 7,67 7,27 

Pozn.: zvýrazněny jsou hodnoty, kde je překročen práh čichové postižitelnosti 

Známé nejnižší, dle literatury dostupné, čichové prahy: 

• formaldehyd  65 µg.m-3 
• sirouhlík  3,4 µg.m-3  
• naftalen  140 µg.m-3  

 

Jsou posuzovány jednotlivé škodliviny. Stěží lze postihnout jejich kombinaci. Pokud 
bychom teoreticky předpokládali, že pachové vjemy působí v případě těchto látek součtově a 
překročení čichového prahu označili 1, pak dostaneme následující výsledek: 
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 kolmá vzdálenost od osy komunikace 
(m) 

 0 5 10 15 
 podíl na čichovém prahu 

sirouhlík 1,167647 1,002941 0,935294 0,885294 
formaldehyd 0,196 0,168308 0,156923 0,148769 
naftalen 0,000091 7,81E-05 7,29E-05 6,91E-05 
celkem 1,363738 1,171327 1,09229 1,034132 

Za uvedených předpokladů, dochází tedy ve všech případech k překročení čichového 
prahu. To odpovídá i skutečnosti, že převoz obalovaných živičných směsí je doprovázen 
čichovými vjemy.  

V případě transportu obalovaných směsí je nutno i nadále trvat na zaplachtování 
vozidla odvážející obalovanou směs z obalovny.  

 

Celkově lze tudíž predikovat závěr, že provoz navrhované obalovny je ve vztahu ke 
zjištěným hodnotám imisní zátěže a následně i ve vztahu k obyvatelstvu akceptovatelný a 
neznamená v žádné z hodnocených škodlivin výraznější ovlivnění stávajícího imisního pozadí 
v zájmovém území. Z porovnání obou uvažovaných kapacit obalovny je patrné, že rozdíly 
v příspěvcích k imisní zátěži řešených variant nejsou významné. 

 

Hluková zátěž 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení 
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*), 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů  
* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 
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3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a 
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

Akustická studie pro daný záměr byla zpracována - příloha 6. Pro posouzení 
hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech byly zvoleny 3 referenční 
body, představujících nejbližší obytné objekty. V těchto bodech byl proveden výpočet 
hlukové zátěže.  

Umístění referenčních bodů (1 - 3) pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z map 
hlukových pásem v akustické studii. 

V akustické studii byly řešeny následující varianty: 

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve  2 variantách porovnávajících akustickou situaci 
provozu stávající a  nové obalovny v zájmovém území, a to z hlediska reálné  kapacity 
stávající  obalovny a teoretické kapacity navrhované obalovny. Tím je výpočet na straně 
bezpečnosti při porovnání reálných variant jak ve stavu stávajícím, tak ve stavu výhledovém. 
Řešeny jsou tedy varianty: 

VARIANTA 1 – Situace při reálném provozu stávající  obalovny - 56 500 t obalované 
živičné směsi za rok 

VARIANTA 2 – Situace při teoretickém provozu navrhované obalovny - 140 000 t 
obalované živičné směsi za rok. Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu 
obalovny s teoretickou  roční kapacitou obalované směsi . 

Výsledný vývoj akustické situace   v zájmovém území při zohlednění veškeré dopravy 
je patrný z následující sumární tabulky: 

Tab. Výsledné výsledky výpočtu dle řešených variant 

LAeq (dB) 
VARIANTA 1 VARIANTA 2 

výpočtový 
bod 

výška 

doprava průmysl celkem doprava průmysl celkem 
Bod 1 3,0 52,8 44,2 53,4 52,8 20,7 52,8 
Bod 2 3,0 42,7 37,5 43,9 42,8 14,7 42,8 
Bod 3 3,0 55,2 28,8 55,2 55,6   8,5 55,6 

 

Z celkových výsledků výpočtů porovnávající stávající reálnou kapacitu obalovny 
s výhledovým teoretickým maximem vyplývá, že se tento výhledový provoz u modelově 
zvolených výpočtových bodů nijak podstatněji neprojeví. Při uvažované nejistotě vlastního 
predikčního modelu lze vyslovit závěr, že u výpočtových bodů č.1 a 2 nedojde prokazatelně 
ke změně akustické situace, u výpočtového bodu prezentovaný nárůst hlukové zátěže o 0,4 dB 
je hodnotou, která je s ohledem na celkové neurčitosti akustických výsledků při terénním 
měření hluku v zásadě neprokazatelná. 
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Realizací záměru dochází k snížení akustické zátěže provozem obalovny zásluhou 
realizace obalovny s nižšími emisemi hluku a realizací protihlukových valů. Z hlediska 
dopravy nedochází realizací prakticky ke změně.  

Jedná se o modelový výsledek, zpracovatel oznámení doporučuje prověřit akustickou 
situaci měřením v rozsahu dle dohody s příslušných orgánem veřejného zdraví. 

Na základě všech výše uvedených skutečností lze z hlediska vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů záměru ve vztahu k akustické situaci v zájmovém území tento záměr 
označit za možný. 

 

Práce s rizikovými látkami 

Výpary horkého asfaltu (živice) mají narkotické a dráždivé účinky. Mohou vyvolat 
nevolnost a nucení ke zvracení. Ve vyráběných obalovaných směsí je obsah asfaltu kolem 5 
%. U lidí se považuje styk s asfaltem za nerizikový z hlediska karcinogenity a není proto 
uveden ve směrnici MZ ČSR č. 64/1984 sv. 56 Sb. a ani v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
které již neplatí a bylo nahrazeno nařízením vlády 361/2007 Sb. Ani pracovníci obalovny 
nejsou vystaveni přímým výparům asfaltu (živice). Z titulu práce s asfaltem, resp. obalovanou 
směsí nemají proto také pracovníci obalovny rizikový příplatek. Tento je přiznáván pouze 
pracovníkům, kteří zpracovávají obalovanou směs ručně (např. odebírají směs do truhlíků a 
vylévají na místo aplikace a upravují ručně povrch).  

S dalšími případnými potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje a aditiva 
bude nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují 
významné riziko. 

Vliv zanedbatelný 

 

Znečištění vody a půdy 

Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže 
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody jsou 
shromažďovány v nepropustné jímce na vyvážení a likvidovány na smluvní ČOV. 

Odpadní technologické vody nevznikají. 

Dešťové vody jsou před odváděním z areálu do lomové kanalizace pro důlní vodu a 
následným vypouštěním do vodoteče Blinka ošetřeny lapákem písku, lapolem a retenční 
nádrží s nornou stěnou. 

Vstupní suroviny s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů jsou 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku.  

Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že za 
běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd významně snižuje. Problematika a 
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech 
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti 
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.  

 
Havarijní stavy 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti 
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto 
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látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. 

Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální 
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují: 

• požár 

• únik škodlivých látek 
 

Požár 

Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvažovaného 
záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek 
do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na 
stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými 
přípravky.  

V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice věnována pozornost a 
musí být navržena přiměřená preventivní opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují 
na technicky přijatelné minimum. Součástí projektu stavby bude i požární zpráva (která 
logicky v době předkládání oznámení EIA ještě nemůže být vypracována, mimo jiné i proto, 
že nejsou k dispozici charakteristiky konstrukčních a stavebních materiálů), ve které budou 
rizika vzniku požáru vyhodnocena a budou navržena příslušná protipožární opatření (potřeba 
hasebních přípravků a jejich charakteru, stanovení požárních úseků, počty hasících přístrojů, 
posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasícího zařízení a 
podobně).  

 
Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak 
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek 
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.  

Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba 
považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků 
v areálu firmy. Protože veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevněných 
komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek 
do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní 
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových 
prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti 
vod".  

 
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie 

V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k významnému ovlivnění obytných objektů, 
protože vlastní výstavba není svým rozsahem náročná.  

Účinky záměru realizace a následného provozu obalovny jsou vyhodnoceny 
v předchozích odstavcích.  

Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těžko stanovitelný. Vstupní 
suroviny stejně tak jako produkt - obalovaná živičná směs - budou dopravovány po silnicích 
III. t řídy a to směrem na Kolín (Polní Voděrady) a Kouřim a Plaňany mimo obytnou část obce 
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Libodřice. Ve vlastním okolí budoucí obalovny budou ovlivněni obyvatelé nejbližších 
obytných objektů v Libodřicích a v Polních Voděradech. Podle hodnocení provedeného 
v rozptylové studii, v akustické studii a studii zdravotních rizik není toto ovlivnění významné, 
a vzhledem k příznivým parametrům nové technologie lze očekávat, že způsobená zátěž bude 
nižší. 

Obtěžování zápachem, jak prokázala rozptylová studie, v objektech trvalého bydlení, 
tj. mimo areál obalovny, nepřipadá v úvahu. Obtěžování obyvatelstva lze předpokládat ve 
významnější míře až v místě aplikace živičné směsi. Toto je však již mimo hodnocení v 
předkládaném oznámení. 

 

- narušení faktorů pohody 

Realizací obalovny dle záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž 
v území. Provoz dle záměru bude pouze v denní dobu. Narušení faktorů pohody nelze reálně 
předpokládat. Stávající stav bude potlačen i budovanými zemními valy směrem k obci 
Libodřice provozovatelem lomu. 

 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Vliv na kvalitu ovzduší je 

komentován v rozptylové studii - příloha 5 a v kapitole D.I.1. V rozptylové studii byly řešeny 
čtyři  varianty: 

VARIANTA A Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu stávající obalovny 
s teoretickou kapacitou výroby obalované směsi - 79 000 t/rok 

VARIANTA B Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu stávající obalovny 
s reálně dosažitelnou kapacitou výroby obalované směsi - 56 500 t/rok  

VARIANTA C Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu navrhované obalovny 
s teoretickou kapacitou výroby obalované směsi - 140 000 t/rok  

VARIANTA D Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu navrhované obalovny 
s reálně dosažitelnou kapacitou výroby obalované směsi 100 000 t/rok.  

V následujících tabulkách je uveden rozdíl budoucího a stávajícího stavu při 
maximální teoretické kapacitě a reálně dosažitelné kapacitě tak, jak byly uvažovány 
v rozptylové studii: 

Rozdíl VARIANTA C - A 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,00112 0,057139 0,004281 0,02213 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,024482 1,035616 0,100878 0,773278 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002037 0,103888 0,005729 0,029609 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,045132 1,908994 0,185974 1,425457 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001229 0,06266 0,009901 0,051175 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023168 0,979941 0,09547 0,731733 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,027066 1,14479 0,11153 0,854828 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,00023 0,011689 0,001289 0,006657 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000015 0,000768 0,000081 0,000676 
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Rozdíl VARIANTA C - A 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,002305 0,09749 0,009498 0,072798 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000009 0,000481 0,000054 0,000447 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,003152 0,133317 0,014859 0,123825 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000118 0,005979 0,000666 0,005553 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,03918 1,65717 0,184702 1,53918 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000379 0,019366 0,002159 0,017988 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,126899 5,367421 0,598232 4,985261 
 

Rozdíl VARIANTA D - B 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000785 0,040038 0,003 0,015507 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,024482 1,035525 0,100886 0,773239 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001428 0,072796 0,004014 0,020747 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,045132 1,90894 0,185978 1,425428 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000861 0,043897 0,006937 0,035851 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023168 0,979941 0,09547 0,731733 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,027066 1,14479 0,11153 0,854828 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000161 0,008189 0,000902 0,004663 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,00001 0,000545 0,000057 0,00048 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,002305 0,09749 0,009498 0,072798 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000007 0,000343 0,000039 0,000318 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,003152 0,133317 0,014859 0,123825 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000083 0,004251 0,000474 0,003949 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,03918 1,65717 0,184702 1,53918 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000271 0,013773 0,001535 0,012791 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,126899 5,367421 0,598232 4,985261 

Realizací záměru dochází k nevýznamnému zvýšení příspěvků škodlivin z provozu 
obalovny živičných směsí ke kvalitě ovzduší.  

Při stejné výrobě v budoucí obalovně jako ve stávající dojde k poklesu příspěvků ke 
kvalitě ovzduší u většiny škodlivin jak vyplývá již ze srovnání variant D a A. Toto je 
způsobena především skutečností, že bude realizována moderní obalovna s výrazně lepšími 
emisními faktory: 

Rozdíl VARIANTA C - A 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) -0,004 -0,20407 -0,01529 -0,07904 
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,024482 1,035514 0,100878 0,77323 
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) -0,00727 -0,37103 -0,02046 -0,10575 
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,045132 1,908931 0,185974 1,425386 
SO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) -0,00445 -0,22715 -0,03589 -0,18551 
SO2 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023168 0,979941 0,09547 0,731733 
SO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,027066 1,14479 0,11153 0,854828 
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) -0,00083 -0,04237 -0,00467 -0,02413 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) -1,1E-05 -0,00055 -5,8E-05 -0,00048 
PAU (BaP)  aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,002305 0,09749 0,009498 0,072798 
Naftalen aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) 0,000003 0,000156 0,000018 0,000145 
Naftalen aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,003152 0,133317 0,014859 0,123825 
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Rozdíl VARIANTA C - A 
Výpočtová síť Body mimo síť škodlivina 

minimum maximum minimum maximum 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) -3,4E-05 -0,00174 -0,00019 -0,00162 
Sirouhlík aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,03918 1,65717 0,184702 1,53918 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 rok (ng.m-3) -0,00011 -0,0054 -0,0006 -0,00501 
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod (ng.m-3) 0,126899 5,367421 0,598232 4,985261 

Porovnání emisí stávající obalovny a obalovny dle záměru: 

stávající obalovna obalovna dle záměru rozdíl 
 

max. 
teor. 

kapacit
a 

reálně 
dosažitel

ná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

max. 
teor. 

kapacit
a 

reálně 
dosažitel

ná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

max. 
teor. 

kapacita 

reálně 
dosažite

lná 
kapacita 

měrná 
výrobní 
emise 

škodlivina 

kg/rok kg/rok g/t kg/rok kg/rok g/t kg/rok kg/rok g/t 

tuhé látky 760,2 544,4 9,64 744,4 532 5,32 -15,8 -12,4 -4,32 

SO2 2554,4 1826,8 32,33 2598,4 1856 18,56 44 29,2 -13,77 

NOx 2384 1705 30,18 2227,2 1591 15,91 -156,8 -114 -14,27 

CO 2453,5 1754,5 31,05 2598,4 1856 18,56 144,9 101,5 -12,49 

PAU* 0,0095 0,0065 0,00012 0,0087 0,0062 
0,00006

2 
-0,0008 -0,0003 -0,00005 

naftalen 1,35 0,968 0,017 2,34 1,67 0,0167 0,99 0,702 -0,0004 
sirouhlík 27,1 19,4 0,343 34,8 24,9 0,249 7,7 5,5 -0,09 
formaldeh
yd 

86,2 61,7 1,092 111 79,1 0,791 24,8 17,4 -0,30 

* vyjádřeno jako B(a)P 

 

Na základě rozptylové studie lze predikovat závěr, že provoz nově navrhované 
obalovny, je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěže a následně i ve vztahu 
k obyvatelstvu díky situování lokality akceptovatelný. Kapacitní rozdíly (teoretická a reálná 
kapacita) ovlivňující především příspěvky k ročním aritmetickým průměrům většiny řešených 
škodlivin se projevují v okolí obalovny mimo obytnou zástavbu. Relativně nízká imisní zátěž 
způsobená obalovnou dle záměru je způsobená i volbou typu obalovny, která ve srovnání 
s dříve používanými obalovnami má výrazně nižší emisní faktory na tunu vyrobené obalované 
živičné směsi. 

Při převozu živičných směsí se uplatňuje typický zápach, jehož intenzita je závislá na 
klimatických podmínkách a teplotě přepravované směsi. Teplotu přepravované směsi nelze 
ovlivnit, neboť je dána technologií přípravy směsi a její technologickou aplikovatelností. 
Jediným technickým prostředkem, kterým se zabraňuje zápachu je zaplachtování nákladních 
aut. Ve vlastní lokalitě obalovny se mohou projevovat nepříznivé pachové účinky především 
v letních měsících emisemi látek s výraznými čichovými vjemy a nízkým čichovým prahem. 

Problematikou se zabývá rozptylová studie (příloha 5) a je již diskutována v kapitole 
D.I.1. Není reálná možnost zasažení obytných objektů mimo vlastní aplikaci obalovaných 
živičných směsí. 
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Zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek.  

Zájmová lokalita patří do zóny Středočeský kraj, do správního území stavebního úřadu 
Kolín.  

Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP 
částka 5/2006 sdělení č. 7) nedošlo na území stavebního úřadu Kolín k překročení žádné  
limitní hodnoty.  

Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území 
stavebního úřadu Kolín k překročení denního imisního limitu pro PM10 na 27,4 % území 
(mimo zájmové území). 

Na základě dat z roku 2006 (Věstník 4/2008, částka 4)  došlo k překročení denního 
imisního limitu pro PM10 na 66,3 % území (mimo zájmové území) a k překročení hodnoty 
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren na 13,6 % správního území stavebního úřadu 
Kolín (mimo zájmové území).  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při 
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 

Zájmové území záměru se nevyskytuje v blízkosti lokalit Natura nebo v blízkosti 
citlivých objektů (zdravotnická zařízení, školy apod.) 

Z8měr nemá vliv na klima v dané oblasti. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
Akustická studie pro daný záměr byla zpracována - příloha 6. Pro posouzení 

hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech byly zvoleny 3 referenční 
body, představující nejbližší obytné objekty. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové 
zátěže.  

Umístění referenčních bodů pro hodnocení hlukové zátěže je patrné z map hlukových 
pásem v akustické studii: 

V akustické studii byly řešeny následující varianty: 

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve  2 variantách porovnávajících akustickou situaci 
provozu stávající a  nové obalovny v zájmovém území, a to z hlediska reálné  kapacity 
stávající  obalovny a teoretické kapacity navrhované obalovny. Tím je výpočet na straně 
bezpečnosti při porovnání reálných variant jak ve stavu stávajícím, tak ve stavu výhledovém. 
Řešeny jsou tedy varianty: 

VARIANTA 1 – Situace při reálném provozu stávající  obalovny - 56 500 t obalované 
živičné směsi za rok 

VARIANTA 2 – Situace při teoretickém provozu navrhované obalovny - 140 000 t 
obalované živičné směsi za rok. Tato varianta vyhodnocuje  příspěvky provozu 
obalovny s teoretickou  roční kapacitou obalované směsi . 

Výsledný vývoj akustické situace   v zájmovém území při zohlednění veškeré dopravy 
je patrný z následující sumární tabulky: 

Tab. Výsledné výsledky výpočtu dle řešených variant 
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LAeq (dB) 
VARIANTA 1 VARIANTA 2 

výpočtový 
bod 

výška 

doprava průmysl celkem doprava průmysl celkem 
Bod 1 3,0 52,8 44,2 53,4 52,8 20,7 52,8 
Bod 2 3,0 42,7 37,5 43,9 42,8 14,7 42,8 
Bod 3 3,0 55,2 28,8 55,2 55,6   8,5 55,6 

 

Z celkových výsledků výpočtů porovnávající stávající reálnou kapacitu obalovny 
s výhledovým teoretickým maximem vyplývá, že se tento výhledový provoz u modelově 
zvolených výpočtových bodů nijak podstatněji neprojeví. Při uvažované nejistotě vlastního 
predikčního modelu lze vyslovit závěr, že u výpočtových bodů č.1 a 2 nedojde prokazatelně 
ke změně akustické situace, u výpočtového bodu prezentovaný nárůst hlukové zátěže o 0,4 dB 
je hodnotou, která je s ohledem na celkové neurčitosti akustických výsledků při terénním 
měření hluku v zásadě neprokazatelná. 

Realizací záměru dochází k snížení akustické zátěže provozem obalovny zásluhou 
realizace obalovny s nižšími emisemi hluku a realizací protihlukových valů, které hlukově 
odcloní i provoz vlastního lomu a částečně i dopravu od obytných sídel. Z hlediska dopravy 
nedochází realizací prakticky ke změně.  

Jedná se o modelový výsledek, zpracovatel oznámení doporučuje prověřit akustickou 
situaci měřením v rozsahu dle dohody s příslušných orgánem veřejného zdraví. 

Na základě všech výše uvedených skutečností lze z hlediska vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů záměru ve vztahu k akustické situaci v zájmovém území tento záměr 
označit za akceptovatelný. 

Nejsou známy další fyzikální a biologické charakteristiky, které by byly záměrem 
ovlivněny. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Odpadní technologické vody v provoze dle záměru nevznikají.  

Odpadní splaškové vody budou shromažďovány v nepropustné jímce na vyvážení.  

Areál obalovny je z  zpevněný a dešťové vody budou přes lapák písku a lapol 
vypouštěny přes retenční nádrž (pro ošetření přívalových vod) do kanalizace lomu (odvádění 
důlních vod) a následně do povrchových vod (vodoteč Blinka). Reálně nedojde ke změně 
stávajícího stavu s tím, že odváděné dešťové vody budou náležitě ošetřeny.  

Realizací záměru nedochází ke změně v odvodňování území.  

Vliv pozitivní. 

 
 
Vliv na jakost vody 

Realizací záměru nedochází ke vzniku odpadních technologických vod. Odpadní 
splaškové vody budou shromažďovány v nové nepropustné jímce na vyvážení. Dešťové vody 
budou jako dosud odváděny dešťovou kanalizací, ale stávající sedimentační nádrž bude 
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nahrazena novou retenční nádrží a stávající lapol bude nahrazen novým. Retenční nádrž bude 
zároveň vybavena nornou stěnou pro případ úniku ropných látek z vozidel. 

Lehký topný olej bude skladován v nádrži - dvouplášťová s kontinuálním 
monitoringem meziprostoru. Pro likvidaci úniků ropných látek bude provozovna vybavena 
vapexem nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na uložení znečištěného vapexu, 
zeminy nebo vody. V rámci přípravy záměru bude zpracován havarijní plán z hlediska 
ochrany vod. 

Řešení areálu je navrženo tak, že nedojde k ohrožení kvality jak vody ve studně 
v areálu, tak povrchových vod. 

Vliv žádný významný, proti stávajícímu stavu pozitivní. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 
Realizací záměru dochází k záboru ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na části 

pozemku, který je veden  jako ZPF. Ve skutečnosti tato plocha jako ZPF neslouží. Jedná se o 
území, které je překryto navážkami z lomu a je na něm část stávajícího areálu obalovny. Jedná 
se sice o půdu v  II. třídě ochrany, zábor půdy lze ale považovat v tomto případě za formální - 
jedná se v podstatě o legalizaci stávajícího stavu. 

Vliv žádný významný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 

Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací nových 
základů pro obalovací soupravu. 

Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území Libodřice (702260000) mimo 
stanovený dobývací prostor. Situace vůči CHLÚ a dobývacímu prostoru je zřejmá ze  situace 
v kapitole C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje. 

Lom Libodřice je provozován firmou Hanson  ČR a.s. Kamenivo z předmětného 
ložiska představuje vhodnou surovinu pro výrobu obalovaných živičných směsí. Surovinová 
základna (kamenivo) pro obalovnu je tedy z tohoto pohledu dlouhodobě zajištěna.  

Záměr obalovny není umístěn v prostoru stávající ani budoucí dobývky nebo úpravy 
kameniva a je řešen po dohodě s provozovatelem lomu.  

Vliv záměru žádný významný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Realizací záměru nedojde k zničení žádného cenného biotopu, neboť záměr má být 

realizován na stávajících plochách v areálu kamenolomu, v místech kde stojí stávající 
obalovna. Realizací záměru nedochází  k dotčení ozeleněných ploch, dřevin rostoucích mimo 
les ani náletových křovin. 

Jde o antropicky silně ovlivněný prostor a stavba nenaruší žádná přirozená rostlinná 
společenstva.  
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Lokality Natura 2000 jsou od záměru značně vzdáleny. 

Dle vyjádření KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 
136427/2008/KUSK ze dne 23. 9. 2008 lze vyloučit významný vliv předloženého projektu 
samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
stanovené příslušnými vládními nařízeními (stanovisko viz část H oznámení).  

Vliv záměru žádný významný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu kamenolomu, v místě stávající 

obalovny. Nová obalovací souprava bude věžového typu (třídírna horkého kameniva, 
míchačka, zásobníky hotové směsi včetně výdeje v jedné věži). Výškové poměry nové 
obalovny - komín 30 m, míchací věž 28 m. Obalovna bude opatřena nereflexním nátěrem. 
který se již osvědčil i na jiných lokalitách. 

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že: 

-  Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, záměr je realizován ve 
stávajícím areálu lomu v místě stávající obalovny.   

- Jedná se v podstatě o rozšíření vnímaných objektů jižním směrem, kde dojde 
k potlačení pohledových vjemů realizací zemních valů v severním předpolí lomu. 
Od severu je areál kryt terénem.  

- Nejde o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv malý. 

-  Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena 
žádná pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky 
stávajícího průmyslového areálu. Vliv malý. 

-  V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází k významnému zhmotnění a 
posílení dominance stávajícího areálu.  

-  V rámci dálkových pohledů se areál nové obalovny v kontextu působení stávající 
obalovny, terénu  a okolních porostů dřevin významně neprojeví. 

Vliv akceptovatelný. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani 

předpoklad možných vlivů. Rovněž se zde nevyskytují archeologická naleziště. Jedná se o 
dlouhodobě využívaný areál kamenolomu s obalovnou. 

Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele.  
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle 
jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny 
od nejvýznamnějšího po nejméně významný. 

1. Vliv na ovzduší 

2. Vliv na akustickou zátěž 

3. Vliv na vody 

4. Vlivy na veřejné zdraví 

5. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

6. Vliv na půdu 

8. Vlivy na krajinu 

9. Vlivy na půdu a horninové prostředí 

 

1. Vliv na ovzduší 

Vlivy provozu obalovny dle záměru byly posouzeny rozptylovou studií (příloha 5) při 
max. teoretické a i při praktické kapacitě obalovny stávající i budoucí. Teoretická 
kapacita - jedná se o kapacitu, která plně využívá fond pracovní doby a není nikdy 
dosažena ani při dostatečném objemu zakázek. Při tomto konzervativním přístupu bylo 
zjištěno, že měrné výrobní emise nové obalovny jsou nízké a odpovídají úrovni 
moderních obaloven. Záměr se nenachází v území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Při 
stejné výrobě budoucí a stávající obalovny se imisní zatížení lokality snižuje. Vliv na 
imisní situaci v území realizace obalovny je akceptovatelný. 

 

2. Vliv na akustickou zátěž 

Vlivy provozu obalovny dle záměru byly posouzeny akustickou studií (příloha 6) při 
max. teoretické kapacitě obalovny dle záměru  ve srovnání se stávající obalovnou při 
reálně dosažitelné kapacitě. Posuzována byla jednak vlastní technologie, jednak 
související doprava. Ve výpočtu byly zohledněné i zemní valy v severním předpolí 
lomu budované provozovatelem lomu Libodřice. Z celkových výsledků výpočtů 
porovnávající stávající reálnou kapacitu obalovny s výhledovým teoretickým 
maximem vyplývá, že se tento výhledový provoz u modelově zvolených výpočtových 
bodů nijak podstatněji neprojeví.  Nejbližší obytné objekty k záměru jsou v dostatečné 
vzdálenosti ve Libodřicích a Polních Voděradech.  Realizací záměru dochází k snížení 
akustické zátěže provozem obalovny zásluhou realizace obalovny s nižšími emisemi 
hluku a realizací protihlukových valů, které hlukově odcloní i provoz vlastního lomu a 
částečně i dopravu od obytných sídel. Z hlediska dopravy nedochází realizací 
prakticky ke změně.  

Jedná se o modelový výsledek, zpracovatel oznámení doporučuje prověřit akustickou 
situaci měřením v rozsahu dle dohody s příslušných orgánem veřejného zdraví. 

 

3. Vliv na vody 
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Realizací záměru nedochází k produkci odpadních technologických vod. Splaškové 
odpadní vody budou shromažďovány v nepropustné jímce na vyvážení - likvidace na 
odpovídající smluvní ČOV. 

 Nedochází ke změně odvodnění předmětného území. Dešťové vody z areálu, budou 
dešťovou kanalizací svedeny do retenční nádrže s lapákem písku a vybavené nornou 
stěnou.  Z retenční nádrže budou vody vypouštěny řízeným odtokem (doporučuje se 
do 2 l/s) přes odlučovač ropných látek do kanalizace lomu odvádějící důlní vody do 
vodoteče Blinka. Kvalita vypouštěných dešťových vod bude pravidelně sledována 
v rozsahu a s četností podle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.  

Realizací záměru nedochází k ohrožení povrchových ani podzemních vod. 

 

4. Vlivy na veřejné zdraví 

Podle provedeného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví má realizace záměru 
(výstavba nové moderní obalovací soupravy jako náhrada za stávající obalovnu 
Teltomat) a s ní související výstupy do životního prostředí nevýznamný vliv na zdraví 
obyvatel a to ve srovnání se stávající obalovny  při zohlednění nejhorších výsledků 
rozptylové studie. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví byl posuzován vliv kvality 
ovzduší a hluku.   

 

5. Vliv na floru, faunu a ekosystémy 

Realizací záměru nedojde k zničení žádného cenného biotopu, neboť záměr má být 
realizován na stávajících plochách v areálu kamenolomu, v místech kde stojí stávající 
obalovna. Realizací záměru nedochází  k dotčení ozeleněných ploch, dřevin rostoucích 
mimo les ani náletových křovin. 

Lokality Natura 2000 jsou od záměru značně vzdáleny. Dle vyjádření KÚ 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. 136427/2008/KUSK 
ze dne 23. 9. 2008 lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve 
spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené 
příslušnými vládními nařízeními (stanovisko viz část H oznámení).  

 

6. Vlivy na půdu  

Realizací záměru dochází k záboru ze zemědělského půdního fondu (ZPF) na části 
pozemku, který je veden  jako ZPF. Ve skutečnosti tato plocha jako ZPF neslouží. 
Jedná se o území, které je překryto navážkami z lomu a je na něm část stávajícího 
areálu obalovny. Jedná se sice o půdu v  II. třídě ochrany, zábor půdy lze ale 
považovat v tomto případě za formální - jedná se v podstatě o legalizaci stávajícího 
stavu. 

 

7. Vlivy na krajinu 

Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, záměr je realizován ve stávajícím 
areálu lomu v místě stávající obalovny.  Jedná se v podstatě o rozšíření vnímaných 
objektů jižním směrem, kde dojde k potlačení pohledových vjemů realizací zemních 
valů v severním předpolí lomu. V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází k 
významnému zhmotnění a posílení dominance stávajícího areálu. 
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8. Vlivy na půdu a horninové prostředí 

Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 
Záměr se nachází v chráněném ložiskovém území Libodřice (702260000) mimo 
stanovený dobývací prostor. Lom Libodřice je provozován firmou Hanson  ČR a.s. 
Kamenivo z předmětného ložiska představuje vhodnou surovinu pro výrobu 
obalovaných živičných směsí. Surovinová základna (kamenivo) pro obalovnu je tedy 
z tohoto pohledu dlouhodobě zajištěna.  

 

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

 Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
- územně plánovací opatření 

Situování záměru - realizace obalovny živičných směsí - je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací obce Libodřice. Žádná opatření v tomto směru nejsou 
zapotřebí. 

 
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek) 
Technická opatření jsou popsána již v textu předkládaného oznámení. Zde uvádíme 

alespoň hlavní: 

- výrobce filtru obalovny garantuje vyčištění odplynů na úrovni do 20 mg tuhých znečišťujících 
látek na m3 odpadního plynu (v reálných podmínkách je běžně dosahováno pod 5 mg/m3) 

- ropné látky (nafta, živice, LTO, mazací oleje apod.) budou skladovány a bude s nimi 
nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení vod ani horninového prostředí  

- veškeré technologické zařízení bude umístěno na nepropustném živičném povrchu,  

- silo cizího fileru bude opatřeno účinným látkovým filtrem s regenerací 

- bude realizována dešťová kanalizace, odváděné dešťové vody budou ošetřeny lapolem 
a lapákem písku, vody budou vypouštěny přes retenční nádrž s řízeným odtokem 

- na splaškové vody bude realizována nepropustná jímka na vyvážení 

 

Z hlediska omezení ovlivnění kvality ovzduší tuhými znečišťujícími látkami 
doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření: 

- bezpodmínečná nutnost použití kvalitního filtru, včetně filtračních tkanin na 
odpadním plynu z obalovací soupravy s účinnou regenerací 

- stálá kontrola funkce filtru např. průběžnou indikací tlakové ztráty ve velínu 
obalovny  

- bezpodmínečná nutnost použití kvalitního filtru na silu fileru 

- důsledná kontrola funkce odlučovacích zařízení za provozu 

- snížení prašnosti při práci s kamenivem - např. instalace mlžení u boxů 
s jemnějšími frakcemi kameniva a u násypek obalovny 

- důsledné skrápění prašných ploch v případě nepříznivého počasí 

 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována 
v předchozím textu: 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 113

V období přípravy záměru: 

•••• Pro územní řízení bude zpracován odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění ve 
smyslu § 17 odst. 5, a bude předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje (změna velkého 
zdroje znečišťování ovzduší) 

•••• zpracovat projekt na dešťovou kanalizaci, ve kterém bude respektováno, že srážkové vody z 
areálu budou předčištěny odlučovačem ropných látek, a že bude realizována retenční nádrž na 
dešťové vody s řízeným odtokem 

•••• požádat OBÚ Kladno o stanovisko k realizaci stavby v CHLÚ (§ 19 horního zákona) 

•••• zajistit vynětí dotčených pozemků ze ZPF 

• požádat místně příslušný orgán státní správy o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

• požádat místně příslušný orgán státní správy o souhlas k odvádění dešťových vod z areálu 

• požádat místně příslušný orgán státní správy o souhlas k odběru podzemní vody (resp. dokončit 
stávající jednání) 

 

V období realizace 

•••• u dodavatele stavby zajistit: 

•••• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek 

 •••• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM 
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek 

•••• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

••••  dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

•••• dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost 
pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací 

•••• v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné množství 
sanačních prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel 

•••• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti  

•••• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován Provozní řád zákona č. 86/2002 
Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.  

•••• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas (orgán ochrany ovzduší) 

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována Provozní evidence ve smyslu 
§ 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č. 
356/2002 Sb.  

• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude aktualizován Havarijní plán pro případ 
úniku závadných látek dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.a předložen ke schválení 

 

V období zkušebního provozu a trvalého provozu 

•••• V průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v pracovním prostředí obalovny 
(pokud nebude převzato z obdobného provozu); rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví, 
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•••• v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření škodlivin v pracovním prostředí obalovny 
pro stanovení kategorie pracoviště (pokud nebude převzato z obdobného provozu); rozsah měření 
upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

•••• v průběhu zkušebního provozu provést měření hluku ve chráněném venkovním prostoru 
v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

•••• v průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí obalovny za filtrem, a 
z kotelny ohřevu živic 

•••• před ukončením zkušebního provozu bude dopracován Provozní řád ve smyslu §11, odst 2, 
zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a 
bude předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení, 

•••• smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti, 

•••• veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvažovaného 
záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám 
z hlediska technického zabezpečení objektů, 

•••• důsledně dodržovat opatření k snížení emisí PM10 z provozu 

• stálá kontrola funkce filtru např. průběžnou indikací tlakové ztráty ve velínu obalovny  

• bezpodmínečná nutnost použití kvalitního filtru na silu fileru  

• důsledná kontrola funkce odlučovacích zařízení za provozu 

• snížení prašnosti při práci s kamenivem - např. instalace mlžení u boxů s jemnějšími 
frakcemi kameniva a u násypek obalovny 

• důsledné skrápění prašných ploch v případě nepříznivého počasí 

 

 
- nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy 
 
 V období zkušebního provozu obalovny navrhuje zpracovatel oznámení: 
 

- provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek za filtrem obalovny,  

- provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření 
prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví 

- provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru v rozsahu dle požadavku orgánu 
ochrany veřejného zdraví 

- sledovat kvalitu vody za lapolem resp. odtoku retenční nádrže (dešťová kanalizace) v 
rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu 

- sledovat kvalitu vody z používané studny 

 
 Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými 
orgány státní správy. 
 
 Při uvedení obalovny do trvalého provozu bude na základě výsledků měření 
ve zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování jednotlivých 
složek životního prostředí. Obalovny živičných směsí a mísírny živic jsou ve smyslu nařízení 
vlády č. 353/2002 Sb. velkým zdrojem znečišťování ovzduší s povinností autorizovaného 
měření emisí každý rok. 
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 Zde uvádíme spíše minimální požadavky na sledování složek životního prostředí: 
 

♦ ovzduší 

výduch filtru obalovny - autorizované měření - 1 x ročně - v rozsahu dle platné 
legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného orgánu ochrany 
ovzduší 

 
♦ vody 

♦ výpustný profil dešťových vod 
rozsah sledování - NEL - s četností dle požadavku příslušného 

vodoprávního orgánu 
 

 
 Po ukončení provozu (demontáži obalovny) je nutno provést kontrolu autorizovanou 
laboratoří, zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí nepolárními extrahovatelnými 
látkami. 

 Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany 
životního prostředí. Zde uvádíme alespoň některé: 

evidence nakládání s odpady (včetně recyklátu) 

povinnosti provozovatele dle zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami, (zákon o ovzduší),: 
§ 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v 

rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 356/2002 
Sb.) a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji 
příslušným orgánům ochrany ovzduší  

§11, odst 2: Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou 
dále povinni vypracovat soubor technickoprovozních parametrů a 
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, 
včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních 
stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a 
předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení krajskému úřadu. 
Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také 
provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném 
rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády vázáni.  

 
Součástí monitoringu je i způsob hodnocení získaných výsledků, jejich archivování a 

oznamování příslušným orgánům státní správy. 
 
- kompenzační opatření 

 Kompenzační opatření se nenavrhují. 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací 
s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních 
zkušeností. Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno 
v období přípravy projekčních podkladů pro stavební rozhodnutí, které nejsou ve všech 
směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit 
konečné projekční řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení 
presentovány. Ve vlastním projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou 
ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již 
odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném oznámení. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 
12 v části F tohoto oznámení. 

 Rizika obaloven živičných směsí jsou známa a ve zpracovaném oznámení jsou 
dostatečně dokladována. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (POKUD 
BYLY PŘEDLOŽENY) 

Záměr je zpracován jednovariantně. Jako nulová varianta je popsán stávající stav. Tyto 
údaje sloužily k posouzení vlivu navrhovaného záměru.  

Teoreticky byly zvažovány tyto varianty: 

1) modernizovat stávající obalovnu Teltomat 

2) instalovat novou obalovnu 

3) obalovnu nechat dožít  

4) rekonstrukci obalovny odložit 

5) obalovnu realizovat v jiné lokalitě 

 

ad 1) Modernizace stávajících obaloven TELTOMAT produkce NDR znamená dosti složitý 
problém a to jak technický, tak finanční. Stáří obaloven se pochopitelně projevuje na 
jejich technickém stavu. Obecně jsou všude v republice postupně nahrazovány 
obalovny typu Teltomat moderními obalovnami západní provenience. Tento obecný 
trend zřejmě spočívá mimo jiné v tom, že další inovací (modernizací) starých 
obaloven nelze již dosáhnout odpovídajícího efektu v technických parametrech (i když 
požadované ekologické parametry jsou splněny). Úspěšně se inovací obaloven 
Teltomat zabývá např. firma ASKOM s.r.o. Brno, včetně zavádění nových řídících 
systému (většinou od firmy Ammann). 

 ad 2)  Variantou instalace nové obalovny se zabývá toto oznámení. Přitom je nutno 
konstatovat, že stávající obalovna je v dobrém technickém stavu. Důvodem realizace 
nové obalovny je právě skutečnost, že další inovací stávající obalovny již nelze 
dosáhnout odpovídajícího zlepšení technických parametrů výroby, především 
hodinové kapacity. Lepší technické parametry se pak odrážejí i v lepších ekologických 
výstupech výroby. 

ad 3) Nechat obalovnu „dožít“ je jistě možné. Nutno však mít na zřeteli, že obalovny 
živičných směsí pro výstavbu a údržbu komunikací příslušného spádového regionu 
musí existovat. Je zřejmě účelné je realizovat v místech, kde obyvatelstvo je na tento 
typ provozu zvyklé a to tím spíše, že navržená modernizace dává záruku nižší zátěže 
na jednotku výroby než dosud. Nová obalovna navíc umožňuje plynuleji zvládat 
přechod na jiný druh obalované směsi. Z celospolečenského hlediska i z hlediska 
ekologie je účelnější realizovat novou obalovnu než nechat „dožít“ stávající obalovnu. 

ad 4) Tato varianta navazuje na předchozí a znamená v podstatě odložení řešení problému 
s tím, že do doby realizace bude nutno se vypořádat s technickými i technologickými 
(případně i ekologickými) problémy.  

ad 5) Investor chce k realizaci nové obalovny využít území, které je k této činnosti již 
dlouhodobě využíváno a je v něm již vybudováno zázemí obalovny Daná lokalita se 
jeví z pohledu investora jako optimální, zejména z hlediska dostupnosti hlavní 
suroviny na výrobu - kameniva. Areál je umístěn na území, které je k předmětnému 
záměru využíváno již od 70. let minulého století.  
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 

 V samostatném svazku jsou uvedeny následující přílohy: 

1. Mapové přílohy 

 1.1. Situace 1 : 10 000  

 1.2. Letecký snímek zájmového území 

2. Situace areálu  

 2.1.  Stávající obalovna  

2.2. Obalovna dle záměru 

2.3. Důlní mapa 

2.4. Návrh ochranných zemních valů 

3.  Účelové situace - okolí 

 3.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami  

4. Problematika obaloven živičných směsí 

5. Rozptylová studie 

6. Akustická studie  

7. Sčítání dopravy 

8. Problematika PAU v obalovnách 

9. Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo 

10. Stručná charakteristika asfaltů 

11. Charakteristiky ostatních pomocných látek 
− ARBOCEL 
− S-CEL 
− ADDIBIT 

12. Podklady 

 

 2. Další podstatné informace oznamovatele 
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu. Životnost 

lokalit pro výrobu obalovaných směsí je ve většině případů dlouhodobá. Po ukončení 
technické životnosti technologie bývá technologie nahrazena novou, modernější. V případě 
skončení využívání lokality pro výrobu obalovaných živičných směsí lze předpokládat, že 
lokalita bude i nadále využívána pro průmyslové účely. Vlastní technologie, případně některé 
další objekty, budou odstraněny a bude provedena příp. dekontaminace v souladu s v té době 
platnou legislativou.  



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 119

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Obalovny živičných směsí se u nás začaly uplatňovat koncem padesátých let. První 
typy byly polské produkce. Později zcela převládly obalovny pod označením Teltomat 
z NDR. Koncem osmdesátých let měly u nás absolutní převahu obalovny Teltomat IV a V. 
Obalovny Wibau, Marini nebo Benninghoven byly vzácnou výjimkou.  

Původní obalovny Teltomat (první generace) měly několik zásadních nedostatků. 
Jednalo se o absenci filtračního zařízení plynů, nebo bylo filtrační zařízení velmi nedokonalé. 
Dalším nedostatkem byl nízký stupeň automatizace a tím i možnosti účinně řídit výrobní 
proces. Pro ohřev asfaltu se používalo jako teplonosného média látek s polychlorovanými 
uhlovodíky. Havárie (požáry) na těchto obalovnách měly takové důsledky na okolní životní 
prostředí, že se v mnoha případech nepodařily dosud odstranit (kontaminace horninového 
prostředí, znehodnocení pitné vody apod.). Z toho pramení i určitá podvědomá nedůvěra k 
obalovnám. Obalovny živičných směsí jsou v současnosti zcela jinými provozy, než jsme je 
znali z 80-tých let. Postupem času byly obalovny typu Teltomat doplňovány a modernizovány 
s tím, že obalovny, které nebyly již schopny zajistit požadavky ochrany životního prostředí, 
nebo z jiných důvodů byly vyřazeny z provozu. Řada rekonstruovaných obaloven Teltomat 
však dosud pracuje v souladu s platnou ekologickou legislativou, nesplňuje však již zcela 
nároky na technicko - ekonomické parametry. 

Obalovny současné generace, které jsou u nás v současnosti instalovány, různých 
zahraničních výrobců (především Ammann, Benninghoven, Teltomat a další), jsou prakticky 
na stejné technické úrovni s tím, že splňují tuzemské legislativní předpisy v ochraně životního 
prostředí. Tyto předpisy jsou mnohdy přísnější než v zemích výrobců (např. emise tuhých 
znečišťujících látek). Výrobci obaloven se však rychle požadavkům našeho trhu přizpůsobili. 
Navíc odpovídající filtrační zařízení obaloven produkuje bez problémů i řada tuzemských 
firem. V současnosti již u nás existuje výrobce, který je schopen dodávat obalovny živičných 
směsí na technické úrovni srovnatelné se zahraničními výrobci. Jedná se o firmu ASKOM 
s.r.o. (Brno). Dříve se tato firma zabývala především renovací nebo rekonstrukcí starších 
obaloven Teltomat. V roce 2001 uvedla do provozu zatím kapacitně největší obalovnu 
živičných směsí u nás - 280 t/hodinu (v blízkosti Hradce Králové). Taková kapacita se zdá být 
zbytečná, ale je nutná pro případ pokládání obalované směsi v profilu rychlostní komunikace 
nebo dálnice, pokud zásobování finišeru má být realizováno z jediné obalovny.  

Obecně je posun k obalovnám živičných směsí o vyšším výkonu a to především 
z praktických a ekonomických důvodů i když kapacita obalovací soupravy není zcela využita. 
Zakázky na pokládku živičných směsí u silnic I. třídy jsou podmíněny kapacitou obalovny 
150 t/hod, při realizaci komunikací rychlostního typu jsou požadavky ještě vyšší. I při 
pokládkách na silnicích nižších tříd je v současnosti obvyklé, že pracuje současně několik 
finišerů a pak není obalovna o nižším výkonu schopna zajistit odpovídající dodávky. 

Nejvíce se uplatňují obalovny firem Ammann a Benninghoven, které představují 
světovou špičku ve vývoji technologií výroby obalovaných živičných směsí. 

Realizaci obalovny živičných směsí nelze, jako kterýkoliv jiný výrobní záměr, 
v žádném případě považovat za kladný příspěvek životnímu prostředí v místě realizace, i když 
stávajícími technickými prostředky byly negativní dopady provozu obaloven sníženy na 
minimum. Kategorizace těchto provozů jako velkých zdrojů znečišťování v ochraně ovzduší 
lze v současné době považovat již za více méně formální, neboť poplatky za znečišťování 



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 120

ovzduší na základě autorizovaných měření emisí jsou srovnatelné s kotelnami s výkonem 3 - 
5 MW. 

S realizací nové obalovny v lokalitě, kde již je obalovna dlouhou řadu let 
provozována, nejsou s hlediska posuzování vlivu na životní prostředí žádné problémy, resp. 
s postoji veřejnosti k takovému záměru ať již se jedná jen o výměnu technologie o stejné 
kapacitě nebo o významné zvýšení kapacity proti současnému stavu. Jiná je situace při stavbě 
na „zelené louce“, kdy investor naráží dle našich zkušeností na značné problémy, které 
souvisejí především s tím, že veřejnost v dotčené lokalitě a jejím okolí nemá zažité zkušenosti 
s reálným provozem obalovny v současných legislativních podmínkách a v současných 
technických možnostech. Toto je možno konstatovat na základě 18 zpracovaných 
dokumentací nebo posudků dle zák. č. 244/1992 Sb. a 21 oznámení dle zákona č. 100/2001 
Sb. týkajících se obaloven živičných směsí a logicky na základě aktivní účasti na veřejných 
projednáních.  

Znalosti o obalovnách živičných směsí uváděné v oznámení nejsou v žádném případě 
převzaté, protože prostřednictvím své sesterské firmy SANTEO s.r.o. provádíme autorizovaná 
měření emisí každoročně cca 30 - 35 obaloven. Autor oznámení zpracoval „Soubor 
technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu zdrojů 
znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních 
stavů“ a „Provozní evidenci velkého zdroje znečišťování“ dle zákona 86/02 Sb. pro cca 35 
obaloven živičných směsí různých firem. Je tedy možno bez nadsázky konstatovat, že 
v současné době jsou ve Středisku odpadů Mníšek s.r.o. soustředěny znalosti o všech 
základních technických a ekologických vlastnostech obaloven živičných směsí v tuzemsku. 
Údaje udávané autorem oznámení nejsou tedy v žádném směru teoretické a jsou podloženy 
současnou praxí. 

Skutečnost, že obalovny živičných směsí, při dodržování platné legislativy, nejsou 
zásadním problémem z hlediska ochrany životního prostředí, může sloužit jako příklad 
obalovna firmy BOHEMIA ASFALT - Travčice (okres Litoměřice). Tento provoz využívá 
obalovnu Teltomat VI. - vývojový typ s nejvyšší kapacitou, kterou původní firma Teltomat 
realizovala a ověřovala právě v této lokalitě. Obalovna je lokalizována v přímém sousedství 
potravinářského průmyslu - Fruta - a bez jakýchkoliv problémů využívá i jeho služeb 
(dodávka tepla pro objekty obalovny - vytápění). Obdobných příkladů by se v rámci cca 135 
provozovaných obaloven živičných směsí v ČR našlo více. 

Předložené oznámení hodnotí záměr nahradit stávající obalovnu živičných směsí 
Teltomat IV v kamenolomu v Libodřicích novou modernější obalovací soupravou. Stávající 
obalovnu provozuje společnost Hanson  ČR a.s. Nový (budoucí) provozovatel je sdružením 
více firem, které zastupuje firma SWIETELSKY stavební s.r.o.   

Areál  kamenolomu Libodřice se nachází na katastrech obcí Libodřice a Polní 
Voděrady v okrese Kolín,  vlastní obalovna živičných směsí pak na katastru Libodřice. Do 
území provozovny nezasahují chráněné krajinné oblasti ani  ochranná pásma  vodních zdrojů. 
Obytná zóna nejbližších obcí je od kamenolomu vzdálena cca 0,5 km - obec Libodřice a cca 
0,8 km - obec Polní Voděrady. 

Těžba v lomu byla zahájena v roce 1957.  Jedná se o těžbu stavebního kamene 
v chráněném ložiskovém území. Lom má stanovený dobývací prostor a těžbu dle schváleného 
Plánu otvírky, přípravy a dobývání  povolenu do vytěžení zásob. Zásoby stavebního kamene 
mimo dobývací prostor jsou na ploše územního rozhodnutí těženy podle Plánu využití 
ložiska. 
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Lom, který včetně obalovny patřil firm ě Lafarge Kamenivo s.r.o., přešel do skupiny  
Hanson  ČR a.s. - Těžba a prodej písku a štěrku, výroba živičných směsí. Nedávno přešla 
skupina Hanson do skupiny HeidelbergCement. 

Českomoravský cement, Českomoravský beton a Českomoravský štěrk - společnosti 
z mezinárodní skupiny HeidelbergCement - patří k největším výrobcům kvalitního cementu, 
betonu a štěrkopísků v České republice.  

Vzhledem k zaměření skupiny HeidelbergCement, kde výroba obalovaných živičných 
směsí není prioritním programem, byl vysloven souhlas s převzetím obalovny jiným 
provozovatelem, s tím, že bude z části využíváno zařízení stávajícího lomu. 

První obalovna Teltomat III byla v lokalitě instalována cca v roce 1970. Při ohřevu 
LTO nebyly používány teplonosné oleje - byl použit přímý ohřev v zásobnících asfaltu 
s duplikátorem. 

Obalovna Teltomat IV byla instalována v roce 1987 a je v provozu dosud. Pro ohřev 
sušícího bubnu se používá LTO, stejně tak jako pro ohřev živice (nepřímý ohřev teplonosným 
olejem).  

Nový (budoucí) provozovatel je sdružením více firem, které zastupuje firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o.   

Firma SWIETELSKY v současnosti provozuje několik obaloven: Sousedovice, 
Jindřichův Hradec, Kájov, Cheb,  Smyslov (Tábor), Koterov, Brno, Onšovice. 

Budoucí provozovatel hodlá nahradit stávající zastaralou obalovnu Teltomat IV novou 
moderní obalovnou firmy Ammann a výkonu 160 t/hod. 

Dle záměru by měla být instalovaná nová moderní obalovna o špičkovém výkonu 
160 t/hod. Tato obalovna umožňuje maximální teoretickou roční výrobu 140 000 t obalované 
živičné směsi ročně (145 dnů provozu/rok, 6 hodin/den produkce obalovny). Reálná kapacita 
při dostatečném množství zakázek je do 100 000 t. Konkrétní dodavatel nové obalovny nebyl 
zatím určen. Pro účely zpracované dokumentace byla použita věžová obalovna fm. Ammann. 
Objem výroby závisí na poptávce v okolí a lze předpokládat, že bude budoucí výroba na 
stávající úrovni. Obalovaná živičná směs se nedá vyrábět „do zásoby“ a za spádovou oblast 
obalovny lze považovat silniční vzdálenost 40 - 50 km bez ztráty kvality vyrobené živičné 
směsi. 

Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí obalovny dle záměru 
při teoreticky dosažitelné roční kapacitě (při plném naplnění kapacity zakázkami). 
U obalovny živičných směsí se při daném fondu pracovní doby jedná o 140 000 t obalované 
směsi/rok Oznámení tedy hodnotí vlivy budoucího stavu obalovny v krajních podmínkách, 
které budou dosaženy jen zcela výjimečně. Z hlediska emisí je hodnocena i varianta reálně 
dosažitelné kapacity 100 000 t obalované živičné směsi za rok. Zároveň byla posouzena i 
stávající obalovna z hlediska teoretické kapacity a reálně dosažitelné. 

V obalovně živičných směsí se z minerálních materiálů stanovené zrnitosti a množství 
a z asfaltového pojiva vyrábí obalovaná živičná směs. Jako minerální materiál se používá 
přírodní kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová kamenná moučka - filer. 

Před vlastním smícháním kameniva s ostatními komponenty je nutno vstupní 
kamenivo vysušit, což se děje v sušícím bubnu (obdoba rotační pece) s přímým ohřevem. 
Jako palivo pro sušící buben obalovny bude využíván lehký topný olej. Ohřev živic (asfaltů) 
bude řešen elektro. 
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Doprava surovin do obalovny i expedice produkce bude i nadále silniční. Bude 
využívána komunikace III. třídy č. 33416 ve směru na Kouřim (příp. Plaňany) a komunikace 
III. t řídy 12538 ve směru na Kolín.  Na tyto komunikace je vedena doprava účelovými 
komunikacemi lomu. 

Nejbližší obytné objekty areálu obalovny jsou v Libodřicích  severním až 
severovýchodním směrem od areálu obalovny. Související dopravou jsou dotčeny Libodřice 
(bez průjezdů) a Polní Voděrady.  

Areál se nachází v povodí vodoteče Blinka. Do této vodoteče budou odváděny řízeně 
dešťové vody přes retenční nádrž a lapol přes kanalizaci lomu (odvádějící důlní vody). 
Technologické odpadní vody nevznikají. Splaškové vody budou shromažďovány 
v nepropustné jímce na vyvážení k likvidaci ve smluvní ČOV. 

Plocha areálu obalovny bude zpevněna a vybavena dešťovou kanalizací svedenou do 
retenční nádrže o objemu cca 200 m3, opatřené nornou stěnou. Vody z retenční nádrže budou 
také  využívány pro obalovnu (příprava prostředku pro postřik korb nákladních aut, postřik 
prašných ploch, údržba zeleně). 

 Podle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje nemá záměr vliv na lokality 
Natura. 

 
Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí: 

Za prioritní vlivy na složky životního prostředí u obaloven živičných směsí lze 
považovat: 

• emise anorganických a organických látek do ovzduší a to jak z vlastního provozu, 
tak z dopravy  

• emise pachových složek ze živic a obalované směsi 

• hluk z vlastního provozu a dopravy 

• vliv na povrchové a podzemní vody 

V předkládaném  oznámení je věnována přiměřeně pozornost všem složkám životního 
prostředí, přičemž na uvedené je dán zvýšený důraz. 

Vliv emisí anorganických a organických látek na kvalitu ovzduší byl zpracován 
rozptylovou studií (příloha 5), která zahrnuje širokou oblast okolí obalovny. Do rozptylové 
studie byla zahrnuta doprava, pohyby mechanizmů v obalovně, pojezdy a stání nákladních aut 
v obalovně a emise z vlastní technologie obalovny a souvisejících procesů.  

Ve vyhodnocení vlivů na ovzduší jsou vlivy předmětného záměru hodnoceny 
z hlediska příspěvků v porovnání s nejbližšími měřícími stanicemi kvality ovzduší.  

Při zpracování dokumentací dle zák. č. 244/1992 Sb. a nyní oznámení příp. 
dokumentací dle zák. č. 100/2001 Sb. týkajících se obaloven, se zabýváme podrobně emisemi 
polycyklických aromatických uhlovodíků a pachových složek. Tato problematika je 
diskutována v dokumentaci s tím, že příspěvek k průměrné roční koncentraci těchto škodlivin 
je o několik řádů nižší než limitní nebo doporučované hodnoty, jak je dokladováno 
zpracovanou rozptylovou studií.  

Co se týká polycyklických aromatických uhlovodíků, je příspěvek záměru nízký. 

Z hlediska platného imisního limitu benzo(a)pyrenu se jedná o podíl 0,5 %, pokud 
veškeré PAU vztáhneme na benzo(a)pyren. Z hlediska vlastního záměru se tedy jedná o 
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příspěvek nevýznamný a měřením imisní situace nepostižitelný. Ve srovnání se stávajícím 
stavem bude mít nová obalovna významně nižší měrnou emisi. Je zřejmé, že hlavními zdroji 
k imisní situaci předmětného polutantu budou v dané oblasti i nadále malé zdroje 
znečišťování ovzduší a mobilní zdroje. Výše emisí z těchto zdrojů je obtížně ovlivnitelná. 

Co se týká PM10, širší zájmové území lze charakterizovat z hlediska imisní situace 
mírně pod hranicí imisního limitu pro krátkodobé koncentrace. V návrhu opatření jsou 
uvedena opatření pro snížení zátěže TZL z hlediska vlastního záměru. 

V případě PM10 je tento polutant vnášen do ovzduší prakticky všemi zdroji včetně 
dopravy. V případě obaloven živičných směsí představuje největší zdroj filtrační stanice 
obalovací soupravy přesto, že proti platným emisním limitům (20 mg/m3) dosahují 
koncentrace TZL v odpadním plynu pod 5 mg/m3. V případě realizace záměru je nutno proto 
přijmout opatření, která jsou uvedena v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, tak aby nedošlo k významnému zhoršení 
stávající situace.  

V případě ostatních polutantů je příspěvek záměru malý a neovlivní významně kvalitu 
ovzduší i bezprostředním okolí záměru. Z hlediska kumulativních vlivů byly pro hodnocení 
použity údaje nejbližších měřících stanic. 

V případě pachových složek byl hodnocen rozptyl typických pachových složek živic - 
sirouhlíku, formaldehydu a naftalenu - ze zdrojů v obalovně. Bylo zjištěno, že mimo areál 
obalovny ve všech případech se koncentrace těchto složek pohybuje hluboko pod čichovým 
prahem těchto látek. V případě dopravy živičných směsí se při průjezdu po komunikaci 
mohou pachově postižitelné vjemy projevit do vzdálenosti 5 m od vozidla (pokud není 
v rozporu se základními zásadami provozu zaplachtované). U současných obaloven 
moderního typu není s pachovou zátěží problém. 

Vlivy provozu obalovny dle záměru byly posouzeny akustickou studií (příloha 6) při max. 
teoretické kapacitě obalovny dle záměru  ve srovnání se stávající obalovnou při reálně dosažitelné 
kapacitě. Posuzována byla jednak vlastní technologie, jednak související doprava. Ve výpočtu byly 
zohledněné i zemní valy v severním předpolí lomu budované provozovatelem lomu Libodřice. 
Z celkových výsledků výpočtů porovnávající stávající reálnou kapacitu obalovny 
s výhledovým teoretickým maximem vyplývá, že se tento výhledový provoz u modelově 
zvolených výpočtových bodů nijak podstatněji neprojeví.  Nejbližší obytné objekty k záměru 
jsou v dostatečné vzdálenosti ve Libodřicích a Polních Voděradech. Realizací záměru dochází 
k snížení akustické zátěže provozem obalovny zásluhou realizace obalovny s nižšími emisemi 
hluku a realizací protihlukových valů, které hlukově odcloní i provoz vlastního lomu a 
částečně i dopravu od obytných sídel. Z hlediska dopravy nedochází realizací prakticky ke 
změně.  

Jedná se o modelový výsledek, zpracovatel oznámení doporučuje prověřit akustickou 
situaci měřením v rozsahu dle dohody s příslušných orgánem veřejného zdraví. 

Nakládání s ropnými látkami v areálu je řešeno tak, aby nedošlo k ohrožení 
povrchových a podzemních vod nebo horninového prostředí. 

Určitým specifickým problémem (a možno konstatovat, že obecným z hlediska 
jakékoliv aktivity v tuzemsku) je doprava jak z hlediska hluku, tak z hlediska emisí. Emisní 
faktory z motorových vozidel zohledňují stávající obecný stav vozidel. Ve vývoji je počítáno 
s přibližováním se úrovni Evropské unie i v tomto směru, tedy snižováním emisních faktorů. 
Na druhou stranu však působí značný nárůst frekvence dopravy a stav dopravní sítě. 
Problematika dopravy je jedním z klíčových problémů, se kterým se setkáváme prakticky ve 
všech případech projednávání záměrů dle zákona 244/92 Sb., resp. 100/01 Sb. Jedná se však 
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spíše o konstatování faktu nevyhovující silniční komunikační sítě, který nelze globálně v 
procesu EIA řešit, zvláště z pohledu oznamovatele. Téměř všechny obce mají ve svých 
územních plánech zakotveny komunikační obchvaty sídelních útvarů, které mohou být 
realizovány jen v případě odpovídajícího finančního zajištění. Ne nevýznamným příspěvkem 
k řešení této situace je i realizace obalovny živičných směsí s technicko-ekonomicko-
ekologickými parametry na současné úrovni. 

Záměr nenarušuje jiné záměry v území, nenarušuje významně krajinný ráz.  

Podle provedeného hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo nebylo v žádném případě 
dosaženo hodnot, které by se blížily obecně přijatelných rizikům. Realizace záměru nepřináší 
významnou změnu proti stávajícímu stavu z hlediska zdravotních rizik. 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Libodřice 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí provozu obalovny 
dle záměru navrhl zpracovatel oznámení v rámci daných možností řešení, které je nejméně 
konfliktní z hlediska dopadů na životní prostředí. Na základě podrobného hodnocení 
uvedeného v předkládaném oznámení pak došel k závěru, že záměr je v souladu s platnou 
legislativou, vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány a záměr je akceptovatelný. 
V rámci zpracování předkládaného oznámení se uvádí některá opatření (doporučení), která 
jsou specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření 
(pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, 
tak projednávání dle stavebního zákona a dalších legislativních předpisů. 
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H.  PŘÍLOHA 

 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
 
 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
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