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ZÁVĚRY ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

Předkládaný záměr byl podroben zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/01 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů. Závěr 
zjišťovacího řízení a vyjádření, která v rámci tohoto zjišťovacího řízení příslušný úřad 
obdržel jsou uvedeny v příloze č. 8 předkládané dokumentace. 
Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr bude 
posuzován podle již citovaného zákona s tím, že předložené oznámení je nutno 
dopracovat v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění a vypořádat 
připomínky, které k uvažovanému záměru v rámci zjišťovacího řízení vzešly.  
Připomínky v rámci provedeného zjišťovacího řízení  jsou uvedeny v následujícím 
přehledu. 

1) Výpis z usnesení Rady Ústeckého kraje 
ze dne 24.8.2005 

Podstata vyjádření:  
a) Je požadováno provedení procesní analýzy rizik se zaměřením na vyhodnocení možného 
největšího úniku oblaku toxického plynu (s obsahem sirovodíku) pro 8 směrů větru a 
vyhodnocení možných následků uvnitř i vně areálu a posouzení možných technických 
opatření 

Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Uvedený požadavek je respektován ve vypracované dokumentaci EIA a je doložen 
jako samostatná příloha č.6 
 
b) Je požadováno na provedení výměny stávajících hořáků ve stávajících pecích 
štěpné jednotky /1320-B01, 1321-B01,1321.B02/ za hořáky Low NOx, u kterých 
výrobce garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3. Současně se trvá na 
realizaci varianty s hořáky Low NOx  s hmotnostní koncentrací do 100 mg/m3. 
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Jak bylo patrné již z oznámení, oznamovatel u nového zdroje znečištění ovzduší 
neuvažoval o instalaci jiných hořáků, než těch, u kterých výrobce garantuje  
hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3.  Instalace obdobných hořáků ve 
stávajících pecích štěpné jednotky byla doporučena již zpracovateli oznámení. Na 
základě zjišťovacího řízení bude oznamovatel toto doporučení respektovat. 
Rozptylová studie pro již vyhodnocuje variantu cílového stavu pouze s hořáky 
garantující hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3. 
 
c) Je požadováno doložení dostatečné kapacity jednotek CLAUS pro zpracování 
zvýšeného množství kyselých plynů z výroby a prověření možností technických 
opatření pro dosažení úrovně nejlepších dostupných technik. 
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Clausova jednotka je naprojektována na kapacitu 160 t/den kapalné síry. Uvedený 
projekt zvýšení kapacity Clausových jednotek byl realizován v letech 1999 – 2001 a již 
v té době byla zohledněna případná kapacita Clausových jednotek v návaznosti na 
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případné zvýšení konverzních jednotek rafinerie Litvínov a to zejména Hydrokrakovací 
jednotky na  kapacitu 160 t/hod.  
Úroveň a prověření možných technických opatření byla prověřena na základě úrovně 
nejlepších dostupných technických možností při výběru a realizaci projektu 
Clausových jednotek. Na základě uvedených úrovní nejlepších dostupných 
technických možností byl v letech 1999 – 2001 realizován projekt nové výstavby 
Clausovy jednotky a up-gradu stávajících jednotek podle  nejlepších možných a 
dostupných technik pro dosažení požadovaných parametrů ve vztahu k všem 
aspektům ochrany životního prostředí. 
V uvedeném období 1999 – 2001 společnost Česká rafinérská, a.s. investovala do 
výstavby nové Clausovy jednotky 436 mil. Kč. V letech 2003 – 2005 společnost CRC 
investovala cca 70 mil. Kč do zvýšení spolehlivosti zařízení a výstavby nového 
způsobu plnění kapalné síry do železničních cisteren a automobilových cisteren.  
Z hlediska požadavku týkajícího se doložení možnosti technických opatření pro 
dosažení úrovně nejlepších dostupných technik u jednotek CLAUS je možné 
konstatovat, že v rámci vydání integrovaného povolení pro rafinerii byly technologie 
uvedené v žádosti (tedy i výrobna síry) porovnány s příslušným BATem; 
v integrovaném povolení Krajský úřad konstatuje, že porovnání bylo provedeno věcně 
správně a technologická zařízení splňují kriteria BAT. Integrované povolení je 
doloženo jako příloha č.7 předkládané dokumentace. 

d) Je požadováno u jednotek CLAUS doložit možnosti dalšího snížení emisí pod 
úroveň stanovených emisních limitů a dodržení měrné výrobní emise síry dle vyhlášky 
MŽP č. 352/2002 Sb.  
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Po prověření možných nejlepších dostupných technik pro stávající provozující 
Clausovy jednotky Clausů  společnost CRC ( Česká  rafinerská ) k možnosti dalšího 
možného snížení emisí pod úroveň stanovených emisních limitů a dodržení měrné 
výrobní emise síry uvádí následující: 
Na základě dostupných technických informací je možno upravit  měrné výrobní emise 
síry z dosavadní závazné hodnoty (IPPC) 98,5% ( konverze na kapalnou síru) na 
hodnotu 98,6%, což představuje v hodnotovém vyjádření snížení emisí SO2  o 116,8 
t/rok při denní kapacitě 160 t/den výroby kapalné síry . 
Technickými opatřeními na jednotkách zpracování síry Clausech dojde k snížení emisí 
SO2  o 116,8 t/rok, což plně vykompenzuje  zvýšení nárůstu SO2     navýšením kapacity 
Hydrokraku   na 160 t/hod. Zvýšením kapacity Hydrokrakovací jednotky  dojde k 
nárůstu emisí SO2  oproti stávající kapacitě o  hodnotu 89,1 t/rok.  
 
e) Je požadováno reagovat na připomínku týkající se trvalého podílu oznamovatele na 
zajištění činnosti regionálního monitoringu kvality ovzduší 
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Česká rafinérská je iniciátorem a jedním ze zakladatelů Ekologického centra Most – 
ECM. V současné době se Česká rafinérská finančně podílí na zajištění provozu 
ECM. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako informační středisko o 
životním prostředí v zavedeném nonstop režimu již od roku 2000. Jeho posláním je 
zajištění kvalitní a objektivní informovanosti veřejnosti o životním prostředí. ECM plní 
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roli komunikačního prostředníka mezi veřejností, podniky a veřejnou správou. ECM 
disponuje  odborným zázemím Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, jehož je součástí. 
Má k dispozici mobilní měřící vůz ovzduší HORIBA, který může operativně vysílat do 
terénu v případě stížností obyvatel nebo za nepříznivých rozptylových podmínek. ECM 
je členem Sítě ekologických poraden ČR, poskytuje odborné rady jak laické, tak 
odborné veřejnosti. V ECM byl vytvořen fungující systém přenosu informací a dat o 
stavu a vývoji životního prostředí v regionech Chomutov, Most, Teplice a Louny. Pro 
partnerské organizace ECM zpracovává na základě konkrétních požadavků různé 
analýzy a zprávy, spolupracuje při vyřizování stížností obyvatel  a podobně. 
 
f) Je požadováno doložit možnosti úprav provozních řádů pro zabezpečení 
informovanosti všech dotčených orgánů veřejné správy při neobvyklých provozních 
stavech a haváriích  
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 
16.2.2004 pod č.j. 4988/ZPZ/04/H-02.2 Rozhodnutí, kterým schválil Bezpečnostní 
zprávu provozovatele ČESKÁ RAFINERSKÁ a.s., zpracovanou pro objekt „Rafinerie 
Litvínov“ přičemž v rámci revize dokumentu byla v termínu do 31.8.2004 Bezpečnostní 
zpráva opravena či doplněna o vyjmenované požadavky. Bezpečnostní práva se 
průběžně upravuje na základě kontrol prováděných Krajským úřadem, odborem 
životního prostředí a zemědělství. Krajský úřad, odbor životního prostředí již v zápisu 
z 22.9.2004 konstatuje, že systém řízení prevence závažné havárie je ve společnosti 
Česká Rafinérská, a.s. zaveden a je funkční a že společnost Česká rafinérská, a.s. 
splnila všechny požadavky kraje plynoucí z kontroly provedené v roce 2003 a 
z rozhodnutí, kterým byla schválena Bezpečnostní zpráva. Je tudíž patrné, že nad 
rámec této Bezpečnostní zprávy není nutné přijímat žádná další opatření 
 
g) Je požadováno řešit hledisko přednostního využívání zemního plynu u nového 
zdroje znečištění ovzduší a omezení využívání náhradního paliva (topných olejů) na 
nezbytně nutnou míru  
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Jak vyplývalo již z textu oznámení, na novém zdroji stejně jako na stávajících pecích 
hydrokraku bude využíván přednostně jako palivo zemní plyn. Kapalné palivo slouží 
pouze jako zajištění pro případ poruchy při dodávce zemního plynu, nikoliv tedy pro 
využívání tohoto media jako běžného paliva. 
 

2) Město Litvínov 
Odbor regionálního rozvoje 
Vyjádření zn. : ORR/KÚ/25338/685/Va/2005 ze dne 15.8.2005 

Podstata vyjádření:  

Je konstatováno, že záměr je realizován do prostoru stávajícího oploceného areálu 
Chemopetrolu v Litvínově – Záluží, a že záměr není v rozporu s územním plánem 
města. 
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3) Městský úřad Litvínov 
Odbor životního prostředí 
Vyjádření zn. : OŽP/Ga/05/1576 ze dne 11.8.2005 

Podstata vyjádření:  

Je požadováno posoudit předložený záměr podle požadavku zákona č.100/01 Sb. 
v platném znění z toho důvodu, že město Litvínov se nachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, kde dochází k překračování denního imisního limitu pro PM10. 
Zvýšením kapacity jednotky hydrokraku se zvýší emise ve srovnání se stávajícím 
stavem, což je v rozporu s Krajským programem snižování emisí Ústeckého kraje. 
Stanovisko zpracovatele dokumentace: 

Jak vyplývá z příslušných pasáží oznámení, tak i z předkládané dokumentace, 
výměnou hořáků ve stávajících pecích reakční jednotky i při zvýšeném výkonu 
zařízení 160 tun/hod dojde ke snížení o cca 11 tun NO2/rok. Nárůst emisí prachu ze 
spalování zemního plynu představuje cca 209 kg za rok. Uvedenou emisi prachu již 
nejde v zásadě žádným jiným technickým opatřením omezit. Uvedená bilance emisí 
prachu vychází z bilancované spotřeby zemního plynu a emisního faktoru pro PM10.  
Názorem zpracovatelů dokumentace je, že by uvedený aspekt měl být chápán 
v širším kontextu, a to zejména s ohledem na bilancované snížení emisí oxidů dusíku. 
Každopádně rozptylová studie je rozšířena o výpočet příspěvků k imisní zátěži frakce 
PM10 a v této souvislosti je provedena ve vztahu k této škodlivině i aktualizace 
zdravotních rizik. Jak rozptylová studie, tak hodnocení zdravotních rizik jsou 
samostatnými přílohami předkládané dokumentace. 
 

4) Česká inspekce životního prostředí 
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem 
Vyjádření zn. : 4/OO/6058/05/Hr ze dne 24.8.2005 

Podstata vyjádření:  

ČIŽP nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. 
 
5) Krajská hygienická stanice,  

Se sídlem v Ústí nad Labem 
Vyjádření zn.: 1555-4020/05/Dr.Ni. ze dne 4.8.2005 

Podstata vyjádření:  

K předloženému oznámení není ze strany KHS zásadních připomínek. 
 
6) Obvodní báňský úřad v Mostě 
      Vyjádření zn. : 5511/05 ze dne 15.8.2005 
Podstata vyjádření:  

K uvažovanému záměru není připomínek. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Litvínov   
    
 

A.II.  IČO 
 62741772 

 
 
 
A.III.  Sídlo 

Záluží 2 
436 01  Litvínov 

 
 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
 oznamovatel:                            ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s.  

   Záluží 2 
    436 01  Litvínov 

oprávněný zástupce oznamovatele :      Ing. Milan Vyskočil 
             tel.:  476 164 957 
                                                  mail:      milan.vyskocil@crc.cz 
 
projektant:                 ABB Lummus Global s.r.o. 
                Milady Horákové 13 
                                                                656 80 Brno 
zástupce projektanta:  
technologické záležitosti:                         Ing. Marek Březina 
                                                                 tel.: 545 517 431 
                                                                 mail: marek.brezina@cz.abb.com  
EIA záležitosti:                               Ing. Antonin Kijonka 
                                                                 tel.: 545 517 360 
                                                                 mail: antonin.kijonka@cz.abb.com  
 
 

mailto:milan.vyskocil@crc.cz
mailto:marek.brezina@cz.abb.com
mailto:antonin.kijonka@cz.abb.com
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
 
B.I.1. Název záměru 
„HCU REVAMP“ (Nový hydrokrak – zvýšení kapacity a konverze) 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Kapacity záměru jsou patrné z následujícího přehledu: 
Stávající projektovaný výkon zařízení  100 tun/hod 
Stávající dosažený výkon zařízení  120 – 130 tun/hod 
       1 042 000 tun/rok 2004 
Cílový hodinový výkon zařízení    160 tun 
Cílový roční výkon zařízení    1 280 000 tun/rok 
Cílová konverze     41 – 74% 
 

B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:      Záluží u Litvínova 
Obec:  Litvínov 
Kraj:    Ústecký 
 

 
B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Vlastní lokalita je situována uvnitř stávajícího areálu závodu. Stavba se nachází v 
uzavřeném areálu závodu Chemopetrol a.s., zastavěném technologickými jednotkami, 
podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi a budovami, nezbytnými pro provoz 
rafinerie. 
Jedná se o zvýšení výrobní kapacity stávajícího zařízení. Nový hydrokrak je umístěn 
v bloku 13 ve stávajícím areálu CHEMOPETROL a.s. Litvínov. V rámci hodnoceného 
záměru budou provedeny dílčí úpravy nebo doplnění stávajícího zařízení ve stávající 
provozovně. Nově bude odebírána frakce leteckého petroleje, který bude skladován 
v upravených stávajících zásobnících tankoviště F v bloku 56.   
Dle sdělení oznamovatele  se nepředpokládá realizace žádné nové technologie 
v areálu závodu, tudíž kromě stávajících technologií nelze očekávat kumulaci a 
žádnými jinými novými záměry. 
 

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Záměr zvýšení kapacity a konverze stávajícího zařízení „HCU REVAMP - Nový 
hydrokrak“ v a.s. Česká rafinérská“ vychází ze zvyšující se poptávky po motorové 
naftě na trhu v ČR a v zemích střední a západní Evropy, vyplývající z legislativních 
požadavků EU na snížení emisí skleníkových plynů emitovaných automobilovou 
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dopravou. Jednotka bude po realizaci záměru produkovat větší množství středních 
destilátů vhodných pro výrobu motorové nafty a leteckého petroleje. Při vyšší úrovni 
konverze dochází rovněž ke zlepšení kvalitativních parametrů nezkonvertovaného 
zbytku (hydrokrakovaného vakuového destilátu – HCVD), který je surovinou pro 
Etylénovou jednotku provozovanou a.s. CHEMOPETROL. Předpokládá se, že se 
vzrůstajícím požadavkem trhu po motorové naftě dojde ke snížení poptávky trhu po 
automobilových benzinech. Benzinový řez pak může být využit jako surovina pro 
Etylénovou jednotku.    

 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Záměr bude realizován v uzavřeném areálu závodu Chemopetrol a.s. zastavěném 
technologickými jednotkami, podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi a 
budovami, nezbytnými pro provoz rafinerie. 
Veškeré pozemky v areálu jsou ve vlastnictví UNIPETROL a.s. 
Předmětem hodnoceného záměru je zvýšení kapacity a konverze stávajícího zařízení 
– tzv. Nový Hydrokrak, který  je situován v bloku 13. V rámci stavby bude vybudováno 
i nové potrubní propojení z bloku 13 na blok 56 a napojení do stávajících skladovacích 
nádrží, umístěných v tankovišti F – PS 5610, včetně nezbytných drobných stavebních 
úprav. 
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení je přizpůsobeno stávajícímu 
stavu. Detailní konstrukční řešení bude provedeno v dalších stupních projektové 
přípravy.       
Stavební část 

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení je záměr členěn na 
následující stavební objekty: 
V rámci bloku 13 se jedná o následující stavební objekty: 
SO 1371 – štěpná jednotka – reakční sekce 
SO 1381 – štěpná jednotka – destilační sekce 
SO 1363 – aminová vypírka  
SO 1383 – stripování kyselých vod 

V rámci těchto SO budou realizovány zejména:  
Stavební konstrukce: 

Ø nové základy pro nové aparáty (pec 1321-B03 s příslušenstvím, aparáty 1321-C06, 
1321-E17, 1321-E18, čerpadla 1320-P02/3, 1321-P12/1,2, dávkovací stanici aditiv, 

Ø vybourání stávajícího a provedení nového základu pro novou filtrační stanici 1320-
F01 

Ø zesílení stávajících základů pod sloupy hlavního mostu 
Ø zesílení stávajících základů pro nové výměníky 
Ø vybourání stávajících a provedení nových základů pro nová čerpadla 
Ø nové nesmrštitelné podlití pod elektromotorem čerpadla 1320-P01  
Ø nové podlití pod novými výměníky 
Ø pilotáž pod novými základy 
Ø rozšíření stávající betonové zpevněné plochy u nové pece 
Ø protipožární ochrana nových ocelových konstrukcí  
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Ocelové konstrukce: 

Ø úprava stávajících ocelových konstrukcí plošin a nová obslužná plošina pro 
osazení nového vzduchového chladiče 

Ø zesílení stávajících sloupů ocelové konstrukce hlavního mostu   
Ø zesílení vybraných stávajících prvků ocelových konstrukcí a provedení nových 

prvků 
Ø pomocné a drobné ocelové konstrukce 
Ø nová ocelová konstrukce a plošina u aparátů 1321-C06 a 1321-E17 a 1321-E18 
Ø úprava stávajícího mostu 01, spojujícího stávající hlavní most jednotky s novou 

pecí  

SO 1365 – velín FAR 1 + FAS 1 
Řeší drobné stavební úpravy pro profesi elektro. 
SO 1385 – budova trafostanice a rozvodny 
Řeší drobné stavební úpravy pro profesi elektro. 
 
V rámci bloku 56 se jedná o následující stavební objekty: 
SO 5600 F – VMP Tankoviště F 
V rámci tohoto SO budou provedeny drobné stavební úpravy pro změnu skladovacího 
média a nového napojení do stávajících skladovacích nádrží 33, 34, umístěných 
v tankovišti F.   
SO 5604 – VMP Elektrorozvodna 
Řeší drobné stavební úpravy pro profesi elektro. 
SO 5736 – VMP Elektrorozvodna – suchá stykovna + satelit FAR 4 
Řeší drobné stavební úpravy pro profesi elektro. 
 
Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, stavební část záměru je z hlediska rozsahu a 
objemu prací málo významná.    
 
Technologická část 
Zařízení výroby Nového Hydrokraku společně se zařízením vakuové destilace tvoří 
tzv. přípravu suroviny pro pyrolýzu (PSP). 
Nový Hydrokrak byl projektován na kapacitu nástřiku 100 tun/hod a stupeň konverze 
od 40 do 70 %. Konverze se vztahuje na produkty vroucí do 343 °C. S rostoucí 
konverzí klesá prosazení jednotky. V roce 2004 bylo zpracováno cca 1 042 000 tun 
vstupní suroviny, což odpovídá hodinovému výkonu cca 119 tun/hod. Průměrná 
konverze byla cca 50 %.  
Cílem technologie hydrokraku je dosáhnout vyššího zhodnocení těžkých ropných 
frakcí (mazut, olejové destiláty) a vyrobit v maximální výtěžnosti surovinu vhodnou pro 
další zpracování na etylenové jednotce a další kvalitní složky pro výrobu motorových 
paliv.   
Nový Hydrokrak zpracovává vakuový destilát, dodávaný zejména z jednotky vakuové 
destilace a vyrábí z něj surovinu pro etylenovou jednotku a destiláty. Ve štěpné sekci 
se olejový destilát hydrogenačně rafinuje (odstranění organické síry, dusíku a kyslíku) 
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a hydrokrakuje na požadovanou úroveň konverze. Jedná se o katalytický proces. 
Vyrobená směs kapalin a par se separuje ve frakcionační části na specifikované 
produkty: lehký benzin, těžký benzin, střední destilát a surovinu pro etylenovou 
jednotku. Vedlejším produktem je kyselý bohatý plyn, který se dále upravuje 
v jednotce aminové vypírky, kde monoetanolamin (MEA) ve vodném roztoku slouží 
k odstraňování sirovodíku. Tím se připraví odsířený bohatý plyn, který odchází do 
dělení bohatých plynů. Kyselá voda, vznikající zejména ve štěpné jednotce, se 
v jednotce úpravy kyselé vody stripuje a vystripovaná voda se dále používá k odsolení 
ropy a poté se odpouští do ČOV.         
 
Stávající stav: 
Stávající jednotka hydrokraku se dělí na následující provozní soubory: 
PS 1320 – štěpná jednotka – reakční sekce 
PS 1321 – štěpná jednotka – destilační sekce 
PS 1322 – sekce vypírky MEA 
PS 1333 – sekce úpravy kyselé vody 
PS 1324 – slopový systém 
PS 1325 – systém spalin 
PS 1330 – systém topného plynu a topného oleje 
PS 1340 – systém polního hořáku 
a další společné pomocné provozní soubory pro PSP 
 
V další části je uveden základní technologický popis provozu stávajícího zařízení. 
PS 1320 – štěpná jednotka – reakční sekce 
Vstupní surovina – olejový destilát se nejprve vede přes filtr 1320-F01, kde se zbaví 
částic nad 25 mikronů, které by mohly zanášet katalyzátor. V koalesceru 1320-H01 se 
nástřik zbavuje vlhkosti. Z mezinádrže 1320-H02, ve které je udržován polštář topného 
plynu, se vakuový destilát čerpá přes řadu výměníků, ve kterých se předehřívá 
proudem z reaktoru. Před nástřikem do reaktoru 1320-R01 se vakuový destilát smíchá 
s přídavným vodíkem ohřátým v peci 1320-B01.  
Reaktor 1320-R01 obsahuje hydrorafinační katalyzátor, který přeměňuje organické 
dusíkaté, sirné a kyslíkaté sloučeniny obsažené v surovině na čpavek, sirovodík a 
vodní páru. Reakce jsou exotermické a způsobují vzestup teploty v katalyzátorových 
ložích. V reaktoru je udržována taková provozní teplota, která zajišťuje aby vystupující 
kapalný produkt obsahoval méně než 60 ppm hmotových celkového organického 
dusíku. Vyšší obsah dusíkatých sloučenin by mohl dočasně snížit hydrokrakovací 
aktivitu katalyzátoru v následném reaktoru. 
Průměrná teplota prvního katalyzátorového lože se reguluje přívodem paliva do pece 
cirkulačního plynu 1320-B01. Průměrná teplota druhého katalyzátorového lože je 
regulována přívodem studeného cirkulačního plynu mezi katalyzátorová lože. 
Produkt z reaktoru 1320-R01 je před vstupem do reaktoru 1320-R02 smíchán se 
studeným cirkulačním plynem. 
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Reaktor 1320-R02 obsahuje v prvním loži hydrogenační katalyzátátor a v druhém a 
třetím loži hydrokrakovací katalyzáor. Na spodku třetího lože je umístěn hydrogenační 
(tzv. dorafinační) katalyzátor , který přeměňuje vzniklé merkaptany na sirovodík a 
parafiny. Krakovací reakce (dealkylace, štěpení kruhů, sycení polyaromátů apod.) jsou 
silně exotermní. Teploty v jednotlivých katalyzátorových ložích se regulují přívody 
studeného cirkulačního plynu a nastavené hodnoty zajišťují požadovaný stupeň 
konverze.  
Reakční produkt z  reaktoru 1320-R02 proudí přes řadu výměníků, kde předává teplo 
vstupující surovině. Přebytek tepla je využíván pro reboilování debutanizéru a pro 
výrobu středotlaké páry. Výměníková řada je zakončena vzduchovým chladičem 
1320-W01. Před vzduchový chladič 1320-W01 se nastřikuje do reakčního proudu 
odplyněný kondenzát, který zamezuje usazování amonných solí.  
Reakční produkt vstupuje po ochlazení do vysokotlakého separátoru 1320-H03, kde 
se oddělí plynná fáze, kapalný produkt a kyselá voda. Kyselá voda je přes 
mezihladinovou regulaci odpouštěna přes odplyňovací nádrž 1320-H08 do PS 1323 
na stripování kyselých vod. Kapalný produkt se odpouští hladinovou regulací přes 
hydraulickou turbinu 1320-Z02X do nízkotlakého separátoru 1320-H04. Získaná 
energie je použita pro pohon nástřikového čerpadla. Plynná fáze je nasávána 
cirkulačním kompresorem 1320-K01 (do výtlaku je přidáván vodík) a vracena zpět do 
reaktorů. 
Reakční směs v nízkotlakém separátoru 1320-H04 se rozdělí na kyselou vodu, která 
je odváděna spodem do odplyňovací nádrže 1320-H08. Plynná fáze z 1320-H04 je 
tlakovým regulátorem odváděna do absorpční části debutanizéru v PS 1321. Kapalný 
produkt se odpouští do stripovací části debutanizéru v PS 1321.  
            
PS 1321 – štěpná jednotka – destilační sekce 
Destilační sekce slouží k separaci reakční směsi z reakční sekce na požadované 
produkty: plyn s obsahem butanu, lehkých uhlovodíků a sirovodíku (tzv. kyselý bohatý 
plyn), lehký benzin, těžký benzin, střední destilát a surovinu pro etylenovou jednotku 
(tzv. HCVD). Hmotnostní poměry jednotlivých produktů se ovlivňují nastaveným 
stupněm konverze, částečně jsou ovlivněny i stářím katalyzátorů v reakční sekci. 
Směs plynných a kapalných uhlovodíků se přivádí z nízkotlakého separátoru 1320-
H04 (PS 1320) do debutanizéru 1321-C01.  
Debutanizér 1321-C01 se skládá ze dvou částí: horní absorpční a dolní stripovací. 
Absorpční horní část kolony je výplňová, absorbují se v ní pentany a vyšší uhlovodíky 
z plynné fáze do do středního destilátu. Stripovací dolní část kolony je patrová, 
dochází zde k vystripování plynné fáze z přiváděné kapalné fáze. Potřebné procesní 
teplo se zajišťuje jedním primárním okruhem (výměník 1320-E10 a pec 1321-B01) a 
dvěma sekundárními reboilovacími okruhy (výměníky 1321E09, 1321-E01, 1321-E08).  
Kyselý bohatý plyn odcházející hlavou debutanizéru se vede do PS 1322, kde se 
provádí vypírka sirovodíku roztokem MEA.      
Jako zbytkový produkt se odtahuje ze spodní části debutanizéru frakce C5 a vyšší, 
která se po předehřevu v peci 1321-B02 nastřikuje do destilační kolony 1321-C02, ze 
které hlavou odchází benzinová frakce, jako boční produkt se odvádí střední destilát a 
spodem se odpouští olejový destilát HCVD – jako surovina pro etylenovou jednotku. 
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Spodní část kolony 1321-C02 je stripována parou. Vystripovaný produkt HCVD se 
odtahuje ze spodní části kolony. Jeho teplo se využije v sekundárních ohřevech 
debutanizéru. Následně se ochladí v chladiči 1321-E14 a přes skladovací tanky 1380-
H01/1,2 se čerpá do etylenové jednotky.  
Konec destilace středního destilátu je zajišťován bočním cirkulačním refluxem 
středního destilátu. Teplo z kolony je využíváno na reboilování debutanizéru a 
benzinové dělící kolony, a na výrobu páry 0,6 MPa (1321-E02). 
Střední destilát se odebírá bočním odběrem a je veden do striperu 1321-C03, kde se 
stripuje parou 0,6 MPa. Páry ze striperu se vrací zpět do destilační kolony. Střední 
destilát se odtahuje ze spodku striperu a vede se přes generátor páry 1321-E05 (pára 
0,35 MPa) do vakuového sušiče 1321-C04. Vakuum zde vytváří parní ejektory 1321-
J01. Vysušený střední destilát se následně čerpá (1321-P05) přes vzduchový chladič 
1321-W02 a vodní chladič 1321-E04 do skladu, případně do PS 1330 jako topné 
medium. Část středního destilátu se používá jako vypírací médium v debutanizéru. 
Olejové a vodní páry ze sušiče kondenzují v kondenzátorech 1321-E06X a 1321-
E07X. Kondenzát se shromažďuje ve sběrné nádrži 1321-H03. Olejový destilát se 
čerpá (1321-P07) zpět do nízkotlakého separátoru. Vodní kondenzát se odvádí do 
systému zaolejovaných vod.  
Hlavou destilační kolony 1321-C02 odchází směs benzinů, která kondenzuje ve 
vzduchovém chladiči 1321-W01 a natéká do refluxní nádrže 1321-H02. Tlak 
v systému je regulován chladícím výkonem vzduchového chladiče. Z refluxní nádrže 
se část kapaliny vrací čerpadlem 1321-P03 jako refux na hlavu kolony. Kondenzát se 
odpouští do sběrné nádrže.  
Směs benzinů se vede do benzinové dělící kolony 1321-C05 přes výměník 1321-E13. 
Kolona 1321-C05 je reboilována bočním cirkulačním okruhem středního destilátu.    
Hlavou kolony je odebírána frakce lehkého benzinu, která se vede přes vzduchový 
chladič 1321-W03 do refluxní nádrže 1321-H04. Tlak v systému je opět regulován 
chladícím výkonem vzduchového chladiče. Z refluxní nádrže se odčerpává lehký 
benzin čerpadlem 1321-P09, část se vrací jako reflux zpět na hlavu benzinové kolony, 
ostatní množství se odvádí přes vodní chladič 1321-E12 na hranici jednotky. 
Frakce těžkého benzinu se odtahuje ze spodní části kolony čerpadlem 1321-P06 přes 
výměník 1321-E13 a vodní chladič 1321-E03 na hranici jednotky.       
 

PS 1322 – sekce vypírky MEA 
Tento provozní soubor již není přímým výrobním souborem hydrokraku. Zajišťuje 
odsíření vznikajícího kyselého bohatého plynu před jeho dalším využitím. Upravuje 
obsah sirovodíku na maximální hodnotu 10 ppm ve výstupním plynu z této jednotky. 
Kyselý bohatý plyn vystupující z debutanizéru se nejprve ochladí v chladiči 1322-E05 
na teplotu cca 370C. Zkondenzovaná kyselá voda se shromažďuje v 1322-H01 a 
odpouští se do PS 1323. Plyn následně vstupuje do absorbéru 1322-C02, což je 
patrová kolona, ve které se sirovodík absorbuje do roztoku monoetanolaminu (MEA), 
který je přiváděn na hlavu kolony. Odsířený plyn odchází hlavou kolony na hranici 
jednotky k dalšímu využití.  
Roztok MEA nasycený sirovodíkem odchází ze spodní části absorbéru a přes výměník 
1322-E01 vstupuje do striperu 1322-C01 k regeneraci.  
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Striper 1322-C01 je kolona s ventilovými patry, v horní části jsou dvě zvonková patra. 
Zde je sirovodík z roztoku MEA stripován parou vyrobenou v reboilerech 1322-E02. 
Pára a vystripovaný sirovodík odcházejí hlavou striperu do hlavového kondenzátoru 
1322-W02 a následně do nádrže 1322-H02, kde se oddělí kondenzát, který se 
částečně jako reflux vrací do striperu, zbývající část odtéká do PS 1323. Plyn z 1322-
H02 odchází přes výměník 1322-E06 do výrobny síry (Clausova jednotka PS 4313).          
Vystripovaný roztok MEA se odtahuje ze spodku striperu  přes výměník 1322-E01 
čerpadlem 1322-P01 přes vzduchový chladič 1322-W01 a vodní chladič 1322-E03 
zpět do absorbéru.  
Aby se snížila koroze a možné pěnění roztoku MEA, je cca 10% cirkulujícího roztoku 
kontinuálně filtrováno přes balenou jednotku 1322-F01. 
Pro udržení vodní bilance v systému se na hlavu absorbéru kolony přidává odplyněný 
kondenzát. Případný přebytek vody v systému se naopak odstraní odpuštěním části 
kyselé vody z výtlaku čerpadla 1322-P02 do PS 1323.    
Čerstvý roztok MEA se připravuje v 1322-H03, kde se ředí vstupní koncentrovaný 
MEA čistým kondenzátem. Roztok MEA o požadované koncentraci se přečerpává do 
zásobníku 1322-H04, ze kterého je doplňován do procesu. V obou zásobnících pro 
přípravu a skladování roztoku MEA se udržuje dusíková atmosféra. 
     
PS 1333 – sekce úpravy kyselé vody 
Do tohoto PS jsou přiváděny i ostatní kyselé vody vznikající i na dalších provozních 
jednotkách oznamovatele.  
Veškeré kyselé vody vznikající v předchozích PS a kyselé odpadní vody z dalších 
procesních jednotek se shromažďují v zásobníku kyselé vody 1323-H01. Zde se na 
hladině oddělí uhlovodíková fáze, která se odpouští do slopového systému (PS 1324). 
Kyselé vody se čerpají z 1323-H01 čerpadlem 1323-P01 přes výměník 1323-E06 (v 
případě jeho čištění přes výměníky 1323-E02/1,2) do striperu 1323-C01.  
Striper je řešen jako náplňová kolona, ve které dochází k vystripování sirovodíku a 
čpavku z kyselých vod vodní parou, která je produkována v reboileru 1323-E01.  
Hlavový produkt ze striperu se vede přes kondenzátor 1323-E04. Vzniklý kondenzát 
se od plynu odděluje v 1323-H02 a odtud se vrací čerpadlem 1323-P02 jako reflux do 
stripovací kolony. Odplyn z 1323-H02, obsahující sirovodík, čpavek a vodní páru se po 
ohřátí v 1323-E05 odvádí na výrobu síry (Clausova jednotka PS 4313). 
Vystripovaná voda se ze spodní části striperu odtahuje čerpadlem 1323-P03 přes 
výměník 1323-E06 (1323-E02) a chladič 1323-E03 na odsolování surové ropy. Část 
vystripované vody se používá ve vodních uzávěrech na polních hořácích a v koloně 
1310-C02 pro vypírání nezkondenzovatených plynů z jednotky vakuové destilace PS 
1310.     
 
PS 1324 – slopový systém 
Provozní soubor slouží ke shromažďování separátně vypouštěných lehkých a těžkých 
uhlovodíků z výrobního zařízení (zejména ve fázi odstavování a najíždění jednotky), 
odkapů a pojišťovacích ventilů. PS sestává z nádrže: 
- lehkého (světlého) slopu (pro kapaliny s bodem varu do 350 0C) 
- těžkého (tmavého) slopu  
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které jsou umístěny ve společné jímce. Kapalina ze slopů  se čerpá ponornými 
čerpadly do slopového systému rafinerie. 
V rámci hodnoceného záměru nedojde v tomto PS k žádným změnám. 
  
PS 1325 – systém spalin 
Účelem provozního souboru je využít tepla spalin vzniklých při spalování topných 
médií v pecích. Teplo spalin se využívá k předehřevu vzduchu do hořáků v pecí, 
v rekuperačním ohříváku. Tím se dosahuje vyšší tepelná účinnost pecí. 
V rámci hodnoceného záměru nedojde v tomto PS k žádným změnám. 
 
PS 1330 – systém topného plynu a topného oleje 
Účelem provozního souboru je zajištění dodávek topných medií (zemní plyn, topný 
olej) při definovaném tlaku a teplotě. 
Topný olej slouží jako záložní palivo pro případ výpadku nebo nedostupnosti zemního 
plynu, za běžného provozu se jako palivo používá výhradně zemní plyn. 
V rámci hodnoceného záměru nedojde v tomto PS k žádným změnám. 
 
PS 1340 – systém polního hořáku 
Tento provozní soubor slouží k bezpečné likvidaci všech vznikajících plynů 
obsahujících uhlovodíky, sirovodík a případně další škodliviny.  
Systém se skládá ze dvou polních hořáků: 
- uhlovodíkového polního hořáku 
- sirovodíkového polního hořáku 
Oba hořáky jsou opatřeny nepřetržitě pracujícími samonasávacími pilotními 
(zapalovacími) hořáky.   
V rámci hodnoceného záměru nedojde v tomto PS k žádným změnám. 
 
Stávající technologický postup je zřejmý i z přiložených technologických schémat:  

♦ PS 1320 – ŠJ PSP reakční sekce 
♦ PS 1321 – ŠJ PSP destilační sekce 
♦ PS 1322 – monoetanolaminová vypírka 
♦ PS 1323 – stripování kyselých vod  
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Stav po realizaci záměru: 
Cílem hodnoceného záměru je upravit stávající technologii a technologické zařízení  
hydrokraku tak, aby došlo: 

♦ ke zvýšení výkonu jednotky na 160 tun/hod 
♦ zvýšení konverze na 41 –74% 
♦ zaručení doby provozního cyklu minimálně 24 měsíců 
♦ k odběru nové destilační frakce – leteckého petroleje   
Byla zpracována studie proveditelnosti (New HCU Revamp Feasibility Study Report) a 
následně HCU Revamp Project – Basic of Design, v rámci kterých bylo navrženo 
technické řešení, které spočívá v úpravě technologického zařízení jednotek PS 1320, 
PS 1321, PS 1322, PS 1323 a PS 5610 (tankoviště F pro skladování leteckého 
petroleje). Jedná se zejména o následující úpravy: 
♦ zvýšení kapacity nástřikového čerpadla 
♦ zvýšení objemu použitého katalyzátoru při zachování stávajících reaktorů úpravou a 

použitím nových vestaveb reaktorů, zvyšujících efektivní využití katalyzátoru, zlepšení 
distribuce suroviny v katalyzátorovém loži při snížení vlastního objemu vestavby umožňující 
zvýšení katalyzátorové náplně 

♦ úprava výkonu teplosměnných aparátů 
♦ výměna vestaveb kolon 1321-C01, 1321-C02, 1321-C05, 1322-C01, 1323-C01 
♦ výměna nevyhovujících čerpadel za nová s vyšší kapacitou 
♦ výstavba nové kolony pro produkci petrolejového řezu 1321-C06 
♦ výstavba nové frakcionační pece 1321-B03 
♦ úprava skladovacích tanků pro výrobu leteckého petroleje 5610 ST 33 a 5610 ST34. 

V dalším textu je uvedena bližší specifikace úprav jednotlivých zařízení podle 
jednotlivých PS.  
Pro označení úprav příslušných aparátů bylo použito následující značení: 
v M   – zařízení je schopno provozu po modifikaci 
v R-R – zařízení musí být přepočteno na vyšší výkon 
v N   – musí být instalováno nové zařízení, které doposud nebylo provozováno 
v R   – stávající zařízení nelze použít pro zvýšenou kapacitu a musí být nahrazeno    

PS 1320 – reakční sekce 
Čerpadla 

♦ nástřikové čerpadlo 1320-P01 (M) 
nový motor a převodovka, zvýšení otáček, úprava základu, výměna regulačního 
ventilu.  

♦ čerpadlo prací vody 1320-P02/3 (N) 
nové čerpadlo paralelně ke stávajícím čerpadlům 1320-P02/1,2 o výkonu 17,6 
tun/hod. 

Filtry 

♦ Filtr nástřiku 1320-F01 (N) 
Nové filtry (včetně základů s třemi sekcemi pro výkon160 tun/hod s filtračními 
elementy Accuflux 28 pracující v automatickém režimu proplachu.  
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Kompresory 

♦ Kompresor okružního plynu 1320-K01 (M) 
     Nová parní turbina jmenovitého výkonu 1320 kW a zvýšení otáček. 

Pece 

♦ Pec cirkulačního plynu 1320-B01 (M) 
Zvýšení výkonu ze stávajících 6,6 MW na 7,3 MW – přidání dvou řad trubek do 
konvekční sekce. 

Tepelné výměníky 

♦ Provést kontrolní výpočty celé výměníkové řady. 

Vzduchové chladiče 

♦ Vzduchový chladič reakční směsi 1320-W01 (M) 
Zvýšení výkonu chladiče – instalace nových svazků.  

Nádrže 

♦ Vysokotlaký separátor 1320-H03 (M) 
     Výměna regulačního ventilu. 

♦ Nízkotlaký separátor 1320-H04 (M) 
     Výměna regulačního ventilu. 

Reaktory  

♦ Reaktor 1320-R01, 1320-R02 (M) 
Nové vestavby – ultra plochá chladící zóna a HD patra. Tím dojde i ke zvýšení 
množství nainstalovaného katalyzátoru. 

Potrubí 

♦ Výměny určených potrubních větví a dílčí úpravy.  
 

PS 1321 – destilační sekce  
Kolony a vestavby 

♦ Debutanizér 1321-C01 (M) 
     Nová vestavba – 30 sítových pater Shell Calming section. 

♦ Frakcionátor 1321-C02 (M) 
Přestavba vestavby horní části kolony (patra 1-10), instalace nových pater Shell 
Consep (patra 11- 14), výměna pater za náplň (patra 16-23). Úprava nástřikové 
zóny.  

♦ Boční stripovací kolona petroleje 1321-C06 (N) 
Nová kolona o průměru 1200 mm a výšce 11 m, vybavená 15 sítovými patry Shell 
Calming Section. 

♦ Benzinová kolona 1321-C05 (M)  
Výměna vestavby, patra 1-15 jsou navržena sítová Shell Calming Section, patra 16-
30 jsou navržena jako Shell Consep.  
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Pece 

♦ Frakcionační pec 1321-B03 (N) 
Stávající výkon pece je nedostačující a proto bude instalována paralelní nová pec o 
tepelném provozním výkonu 10 MW a to včetně samostatného předehřevu 
spalovacího vzduchu a samostatného odvodu spalin novým komínem. Budou 
instalovány Low NOx hořáky, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci 
NOx do 100 mg/m3.   

Výměníky 

♦ Boční reboiler debutanizéru 1321-E01  (R-R) 
    Doporučen přepočet. 

♦ Vodní chladič těžkého benzinu 1321-E03 (N) 
     Výměna trubkového svazku. 

♦ Parní generátor 1321-E05 (R) 
     Nutná výměna vzhledem k požadovanému zvýšení výkonu 3,46 MW. 

♦ Boční reboiler debutanizéru 1321-E08 (M) 
     Výměna trubkového svazku pro výkon 4,88 MW. 

♦ Boční reboiler debutanizéru 1321-E09/1,2 (M) 
Vzhledem k tomu, že u této dvojice výměníků dochází při změnách provozní teploty 
k roztěsnění spoje mezi pláštěm a trubkovnicí, požaduje se instalace „live-loading“.    

♦ Reboiler benzinové kolony 1321-E11 (R) 
     Výměna z důvodu vyššího tepelného výkonu 2,72 MW. 

♦ Chladič lehkého benzinu 1321-E12 (R)  
     Výměna z důvodu vyššího tepelného výkonu 0,19 MW. 

♦ Chladič HCVD 1321-E14  (R) 
     Výměna z důvodu vyššího tepelného výkonu 4,34 MW. 

♦ Reboiler boční stripovací kolony petroleje 1321-E17  (N) 
     Nový reboiler o výkonu 1,36 MW. 

♦ Vodní chladič petroleje 132-E18 (N) 
     Nový chladič o výkonu 0,19 MW. 

Vzduchové chladiče 

♦ Hlavový kondenzátor frakcionátoru 1321-W01 (R/M) 
     Výměna z důvodu vyššího tepelného výkonu 13,53 MW. 
♦ Hlavový kondenzátor benzinové kolony 1321-W03 (R/M) 
     Výměna z důvodu vyššího tepelného výkonu 2,53 MW. 

♦ Chladič petroleje 1321-W04 (N) 
     Nový chladič o výkonu 4,02 MW. 
Čerpadla 

♦ Reboilovací čerpadlo debutanizéru 1321-P01/1,2 (R) 
     Výměna za nové o kapacitě 360 m3/hod. 

♦ Čerpadlo HCVD 1321-P02/1,2 (R) 
     Výměna za nové o kapacitě 142,6 m3/hod. 
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♦ Refluxní čerpadlo frakcionátoru 1321-P04/1,2  (R) 
     Výměna za nové o kapacitě 149,6 m3/hod. 

♦ Refluxní čerpadlo lehkého benzinu 1321-P09/1,2  (R) 
     Výměna za nové o kapacitě 33,9 m3/hod. 

♦ Produktové čerpadlo petroleje 1321-P12/1,2 (N) 
Nové čerpadlo o kapacitě 61,2 m3/hod. 

♦ Dávkovací čerpadlo antioxydantu BHT 1321-P10/1,2 (N) 
     Nové dávkovací čerpadlo o kapacitě 6 t/hod. 

Potrubí 

Výměna potrubních tras nebo částí. 

Zásobníky 

♦ Refluxní zásobník benzinové kolony 1321-H04 (M) 
    Instalovat koalescer pro lepší oddělení vodné a benzinové fáze. 

♦ Nádrž antioxydantu 1321-H10/1,2 (N) 
Nové nádrže o objemu 0,6 m3 opatřené násypkou, stavoznakem a míchadlem. 

Systém výroby páry 

Do potrubí páry vyráběné ve výměnících 1321-E06 a 1321-E08 instalovat on-line 
analyzátory obsahu uhlovodíků v páře. Zrušit některé části potrubí. 

 

PS 1322 – aminová vypírka 

Kolony 

♦ Striper 1322-C01 (M) 
Výměna dvou vypíracích pater ve vypírací části a výměna 19 stripovacích pater. 

Výměníky 

♦ Ohřívač výstupního kyselého plynu 1322-E06 (R) 
     Zvýšení výkonu ze 34 na 50 kW. 

Čerpadla 

♦ Refluxní čerpadlo striperu 1322-P02/1,2 (M) 
     Zvýšení kapacity čerpadla na 5,6 m3/hod. 

V rámci záměru bude dále provedena změna média pro vypírku. Místo stávajícího 
monoetalolaminu (MEA) bude používán metyldietanolamin (MDEA). 
Metyl-dietanolamin (MDEA) je terciální amin, který je méně bazický než MEA. Může 
být používán při vypírce sirovodíku v podstatně vyšších koncentracích (obvykle 35 – 
50 % hmotových). Je též více selektivní k sirovodíku a méně selektivní k ostatním 
kyselým plynům, jako např. k CO2. 
Možnost pracovat při vyšší koncentraci aminu a vyšším stupni sycení má významný 
vliv na velikost jednotky, dovoluje zvýšení kapacity jednotky při zachování (nebo při 
minimálních úpravách) stávající jednotky. 
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Dalším významným aspektem je nižší korozivita roztoků MDEA oproti roztokům MEA  
a tím i vyšší životnost strojního zařízení při použití ve stávající jednotce, nebo nižší 
investiční náklady při výstavbě nové jednotky.  
Posledním velice důležitým aspektem je nižší energetická náročnost na regeneraci 
roztoku MDEA oproti MEA. Při aplikaci MDEA jako solventu pro vypírku sirovodíku 
z bohatého plynu dojde k cca 30% snížení provozních nákladů. 
 
PS 1323 – stripování kyselých vod 
kolony 

♦ Stripovací kolona 1323-C01 (M) 
Nová instalace vestavby a sypané výplně 
 
Řízení technologického procesu 
Řízení technologického procesu bude i nadále ze stávajícího velínu. Zvýšením 
kapacity nedochází k nárůstu pracovních sil. Zůstává obsazení 9 pracovníků na 
směnu. 
Stávající jednotka PSP je vybavena elektrickou požární signalizací, detekcí hořlavých 
plynů a par a zařízením dálkového přenosu. 
PS 5610 (tankoviště F) je vybaven stabilním hasícím zařízením pěnovým pro nádrže a 
jejich havarijní jímky, elektrickou požární signalizací, detekcí hořlavých plynů a par a 
zařízením dálkového přenosu. 
Případné úpravy protipožárního zabezpečení budou provedeny v dalších stupních 
projektové přípravy. 
 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení výstavby       - 06/2006 
Dokončení výstavby - 01/2008 
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Litvínov.  
 

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto 
zákonu 
Dle zpracovatele předkládané dokumentace se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok, 
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, 
v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje.   
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Situace širších vztahů je patrná z následujících podkladů:  
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pozn.: podrobněji je situace záměru doložena v příloze č. 2 předkládané dokumentace 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Hodnocený záměr nebude realizován na pozemcích ZPF, resp. PUPFL. Veškeré 
nároky předkládaného záměru budou realizovány na pozemcích v kategoriích ostatní 
plocha.  
Seznam pozemků dotčených záměrem: 

Parcela: Charakter pozemku: 
1206 ostatní plocha 
365/5 ostatní plocha 
365/6 ostatní plocha 
365/7 ostatní plocha 
365/8 ostatní plocha 
365/13 ostatní plocha 
365/14 ostatní plocha 
365/16 ostatní plocha 
365/43 ostatní plocha 
365/42 ostatní plocha 
365/40 ostatní plocha 
365/73 ostatní plocha 

Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 
zákona č. 114/1992 Sb. 
Ochranná pásma  

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992 
Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 
289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. 
V zájmovém území se rovněž nenachází ochranná pásma místních vodních zdrojů.  
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními 
prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). 
Ostatní ochranná pásma 

Činnosti spojené s realizací stavby budou probíhat v bezprostřední blízkosti 
provozních souborů chemických a doprovodných výrob. V daném území existuje 
několik druhů ochranných pásem daných podmínkami sousedních provozních celků - 
potrubní a kabelové rozvody, bezpečnostní pásma apod. Tato ochranná pásma budou 
ponechána většinou bez ovlivnění. Podle situace může být  po dočasnou dobu 
upraven jejich rozsah. Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro 
stavební řízení.  

B.II.2. Voda 
Do bloku 13 jsou přivedeny všechny druhy energií, včetně pitné vody a průmyslové 
vody. Zvýšení kapacity hydrokraku nevyžaduje žádné významnější úpravy stávajících 
rozvodů.    
Podzemní zdroje vody nebudou v rámci hodnoceného záměru využívány. 
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Výstavba 

Voda bude odebírána ze stávajících rozvodů pitné a průmyslové vody a její množství 
bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná 
spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. 
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 18 měsíců s 
průměrným počtem 50 pracovníků z různých dodavatelských firem. Počet pracovníků 
výstavby bude proměnný, maximální stavy pracovníků (až 120 pracovníků) lze 
očekávat v období provozních zastávek zařízení hydrokraku.   
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 50 
Denní spotřeba vody (m3) 6 
Měsíční spotřeba vody (m3) 120 
Doba výstavby (měsíce)  18 
Celková spotřeba vody  [m3] 2160 

Výše uvedená bilance je však podmíněna dohodou mezi oznamovatelem a hlavním 
dodavatelem stavby o poskytnutí některého ze stávajících sociálních zařízení v areálu.  
Pokud k dohodě nedojde, bude spotřeba minimální.    
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech 
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude 
jednat o zcela nevýznamný odběr.     
Provoz 

Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši 30 m3/rok pro výrobního pracovníka. 
V současné době zajišťuje provoz zařízení 9 pracovníků na směně, tj. celkem 36 
pracovníků. Roční spotřeba vody pro sociální účely je 1080 m3.  
Zvýšením kapacity zařízení nedojde k nárůstu pracovních sil, bilance spotřeby pitné 
vody pro sociální účely se nezmění.   
Spotřeba průmyslové vody pro technologii je a bude i nadále minimální a z hlediska 
spotřeby v rámci a.s. Česká rafinérská zcela nevýznamná. Potřebné množství 
kondenzátu je evidováno samostatně v rámci bilancí surovin a energií. Minimální 
množství vody se používá pro přípravu vodných roztoků monoetanolaminu (MEA) a 
hydroxidu sodného. V rámci hodnoceného záměru bude provedena záměna MEA za 
metyldietanolamin (MDEA), který bude používán ve vyšších koncentracích, spotřeba 
vody pro přípravu vodného roztoku ještě poklesne. 
K určité spotřebě průmyslové vody dochází v období provozních zastávek na 
proplachy a oplachy strojního zařízení a zpevněných ploch.   
Požadavky na zvýšení potřeby vody pro požární účely budou upřesněny v dalších 
fázích projektové přípravy.   
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

Pro vlastní výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky: 
  Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna  
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 

-  živičné směsi. 
   Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.   

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce: 
   Zdrojem bude betonárka do 5 km. 

- betonové prefabrikáty  
  Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů.  

- ocelové nosné konstrukce 
  Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele. 

Provoz 
Suroviny a produkty: 

Bilance surovin a produktů na stávající projektovaný výkon 800 000 tun/rok 
Vstup  40% ZC 40% KC 70% ZC 70% KC 
Vakuový destilát t/rok 801 248 801 248 646 400  646 400 
Vodík t/rok 18 608 20 416 19 232 20 632 
Kondenzát t/rok 50 392 50 400 40 664 40 664 
Výstup      
Kyselý bohatý plyn t/rok 11 016 16 816 11 424 22 288 
Lehký benzin t/rok 13 016 18 184 26 184 35 256 
Těžký benzin t/rok 83 200 74 808 145 816 127 840 
Střední destilát t/rok 180 440 169 992 257 440 224 336 
HCVD t/rok 509 216 509 040 193 920 193 888 
kde ZC = začátek cyklu, KC = konec cyklu 

Bilance surovin a produktů dle skutečnosti za rok 2004 
Vstup  Rok 2004 
Vakuový destilát t/rok 1 041 800 
Vodík t/rok     28 545 
Výstup   
Kyselý bohatý plyn t/rok   27 580 
Lehký benzin t/rok   46 061 
Těžký benzin t/rok   94 957 
Střední destilát t/rok 362 599 
HCVD t/rok 514 820 
Kyselý plyn z MEA t/rok   15 310 
Kyselý plyn z vod t/rok     6 700 
Slop  t/rok     2 087 
Polní hořák t/rok        231 

Předpokládané bilance pro výkon 160 tun/hod (1 280 000 tun/rok) a rozsah konverze 
od 41 do 74 %. 
Vstup  41% ZC 41% KC 74% ZC 74% KC 
Vakuový destilát t/rok 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 
Vodík t/rok 29 608 27 184 47 664 44 376 
Kondenzát t/rok 128 000  128 000 128 000 128 000 
Výstup      
Kyselý bohatý plyn t/rok 37 904 39 480 79 800 85 640 
Lehký benzin t/rok 23 032 27 032 103 360 115 224 
Těžký benzin t/rok 32 104 33 744 108 168 116 336 
Letecký petrolej t/rok 128 840 124 616 331 664 317 704 
Střední destilát t/rok 281 896 277 888 321 424 304 224 
HCVD t/rok 793 128 795 528 366 072 367 840 
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Vakuový destilát. Hlavním zdrojem dodávek vakuového destilátu bude provoz vakuové 
destilace. Na jednotce budou dále zpracovávány i obdobné suroviny (např. vakuový 
olejový destilát z jednotky Visbreaker). 
Vodík bude odebírán ze společného potrubního rozvodu. Dodávky vodíku do tohoto 
rozvodu zajišťuje provoz reformingových jednotek a.s. Česká rafinérská a provoz 
výrobny vodíku (parciální oxidace) a.s. CHEMOPETROL. Produkce vodíku z těchto 
zařízení je dostačující. 
Kyselý bohatý plyn se po odsíření dále zpracovává ve výrobně kapalných plynů, kde 
se nejprve odstraňují zbytky sirovodíku, následně se komprimuje a zkapalňuje. 
Nezkondenzované podíly se odvádí do systému rafinérského topného plynu a 
používají se jako palivo v rafinérii.  
Lehký benzin (směs lehkých uhlovodíků v rozmezí bodu varu od 35 do 110 0C ) se 
používá pro odstraňování merkaptanických složek nízkotlakého plynu odpadajícího 
z jednotek rafinérie Litvínov. Následně se zpracovává na jednotce hydrogenační 
rafinace benzinu (PS 2302). Lehký benzin se používá i jako surovina pro 
petrochemický komplex a.s. CHEMOPETROL. 
Těžký benzin (směs kapalných uhlovodíků v rozmezí bodu varu 110 –178 0C) se 
používá jako surovina pro výrobu reformátu na jednotkách PS 2306 a PS 1392. 
Letecký petrolej bude po finální úpravě expedován jako produkt. 
Střední destilát (směs kapalných uhlovodíků s bodem varu 180 – 368 0C) se používá 
jako komponenta pro míchání motorové nafty. 
Hydrokrakovaný vakuový destilát – HCVD (směs kapalných uhlovodíků s bodem varu 
260 – 535 0C ) se používá jako základní surovina pro etylenovou jednotku 
petrochemického komplexu CHEMOPETROL. 
Sirovodíkový plyn (směs plynného sirovodíku se stopami lehkých uhlovodíků a vodní 
páry) vznikající v PS 1322 (aminová vypírka ) se zpracovává Clausovým procesem na 
jednotce PS 4313, kde se parciální oxidací sirovodíku vyrábí kapalná síra. 
Kyselý plyn (směs plynného sirovodíku, amoniaku a vodní páry se stopami lehkých 
uhlovodíků) vznikající v PS 1323 (stripování kyselých vod) se zpracovává Clausovým 
procesem na jednotce PS 4313, kde se parciální oxidací sirovodíku vyrábí kapalná 
síra. 
Energie: 

Veškeré potřebné energie jsou do bloku 13 zavedeny. Zvýšení výkonu na 160 tun/hod 
vyvolá i zvýšenou spotřebu v dodávkách jednotlivých energií. Předpokládá se 
následující navýšení: 
Ø Zemní plyn   2,1 tun/hod 
Ø Pára 1,9 MPa  6,5 tun/hod 
Ø Pára 0,6 MPa  0,8 tun/hod 
Ø Pára 0,35 MPa 0,2 tun/hod 
Ø Chladící voda  950 tun/hod 
Ø Napájecí voda 15,6 tun/hod 
Ø Kondenzát  2,7 tun/hod 
Ø Vzduch MaR  60 Nm3/hod    
Ø Dusík    60 Nm3/hod    
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Stanovení navýšení spotřeby elektrické energie bude provedeno v dalším stupni 
projektové dokumentace po upřesnění typů čerpadel a jejich elektrické spotřeby. 
Dle údajů z rozpracovaného projektu pro územní řízení nevyžaduje realizace záměru 
významnější zásahy do stávajících energetických rozvodů a to jak z hlediska dimenzí 
potrubí tak i z hlediska případných přeložek. 

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Posuzovaný záměr nevyvolává žádné změny z hlediska komunikačního napojení na 
vnější komunikační systém. V rámci uvedeného záměru se bude využívat všech 
stávajících dopravních systémů.  
Výstavba 

Pro posouzení dopravní situace v období výstavby byl proveden odhad nároků na 
dopravu. 
Jedná se o odvoz výkopové zeminy, vybouraného betonu, zdiva, základů a dovoz 
konstrukčních materiálů, aparátů a zařízení a stavebních materiálů.  
Výkopová zemina, demoliční materiály - mimo staveniště bude třeba vyvézt cca 700 t 
výkopové zeminy a 250 t vybouraného betonu, zdiva, základů. Celkově to představuje 
48 nákladních vozidel o nosnosti 20 t (96 pohybů). Doba úvodní fáze výstavby – 
přípravy staveniště je 2 měsíce a lze odhadovat, že výkopová zemina a demoliční 
materiály budou odváženy v období trvajícím cca  40 pracovních dní, což představuje 
průměrnou intenzitu 2,4 nákladních vozidel  o nosnosti 20 t za den.   
Dovoz konstrukčních materiálů, aparátů a zařízení  
Na místo stavby bude dle předběžných bilancí potřeba dovézt cca 400 t stavebních 
materiálů a cca 250 tun zařízení a technologických aparátů, pro které bude potřeba 
cca 65 TNA. Uvedené konstrukční materiály, aparáty a zařízení budou přiváženy 
v období trvajícím cca 40 pracovních dní, což představuje průměrnou intenzitu 2  TNA 
o nosnosti 20 t za den. 
Z hlediska plánu organizace výstavby se nepředpokládá souběh dopravy odvážející 
výkopovou zeminu a demoliční materiály a dopravy dovážející do areálu závodu 
konstrukční materiály, technologické aparáty a zařízení. 
Provoz 

Zvýšení spotřeby olejového destilátu bude zajištěno ze zdroje vakuové destilace PSP 
a ostatních výrobních jednotek a.s. Česká rafinérská produkujících vhodné frakce. 
Zvýšení kapacity zařízení na 160 tun/hod tak bude zcela kryto z meziproduktů 
vyrobených v a.s. Česká rafinérská v rámci stávajícího schváleného množství 
zpracovávané ropy. Rovněž tak se významným způsobem nezmění ani objem 
produkovaných výrobků v rámci a.s. Česká rafinérská. Zvýšená expedice motorové 
nafty a nově i expedice leteckého petroleje bude kompenzována sníženou expedicí 
ostatních výrobků (např. motorových benzinů).      
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje:  
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 
Liniové zdroje:  
Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Na základě 
rozborů nároků na dopravu v etapě výstavby lze vyslovit závěr, že tato nebude 
představovat vzhledem k poměrně nevýznamným nárokům na vyvolanou dopravu 
významnější ovlivnění imisní zátěže v etapě výstavby. 

Plošné zdroje:  
Z hlediska charakteru záměru lze vyslovit závěr, že vzhledem k rozsahu stavebních 
prací a situování plochy výstavby zcela mimo souvislou obytnou zástavbu se emise 
plošného zdroje související s výstavbou posuzovaného záměru nemohou výrazněji 
projevit na ovlivnění imisní zátěže zájmového území. Při požadavku dodržování 
technologické kázně v etapě výstavby je nezbytné  respektovat doporučení, která jsou 
uvedena v další části předkládané dokumentace. 

Provoz 
Energetické zdroje 

Posuzovaný záměr nepředstavuje vznik nových stacionárních zdrojů znečištění 
ovzduší. Nová spalovací pec je technologickým zdrojem znečišťování ovzduší. 
Technologické zdroje 

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší ze zařízení hydrokraku jsou pece štěpné 
jednotky. Jedná se o: 
♦ Pec 1320-B01, pec okružního plynu o tepelném výkonu 6,6 MW  
♦ Pec 1321-B01, pec debutanizéru o tepelném výkonu 5,7 MW 
♦ Pec 1321-B02, pec frakcionátoru o tepelném výkonu 10 MW 

Pece jsou vybaveny kombinovanými spalovacími hořáky (zemní plyn a topný olej). 
V současné době je stabilně používán zemní plyn, topný olej slouží jako případná 
záloha. Spaliny ze všech tří pecí jsou zaústěny do společného komína a jsou tak 
hodnoceny společně jako jeden velký zdroj znečišťování ovzduší. Emisní limity pro 
tento zdroj jsou stanoveny nařízením vlády č. 352/2002 Sb., příloha 4, body 1.1.3. a 
1.1.4. 

Stanovený emisní limit Znečišťující látka 
Kapalná paliva (mg/m3) Plynná paliva (mg/m3) -ZP 

TZL 50 Nestanoven 
SO2 1700 35 
NOx jako NO2 450 200 
CO 175 100 

Dalším zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší je termický incinerátor na 
výrobně síry (jednotka CLAUS), koncová spalovací pec, kde dochází k oxidaci 
toxických sloučenin síry (H2S, COS, CS2, páry síry) na oxid siřičitý. Na výstupu spalin 
je osazeno kontinuální měření emisí. Na jednotce CLAUS se zpracovávají kyselé 
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plyny vznikající na zařízení hydrokraku. Kromě těchto plynů se na jednotce CLAUS 
zpracovávají i další kyselé plyny z ostatních výroben a.s. Česká rafinérská. Podíl 
kyselých plynů ze zařízení hydrokrak je cca 35%. 
Bilance ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. provoz stabilizačních hořáků na 
dvou polních hořácích a vlastní občasný a krátkodobý provoz polních hořáků) je 
z hlediska hodnoceného záměru a zejména pak z hlediska celkové bilance a.s. Česká 
rafinérská zcela nevýznamná a není proto ani dále specifikována. 
Stávající stav 
Pece štěpné jednotky 

Jak již bylo uvedeno, spaliny ze všech tří pecí jsou zavedeny do společného komína a 
jsou proto hodnoceny jako jeden zdroj o celkovém instalovaném výkonu 22,3 MW. 
Palivem je zemní plyn. Stanovení hmotnostních toků emisí je provedeno pro nejméně 
příznivý stav, tj. všechny pece jsou po celý rok provozovány na maximální výkon a 
emise znečišťujících látek jsou na nejvyšší možné úrovni – na hodnotách emisních 
limitů. 
Parametry společného výduchu pecí štěpné jednotky jsou uvedeny v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 22,3 
Max. spotřeba zemního plynu m3/hod 2 485 
Max. spotřeba zemního plynu tisíc m3/rok       21 760  
Výška výduchu m 60 
Vnitřní plocha výduchu m2 1,5 
Teplota spalin 0C 159 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 28 240 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 0,988 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,658 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 200 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 5,648 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 49,476 
Emisní limit CO  mg/m3 100 
Hmotnostní tok CO kg/hod 2,824 
Hmotnostní tok CO t/rok 24,738 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,0496 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,4352 

Jednotka CLAUS 

Hmotnostní toky emisí z jednotky CLAUS pro stávající stav jsou stanoveny z výsledků 
kontinuálního měření za rok 2004, které byly poskytnuty oznamovatelem. Reprezentují 
tak celkové emise, podíl jednotky hydrokraku je cca 35%. Sumarizace parametrů 
tohoto zdroje je uvedena v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Výška výduchu m 71 
Vnitřní plocha výduchu m2 5,68 
Teplota spalin 0C 200 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 53 234 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 162,100 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 420 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,630 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 31,8 
 Hmotnostní tok CO kg/hod 10,468 
Hmotnostní tok CO t/rok 91,7 
Hmotnostní tok H2S kg/hod 0,0237 
Hmotnostní tok H2S t/rok 0,208 
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Cílový stav  
Pece štěpné jednotky   

Zvýšení výkonu zařízení hydrokraku na 160 tun/hod vyvolá u pecí štěpné jednotky 
následující úpravy: 
♦ Zvýšení výkonu pece cirkulačního plynu 1320-B01 ze stávajících 6,6 MW na 7,3 MW, tj. o 0,7 MW. 

Zvýšení výkonu bude spojeno se zvýšenou spotřebou zemního plynu o 78 Nm3/hod, tj. cca 683 000 
Nm3/rok. Celkový výkon zdroje se tak zvýší na 23 MW.  

♦ Dojde k výměně stávajících hořáků ve stávajících pecích štěpné jednotky (1320-B01, 1321-B01, 
1321-B02) za hořáky Low NOx, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 
mg/m3 

♦ Instalaci nové frakcionační pec 1321-BX2 o tepelném výkonu 10 MW, která bude provozována 
souběžně se stávající pecí 1321-B02. Spaliny budou odváděny samostatně novým komínem. 
V nové peci budou instalovány Low NOx hořáky, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci 
NOx do 100 mg/m3.   

Nové parametry zdroje 23 MW a nového zdroje 10 MW jsou uvedeny v následujících 
tabulkách: 
Společný zdroj 23 MW: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 23 
Max. spotřeba zemního plynu m3/hod 2 563 
Max. spotřeba zemního plynu tisíc m3/rok 22 443  
Výška výduchu m 60 
Vnitřní plocha výduchu m2 1,5 
Teplota spalin 0C 159 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 29 126 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 1,019 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,930 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 100 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 2,913 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 25,514 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,05123 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,44886 

Nový zdroj 10 MW: 
Ukazatel jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 10 
Max. spotřeba zemního plynu m3/hod 1 114 
Max. spotřeba zemního plynu tisíc m3/rok      9 759  
Výška výduchu m 36 
Vnitřní plocha výduchu m2 1,2272 
Teplota spalin 0C 125 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 12 663 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 0,443 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 3,882 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 100 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 1,266 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 11,093 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,02228 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,19518 

Jednotka CLAUS 

Při předpokládaném obsahu síry ve vstupním olejovém destilátu ve výši cca 1,7% 
hmotových bude při výkonu zařízení hydrokraku 160 tun/hod v kyselých plynech 
přiváděno do jednotky CLAUS cca 2718 kg síry hodinově, ze které bude vyráběna 
síra. Tento vstup do jednotky CLAUS se projeví na výstupu z koncové spalovací pece 
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produkcí oxidu siřičitého ve výši  10,2 kg/hod., 89,1 tun/rok a produkcí oxidů dusíku ve 
výši 0,228 kg/hod., 1,996 tun/rok. Předpokládané parametry zdroje znečišťování 
ovzduší z jednotky CLAUS po realizaci záměru jsou uvedeny v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Výška výduchu m 71 
Vnitřní plocha výduchu m2 5,68 
Teplota spalin 0C 200 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 56 575 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 172,300 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 509,1 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,858 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 33,796 

Porovnání nárůstu hmotnostních toků emisí jednotlivých škodlivin z pecí štěpné 
jednotky a jednotky CLAUS před a po realizaci záměru je provedeno v následující 
tabulce: 

Stávající stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 0,988 0 162,100 163,088 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,658 0 1 420 1 428,658 
Hm. tok NO2 (kg/hod 5,648 0 3,630 9,278 
Hm. tok NO2 (t/rok) 49,476 0 31,8 81,276 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,824 0 10,468 13,292 
Hm. tok CO (t/rok) 24,738 0 91,7 116,438 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0237 0,0237 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,208 0,208 
Hm. tok PM10 (kg/hod)           0,0496 0 0           0,0496 
Hm. tok PM10 (t/rok)           0,4352 0 0           0,4352 

Cílový stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 1,019 0,443 172,300 173,762 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,930 3,882 1 509,1 1 521,912 
Hm. tok NO2 (kg/hod      2,913      1,266      3,858      8,037 
Hm. tok NO2 (t/rok)    25,514    11,093    33,796    70,403 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,913 1,266 11,125 15,304 
Hm. tok CO (t/rok) 25,514 11,093 97,456 134,063 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0252 0,0252 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,221 0,221 
Hm. tok PM10 (kg/hod)         0,05123         0,02228 0 0,07351 
Hm. tok PM10 (t/rok)         0,44886         0,19518 0 0,64404 

Výměnou hořáků ve stávajících pecích reakční jednotky  tak i při zvýšeném výkonu 
zařízení 160 tun/hod dojde ke snížení o cca 11 tun NO2/rok. Nárůst emisí prachu ze 
spalování zemního plynu představuje cca 209 kg za rok. 
 

B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě a lze je 
stanovit objemem maximálně 2160 m3 pro celou etapu výstavby, která je 
předpokládána v délce cca 18 měsíců. Jedná se o splaškové vody, které budou 
odváděny stávající splaškovou kanalizací na podnikovou BČOV.  
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody ze 
zpevněných ploch bloku 13 budou odváděny stávajícím způsobem – viz část provoz.    
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Provoz 
Splaškové vody 

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odváděny stávající kanalizací 
splaškových vod na podnikovou BČOV. Množství, kvalita ani místo vzniku 
splaškových vod se realizací záměru nezmění – nedochází k nárůstu pracovních sil.  
Technologické odpadní vody  

Rozvody vody chladící a čerstvé slouží k zásobování zařízení těmito vodami a 
odvedení zpětných vod do sběrného systému CHEMOPETROL a.s. Kontrolu kvality 
vod provádějí pracovníci a.s. CHEMOPETROL. V případě poruchy nebo nevyhovující 
kvality mohou být tyto vody odváděny systémem chemické kanalizace. 
Veškeré kyselé vody z hodnoceného záměru a i z dalších zařízení (např. z vakuové 
destilace) se soustřeďují v nádrži 1323-H01, odkud se čerpají ke zpracování do 
striperu kyselých vod – PS 1323.  
Do vstupní části jímky č. 1348 jsou kanalizací přiváděny veškeré znečištěné odpadní 
vody z bloku 13 ve kterém je umístěna jednotka „Nový hydrokrak“ a dále voda 
drenážní. Zaolejované vody jsou čerpány do odolejovače FACET, kde se na 
vestavbách odlučují uhlovodíky, ty přepadají přes skimery do sběrné nádrže, odkud 
jsou čerpány do ropného oběhu. Odolejovaná voda se čerpá do zařízení závodu 03 
a.s. CHEMOPETROL- běžně na biologickou čistírnu, v případě vyššího obsahu 
ropných látek na odolejení v bloku 22. Do oddělené části jímky č. 1348 jsou zavedeny 
splaškové vody, které jsou následně čerpány na BČOV závodu 03 CHEMOPETROL. 
V rámci hodnoceného záměru dojde ke zvýšení produkce vystripovaných kyselých 
vod o cca 7 tun/hod, tj. 61 320 tun/rok. Veškeré vystripované vody z PS 1323 se 
čerpají a budou i nadále čerpat na odsolování surové ropy, kde nahrazují část 
technologické vody. 
Při vypírce kyselých plynů po aminové absorpci dojde ke zvýšení produkce odpadních 
louhů o cca 5,5 tun/rok. Tyto louhy se likvidují v ČOV CHEMOPETROL. 
Způsoby nakládání s odpadními vodami ze zařízení hydrokrak se nezmění, zvýšení 
produkce těchto vod je nevýznamné. Složení odpadních vod bude odpovídat složení 
stávajících odpadních vod.  
Srážkové vody   

Celá plocha pod technologickým zařízením je vybetonovaná se sítí sběrných kanálů 
chemické kanalizace. Kanalizace je vybavena plynotěsnými uzávěrami. 
Srážkové vody odtékají zčásti do kanalizace dešťových vod a.s. CHEMOPETROL a 
částečně do vnitroblokové chemické kanalizace PSP a dále do jímky č. 1348. 
V případě úniku kapalných uhlovodíků na terén mimo zpevněnou plochu se prostor dle 
potřeby posype sorpčním materiálem, znečištěná zemina a štěrk se odveze ke 
zneškodnění na odpovídající typ skládky. Sanační prostředky jsou uloženy na st. 
1365. 
Realizací hodnoceného záměru se způsob nakládání a odvodu srážkových vod 
nezmění. Nárůst nových zpevněných ploch bude minimální (prakticky pouze prostor 
pro výstavbu nové pece), dimenze potrubí pro odvod srážkových vod z bloku 13 jsou 
dostatečné.    
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Z integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc pro zařízení „Česká rafinérská, 
a.s., Rafinerie Litvínov“ vyplývá, že oblast týkající se odběru povrchových nebo 
podzemních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových není předmětem 
tohoto integrovaného povolení. Podmínky vypouštění průmyslových odpadních vod do 
kanalizace  nejsou integrovaným povolením stanoveny, protože odpadní vody vzniklé 
z činnosti provozovatele se vypouští na základě smluvního vztahu do kanalizace 
jiného subjektu. Kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod. Nakládání 
s vodami vypouštěnými z ČOV má povoleno jiný subjekt. 
 
 
B.III.3.  Odpady 
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i etapě 
provozu. 
Výstavba 

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů 
rozdělit do dvou částí: 
Ø odpady vznikající v průběhu zemních a stavebních prací 

Mimo staveniště bude třeba vyvézt cca 700 t výkopové zeminy a 250 t vybouraného 
betonu, zdiva, základů. 

Vzhledem k tomu, že na stávajícím bloku 13 se nachází  betonová plocha s izolací 
zabezpečující ochranu spodních vod, není předpokládána kontaminace zeminy. 

Demolované betonové zpevněné plochy -  je pravděpodobnost kontaminace ropnými 
látkami. 

Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního 
procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a 
budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a 
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný 
za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo 
odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich 
materiálové nebo jiné využití.     

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce: 
Kód Název odpadu kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
1704 Kovy, včetně jejich slitin O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
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Kód Název odpadu kategorie 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů vzniklých v etapě výstavby bude 
zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). Nebezpečné odpady, které budou vznikat 
v etapě výstavby jsou zahrnuty v nebezpečných odpadech, ke kterým má firma vydán 
souhlas v rámci vydaného integrovaného povolení. 

Provoz 

Na základě integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc pro zařízení „Česká 
rafinérská, a.s., Rafinerie Litvínov“ bylo za použití § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. 
a ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., se povoluje nakládání s následujícími druhy 
nebezpečných odpadů: 
Kategorie Kód Název odpadu 

N 050103 Kaly ze dna nádrží na ropné látky 
N 050105 Uniklé (rozlité) ropné látky 
N 050106 Ropné kaly z údržby zařízení 

O/N 050199 Odpady jinak blíže neurčené (průmyslové smetky) 
N 060602 Odpady obsahující nebezpečné sulfidy (např. pyroforické sirníky) 
N 130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje 
N 130111 Syntetické hydraulické oleje 
N 130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
N 130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
N 130307 Minerální nechlorované  izolační a teplonosné oleje 
N 130308 Syntetické izolační a teplonosné oleje 

O/N 150101 Papírové a lepenkové obaly 
O/N 150102 Plastové obaly 
O/N 150103 Dřevěné obaly 
O/N 150104 Kovové obaly 
N 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  
N 150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
N 160802 Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy  nebo jejich sloučeniny 
N 161105 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky 
N 170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 

látky  
N 170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N 170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
N 170601 Izolační materiál s obsahem azbestu 
N 170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahující nebezpečné látky 
N 170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 

Z hlediska ostatních odpadů je produkována stávající struktura odpadů: 
Kategorie Kód Název odpadu 

O 05 01 99  Odpad jinak blíže neurčený (je třeba ho pojmenovat, např. ropný koks    
 čistý, průmyslové smetky neznečištěné) 

O 05 01 16  Odpady obsahující síru z odsiřování ropy 
O 05 01 17  Asfalt bez obsahu dehtu (z výroby) 
O 15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
O 15 02 03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
O 16 06 05  Jiné baterie a akumulátory (nesmí obsahovat rtuť) 
O 16 08 03  Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny   

 Přechodných kovů 
O 17 01 01  Beton  
O 17 01 02  Cihla  
O 17 01 03  Tašky a keramické výrobky  
O 17 02 01  Dřevo   
O 17 03 02  Asfalt bez obsahu dehtu  (ze stavebních a demoličních činností)   
O 17 04 02  Hliník  
O 17 04 05  Železo a ocel  



„HCU REVAMP“ (NOVÝ HYDROKRAK - ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 

 42 

Kategorie Kód Název odpadu 
O 17 04 07  Směsné kovy  
O 17 04 11  Kabely  
O 17 05 04  Zemina/kameny 
O 17 06 04  Izolační materiály  
O 17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  
O 20 01 01  Papír a lepenka  
O 20 01 02  Sklo 
O 20 01 10  Oděv 
O 20 01 38  Dřevo (komunální odpad) 
O 20 01 39  Plasty  
O 20 03 01  Směsný komunální odpad 
O 20 03 06  Odpad z čištění kanalizace 
O 20 03 07  Objemný odpad 

 
V rámci posuzovaného záměru zvýšení kapacity a konverze nového hydrokraku 
nedojde ke vzniku nových nebezpečných odpadů nad rámec výše uvedené struktury 
odsouhlasených nebezpečných odpadů. 
Na jednotce PSP je vytvořeno jedno sběrové místo pro nebezpečný odpad na st. 
1364. SKO je shromažďován u severní zdi st. 1365 a dále v kontejneru v oploceném 
prostoru východně od kompresorovny štěpné jednotky. Nádoby na tříděný odpad 
(papír, plasty, železo apod.) jsou umístěny u severní zdi st. 1365. Svoz odpadů 
zajišťují oprávněné firmy na základě smluvního vztahu.  
Zvýšení konverze a kapacity si vyžádá zvětšení objemů katalyzátorů  
v reaktorech 1320-R01 a 1320-R02. Zkrátí se také životnost katalyzátorů  
z dosavadních 4 let na přibližně 2 roky. 
Demetalizační katalyzátor se nebude regenerovat, protože většinou obsahuje arsen, 
který brání regeneraci. Konečnou likvidaci provede specializovaná firma. 
Další katalyzátory mají být schopny alespoň jedné regenerace. Regenerace bude 
prováděna výrobcem mimo rafinérii. Katalyzátory budou transportovány ve speciálních 
hermeticky uzavřených kontejnerech.  
 
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství 
emisí, způsoby jejich omezení) 
Výstavba 

Z hlediska výstavby posuzovaného záměru ve vztahu k jeho lokalizaci a vzdálenosti 
obytné zástavby nelze předpokládat možnost ovlivnění nejbližší obytné zástavby. 
Provoz  

Zvýšení kapacity si vyžádá zvýšení výkonu většiny točivých strojů a ventilátorů 
vzduchových chladičů, což nutně povede ke zvýšení emisí hluku. Vzhledem k 
umístění jednotky uvnitř areálu podniku a vzdálenostem k nejbližší obytné zóně 
(minimálně 3 km), lze předpokládat, že přenos tohoto zvýšení hluku do okolí bude 
zanedbatelný. 
 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
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Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno 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 480/2001 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 480/2001 Sb.   
 
Zápach 
Za běžných provozních podmínek by nemělo docházet k emisím pachových látek nad 
míru způsobující obtěžování obyvatelstva.  
 
Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Předkládaný záměr je situován do území, které je územním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém 
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody.  
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  
Nejsou zastoupena ani žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem 
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada 
na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).  
Z hlediska přírody lze konstatovat, že významnější ovlivnění výstavbou vlastního 
záměru  nelze předpokládat mimo dosah stavebních prací.   
Nejvýznamnější environmentální charakteristikou posuzovaného území je již ve 
výchozím stavu imisní zátěž, která je podrobněji konkretizovaná v příslušné části 
předkládané dokumentace.  
V území se nevyskytuje stávající chráněná zeleň, kterou by bylo nutné zachovat. 
Záměr neznamená zábor ZPF resp. PUPFL a přímo nepředstavuje ani žádný zásah 
v oblasti vlivů na přírodní složky ekosystémů.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Klimatické údaje zájmového území:  
· nadmořská výška     240 m 
· průměrná roční teplota       8,5 ° C 
· maximální teplota      35 ° C 
· minimální teplota     -31,3 ° C 
· průměrný počet mrazových dnů v roce  110 
· průměrný počet letních dnů v roce  45 
· průměrný počet slunečních hodin v roce 1800 
· průměrná oblačnost     57,5 % 
· průměrná délka bezmrazového období v roce  150 dnů 
· průměrný roční úhrn srážek   412 mm 
· průměrný úhrn srážek v zimním období  150 mm 
· průměrná relativní vlhkost vzduchu   76 % 

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a 
suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a 
podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). 

Znečištění ovzduší 

Imisní pozadí je podrobněji komentováno v rozptylové studii, která je samostatnou 
přílohou č.3 předkládané dokumentace. 
Dle Sdělení č. 20 odboru ochrany ovzduší MŽP prezentovaném ve Věstníku MŽP 
12/2004 o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 
2003, náleží v rámci Ústeckého kraje město Litvínov mezi oblast se zhoršenou  
kvalitou ovzduší ve vztahu k frakci PM10 z hlediska překročení limitní hodnoty pro 
ochranu zdraví. 
  

C.2.2. Voda     
Vodní toky 
Povrchové vody:  
Řeka Bílina je hlavní vodotečí této oblasti, do které se vlévají přítoky Bílý a Mračný 
potok, které protékají v těsné blízkosti územím areálu Chemopetrol, a.s. a jeho 
nejbližším okolím. Jakost vody v řece Bílině je proměnlivá a závisí na: 
- množství atmosférických srážek 
- kvalitativních a kvantitativních vlastnostech přítoků vod z čistíren odpadních vod. 
Bílina pramení na jihovýchodních svazích Kamenné hůrky ve výšce 785 m n.m., ústí 
zprava do Labe v Ústí nad Labem v 132 m n.m. Plocha povodí činí 1071 km2, délka 
toku 84,2 km, průměrný průtok u ústí 5,51 m3.s-1. Pramení v Klínovcové hornatině. 
Teče napříč Mosteckou pánví a přitéká na území Středočeského středohoří. Touto 
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geomorfologickou jednotkou respektive okrajovou částí Mostecké pánve protéká až po 
ústí do Labe.  
Řeka Bílina a její přítoky jsou recipientem pro odpadní vody vypouštěné z biologické 
čistírny odpadních vod a z dešťové kanalizace z areálu Chemopetrol, a.s. včetně 
drénované podzemní vody z celé oblasti. 
Hydrogeologie území 
V zájmovém území byl režim mělkých podzemních vod silně narušen rozsáhlou 
antropogenní činností, zvláště propady po hlubinném dobývání uhlí. Bez rozsáhlého 
hydrogeologického průzkumu spojeného s dlouhodobým monitorováním je nemožné 
určit proudění a infiltraci podzemních vod. Z doposud provedených hydrogeologických 
průzkumných prací vyplynulo, že se jedná o velmi pomalé proudění se sklonem k jihu 
a s místními odchylkami. 
Mostecká pánev je zařazena do hydrogeologického rajónu 213 a spadá do povodí 
řeky Bíliny. 
Podzemní voda proudí v horninách krystalinika v puklinovém prostředí v malých 
objemech. Hlavní infiltrační území se nachází na úpatí Krušných hor. Proudění 
podzemní vody směřuje do nejhlubší části pánve a odtud stlačená podzemní voda 
proudí do vyššího slojového kolektoru. Infiltrace probíhá po celé ploše pánve. 
Podzemní vody jsou odváděny povrchovými toky a drenážními systémy. Celková 
mineralizace podzemních vod se pohybuje od 0,3 do 1,9 g/l. 
Mostecká pánev má ochranná pásma zdrojů minerálních vod Teplic a Bíliny, přičemž 
hranice vnějšího ochranného pásma bílinských zdrojů prochází prostorem nové 
popelové skládky Venuše, cca 25 m od východního břehu plaviště. 
Proudění podzemních vod v oblasti areálu Chemopetrolu, a.s. směřuje k jihu až 
jihozápadu k řece Bílině, přičemž vlivem přemísťování zemin, dolováním a 
inženýrskými sítěmi dochází k místním změnám ve směrech proudění. Hladina 
podzemní vody pod závodem Petrochemie je v hloubce od 0,8 do 5,85 m a výška 
zvodnění se pohybuje od téměř nulových hodnot do 3 m v jižní části. 
Výřez hydrogeologické mapy je uveden v následujícím obrázku: 
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C.2.3. Půda  
Zábor půd 
Záměr nepředstavuje žádné nároky na ZPF nebo PUPFL. Tato složka není proto dále 
popisována. Pro orientaci je pouze uveden výřez odpovídající půdní mapy. 
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Znečištění půd 
Dle sdělení oznamovatele na základě analýzy rizik znečištěného horninového 
prostředí není posuzovaný záměr realizován v místě, kde by bylo nutné provádět 
činnosti směřující k odstranění kontaminace horninového prostředí. 

 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Uvažovaná stavba leží v území Severočeské hnědouhelné pánve, která byla v 
minulosti značně geograficky ovlivněna povrchovou a hlubinnou těžbou uhlí. Podloží 
areálu tvoří až 100 m mohutná silná vrstva terciérních jílů mosteckého souvrství, která 
je mírně zvlněná z důvodů pozvolného sedání vrstvy jílů z důvodů důlní těžby. 
Areál Chemopetrol, a.s. je obklopen produktivními terciérními sedimenty a vyvinutou 
bilanční hnědouhelnou slojí Mostecké části pánve. Hlavním uhelným komplexem 
mosteckého souvrství jsou holešické uhelné vrstvy, které např. v Záluží u Mostu 
dosahují mocnosti až 55 m. V minulosti probíhala v lokalitě intenzivní hlubinná těžba, 
která byla ukončena v roce 1991, kdy byl uzavřen poslední hlubinný důl v této oblasti. 
Podloží pánve je tvořeno oháreckým a krušnohorským krystalinikem, který je lokálně i 
do značné hloubky kaolinicky zvětralý. Základní část sedimentární výplně pánve je 
tvořena mocnou proměnlivou posloupností křídových sedimentů. V pánvi se vyskytuje 
spraš, sprašové hlíny a písčité středně zrnité a hrubozrnité štěrky. Tyto sedimenty jsou 
porušeny nebo zcela chybí nebo jsou překryty mohutnými vnějšími výsypkami ze 
skrývek okolních velkolomů. 
V zájmové oblasti prochází zlom Kolumbus, který je tektonickou zónou protiklonných 
zlomů. Vybíhá z prostoru mezi Janovem a Hamrem do prostoru východního od 
bývalých obcí Dolní Litvínov a Jiřetín asi v délce 3,5 km. Výška skoku je převážně do 
11 m s úklonem 60 - 85 °. Důlními díly byla zjištěna délka zlomu 8 km, která může být 
až 12 km dlouhá a výška skoků může místně přesahovat až 30 m s úklonem 70 °. 
Hlubinnou i povrchovou činností při dobývání hnědouhelného uhlí a vrty, se potvrdilo, 
že v zájmové oblasti jsou i vlivem zlomů mocná souvrství terciérních nepropustných 
šedých jílů. Čtvrtohorní pokryv je v mnoha případech překryt několikametrovými 
navážkami. Čtvrtohorní sedimenty jsou vytvářeny z větší části hlinito-jílovými 
zeminami a zahliněnými štěrkopísky. Jejich původ je z náplav řeky a erozní činností, 
která působila na krystalinikum Krušných hor. Jejich mocnost se pohybuje okolo 5 m a 
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místy několikanásobně více. V tělesech popelových skládek se jejich mocnost 
pohybuje od 10 do 20 m, kde jsou však antropogenní překryvy. Pod kvartérem je zóna 
zvětralých jílů a jílovců terciérního stáří o mocnosti 20 až 30 m. Pod zónou zvětralých 
jílů až jílovců je mocná vrstva pevných nadslojových nepropustných šedých jílovců, 
přičemž směrem ke sloji přibývá tvrdých proplástků pelosideritu a pelokarbonátů. 
Vrstva pod uhelnou slojí je z větší části tvořena jílovitě rozloženými vulkanickými 
horninami, tufitickými jíly a tufity. Podslojové sedimentační vrstvy leží na hlubokém 
skalním podloží složeného z krystalinika krušnohorského typu, převážně rul. Vrchní 
vrstvy krystalinika jsou zvětralé kaolinizací do mocnosti desítek metrů. 
Odpovídající výřez geologické mapy je doložen v následujícím obrázku: 
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Geochemická reaktivita hornin je patrná z následujícího obrázku: 
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C.2.5. Fauna a flora 
Biogeografické začlenění 

Zájmové území  spadá z hlediska biogeografického členění do tzv. hercynské 
podprovincie. Vlastní Mostecký bioregion  tvoří výrazná pánevní sníženina ve středu 
severozápadních Čech a převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká 
pánev.   Bioregion má plochu 1 301 km2 a je výrazně protažen ve směru "JZ - SV". 
Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje zde 
2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými 
antropocenózami s expanzivními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a 
vzácně i halofilní bioty. Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní  a ponticko-
panonské, méně subatlantické prvky. 
Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší  
s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové 
sníženiny s doubravovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými 
doubravami, podél vodních toků se vyskytují potoční luhy. Vyskytují se zde náplavové 
kužely na úpatí Krušných hor a pahorkatina na permu u Kryr s acidofilními 
doubravami, které tvoří přechod do okolních bioregionů. V minulosti se bioregion 
vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a jezery. Dnes je charakteristická 
gigantická antropogenní přestavba reliéfu a velkoplošná devastace a rekultivační 
obnova bioty. K místním společenstvům patří xerotermní lada a slaniska, dominují 
však  těžbou využívaná území, která jsou postupně zemědělsky a lesnicky 
rekultivována  a původní orná půda. 

 



„HCU REVAMP“ (NOVÝ HYDROKRAK - ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 

 55 

Prvky dřevin rostoucích mimo les 

Zájmové území záměru je  prosté mimolesních porostů dřevin, tudíž není nutné se 
touto problematikou podrobněji dále zabývat. 
Flora 
Zájmové území je tvořeno zcela zpevněnými plochami, tudíž v souvislosti 
s posuzovaným záměrem není nezbytné tuto složku dále podrobněji popisovat. 
Fauna 

Zájmové území je zcela antropogenní plochou bez možnosti výskytu fauny 
v zájmovém území. Z uvedeného důvodu není nezbytné se popisem fauny ve vztahu 
k hodnocené lokalitě podrobněji zabývat. 
 
Krajina, krajinný ráz 
Zájmové území pro výstavbu posuzované záměru se nachází uvnitř technologických 
objektů průmyslového závodu, tudíž posuzovaným záměrem nedojde k prokazatelné 
změně z hlediska krajinného rázu, tudíž není nezbytné se touto problematikou dále 
podrobněji zabývat. 
 
 
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability krajiny 
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem 
záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících 
v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení 
krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí.  Zájmové území není 
součástí ani v kontaktu s regionálními nebo nadregionálními prvky (biokoridory, 
biocentra) územního systému ekologické stability (ÚSES). Významné prvky ÚSES  
probíhají v lokalitě Krušných hor a jižněji v mostecké pánevní oblasti zcela mimo 
zájmové území výstavby posuzovaného záměru. 

Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, 
ani zprostředkovaně.   

Území přírodních parků 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 

Významné krajinné prvky 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na 
antropogenních stanovištích ploch, pozměněných stávajícími  objekty průmyslového 
závodu. Území nevykazuje parametry na registraci VKP  podle § 6 zákona č.114/1992 
Sb., v platném znění. 
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Lokality evropského významu 
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit 
ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního 
seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e 
tohoto zákona. 

 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 

Charakter krajiny 

Areál provozovny České rafinérské  a.s. se nachází v Mostecké pánvi v severních 
Čechách v obci Záluží u Litvínova. Areál leží na levém břehu Bíliny na dně pánve 
v nadmořské výšce kolem 240 m. Okolní terén představuje podlouhlou pánev 
s relativně plochým dnem orientovanou přibližně ve směru západojihozápad – 
východoseverovýchod. Pánev je ohraničena z jedné strany hřebenem Krušných hor, 
z druhé strany Českým středohořím. Původní terén je zde velmi výrazně modelován 
důlní činností (povrchové uhelné doly). Oproti původní nadmořské výšce terénu na 
dně pánve od asi 230 do 300 m n.m. jsou doly vyhloubeny místy až na úroveň 100 m 
n.m. a výsypky dosahují až 330 m n.m.  
Zájmové území se nachází uvnitř souboru provozních komplexů. Stavba se nedotkne 
dosavadního způsobu využívání krajiny pro bydlení a rekreace, neboť pro tyto účely 
území areálu nebylo a nebude nikdy využíváno. 

Charakter městské čtvrti 

Záměr je situován zcela mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytné objekty od areálu 
Chemopetrolu, a.s. jsou jižním směrem ve vzdálenosti cca 2,5 km (Most) a severním 
směrem ve vzdálenosti cca 3 km (Litvínov). 
 
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska zákona ČNR č. 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti  se tato 
zvláště chráněná území nenacházejí. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci, jak je patrné z následujícího obrázku: 
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Ochranná pásma 

Stavba se nachází mimo jakákoliv ochranná pásma v souvislosti se zájmy ochrany 
životního prostředí, 
Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto posouzení. Ochranná pásma 
případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro územní řízení. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby není výskyt  archeologických nalezišť  znám a vzhledem 
k dřívější výstavbě metra není pravděpodobný. V případě zjištění  výskytu 
archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum 
(zpracování dokumentace). 
 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládané dokumentace).  
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Výstavba  

Rozsah stavebních a zemních prací nelze v daném zájmovém území označit za 
významný a  nemůže tedy představovat narušení faktorů pohody v etapě výstavby.  

Znečištění ovzduší v etapě výstavby 

Z hlediska etapy výstavby nelze předpokládat ovlivnění nejbližších objektů obytné 
zástavby vzhledem k lokalizaci záměru a vzdálenosti od této nejbližší obytné 
zástavby. 
Obecně lze požadovat, aby v rámci POV stavby bylo smluvně se zhotovitelem stavby 
dohodnuto respektování následujících doporučení: 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací 

Provoz 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
Ø vyhodnocení imisní situace v etapě provozu ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik 
Ø předběžné posouzení  havarijních rizik  

 
Problematiku akustické zátěže související s etapou provozu není nutné posuzovat 
díky dostatečné vzdálenosti obytné zástavby od zájmového území a z toho důvodu, že 
posuzovaný záměr negeneruje významně žádné nové vyvolané pohyby na veřejných 
komunikacích . 

 
Vyhodnocení imisní situace v etapě provozu 
Z hlediska posouzení změn v imisní zátěži zájmového území bylo provedeno 
porovnání příspěvků k imisní zátěži těch zdrojů, které přímo souvisejí s posuzovaným 
záměrem zvýšení kapacity hydrokraku. V rozptylové studii byly vyhodnoceny 
v popsaných variantách NO2, NOx ,SO2 a PM10. 
Z výsledků výpočtů vyplývá, že realizace záměru z hlediska oxidu siřičitého znamená 
určité navýšení příspěvků k imisní zátěži v porovnání se stávajícím stavem, u 
příspěvků k imisní zátěži  NO2, NOx je ve výsledném stavu  potom dosaženo poklesu 
příspěvků k imisní zátěži, protože tato varianta předpokládá výměnu stávajících 
hořáků ve stávajících pecích štěpné jednotky (1320-B01, 1321-B01, 1321-B02) za 
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hořáky Low NOx, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 
mg/m3. Výměnou hořáků ve stávajících pecích reakční jednotky tak i při zvýšeném 
výkonu zařízení 160 tun/hod dojde ke snížení emisí oxidů dusíku o cca 11 tun za rok. 
Změny v imisním pozadí PM10 se prakticky neprojeví, jak je patrné z výsledků 
rozptylové studie pro tuto škodlivinu. 
Výsledky příspěvků k imisní zátěži jsou základním vstupem pro hodnocení zdravotních 
rizik, které je doloženo v samostatné příloze č. 4 předkládané dokumentace a jehož 
závěry jsou komentovány v následující kapitole. 
 
Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik imisí z technologických 
zdrojů znečištění ovzduší 
Hodnocení zdravotních rizik je doloženo v samostatné příloze č. 4 předkládané 
dokumentace. V této kapitole jsou proto uvedeny pouze závěry z citované přílohy, 
1. Předmětem hodnocení zdravotních rizik je riziko akutních, subakutních a 

chronických nepříznivých účinků imisí NO2, SO2 a PM10 v ovzduší pro obyvatele 
žijící v sídlech v okolí výrobního areálu Chemopetrol a.s. v Záluží u Litvínova.  

2. Z hlediska rizika akutních účinků nejvyšších krátkodobých imisních koncentrací 
nelze vyloučit možnost mírného přechodného ovlivnění funkcí respiračního traktu u 
nejvíce citlivé části populace, což jsou zejména astmatici. Zvýšením imisního 
příspěvku oxidu siřičitého po realizací záměru by teoreticky došlo k malému 
zvýšení tohoto rizika cca o 2 %.   

3. Výkyvy denních 24hodinových koncentrací SO2 pravděpodobně představují riziko 
krátkodobě zvýšené celkové úmrtnosti a respirační nemocnosti u citlivé části 
populace.  Zvýšení imisního příspěvku SO2 po realizaci záměru teoreticky zvyšuje 
míru tohoto rizika vůči současnému stavu cca o 5 %.    

4. Pro celkové riziko subakutních a chronických účinků znečištěného ovzduší je 
v hodnoceném území dominantní škodlivinou aerosol pevných a kapalných částic, 
na jehož vzniku a potenciaci účinku se emise oxidu siřičitého úzce podílejí. 
Samostatné kvantitativní hodnocení rizika chronických účinků imisí SO2 proto nelze 
provést. Lze však předpokládat, že zvýšením imisního příspěvku SO2 by došlo 
k malému zvýšení i u rizika chronických nepříznivých účinků na zdraví, obdobně 
jako u rizika účinků akutních a subakutních.   

5. Imise oxidu dusičitého související s posuzovaným záměrem nejsou z hlediska 
zdravotních rizik příliš významné a očekávané změny imisního příspěvku po 
realizaci záměru jsou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné. 

6. Z hlediska zdravotního rizika imisí škodlivin v ovzduší jsou v hodnoceném území 
v okolí výrobního areálu  nejvýznamnější imise suspendovaných částic PM10. 
Imisní příspěvek hodnoceného záměru je však u této škodliviny zcela nepatrný a 
z hlediska zdravotních rizik zanedbatelný.    

Ve vztahu k příspěvkům k imisní zátěži frakce PM10 zpracovatelský tým dokumentace 
konstatuje následující skutečnosti: 
Ø jak je patrné z integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc pro zařízení 

„Česká rafinérská, a.s., Rafinerie Litvínov“, pro zdroje související s uvažovaným 
záměrem nejsou pro tuhé znečišťující látky stanoveny emisní limity  
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Ø celková produkce TZL v rámci Ústeckého kraje činila v roce 2000 cca 5 570 tun, 
v roce 2001 cca 5 615 tun 

Ø v rámci zájmového území je nejvyšším emitentem Teplárna T 200 Chemopetrolu 
a.s., produkující v roce 2001 12,42 tun, což představuje 0,22% z celkové sumy 
TZL produkované v rámci Ústeckého kraje  

Ø bilanci potřeb zemního plynu, představující pro zvýšení výroby hydrokraku ročně 
cca 10 mil. m3 odpovídá nárůst emisí TZL cca o 0,2 t ročně, což se projevuje 
v příspěvcích k imisní zátěži  

 
Narušení faktorů pohody  
Z hlediska narušení faktorů pohody ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě je možné 
konstatovat, že tento vliv díky vzdálenosti obytné zástavby v zásadě nenastává. 
 
Sociální  a  ekonomické  důsledky  
Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty zájmového území.  

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Záměr negeneruje možnost  přímého ovlivnění obytné zástavby. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě dokumentací hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani 
provozu očekávány. 
Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován do území, 
které se nenachází v bezprostřední blízkosti objektů obytné zástavby. Lze proto 
konstatovat, že během výstavby nedojde k narušení faktorů pohody souvisejících 
s realizací stavebních prací pro obyvatele nejbližší obytné zástavby.  
 
 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší ze zařízení hydrokraku jsou pece štěpné 
jednotky. Jedná se o: 

♦ Pec 1320-B01, pec okružního plynu o tepelném výkonu 6,6 MW  
♦ Pec 1321-B01, pec debutanizéru o tepelném výkonu 5,7 MW 
♦ Pec 1321-B02, pec frakcionátoru o tepelném výkonu 10 MW 
Pece jsou vybaveny kombinovanými spalovacími hořáky (zemní plyn a topný olej). 
V současné době je stabilně používán zemní plyn, topný olej slouží jako případná 
záloha. Spaliny ze všech tří pecí jsou zaústěny do společného komína a jsou tak 
hodnoceny společně jako jeden velký zdroj znečišťování ovzduší. Emisní limity pro 
tento zdroj jsou stanoveny nařízením vlády č. 352/2002 Sb., příloha 4, body 1.1.3. a 
1.1.4. 
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Stanovený emisní limit Znečišťující látka 
Kapalná paliva (mg/m3) Plynná paliva (mg/m3) -ZP 

TZL 50 Nestanoven 
SO2 1700 35 
NOx jako NO2 450 200 
CO 175 100 

Dalším zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší je termický incinerátor na 
výrobně síry (jednotka CLAUS), koncová spalovací pec, kde dochází k oxidaci 
toxických sloučenin síry (H2S, COS, CS2, páry síry) na oxid siřičitý. Na výstupu spalin 
je osazeno kontinuální měření emisí. Na jednotce CLAUS se zpracovávají kyselé 
plyny vznikající na zařízení hydrokraku. Kromě těchto plynů se na jednotce CLAUS 
zpracovávají i další kyselé plyny z ostatních výroben a.s. Česká rafinérská. Podíl 
kyselých plynů ze zařízení hydrokrak je cca 35%. 
V následujícím přehledu je provedena bilance emisí, která vyplývá z porovnání 
stávajícího a výhledového stavu ve vztahu k posuzovanému záměru. 
Stávající stav 
Pece štěpné jednotky 

Parametry společného výduchu pecí štěpné jednotky jsou uvedeny v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 0,988 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,658 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 5,648 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 49,476 
Hmotnostní tok CO kg/hod 2,824 
Hmotnostní tok CO t/rok 24,738 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,0496 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,4352 

Jednotka CLAUS 

Hmotnostní toky emisí z jednotky CLAUS pro stávající stav jsou stanoveny z výsledků 
kontinuálního měření za rok 2004, které byly poskytnuty oznamovatelem. Reprezentují 
tak celkové emise, podíl jednotky hydrokraku je cca 35%. Sumarizace parametrů 
tohoto zdroje je uvedena v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 162,100 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 420 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,630 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 31,8 
 Hmotnostní tok CO kg/hod 10,468 
Hmotnostní tok CO t/rok 91,7 
Hmotnostní tok H2S kg/hod 0,0237 
Hmotnostní tok H2S t/rok 0,208 

Cílový stav  
Pece štěpné jednotky   

Společný zdroj 23 MW: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 1,019 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,930 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 2,913 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 25,514 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,05123 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,44886 
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Nový zdroj 10 MW: 
Ukazatel jednotka Hodnota 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 0,443 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 3,882 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 1,266 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 11,093 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,02228 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,19518 

Jednotka CLAUS 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 172,300 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 509,1 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,858 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 33,796 

Porovnání nárůstu hmotnostních toků emisí jednotlivých škodlivin z pecí štěpné 
jednotky a jednotky CLAUS před a po realizaci záměru je provedeno v následující 
tabulce: 

Stávající stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 0,988 0 162,100 163,088 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,658 0 1 420 1 428,658 
Hm. tok NO2 (kg/hod 5,648 0 3,630 9,278 
Hm. tok NO2 (t/rok) 49,476 0 31,8 81,276 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,824 0 10,468 13,292 
Hm. tok CO (t/rok) 24,738 0 91,7 116,438 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0237 0,0237 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,208 0,208 
Hm. tok PM10 (kg/hod)           0,0496 0 0           0,0496 
Hm. tok PM10 (t/rok)           0,4352 0 0           0,4352 

Cílový stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 1,019 0,443 172,300 173,762 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,930 3,882 1 509,1 1 521,912 
Hm. tok NO2 (kg/hod      2,913      1,266      3,858      8,037 
Hm. tok NO2 (t/rok)    25,514    11,093    33,796    70,403 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,913 1,266 11,125 15,304 
Hm. tok CO (t/rok) 25,514 11,093 97,456 134,063 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0252 0,0252 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,221 0,221 
Hm. tok PM10 (kg/hod)         0,05123         0,02228 0 0,07351 
Hm. tok PM10 (t/rok)         0,44886         0,19518 0 0,64404 

Výměnou hořáků ve stávajících pecích reakční jednotky  tak i při zvýšeném výkonu 
zařízení 160 tun/hod dojde ke snížení o cca 11 tun NO2/rok. Nárůst emisí prachu ze 
spalování zemního plynu představuje cca 209 kg za rok. 
Uvedený vývoj bilancí emisí souvisejících s posuzovaným záměrem je následně dán 
do souvislostí s Krajským programem snižování emisí Ústeckého kraje. 
Základním cílem Krajského programu snižování emisí Ústeckého kraje je: 
Ø snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout 

limitních hodnot ve stanovených lhůtách 
Ø udržení emisí těch znečišťujících látek, u nichž nebylo zjištěno překračování imisních limitů na 

dostatečně nízké úrovni tak, aby bylo minimalizováno riziko překračování v budoucnosti 
Ø dosažení doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé 

organické látky (VOC) a amoniak v horizontu roku 2010 a s výhledem do roku 2020 zejména 
v souvislosti s plněním Národního programu snižování emisí ze stávajících zvlášť velkých 
spalovacích zdrojů 

Doporučené hodnoty krajských emisních stropů (v kt.rok-1)  pro kraj Ústecký byly v NV 
č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 
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znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventura emisních 
projekcí stanoveny následovně: 
Rok SO2 NOx VOC NH3 
2010 60,0 58,0 25,5 5,0 

Z kvantifikace očekávaných změn při realizaci jednotlivých scénářů k roku 2010 
(nízký, referenční, vysoký, intenzifikace), které jsou popisovány v „Krajském programu 
snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého 
kraje“ vyplývají následující shrnutí: 
Ø Realizace územního rozvoje je vždy ve svém důsledku přírůstkem produkce emisí jednotlivých 

sledovaných znečišťujících látek. Jejich velikost je závislá na rozsahu územního rozvoje, charakteru 
činnosti realizované v předmětných územních lokalitách a druhu užitého primárního energetického 
zdroje 

Ø Úspory energie přinesou vždy snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a tedy i snížení 
produkce emisí sledovaných znečišťujících látek. Velikost snížení objemu emisí je závislá na 
rozsahu realizovaných úsporných opatření ve výrobních, distribučních a spotřebitelských 
systémech a druhu předmětného primárního energetického zdroje. Míra vlivu realizace úsporných 
opatření v jednotlivých scénářích je však omezena cca 4% u oxidu siřičitého a cca 1,5% u oxidů 
dusíku z celkové produkce emisí Ústeckého kraje v roce 2000 

Ø Využití obnovitelných zdrojů energie jako substituce „klasických“ primárních fosilních energetických 
zdrojů má jednoznačný význam v oblasti snížení emisí sledovaných znečišťujících látek, aplikace 
některých forem obnovitelných zdrojů energie, např. biomasy, však rovněž způsobuje produkci 
emisí některých látek. Míra využití obnovitelných zdrojů energie je závislá na ekonomické 
způsobilosti jednotlivých aplikací. Vliv využití obnovitelných zdrojů energie představuje  úsporu až 
6% emisí oxidu siřičitého, cca 2% emisí těkavých organických látek, cca 1,5% emisí oxidů dusíku a 
14% emisí tuhých znečišťujících látek 

Ø Rozsah provozu zvláště velkých spalovacích zdrojů, případně kvalitativní úpravy odlučovacích 
zařízení či zvýšení účinnosti procesů přeměny energie má jednoznačně největší význam z hlediska 
vlivů na celkovou bilanci emisí jednotlivých sledovaných znečišťujících látek v Ústeckém kraji, 
stejně tak v jednotlivých scénářích je tato míra vlivu majoritní. Redukce emisí lze tedy dosáhnout 
buď snížením spotřeby primárních zdrojů energie, konkrétně především hnědého uhlí nebo 
zvýšením kvality odlučovacích zařízení. Tento krok však ve svém důsledku vesměs představuje 
výstavbu nových účinnějších a investičně velice náročných zařízení 

Ø Změna palivové základny je kalkulována na bázi potencionálního předpokladu substituce dosud 
spalovaného hnědého uhlí ve vybraných velkých, středních a malých stacionárních zdrojích 
znečištěn zemním plynem v lokalitách, kde je tento primární energetický zdroj dostupný. Dopad 
změn palivových základen těchto zdrojů je však marginální 

Ø Implementace BAT technologií v diskutovaných scénářích je omezena pouze na technologické 
zdroje znečišťování, přičemž je předpokládáno, že při realizaci úsporných opatření, zařízení na 
využití obnovitelných zdrojů energie a při výstavbě nových zdrojů znečišťování budou BAT 
technologie implementovány. Vzhledem k poměru technologických zdrojů znečišťování k celkovým 
emisím Ústeckého kraje je vliv implementace BAT technologie na snížení objemu emisí v Ústeckém 
kraji malý. Tato skutečnost však nesnižuje význam a nezbytnost užití BAT technologií při reprodukci 
stávajících technologických zdrojů znečišťování 

V následující  tabulce je z výše citovaného Krajského programu doloženo porovnání 
odhadu trendů s doporučenými emisními stropy dle NV č.351/2002 Sb.: 

scénář Emise (t/rok) 
 SO2 NOx VOC NH3 
 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 

Nízký 46 391 60 000 -13 609 51 869 58 000 -6131 11 349 25 500 -14151 1304 5000 -3696 
Referenční 60 446 60 000 446 63 483 58 000 5483 12 145 25 500 -13355 1277 5000 -3723 

Vysoký 67 363 60 000 7 363 65 847 58 000 7847 12 394 25 500 -13106 1167 5000 -3833 
Intenzifikace 76 290 60 000 16 290 69 724 58 000 11724 13 158 25 500 -12342 1098 5000 -3902 

Z jednotlivých scénářů vyplývá: 
Ø Pouze ve scénáři nízkém by pravděpodobně došlo ke snížení produkce emisí pod hodnoty 

doporučených emisních stropů Ústeckého kraje dle NV č.351/2002 Sb. Tento scénář však 
předpokládá zásadní snížení výroby elektrické energie v systémových elektrárnách ČEZ, útlum 
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územní rozvoje, nízkou míru využití obnovitelných zdrojů energie a nízkou míru realizace úsporných 
opatření. Jedná se tedy o scénář, který je stagnační respektive útlumový a při jeho realizaci nelze 
předpokládat rozvoj Ústeckého kraje 

Ø V ostatních scénářích dochází sice vždy ke snížení produkce emisí v Ústeckém kraji, ale 
doporučené hodnoty emisních stropů jsou u oxidu siřičitého překračovány o cca 1% v referenčním 
scénáři, o 13% ve vysokém scénáři a o 28% ve scénáři intenzifikace. V oblasti oxidů dusíku je 
překročení ve scénáři referenčním o 10%, vysokém o 14% a ve scénáři intenzifikace o 20% nad 
hodnotu emisního stropu. Celkové hodnoty emisí kraje jsou však ve všech scénářích nižší, než byla 
skutečná produkce emisí v Ústeckém kraji v roce 2000 

Ø Scénáře „vysoký“ a „referenční“ však dále předpokládají snížení výroby elektrické energie 
v systémových elektrárnách ČEZ. Scénář „intenzifikace“ je založen na předpokladu výroby 
elektrické energie na úrovni roku 2002, ale také na maximální míře realizace úsporných opatření, 
využití obnovitelných zdrojů energie, substituci ekologicky méně vhodných paliv, využití BAT 
technologií, nebo maximální využití rozvojových lokalit. Je to tedy scénář vyjadřující intenzivní 
rozvoj Ústeckého kraje 

V Krajském programu je dále uveden tzv. cílový (pravděpodobný scénář), který je 
koncipován na této bázi: 
Ø Výroba energie v systémových elektrárnách ČEZ bude shodná s výrobou v roce 2002 
Ø Výroba energie a produkce emisí ostatních zvlášť velkých zdrojů znečišťování bude na úrovni roku 

2001 
Ø Realizace programu úspor energie bude velmi rozsáhlá, v rozsahu cca 90% ekonomicky efektivního 

potenciálu dosažitelného v roce 2010 
Ø Využití obnovitelných zdrojů bude na úrovni 80% (sluneční), 50% (geotermální teplo) a 80% 

(biomasa) ze stávající spotřeby primárních energetických zdrojů 
Ø Substituce ekologicky méně vhodných paliv u vybraných zdrojů znečišťování je předpokládána 

v rozsahu cca 50% celého souboru potenciálních zdrojů  
Ø Realizace BAT technologií bude velmi rozsáhlá 
Ø Územní rozvoj je předpokládán přibližně v rozsahu cca do 70% z celkového rozvoje území 

Kvantifikace vlivu pravděpodobného scénáře na celkovou bilanci je následující: 
Druh vlivu Změna emisí v roce 2010 oproti roku 2001 (± t/rok) 

 TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

Územní rozvoj 157 2276 903 93 48 - 
Úspory energie -847 -3462 -1040 -722 -206 - 

Využití obnovitelných zdrojů -715 -5056 -1009 1023 -263 - 
Rozsah provozu zvlášť velkých zdrojů 179 4064 -523 536 528 - 

Změna palivové základny -139 -1004 -139 -478 -116 - 
Implementace BAT technologií -82 -453 -853 -112 -15 - 

Změna zemědělských technologií - - - - - -96 
Doprava -514 - -723 -9885 - - 

Celková změna emise -1961 -3635 -3635 -9545 -24 -96 
  

scénář Emise (t/rok) 
 SO2 NOx VOC NH3 

 2010 emisní 
strop 

rozdíl 2010 emisní 
strop 

rozdíl 2010 emisní 
strop 

rozdíl 2010 emisní 
strop 

rozdíl 

Pravděpodobný 70099 60000 10099 69349 58000 11349 13021 25500 -12479 1277 5000 -3723 

Realizace podle tohoto scénáře by v roce 2010 měla důsledek  překračování 
doporučených hodnot emisních stropů Ústeckého kraje v oblasti oxidu siřičitého ve 
výši 17% a oxidů dusíku ve výši 19,7% hodnoty doporučeného emisního stropu dle 
NV č.351/2002 Sb. Produkce emisí by u těchto znečišťujících látek v tomto případě 
byla nižší než skutečná produkce emisí v roce 2001 a to u oxidu siřičitého o cca 5% a 
u oxidů dusíku o cca 5%. 
Je zřejmé, že i když budou realizovány rozsáhlé programy úspor energie a programy 
využití obnovitelných zdrojů energie, nemůže při zachování reálného požadavku 
rozvoje Ústeckého kraje dojít v roce 2010 k dodržení doporučených hodnot emisních 
stropů Ústeckého kraje tak, jak jsou definovány v NV č.351/2002 Sb., pokud nedojde 
buď ke zvýšení  účinnosti odlučovacích zařízení instalovaných u zvlášť velkých zdrojů 
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znečišťování nebo ke snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, to je hnědého 
uhlí. 
V průběhu zpracování Programu byl zveřejněn návrh nařízení vlády, kterým se mění 
NV č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 
projekcí a který prošel Sbírkou zákonů jako nařízení vlády č. 417/2003 Sb. Tato 
novela doporučené hodnoty krajského emisního stropu v kt.r-1 pro Ústecký kraj 
stanovila takto: 
Rok SO2 NOx VOC NH3 

2010 70,1 66,5 24,8 4,0 
 

scénář Emise (t/rok) 
 SO2 NOx VOC NH3 
 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 2010 emisní 

strop 
rozdíl 

Pravděpodobný 70099 70100 -1 69349 66500 2849 13021 24800 -11779 1277 4000 -2723 

Dle této novely NV  realizace podle pravděpodobného (cílového) scénáře v roce 2010 
bude mít za důsledek  překračování doporučených hodnot emisních stropů Ústeckého 
kraje pouze v oblasti oxidů dusíku ve výši 4,3% hodnoty doporučeného emisního 
stropu dle návrhu. Nově navržená doporučená hodnota krajského emisního stropu pro 
oxid siřičitý by nebyla překročena. 
Z uvedeného rozboru lze v souvislosti s posuzovaným záměrem vyslovit názor, že 
z hlediska samotného posuzovaného záměru jsou uplatněny nejlepší dostupné 
technologie, kdy však i přes tuto skutečnost dojde k nárůstu emisí SO2  cca o 93,254 
tun/rok. Jak vyplývá ze závěrů „Programu“, vzhledem k poměru technologických 
zdrojů znečišťování k celkovým emisím Ústeckého kraje je vliv implementace BAT 
technologie na snížení objemu emisí v Ústeckém kraji malý. Z tohoto pohledu lze 
vyslovit názor, že uvažovaný záměr byl v rámci rozborů prováděných v „Programu“ 
zohledněn pro vývoj emisí do roku 2010.  
Jak vyplývá z úvodní části předkládané dokumentace, na základě dostupných 
technických informací je možno upravit  měrné výrobní emise síry z dosavadní 
závazné hodnoty (IPPC) 98,5% ( konverze na kapalnou síru) na hodnotu 98,6%, což 
představuje v hodnotovém vyjádření snížení emisí SO2  o 116,8 t/rok při denní 
kapacitě 160 t/den výroby kapalné síry . 
Technickými opatřeními na jednotkách zpracování síry Clausech dojde k snížení emisí 
SO2  o 116,8 t/rok, což plně vykompenzuje  zvýšení nárůstu SO2     navýšením kapacity 
Hydrokraku   na 160 t/hod. Zvýšením kapacity Hydrokrakovací jednotky  dojde k 
nárůstu emisí SO2  oproti stávající kapacitě o  hodnotu 89,1 t/rok.  
Obdobný závěr by bylo možné vyslovit i pro bilancované sumy emisí NOx. V souladu 
se závěry „Programu“ proto bylo v rámci vypracování dokumentace s ohledem na 
očekávané emise roku 2010 ve vztahu k nově stanovenému emisnímu stropu a na 
základě výstupů rozptylové studie oznamovateli doporučeno realizovat záměr ve 
variantě,  která předpokládá výměnu stávajících hořáků ve stávajících pecích štěpné 
jednotky, čímž by došlo z hlediska absolutních emisí ke snížení emisí NOx o cca 11 
tun, což je i v souladu se závěry „Programu“, kde je doporučováno při instalaci nových 
zdrojů emisí adekvátně snižovat emise jiných zdrojů emisí.  Tento požadavek vzešel i 
ze závěrů zjišťovacího řízení, a proto je dále již rozpracována v rozptylové studie 
pouze varianta cílového stavu s výměnou stávajících hořáků ve stávajících pecích 
štěpné jednotky. 
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Stávající a výhledové příspěvky k imisní zátěži ze stacionárních zdrojů souvisejících 
s posuzovaným záměrem byly vyhodnoceny rozptylovou studií, která je samostatnou 
přílohou č. 3 předkládané dokumentace.  
Výpočet znečištění byl proveden pro NOx, NO2, SO2  a PM10  ve variantách: 
Ø Varianta STÁVAJÍCÍ STAV – zahrnující emise z pece štěpné jednotky a z jednotky CLAUS 

ve stávajícím stavu 
Ø Varianta CÍLOVÝ STAV  – tato varianta vychází z projektových podkladů a odráží 

předpokládané zvýšení kapacity; dále předpokládá výměnu stávajících hořáků ve 
stávajících pecích štěpné jednotky (1320-B01, 1321-B01, 1321-B02) za hořáky Low NOx, u 
kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3 

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 
Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o 
kroku 250 m, která představuje celkem 2701 výpočtových bodů. Výpočet byl dále 
rozšířen o 43 výpočtové  body mimo výpočtovou síť, které jsou shodné s výpočtovými 
body z předcházejících rozptylových studií.  
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  
modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající 
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny 
výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť 
nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3) : 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 

škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

NOx aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,036858 0,379918 0,042996 0,629773 
NO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,014088 0,064363 0,015604 0,095657 
NO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,278768 4,232027 1,337976 6,150475 
SO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,041458 2,560258 0,479947 3,247704 
SO2  aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 1,678073 183,314034 46,055655 180,166115 
SO2 doba překročení hraniční koncentrace 125 µg.m-3  (hod/rok) 0,000000 6,895526 0,000000 14,175194 
SO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,927627 282,825658 52,856254 270,636204 
PM10  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000227 0,002968 0,000261 0,004883 Stávající 

stav PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023505 0,178797 0,025205 0,351017 
NOx aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,030468 0,293076 0,035410 0,484261 
NO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,011296 0,050646 0,012937 0,074643 
NO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,936234 2,834864 1,005818 3,305159 
SO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,061015 2,756669 0,531361 3,508946 
SO2  aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 2,254904 188,237231 50,397458 184,819086 
SO2 doba překročení hraniční koncentrace 125 µg.m-3  (hod/rok) 0,000000 57,255360 0,000000 54,363911 
SO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 2,600813 301,564601 58,128556 288,655588 
PM10  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000335 0,004395 0,000386 0,007155 Cílový  

stav PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,034910 0,244027 0,037028 0,377710 

Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  
Vyhodnocení příspěvků NOx k imisní zátěži zájmového území 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho významnosti bylo vyhodnocení provedeno i pro 
oxidy dusíku pro dokladování příspěvků k imisní zátěži, které by mohly být teoreticky 
významné z hlediska ochrany ekosystémů. 
Pro oxidy dusíku je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční 
aritmetický průměr ve vztahu k ochraně ekosystémů hodnotou 30 µg.m-3.  
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Stávající pozadí zájmového území signalizuje lokálně překračování ročního 
aritmetického průměru na stanicích AIM č. 927 Meziboří a č.1005 Most, u stanice č. 
929 Litvínov se roční koncentrace pohybují pod hodnotou ročního imisního limitu.  
Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 
2010 měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace NOx v rozpětí 10 až 20 
µg.m-3. 
Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA 
jednotka reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní 
zátěži z hlediska ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 0,379 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,629 µg.m-3), v cílovém 
stavu  potom  do 0,293 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 
0,484 µg.m-3). Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí 
zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového 
stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k poklesu 
příspěvků k imisní zátěži o 0,086 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu 
závodu o 0,146 µg.m-3). 
Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v ročních koncentracích NOx má realizace posuzovaného záměru pozitivní  vliv na 
imisní zátěž zájmového území, protože dochází ke snižování koncentrací NOx 
v ovzduší. 
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

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. 
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM 
nesignalizuje možnost překračování ročního respektive hodinového imisního limitu 
v zájmovém území.  
Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA 
jednotka reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní 
zátěži z hlediska ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 0,064 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,095 µg.m-3), v cílovém 
stavu  do 0,051 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,075 
µg.m-3). Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového 
území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, 
potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k poklesu příspěvků 
k imisní zátěži o 0,014 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 
0,021 µg.m-3). 
Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v ročních koncentracích NO2 má realizace posuzovaného záměru pozitivní  vliv na 
imisní zátěž zájmového území, protože dochází ke snižování koncentrací NO2 
v ovzduší. 
Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA 
jednotka reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní 
zátěži z hlediska hodinového aritmetického průměru NO2 ve výpočtové síti příspěvky 
do 4,232 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 6,150 µg.m-3, u 
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bodů obytné zástavby potom nejvýše do 2,200 µg.m-3), v cílovém stavu  potom do 
2,835 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 3,305 µg.m-3, u 
bodů obytné zástavby potom nejvýše do 1,677µg.m-3  ). 
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. 
Pokud bychom porovnali příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že 
v cílovém stavu potom dochází ve výpočtové síti i u bodů mimo výpočtovou síť  
k poklesu příspěvků k imisní zátěži, což lze i s ohledem na závěry Krajské koncepce 
snižování emisí považovat za akceptovatelné řešení, zejména s ohledem na celkové 
absolutní snížení emisí oxidů dusíku. 
Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v hodinových koncentracích NO2 má posuzovaný záměr určitý vliv na imisní zátěž 
zájmového území, v případě cílového stavu se jedná o vliv pozitivní, vedoucí ke 
snížení příspěvků k imisní zátěži. 

Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí 
hodnota imisního limitu 50 µg.m-3 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru, 
125µg.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 imisního limitu, u  24 hodinového imisního limitu 
dochází lokálně k překračování limitní koncentrace (AIM č 929 Litvínov), u hodinového  
imisního limitu. není prokázáno jeho překročení, avšak stanice č.929 za rok 2004 tento 
údaj neuvádí. 
Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 
2010 měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace SO2 v rozpětí 5 až 10 
µg.m-3. 
Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA 
jednotka reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní 
zátěži z hlediska ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 2,560 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 3,248 µg.m-3, u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše do 1,866 µg.m-3 ), v cílovém stavu potom do 2,756 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 3,509 µg.m-3,u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše do 2,012      µg.m-3). Stávající příspěvky jsou zahrnuty 
v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní 
příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve 
výpočtové síti k maximálnímu nárůstu o 0,196 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť 
uvnitř areálu závodu o 0,261 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše o 0,146 
µg.m-3).  
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru ve 
stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka reprezentuje emise 
i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti 
příspěvky do 183,31 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 
180,166 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 86,354 µg.m-3 ), v cílovém 
stavu potom do 188,237 µg.m-3 ve výpočtové síti (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř 
areálu závodu do 184,819 µg.m-3,u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 92,659 
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µg.m-3 ). Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového 
území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, 
potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k  nárůstu o 4,923 µg.m-

3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 4,653 µg.m-3, u bodů obytné 
zástavby potom nejvýše o 6,305 µg.m-3).  
Jak je patrné z výsledků výpočtů, mimo areál závodu jsou dosahovány ve stávajícím 
stavu příspěvky pohybující se pod hygienickým limitem pro 24 hodinový aritmetický 
průměr. V areálu závodu může docházet k překračování hygienického limitu, toto 
překročení však nebude trvat více jak 15 hodin v roce.  
Jak je dále patrné z výsledků výpočtů, mimo areál závodu jsou dosahovány v cílovém 
stavu příspěvky pohybující se pod hygienickým limitem pro 24 hodinový aritmetický 
průměr. V areálu závodu může docházet k překračování hygienického limitu, toto 
překročení však nebude trvat více jak 58 hodin v roce.  
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru ve 
stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka reprezentuje emise 
i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti 
příspěvky do 282,826 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 
270,636 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 99,145 µg.m-3 ), v cílovém 
stavu potom do 301,564 µg.m-3 ve výpočtové síti (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř 
areálu závodu do 288,655 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 106,873 
µg.m-3 ). Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového 
území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, 
potom je patrné, že v cílovém stavu  dochází ve výpočtové síti k  nárůstu o 18,738 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 18,019 µg.m-3, u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše o 7,728µg.m-3).  
Z hlediska celkového vyhodnocení příspěvků oxidu siřičitého k imisní zátěži lze 
konstatovat, že navýšení emisí SO2 související s posuzovaným záměrem není 
významné, avšak z hlediska celkových příspěvků k imisní zátěži z hlediska všech 
limitů pro SO2 lze příspěvky řešených zdrojů označit za významné. Z hlediska 
akceptovatelnosti navrhovaného řešení ve vztahu ke „Krajskému programu 
znečišťování ovzduší“ lze konstatovat, že z hlediska imisní zátěže u NOx a NO2 
dochází k poklesu imisní zátěže a při preferovaném cílovém stavu  je i respektován 
požadavek tohoto „Programu“ z hlediska omezení emisí jiných zdrojů oznamovatele 
při navrhování nového zdroje emisí. Z hlediska emisí SO2  jsou použity v rámci záměru 
nejlepší dostupné technologie a predikované navýšení emisí a tím i imisní zátěže tak 
lze chápat jako řešení, odpovídající příslušnému „pravděpodobnému scénáři“ dle 
Krajského programu snižování emisí“ z hlediska aplikace BAT technologií.  

Příspěvky k imisní zátěži PM10 

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 
50µg.m-3, přičemž indikativní hodnoty pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů 
po roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru  
hodnota 20µg.m-3 (s mezí tolerance 10µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 
24 hodinový aritmetický průměr potom opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností 
překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající možnosti 
překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 
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Nejbližší stanice AIM signalizují překročení jak ročního imisního limitu, tak i epizodně 
v zimních měsících i imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr. 
Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 
2010 měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace PM10 v rozpětí do 20 
µg.m-3. 
Příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje ve stávajícím 
stavu do 0,0029 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0048 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. V cílovém stavu se potom příspěvky ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru 
pohybují do 0,0044  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0072 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť.   
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. 
Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je 
patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k maximálnímu nárůstu o 0,0015 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť nejvýše o 0,0024 µg.m-3).  
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje ve 
stávajícím stavu 0,179 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,351 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. V cílovém stavu potom do 0,244 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,377 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. 
Změny vyvolané realizací záměru z hlediska porovnání stávajících a očekávaných 
příspěvků k imisní zátěži lze považovat za zanedbatelné. 
Uvedené absolutní příspěvky jak ve vztahu k ročním průměrným koncentracím, tak ve 
vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru lze označit za zanedbatelné. Nárůst 
je způsoben pouze díky spalování zemního plynu, který již v zásadě nelze při úvaze o 
realizaci záměru nahradit jiným, životnímu prostředí šetrnějším, mediem. V celkových 
bilancích se tak jedná o nárůst emisí prachu v množství 209 kg. Na stranu druhou je 
však nezbytné vzít v úvahu, že realizací záměru v předloženém rozsahu dojde ke 
snížení emise oxidů dusíku o 12 869 kg, což lze označit za výrazný přínos  z hlediska 
celkové bilance emisí i z hlediska imisní zátěže území.  
 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Akustická situace  v etapě výstavby 

Podrobné posouzení akustické situace v etapě výstavby není nezbytné vyhodnocovat, 
protože vzhledem ke vzdálenosti záměru od obytné zástavby se výstavba nemůže 
k této obytné zástavbě projevit. 
Vzhledem k minimálním nárokům na dopravu výkopové zeminy není třeba ve fázi 
zpracování dokumentace EIA předběžně uvažovat trasu dopravy výkopové zeminy a 
hodnotit vliv této dopravy na životní prostředí. 

Akustická situace  v etapě provozu 

Jak je patrné z charakteru záměru, jeho situování uvnitř areálu a z uvedených bilancí 
souvisejících s posuzovaným záměrem, zvýšení kapacity a konverze se nemůže 
projevit na akustické situaci ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací předloženého záměru nedojde k  ovlivnění odvodnění oblasti, což vyplývá  
ze skutečnosti, že záměr nepředstavuje vznik žádných nových zpevněných ploch. Vliv 
tedy nenastává. 

Změna hydrogeologických  charakteristik 

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru  nebude mít prokazatelný vliv na hladinu 
podzemních vod, vzhledem k tomu, že záměr v zásadě nevyžaduje žádné rozsáhlejší 
zemní práce, které by mohly ovlivnit hydrogeologické souvislosti zájmového území. 

Vlivy na jakost vod 
Etapa výstavby 

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod. Rozsah 
stavebních a zejména pak zemních prací je velmi malý. Pro eliminaci tohoto rizika  je 
navržena následující  opatření: 
• 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 - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto 
územích 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

Etapa provozu 

Celá plocha pod technologickým zařízením je vybetonovaná se sítí sběrných kanálů 
chemické kanalizace. Kanalizace je vybavena plynotěsnými uzávěrami. 
Rozvody vody chladící a čerstvé slouží k zásobování zařízení těmito vodami a 
odvedení zpětných vod do sběrného systému CHEMOPETROL a.s. Kontrolu kvality 
vod provádějí pracovníci a.s. CHEMOPETROL. V případě poruchy nebo nevyhovující 
kvality mohou být tyto vody odváděny systémem chemické kanalizace. 
Veškeré kyselé vody z hodnoceného záměru a i z dalších zařízení (např. z vakuové 
destilace) se soustřeďují v nádrži 1323-H01, odkud se čerpají ke zpracování do 
striperu kyselých vod.  
Srážkové vody odtékají zčásti do kanalizace dešťových vod a.s. CHEMOPETROL a 
částečně do vnitroblokové chemické kanalizace PSP a dále do jímky č. 1348. 
Do vstupní části jímky č. 1348 jsou kanalizací přiváděny veškeré znečištěné odpadní 
vody z bloku „Nový hydrokrak“ a dále voda drenážní. Zaolejované vody jsou čerpány 
do odolejovače FACET, kde se na vlnitých deskách odlučují uhlovodíky. Ty přepadají 
přes skimery do sběrné nádrže, odkud jsou čerpány do ropného oběhu. Odolejovaná 
voda se čerpá do zařízení závodu 03 a.s. CHEMOPETROL- běžně na biologickou 
čistírnu, v případě vyššího obsahu ropných látek na odolejení v bloku 22. Do oddělené 
části jímky č. 1348 jsou zavedeny splaškové vody, které jsou následně čerpány na 
BČOV závodu 03 CHEMOPETROL. 
V případě úniku kapalných uhlovodíků na terén mimo zpevněnou plochu se prostor dle 
potřeby posype sorpčním materiálem, znečištěná zemina a štěrk se odveze ke 
zneškodnění na odpovídající typ skládky. Sanační prostředky jsou uloženy na st. 
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1365. Z hlediska celkového charakteru posuzovaného záměru lze konstatovat, že 
tento záměr nebude představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a 
podzemních vod jak v etapě výstavby, tak i provozu. Z hlediska velikosti vlivu lze 
označit tento vliv za malý, z hlediska významnosti za  málo významný. 
 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu respektive pozemků pro plnění 
funkce lesa. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr nemá vliv na stabilitu ani erozi půdy. Změna místní topografie v rámci 
uvažovaného záměru dle soudu zpracovatele dokumentace souvisí i s vlivy na 
městskou krajinu a je komentována v příslušné následující kapitole dokumentace. 
   
Změny hydrogeologických charakteristik 

Záměr výstavby a provozu nebude mít významnější  vliv na hladinu podzemních vod. 

Vlivy na chráněné části přírody 

S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a rozsahu 
vlastního zájmového území výstavby  tato interakce nenastane. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Výstavba  

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno 
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a 
zabezpečených po dobu nezbytně nutnou. Specifikace množství a jednotlivých druhů 
odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, 
kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů má investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů 
pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v 
průběhu výstavby odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být 
zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v 
etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné 
požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány 
následující podmínky: 
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich 

množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 
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Dle sdělení oznamovatele na základě analýzy rizik znečištěného horninového 
prostředí není posuzovaný záměr realizován v místě, kde by bylo nutné provádět 
činnosti směřující k odstranění kontaminace horninového prostředí. V rámci nutný 
demoličních prací (betonové zpevněné plochy, demolované slopové kanálky) nelze 
vyloučit pravděpodobnost kontaminace ropnými látkami. V této souvislosti je 
formulováno následující doporučení: 
• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož 

součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost 
vytěžené zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební 
suti  bude rozhodnuto  až na základě provedených rozborů vzorků na obsah NEL 

Lze však upozornit, že i v případě, kdy výkopová zemina a stavební suť budou na 
základě rozborů kategorizovány jako odpady „N“, bude se jednat s odpady, kde 
nakládání s nimi je odsouhlaseno v rámci vydaného integrovaného povolení. 
Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládané dokumentace. Žádné odpady nebudou 
v zájmovém území ukládány nebo dlouhodobě skladovány. Vliv lze z hlediska velikosti 
označit za malý, z hlediska významnosti za nevýznamný. 
 
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
  

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Záměr je navrhován v enklávě stávajícího průmyslového závodu. Vliv tudíž nenastává. 
Vlivy na porosty dřevin rostoucí mimo les 

Vlastní záměr nevyžaduje zásah do porostů dřevin v zájmovém území, vliv tedy 
nenastává. 
Vlivy na floru 

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé  změně habitatu prostředí, vliv tedy 
nenastává. 

Vlivy na faunu 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci na stávajících zpevněných plochách 
tento vliv nenastává. 

Vlivy na ekosystémy 

Poněvadž nedochází ke změně habitatu  zástavbou a zpevněním nad rámec dnešního 
rozsahu ploch lze dovodit, že nenastanou žádné nepříznivé  přímé vlivy na 
ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště.  
Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů 
odhadovat následovně: 
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a) vlivy na prvky ÚSES 
Záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  
skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny 
zájmového území. Všechny skladebné prvky ÚSES se totiž nacházejí  v dostatečné 
vzdálenosti od zájmového území. Vliv tudíž nenastává. 
b) vlivy na významné krajinné prvky 
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) 
není realizací posuzovaného záměru dotčen.  
c) vlivy na další ekosystémy 

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr sice znamená vznik 
dálkového přenosu imisí, avšak vyhodnocení rozdílů mezi stávajícím a novým stavem 
nevede k závěru významnějších vlivů na ekosystémy. 
 
 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
Oznamovaný záměr je navrhován v prostoru stávajících zpevněných ploch, které jsou 
součástí celého výrobního komplexu. Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části 
předkládané dokumentace, nelze realizací posuzovaného záměru očekávat výraznější 
negativní ovlivnění krajinného rázu zájmového území. 
 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, 
architektonická či jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizována na ploše,  kde 
se výše uvedené díla či památky , s výjimkou zařízení výrobní jednotky, nevyskytují. 
Z popisné části dokumentace pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, 
kulturního nebo archeologického významu vyplývá, že zde lze vyloučit výskyt 
archeologických památek.  
Rovněž nedojde k poškození nebo ovlivnění paleontologických nebo geologických 
památek, z popisné části dokumentace vyplývá, že se tyto památky v lokalitě určené 
pro výstavbu nenalézají. 
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů   
 
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů  na většinu složek životního 
prostředí malý a nevýznamný. V oblasti vlivů na obyvatelstvo z hlediska provedené 
bilance emisí před a po realizaci záměru vyplývá, že záměr nebude představovat 
významnější a kvantifikovatelnou změnu imisní zátěže, která by se výrazněji projevila 
na změnách v příspěvcích k imisní zátěži a následně tak i ve vztahu k hodnocení 
zdravotních rizik. Pozitivně je třeba zejména hodnotit skutečnost, že i při zvýšení 
kapacity výroby dojde k výraznému poklesu emisí NOx (cca o 11 tun ročně); nárůst 
emisí frakce PM10  o cca 200 kg ročně ze spalování zemního plynu lze proto v tomto 
smyslu označit za malý a málo významný, což je dokladováno i vypočtenými 
příspěvky k imisní zátěži v porovnání stávajícího a výhledového stavu. 
 

 

D.II.2. Možnosti přeshraničních  vlivů 
Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.  
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech  
Předběžné posouzení  havarijních rizik  
Předběžné posouzení havarijních rizik je zpracováno v samostatné příloze č. 5 
předkládané dokumentace. V následujícím textu jsou proto pouze sumarizovány 
základní teze a závěry tohoto posouzení. 
Ve výrobně Hydrokraku lze vytipovat následující rizikové uzly: 
1. Veškeré čerpání a stáčení agresivních nebo zapálení schopných hořlavých kapalin, kde 

hrozí vždy jejich možný únik. 
2. Veškerá zařízení, kde se používají nebo skladují vysoce hořlavé kapaliny – úniky 

netěsnostmi. 
3. Veškerá zařízení, kde se vyskytuje vodík, bohatý plyn, sulfan apod. za relativně 

vysokého tlaku – úniky netěsnostmi končí vždy samovznícením a Jet-firem. 
4. Pece a reaktory 
5. Destilační zařízení . 
6. Separátory fází (obecně). 
7. Aparáty a výměníky chlazení. 
8. Rozvody plynů a tlakové vodní páry. 
9. Jakákoliv zařízení v nichž probíhá chemická reakce. 
10. Skladování a manipulace s produkty. 

Požární nebezpečí je tvořeno přítomností vysoce hořlavých kapalin, extrémně 
hořlavých a výbušných plynů a par.  
Hlavním rizikem vzniku požáru je : 
§ Únik vodíku, bohatého plynu, kyselých plynů apod.z potrubí, reaktorů atd. 
§ Únik horkých těkavých par vysoce hořlavých kapalin a jejich par ze zařízení  
§ Odvzdušnění aparátů - únik aerosolu nebo par a jeho následné zahoření 
Potencionálními místy úniku plynných škodlivin jsou především: 
§ Netěsnosti výrobního zařízení a potrubních rozvodů s kyselým plynem 
§ Přírubové spoje, vlásenky pecí, trubkovnice výměníků apod. 
§ Armatury 

Ohrožení zdraví - akutními a chronickými účinky látek hrozí především při kontaktu 
s následujícími látkami: 
§ Produkty destilace - při inhalaci a kontaktu s kůží a sliznicemi 
§ Kyselý bohatý plyn (sulfan, amoniak, uhlovodíky, apod.) - při inhalaci a kontaktu s kůží a 

sliznicemi  
§ Kyselé vody - při inhalaci a kontaktu s pokožkou, sliznicemi 
§ Toxické rozkladné produkty – inhalačně po  požáru 

Přehledné rozdělení nebezpečných produktů používaných ve výrobně Hydrokraku 
z hlediska jejich vlastností je uvedeno v  kap. 6.1. Přílohy č.5 předkládané 
dokumentace. 
Pro předběžné bezpečnostní posouzení navrhovaného zvýšení výroby Hydrokraku 
byly použity kvalitativní metody a  způsoby hodnocení rizik používané u nás, v  zemích 
EU a  USA (např.:  Rapid Ranking Method for Classification of Units/plant elements, 
Dow Fire and Explosion Index System). 
Hloubka záběru předběžné analýzy rizik byla přizpůsobena požadavkům zákona 
100/2001Sb. v platném znění a stavu předané dokumentace.  
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V návaznosti na zákon 353/1999Sb. a jeho novelizaci se podle projektových kapacit 
zvýší po rozšíření Hydrokraku skladovací kapacita pouze o skladování leteckého 
petroleje, tj. o cca 2 x 3000 m3. Ostatní zásobníky na ropné produkty z hlediska 
kapacity zůstávají bez změny. 
Celková bilance hořlavých kapalin R 10 z fixních zařízení souvisejících s Hydrokrakem 
se v České rafinérské zvýší o cca 4 800 t. 
Vzhledem k předchozímu zařazení společnosti do kategorie "B" se na výsledném 
zařazení podniku po realizaci zvýšení výroby Hydrokraku nic podstatného nemění. 
KÚ Ústí nad Labem bude sděleno oznámení o realizaci nové technologie a 
dokladován nárůst fixních i mobilních kapacit v kategorii hořlavých kapalin R 10 
formou upraveného návrhu na zařazení. 
V následujícím přehledu jsou uvedena již realizovaná opatření na zajištění bezpečné 
výroby: 
Technická preventivní opatření : 
Ø Napojení přívodního potrubí nástřiku na flérový systém – zamezení dalšího úniku 

nebezpečné látky v případě vzniku netěsnosti na procesním zařízení. 
Ø Napojení výstupního potrubí sirovodíkového plynu na flérový systém – zamezení uniku 

nebezpečné látky v případě vzniku netěsnosti na potrubí vedoucím do jednotky Claus 
nebo na vlastním zařízení výroby síry. 

Ø Vybetonovaná plocha pod technologickým zařízením PSP se sítí sběrných kanálů 
chemické kanalizace – zamezení úniku nebezpečných látek (ohrožení životního prostředí). 

Ø Systém plynové detekce (Sieger - čidla 5x H2S, 1x CH) – identifikace a signalizace úniku 
látek ze zařízení. 

Ø Zavedený systém MaR procesu. 

Technická represivní opatření : 
Ø Vybavení obsluhy radiovými pojítky na velín; toto spojení usnadňuje řízení provozu 

zejména v havarijních situacích. 
Ø Rozvod chladící vody.  
Ø Rozvod požární vody (spouštění z velínu). 
Ø Pojízdné a ruční hasicí přístroje (7× PG 6 Hi, 2× P 60 HK, 1× S 2×30). 
Ø Tři systémy pro ohlášení požáru: telefonicky, tlačítkové i samočinné hlásiče a radiové 

spojení. 
Ø Elektrická požární signalizace Cerberus sestávající z: 
ü 6 zábleskových indikátorů pod chladičem 1320-W01 
ü 1 zábleskového indikátoru 1320-R01 
ü 1 zábleskového indikátoru 1320-R02 
ü tlačítka ATAN 50 schodiště u reaktorů 
ü tlačítka ATAN 50 pod centrálním mostem 

Organizační opatření : 
Ø Pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnostních 

a provozních předpisů a směrnic. 
Ø Pravidelné kontroly dodržování bezpečnostních a pracovních postupů a instrukcí ze strany 

vedení provozu a následných kontrol ze strany podniku. 
Ø Pravidelná školení pracovníků, týkající se požární ochrany. 
Ø Pravidelná příprava pracovníků na činnost v případě vzniku havárie (školení, přezkušování 

a praktický nácvik) v rozsahu a termínech, popsaných v Bezpečnostním programu 
a Havarijním plánu. 

Ø Směnové záznamy o průběhu pracovní činnosti, vzniku závad a poruch, popř. 
mimoprovozních stavů a způsobu jejich řešení. 

Ø Provádění kontrol způsobilosti (např. zdravotní stav) obsluhy vykonávat svoji pracovní 
činnost. 
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Ø Vypracovaný systém informování a varování osob v rámci podniku (včetně evakuačního 
plánu) a mimo podnik v případě vzniku havárie (viz Havarijní plán). 

Ø Pravidelné kontroly na zařízení plynové detekce. 
Ø Provádění pravidelných kontrol a revizí technických protipožárních zařízení. 
Ø Revize elektrických zařízení v souladu se zákonem ČNR č. 222/1994 Sb. a dále podle 

ČSN 33 1500 tab.1; kontroly provádí odborné firmy , mající oprávnění k této činnosti. 

Návrhy na opatření a zlepšení prevence bezpečnosti 

Všechna již dříve aplikovaná opatření v České Rafinérské a.s. v souvislosti se 
stávající hydrokrakovací jednotkou měla pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti 
vzniku havárie a na omezení možných následků.  
Vzhledem k vysokému obsahu vodíku v kyselém bohatém plynu (KBP) apod. ve 
štěpné části lze v této  sekci očekávat především fire-jet a požár, tj. pouze místní 
dosah účinků. 
Jiná situace může vzniknout při úniku sirovodíkového plynu a směsí uhlovodíků 
vyskytujících se v separační části a v části MEA vypírky reakční sekce. Protože se 
jedná o zařízení, s výskytem vysoce toxické plynné látky (sirovodík), a přesto že 
možné havarijní stavy byly vyřešeny odvedením výstupního potrubí sirovodíkového 
plynu na flérový systém, doporučujeme zvážit provedení následujících preventivních 
opatření: 
• před uvedením rekonstruovaného Hydrokraku do provozu provést procesní analýzu rizik se 

zaměřením na vyhodnocení možného největšího úniku oblaku toxického plynu (s obsahem 
sirovodíku) pro 8 směrů větru a vyhodnotit možné následky uvnitř i vně areálu. Výsledky této 
rizikové analýzy zahrnout do bezpečnostní zprávy a posoudit zpětnovazebně úroveň dosud 
přijatých technických opatření. 

• v případě havárie s možným hypotetickým dosahem za hranice areálu, směrem ke 
komunikaci I/17, požádat dispečink společnosti CHP o preventivní aktivaci vnějšího 
havarijního systému (výron čpavku, etylénu) k zastavení silniční a tramvajové dopravy 
v ohroženém prostoru. 

• v případě havárie s předpokládaným dosahem za hranice areálu (směrem na železniční trať 
Most–Louka u Litvínova) informovat ČD s požadavkem zákazu vjezdu do ohroženého 
prostoru 

Z provedeného předběžného určení následků nehod zvýšení výroby Hydrokraku 
vyplývá, že následky požárů a exploze nepřekročí hranice ČeR a.s., Litvínov a 
zůstanou lokalizovány v areálu. Pokud dojde k úniku par sirovodíku mohou jeho 
účinky teoreticky zasáhnout okolí. Tato skutečnost bude verifikována v další etapě 
procesní analýzy. 
 
Vyhodnocení úniku toxického plynu na hydrokraku  

V rámci zpracování dokumentace EIA podle zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivu 
na ŽP v platném znění  byla vypracována dle požadavku Rady Ústeckého Kraje studie 
a vyhodnocení úniku toxického plynu v rámci záměru “Zvýšení kapacity a konverze 
nového hydrokraku“ v České rafinérské a.s. Tato studie je doložena v příloze č.6 
předkládané dokumentace. 
Účelem této studie bylo vyhodnotit možné účinky úniku toxického plynu 
z rekonstruované jednotky HCU REVAMP na areál a vnější okolí. 
Po posouzení a vyhodnocení úniku toxického plynu s obsahem sulfanu v separační 
sekci, aminové vypírce a trase KP na jednotku Claus bylo zjištěno : 
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1.) Z hlediska prevence závažných havárií (ZH) je pozitivní, že riziková zařízení lze v 

kterékoliv anomální fázi odstavit a odtlakovat přes fléru. 
2.) Účinky možného fatálního úniku toxického sulfanu plným průřezem DN200 ze 

sekce debutanizéru budou lokalizovány převážně v průmyslovém areálu, tzn. 
účinky havárie mohou být zasaženi výhradně vlastní nebo cizí zaměstnanci v 
areálu. Okolní obyvatelstvo účinky možné havárie nebude zasaženo. V severním a 
severovýchodním sektoru areálu sice může dojít při jižním a JZ větru k přesahu 
stop zamoření až za plot areálu, tj. může být zasaženo severně situované kolejové 
seřadiště a nezastavěná S a SV neobydlená část vnějšího okolí, avšak možné 
následky budou v těchto směrech nižší. 

3.) Maximální možné následky na zdraví osob po úniku sulfanu v sekci za stripérem 
jsou cca 1/3 až ¼ v porovnání s debutanizérovou sekcí. Ohrožení okolí mimo 
průmyslový areál z tohoto zdroje pravděpodobně nehrozí. 

4.) Možné dosahy toxických koncentrací sulfanu při úniku ze sekce ohřívák-trasa 
DN250 na jednotku Claus jsou situovány do vlastního průmyslového areálu, avšak 
přesahují částečně ve východním a jihovýchodním sektoru areálu v místě, kde se 
stávající potrubní rozvod KP DN250 stáčí východním směrem a následně opět 
k jihu k vlastní jednotce Claus (viz Obrázek 6-8 – Trasa KP potrubím DN250 na 
Clause). Od tohoto místa trasy DN250 po Clause hrozí při fatální havárii potrubí 
ohrožení vnějšího okolí, resp. zaměstnanců vlečky v okruhu cca 500m od místa 
úniku. Obyvatelstvo nebude zasaženo toxickými účinky sulfanu. Možnost ohrožení 
zaměstnanců vlečky však existovala již před zpracováním této studie. Jde o 
stávající permanentní riziko, které vyplývá z délky trasy a tím vysoké zádrže 
sulfanu v potrubí v okamžiku vzniku hypotetické havárie. Intenzifikace HCU 
REVAMP na toto nemá vliv. 

5.) Riziko zvýšení výroby Hydrokraku bude přijatelné, intenzifikací se nezvýší riziko 
únikem toxických plynů pro vnější okolí, a proto nemusí být přijímána další 
technická opatření na vlastní HCU. 

6.) Provozní manuály pro obsluhu a systémy řízení jsou sofistikované a pružně je 
v nich reagováno na vzniklé havarijní či jiné anomální stavy. 

Pro zvýšení prevence bezpečnosti byla doporučena některá dílčí organizačně-
technická opatření týkající se stávající trasy DN250 na jednotku Claus. 
Návrhy na opatření a zlepšení prevence bezpečnosti lze na základě výše uvedené 
studie shrnout následovně: 

Všechna již dříve aplikovaná opatření v České Rafinérské a.s. v souvislosti se 
stávající hydrokrakovací jednotkou měla pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti 
vzniku havárie a na omezení možných následků. 
V návaznosti na vyhodnocení provedené v této studii je riziko plynoucí z možného 
havarijního úniku toxického plynu v místě situování jednotky HCU REVAMP přijatelné 
a nemusí být proto přijímána další technická opatření na vlastní HCU. 
Lze však doporučit ke zvážení v rámci prevence ZH jako technické opatření snížení 
permanentní rizika z havárie na trase DN250 kyselého plynu na Clause. 
Tato trasa sice přímo nesouvisí s intenzifikací HCU REVAMP, neboť jde o již existující 
trasu a její riziko po intenzifikaci zůstává stejné jako při provozu ze stávající jednotky 
HCU. 
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Vzhledem k délce trasy cca 1650m je logickým řešením snížení rizika a následků 
možného úniku sulfanu z celé trasy její rozdělení automatickým ventilem na 2 
oddělitelné sekce, z nichž by šlo odvést po odstavení havarované sekce automaticky 
přetlak z nepoškozené části na fléru. Doporučuji toto zvážit jako námět pro realizaci při 
nejbližší technické odstávce v rámci údržby a opravy zařízení. Další možností v rámci 
prevence rizika ZH je ve spolupráci s HZS rychlá aplikace mobilní vodní clony 
k přehrazení cesty migrujícího toxického mraku s obsahem sulfanu. 
Jako organizační opatření lze doporučit : 
Ø Zahrnutí výsledků této studie formou dodatku do bezpečnostní zprávy. 

Ø Seznámit zaměstnance s možnými následky havárie na zařízeních a potrubích s toxickými 
plyny. Provést proškolení zaměstnanců ve zvládání havarijních postupů při odstavování 
jednotky při havarijních stavech spojených s výronem toxického plynu včetně varování okolí 
a spolupráce s HZS. 

Ø V případě havárie s možným hypotetickým dosahem za hranice areálu, směrem ke 
komunikaci I/17, požádat dispečink společnosti CHP o preventivní aktivaci vnějšího 
havarijního systému k zastavení silniční a tramvajové dopravy v ohroženém prostoru. 

Ø V případě havárie s předpokládaným dosahem za hranice areálu (směrem na železniční trať 
Most–Louka u Litvínova) informovat ČD s požadavkem zákazu vjezdu do ohroženého 
prostoru. 

Ø V prostoru od nadzemního mostu potrubí DN250 přes kolejiště na Clause procvičit s HZS 
situování mobilní vodní clony k eliminaci úniku sulfanu do vnějšího okolí. 

Na základě všech výše uvedených skutečností je v doporučeních dokumentace 
formulováno následující doporučení: 
• součástí další projektové přípravy bude zpracovaná procesní analýza rizik vyhodnocující únik 

toxického plynu na hydrokraku s respektováním doporučení v této analýze uvedených   
 
 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  

D.IV.1. Územně plánovací opatření 
Nejsou navrhována. 

D.IV.2. Technická opatření 
• v rámci realizace záměru bude provedena výměna stávajících hořáků ve stávajících pecích 

štěpné jednotky (1320-B01, 1321-B01, 1321-B02) za hořáky Low NOx, u kterých výrobce 
garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3 

• před uvedením rekonstruovaného Hydrokraku do provozu provést procesní analýzu rizik se 
zaměřením na vyhodnocení možného největšího úniku oblaku toxického plynu (s obsahem 
sirovodíku) pro 8 směrů větru a vyhodnotit možné následky uvnitř i vně areálu. Výsledky této 
rizikové analýzy zahrnout do bezpečnostní zprávy a posoudit zpětnovazebně úroveň dosud 
přijatých technických opatření 

• v případě havárie s možným hypotetickým dosahem za hranice areálu, směrem ke 
komunikaci I/17, požádat dispečink společnosti CHP o preventivní aktivaci vnějšího 
havarijního systému (výron čpavku, etylénu) k zastavení silniční a tramvajové dopravy 
v ohroženém prostoru 

• součástí další projektové přípravy bude zpracovaná procesní analýza rizik vyhodnocující 
únik toxického plynu na hydrokraku s respektováním doporučení v této analýze uvedených   
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D.IV.3. Ostatní opatření 
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 

jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

• 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 - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto 
územích 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence 

• v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož 
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost 
vytěžené zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební 
suti  bude rozhodnuto  až na základě provedených rozborů vzorků na obsah NEL 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

• v případě havárie s předpokládaným dosahem za hranice areálu (směrem na železniční trať 
Most–Louka u Litvínova) informovat ČD s požadavkem zákazu vjezdu do ohroženého 
prostoru 

D.IV.4. Kompenzační  opatření 
Kompenzační opatření nejsou navrhována.  
 
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) HCU REVAMP: ABB  Lummus Global s.r.o., dokumentace pro územní řízení, 06/2005 
2) Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů 

dusíku Ústeckého kraje, Tebodin Czech Rebublic, s.r.o., 2004  
3) KÚ Ústeckého kraje – Integrované povolení pro zařízení „Česká rafinérská, a.s“ rafinérie 

Litvínov ze dne 15.12.2003 
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4) ABB Lummus Global s.r.o. - Basic of Design HCU Revamp Project  únor 2005      
5) CRC Litvínov – New HCU Revamp, Feasibility Study Report 
6) Česká rafinérská – základní provozní předpis pro jednotku PSP včetně pomocných 

souborů štěpné jednotky 
7) Česká rafinérská – Operátorský manuál 3804 Reakční sekce PS 1320 
8) Česká rafinérská – Operátorský manuál 3806 Destilační sekce PS 1321 
9) Česká rafinérská – Provozní předpis pro PS 1322 – vypírka plynu monoetanolaminem 

(MEA) a regenerace MEA 
10) Česká rafinérská – Provozní předpis pro stripování kyselých vod PS 1323 
11) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
12) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
13) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin] 
14) Quitt E. et al. (1971) : Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica, 

Brno,16:1-74  
15) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
16) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
17) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
18) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
19) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
20) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
21) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha.  
 

 

 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 

Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování 
předkládané dokumentace a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.   
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která byla oznamovatelem  předložena pro vypracování 
předkládané dokumentace a jíž je podřizováno projektové řešení záměru. Porovnáván 
je tedy stav stávající z hlediska parametrů jednotlivých složek životního prostředí 
s velikostí a významností vlivů vyvolaných předkládaným záměrem. Z hlediska 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je pro cílový stav provedeno 
variantní posouzení cílového stavu, které je detailněji popisováno v příslušných 
pasážích předkládané dokumentace. 

 
 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předložené dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. byl 
předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé 
složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného 
záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný  provoz předkládaného 
záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný, avšak pouze  při respektování 
podmínek doporučených předkládanou dokumentací.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládané dokumentace je záměr „HCU REVAMP“ (Nový hydrokrak – zvýšení 
kapacity a konverze).  

Kapacity posuzovaného záměru jsou patrné z následujícího přehledu: 

Stávající projektovaný výkon zařízení  100 tun/hod 
Stávající dosažený výkon zařízení   120 – 130 tun/hod 
       1 042 000 tun/rok 2004 
Cílový hodinový výkon zařízení    160 tun 
Cílový roční výkon zařízení     1 280 000 tun/rok 
Cílová konverze     41 – 74% 

Vlastní lokalita je situována uvnitř stávajícího areálu závodu. Stavba se nachází v uzavřeném 
areálu závodu Chemopetrol a.s., zastavěném technologickými jednotkami, podzemními a 
nadzemními inženýrskými sítěmi a budovami, nezbytnými pro provoz rafinerie. 

Jedná se o zvýšení výrobní kapacity stávajícího zařízení. Nový hydrokrak je umístěn v bloku 
13 ve stávajícím areálu CHEMOPETROL a.s. Litvínov. V rámci hodnoceného záměru budou 
provedeny dílčí úpravy nebo doplnění stávajícího zařízení ve stávající provozovně. Nově bude 
odebírána frakce leteckého petroleje, který bude skladován v upravených stávajících 
zásobnících tankoviště F v bloku 56.   

Dle sdělení oznamovatele  se nepředpokládá realizace žádné nové technologie v areálu 
závodu, tudíž kromě stávajících technologií nelze očekávat kumulaci s žádnými jinými novými 
záměry. 

Záměr zvýšení kapacity a konverze stávajícího zařízení „HCU REVAMP - Nový hydrokrak“ 
v a.s. Česká rafinérská“ vychází ze zvyšující se poptávky po motorové naftě na trhu v ČR a 
v zemích střední a západní Evropy, vyplývající z legislativních požadavků EU na snížení emisí 
skleníkových plynů emitovaných automobilovou dopravou. Jednotka bude po realizaci záměru 
produkovat větší množství středních destilátů vhodných pro výrobu motorové nafty a 
leteckého petroleje. Při vyšší úrovni konverze dochází rovněž ke zlepšení kvalitativních 
parametrů nezkonvertovaného zbytku (hydrokrakovaného vakuového destilátu –HCVD), který 
je surovinou pro Etylénovou jednotku provozovanou a.s. CHEMOPETROL. Předpokládá se, 
že se vzrůstajícím požadavkem trhu po motorové naftě dojde ke snížení poptávky trhu po 
automobilových benzinech. Benzinový řez pak může být využit jako surovina pro Etylénovou 
jednotku.   

Zařízení výroby Nového Hydrokraku společně se zařízením vakuové destilace tvoří tzv. 
přípravu suroviny pro pyrolýzu (PSP). 

Nový Hydrokrak byl projektován na kapacitu nástřiku 100 tun/hod a stupeň konverze od 40 do 
70 %. Konverze se vztahuje na produkty vroucí do 343 °C. S rostoucí konverzí klesá 
prosazení jednotky. V roce 2004 bylo zpracováno cca 1 042 000 tun vstupní suroviny, což 
odpovídá hodinovému výkonu cca 119 tun/hod. Průměrná konverze byla cca 50 %.  

Cílem technologie hydrokraku je dosáhnout vyššího zhodnocení těžkých ropných frakcí 
(mazut, olejové destiláty) a vyrobit v maximální výtěžnosti surovinu vhodnou pro další 
zpracování na etylenové jednotce a další kvalitní složky pro výrobu motorových paliv.   

Nový Hydrokrak zpracovává vakuový destilát, dodávaný zejména z jednotky vakuové 
destilace a vyrábí z něj surovinu pro etylenovou jednotku a destiláty. Ve štěpné sekci se 
olejový destilát hydrogenačně rafinuje (odstranění organické síry, dusíku a kyslíku) a 
hydrokrakuje na požadovanou úroveň konverze. Jedná se o katalytický proces. Vyrobená 
směs kapalin a par se separuje ve frakcionační části na specifikované produkty: lehký benzin, 
těžký benzin, střední destilát a surovinu pro etylenovou jednotku. Vedlejším produktem je 
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kyselý bohatý plyn, který se dále upravuje v jednotce aminové vypírky, kde monoetanolamin 
(MEA) ve vodném roztoku slouží k odstraňování sirovodíku. Tím se připraví odsířený bohatý 
plyn, který odchází do dělení bohatých plynů. Kyselá voda, vznikající zejména ve štěpné 
jednotce, se v jednotce úpravy kyselé vody stripuje a vystripovaná voda se dále používá 
k odsolení ropy a poté se odpouští do ČOV.         
Stav po realizaci záměru: 

Cílem hodnoceného záměru je upravit stávající technologii a technologické zařízení  
hydrokraku tak, aby došlo: 

♦ ke zvýšení výkonu jednotky na 160 tun/hod 
♦ zvýšení konverze na 41 –74% 
♦ zvýšení doby provozního cyklu na 24 měsíců 
♦ k odběru nové destilační frakce – leteckého petroleje   

Byla zpracována studie proveditelnosti (New HCU Revamp Feasibility Study Report) a 
následně HCU Revamp Project – Basic of Design, v rámci kterých bylo navrženo technické 
řešení, které spočívá v úpravě technologického zařízení jednotek PS 1320, PS 1321, PS 
1322, PS 1323 a PS 5610 (tankoviště F pro skladování leteckého petroleje). Jedná se 
zejména o následující úpravy: 
♦ zvýšení kapacity nástřikového čerpadla 
♦ zvýšení objemu použitého katalyzátoru při zachování stávajících reaktorů úpravou a použitím nových vestaveb 

reaktorů, zvyšujících efektivní využití katalyzátoru, zlepšení distribuce suroviny v katalyzátorovém loži při 
snížení vlastního objemu vestavby umožňující zvýšení katalyzátorové náplně 

♦ úprava výkonu teplosměnných aparátů 
♦ výměna vestaveb kolon 1321-C01, 1321-C02, 1321-C05, 1322-C01, 1323-C01 
♦ výměna nevyhovujících čerpadel za nová s vyšší kapacitou 
♦ výstavba nové kolony pro produkci petrolejového řezu 1321-CX1 
♦ výstavba nové frakcionační pece 1321-BX1 
♦ úprava skladovacích tanků pro výrobu leteckého petroleje 5610 ST 33 a 5610 ST34. 

Podrobný popis stavebního a technického řešení související s posuzovaným záměrem je 
uveden v příslušné kapitole předkládané dokumentace. 
 

Dle zpracovatele předkládané dokumentace se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bod 7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok, kde 
státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto 
případě Krajský úřad Ústeckého kraje.   
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Situace širších vztahů je patrná z následujícího podkladu:  

 
Hodnocený záměr nebude realizován na pozemcích ZPF, resp. PUPFL. Veškeré nároky 
předkládaného záměru budou realizovány na pozemcích v kategorii ostatní plocha.  

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona 
č. 114/1992 Sb. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona 
číslo114/1992 Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 
289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. V zájmovém 
území se rovněž nenachází ochranná pásma místních vodních zdrojů. Záměr se nenachází 
v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky 
ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). 
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Z hlediska nároků na vodu je výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši 30 m3/rok pro výrobního pracovníka. 
V současné době zajišťuje provoz zařízení 9 pracovníků na směně, tj. celkem 36 pracovníků. 
Roční spotřeba vody pro sociální účely je 1080 m3.  Zvýšením kapacity zařízení nedojde 
k nárůstu pracovních sil, bilance spotřeby pitné vody pro sociální účely se nezmění.   

Spotřeba průmyslové vody pro technologii je a bude i nadále minimální a z hlediska spotřeby 
v rámci a.s. Česká rafinérská zcela nevýznamná. Potřebné množství kondenzátu je evidováno 
samostatně v rámci bilancí surovin a energií. Minimální množství vody se používá pro přípravu 
vodných roztoků monoetanolaminu (MEA) a hydroxidu sodného. V rámci hodnoceného 
záměru bude provedena záměna MEA za metyldietanolamin (MDEA), který bude používán ve 
vyšších koncentracích, spotřeba vody pro přípravu vodného roztoku ještě poklesne. 

V následujících tabulkách je provedeno srovnání nároků na suroviny.  

Tab.:Bilance surovin a produktů na stávající projektovaný výkon 800 000 tun/rok 
Vstup  40% ZC 40% KC 70% ZC 70% KC 
Vakuový destilát t/rok 801 248 801 248 646 400  646 400 
Vodík t/rok 18 608 20 416 19 232 20 632 
Kondenzát t/rok 50 392 50 400 40 664 40 664 
Výstup      
Kyselý bohatý plyn t/rok 11 016 16 816 11 424 22 288 
Lehký benzin t/rok 13 016 18 184 26 184 35 256 
Těžký benzin t/rok 83 200 74 808 145 816 127 840 
Střední destilát t/rok 180 440 169 992 257 440 224 336 
HCVD t/rok 509 216 509 040 193 920 193 888 

kde ZC = začátek cyklu, KC = konec cyklu 

Tab.:Předpokládané bilance pro výkon 160 tun/hod (1 280 000 tun/rok) a rozsah konverze od 
41 do 74 %. 
Vstup  41% ZC 41% KC 74% ZC 74% KC 
Vakuový destilát t/rok 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 
Vodík t/rok 29 608 27 184 47 664 44 376 
Kondenzát t/rok 128 000  128 000 128 000 128 000 
Výstup      
Kyselý bohatý plyn t/rok 37 904 39 480 79 800 85 640 
Lehký benzin t/rok 23 032 27 032 103 360 115 224 
Těžký benzin t/rok 32 104 33 744 108 168 116 336 
Letecký petrolej t/rok 128 840 124 616 331 664 317 704 
Střední destilát t/rok 281 896 277 888 321 424 304 224 
HCVD t/rok 793 128 795 528 366 072 367 840 

Posuzovaný záměr nevyvolává žádné změny z hlediska komunikačního napojení na vnější 
komunikační systém. V rámci uvedeného záměru se bude využívat všech stávajících 
dopravních systémů.  

Zvýšení spotřeby olejového destilátu bude zajištěno ze zdroje vakuové destilace PSP na úkor 
spotřeby tohoto destilátu na jiných provozech, případně se budou zpracovávat ostatní vhodné 
frakce produkované v a.s. Česká rafinérská. Zvýšení kapacity zařízení na 160 tun/hod tak 
bude zcela kryto z meziproduktů vyrobených v a.s. Česká rafinérská v rámci stávajícího 
schváleného množství zpracovávané ropy. Rovněž tak se významným způsobem nezmění ani 
objem produkovaných výrobků v rámci a.s. Česká rafinérská. Zvýšená expedice motorové 
nafty a nově i expedice leteckého petroleje bude kompenzována sníženou expedicí ostatních 
výrobků (např. motorových benzinů).      

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší ze zařízení hydrokraku jsou pece štěpné jednotky. 
Jedná se o: 
♦ Pec 1320-B01, pec okružního plynu o tepelném výkonu 6,6 MW  
♦ Pec 1321-B01, pec debutanizéru o tepelném výkonu 5,7 MW 
♦ Pec 1321-B02, pec frakcionátoru o tepelném výkonu 10 MW 

Pece jsou vybaveny kombinovanými spalovacími hořáky (zemní plyn a topný olej). 
V současné době je stabilně používán zemní plyn, topný olej slouží jako případná záloha. 
Spaliny ze všech tří pecí jsou zaústěny do společného komína a jsou tak hodnoceny společně 
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jako jeden velký zdroj znečišťování ovzduší. Emisní limity pro tento zdroj jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 352/2002 Sb., příloha 4, body 1.1.3. a 1.1.4. 

Stanovený emisní limit Znečišťující látka 
Kapalná paliva (mg/m3) Plynná paliva (mg/m3) -ZP 

TZL 50 Nestanoven 
SO2 1700 35 
NOx jako NO2 450 200 
CO 175 100 

Dalším zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší je termický incinerátor na výrobně síry 
(jednotka CLAUS), koncová spalovací pec, kde dochází k oxidaci toxických sloučenin síry 
(H2S, COS, CS2, páry síry) na oxid siřičitý. Na výstupu spalin je osazeno kontinuální měření 
emisí. Na jednotce CLAUS se zpracovávají kyselé plyny vznikající na zařízení hydrokraku. 
Kromě těchto plynů se na jednotce CLAUS zpracovávají i další kyselé plyny z ostatních 
výroben a.s. Česká rafinérská. Podíl kyselých plynů ze zařízení hydrokrak je cca 35%. 

Bilance ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. provoz stabilizačních hořáků na dvou 
polních hořácích a vlastní občasný a krátkodobý provoz polních hořáků) je z hlediska 
hodnoceného záměru a zejména pak z hlediska celkové bilance a.s. Česká rafinérská zcela 
nevýznamná a není proto ani dále specifikována. 

Porovnání bilancí zdrojů znečištění ovzduší souvisejících s posuzovaným záměrem je patrné 
z následujících tabulek: 

Stávající stav 
Pece štěpné jednotky 
Spaliny ze všech tří pecí jsou zavedeny do společného komína a jsou proto hodnoceny jako 
jeden zdroj o celkovém instalovaném výkonu 22,3 MW. Palivem je zemní plyn. Stanovení 
hmotnostních toků emisí je provedeno pro nejméně příznivý stav, tj. všechny pece jsou po 
celý rok provozovány na maximální výkon a emise znečišťujících látek jsou na nejvyšší možné 
úrovni – na hodnotách emisních limitů. Parametry společného výduchu pecí štěpné jednotky 
jsou uvedeny v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 22,3 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 28 240 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/rok 0,988 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,658 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 200 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 5,648 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 49,476 
Emisní limit CO  mg/m3 100 
Hmotnostní tok CO kg/hod 2,824 
Hmotnostní tok CO t/rok 24,738 

Jednotka CLAUS 
Hmotnostní toky emisí z jednotky CLAUS pro stávající stav jsou stanoveny z výsledků 
kontinuálního měření za rok 2004, které byly poskytnuty oznamovatelem. Reprezentují tak 
celkové emise, podíl jednotky hydrokraku je cca 35%. Sumarizace parametrů tohoto zdroje je 
uvedena v tabulce: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 53 234 
Hmotnostní tok SO2 kg/rok 162,100 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 420 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,630 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 31,8 
 Hmotnostní tok CO kg/hod 10,468 
Hmotnostní tok CO t/rok 91,7 
Hmotnostní tok H2S kg/hod 0,0237 
Hmotnostní tok H2S t/rok 0,208 
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Cílový stav  

Pece štěpné jednotky   
Zvýšení výkonu zařízení hydrokraku na 160 tun/hod vyvolá u pecí štěpné jednotky následující 
úpravy: 
♦ Zvýšení výkonu pece cirkulačního plynu 1320-B01 ze stávajících 6,6 MW na 7,3 MW, tj. o 0,7 MW. 

Zvýšení výkonu bude spojeno se zvýšenou spotřebou zemního plynu o 78 Nm3/hod, tj. cca 683 000 
Nm3/rok. Celkový výkon zdroje se tak zvýší na 23 MW.  

♦ Dojde k výměně stávajících hořáků ve stávajících pecích štěpné jednotky (1320-B01, 1321-B01, 
1321-B02) za hořáky Low NOx, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci NOx do 100 
mg/m3 

♦ Instalaci nové frakcionační pec 1321-BX2 o tepelném výkonu 10 MW, která bude provozována 
souběžně se stávající pecí 1321-B02. Spaliny budou odváděny samostatně novým komínem. 
V nové peci budou instalovány Low NOx hořáky, u kterých výrobce garantuje hmotnostní koncentraci 
NOx do 100 mg/m3.   

Nové parametry zdroje 23 MW a nového zdroje 10 MW jsou uvedeny v následujících 
tabulkách: 

Společný zdroj 23 MW: 
Ukazatel Jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 23 
Max. spotřeba zemního plynu m3/hod 2 563 
Max. spotřeba zemního plynu tisíc m3/rok 22 443  
Výška výduchu m 60 
Vnitřní plocha výduchu m2 1,5 
Teplota spalin 0C 159 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 29 126 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 1,019 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 8,930 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 100 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 2,913 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 25,514 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,05123 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,44886 

Nový zdroj 10 MW: 
Ukazatel jednotka Hodnota 
Instalovaný tepelný výkon zdroje MW 10 
Max. spotřeba zemního plynu m3/hod 1 114 
Max. spotřeba zemního plynu tisíc m3/rok      9 759  
Výška výduchu m 36 
Vnitřní plocha výduchu m2 1,2272 
Teplota spalin 0C 125 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 12 663 
Emisní limit SO2 mg/m3 35 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 0,443 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 3,882 
Emisní limit NOx jako NO2 mg/m3 100 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 1,266 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 11,093 
Hmotnostní tok TZL jako PM10

 dle EF kg/hod 0,02228 
Hmotnostní tok TZL jako PM10 dle EF t/rok 0,19518 

Jednotka CLAUS 

Při předpokládaném obsahu síry ve vstupním olejovém destilátu ve výši cca 1,7% hmotových 
bude při výkonu zařízení hydrokraku 160 tun/hod v kyselých plynech přiváděno do jednotky 
CLAUS cca 2718 kg síry hodinově, ze které bude vyráběna síra. Tento vstup do jednotky 
CLAUS se projeví na výstupu z koncové spalovací pece produkcí oxidu siřičitého ve výši  10,2 
kg/hod., 89,1 tun/rok a produkcí oxidů dusíku ve výši 0,228 kg/hod., 1,996 tun/rok. 
Předpokládané parametry zdroje znečišťování ovzduší z jednotky CLAUS po realizaci záměru 
jsou uvedeny v tabulce: 
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Ukazatel Jednotka Hodnota 
Výška výduchu m 71 
Vnitřní plocha výduchu m2 5,68 
Teplota spalin 0C 200 
FPD zdroje hod/rok 8760 
Množství spalin m3/hod 56 575 
Hmotnostní tok SO2 kg/hod 172,300 
Hmotnostní tok SO2 t/rok 1 509,1 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 kg/hod 3,858 
Hmotnostní tok NOx jako NO2 t/rok 33,796 

Porovnání nárůstu hmotnostních toků emisí jednotlivých škodlivin z pecí štěpné jednotky a 
jednotky CLAUS před a po realizaci záměru je provedeno v následující tabulce: 

Stávající stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 0,988 0 162,100 163,088 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,658 0 1 420 1 428,658 
Hm. tok NO2 (kg/hod 5,648 0 3,630 9,278 
Hm. tok NO2 (t/rok) 49,476 0 31,8 81,276 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,824 0 10,468 13,292 
Hm. tok CO (t/rok) 24,738 0 91,7 116,438 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0237 0,0237 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,208 0,208 
Hm. tok PM10 (kg/hod)           0,0496 0 0           0,0496 
Hm. tok PM10 (t/rok)           0,4352 0 0           0,4352 

Cílový stav 
 Pece ŠJ Nová pec ŠJ CLAUS CELKEM 

Hm. tok SO2 (kg/hod) 1,019 0,443 172,300 173,762 
Hm. tok SO2 (t/rok) 8,930 3,882 1 509,1 1 521,912 
Hm. tok NO2 (kg/hod      2,913      1,266      3,858      8,037 
Hm. tok NO2 (t/rok)    25,514    11,093    33,796    70,403 
Hm. tok CO (kg/hod) 2,913 1,266 11,125 15,304 
Hm. tok CO (t/rok) 25,514 11,093 97,456 134,063 
Hm. tok H2S (kg/hod) 0 0 0,0252 0,0252 
Hm. tok H2S (t/rok) 0 0 0,221 0,221 
Hm. tok PM10 (kg/hod)         0,05123         0,02228 0 0,07351 
Hm. tok PM10 (t/rok)         0,44886         0,19518 0 0,64404 

Výměnou hořáků ve stávajících pecích reakční jednotky  tak i při zvýšeném výkonu zařízení 
160 tun/hod dojde ke snížení o cca 11 tun NO2/rok. Nárůst emisí prachu ze spalování 
zemního plynu představuje cca 209 kg za rok. 

Jak vyplývá z úvodní části předkládané dokumentace, na základě dostupných technických 
informací je možno upravit  měrné výrobní emise síry z dosavadní závazné hodnoty (IPPC) 
98,5% ( konverze na kapalnou síru) na hodnotu 98,6%, což představuje v hodnotovém 
vyjádření snížení emisí SO2  o 116,8 t/rok při denní kapacitě 160 t/den výroby kapalné síry . 

Technickými opatřeními na jednotkách zpracování síry Clausech dojde k snížení emisí SO2  o 
116,8 t/rok, což plně vykompenzuje  zvýšení nárůstu SO2     navýšením kapacity Hydrokraku   
na 160 t/hod. Zvýšením kapacity Hydrokrakovací jednotky  dojde k nárůstu emisí SO2  oproti 
stávající kapacitě o  hodnotu 89,1 t/rok.  

Z hlediska produkce odpadních vod lze konstatovat, že splaškové vody ze sociálních zařízení 
budou odváděny stávající kanalizací splaškových vod na podnikovou BČOV. Množství, kvalita 
ani místo vzniku splaškových vod se realizací záměru nezmění – nedochází k nárůstu 
pracovních sil.  

Rozvody vody chladící a čerstvé slouží k zásobování zařízení těmito vodami a odvedení 
zpětných vod do sběrného systému CHEMOPETROL a.s. Kontrolu kvality vod provádějí 
pracovníci a.s. CHEMOPETROL. V případě poruchy nebo nevyhovující kvality mohou být tyto 
vody odváděny systémem chemické kanalizace. 

Veškeré kyselé vody z hodnoceného záměru a i z dalších zařízení (např. z vakuové destilace) 
se soustřeďují v nádrži 1323-H01, odkud se čerpají ke zpracování do striperu kyselých vod – 
PS 1323.  

Do vstupní části jímky č. 1348 jsou kanalizací přiváděny veškeré znečištěné odpadní vody 
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z bloku „Nový hydrokrak“ a dále voda drenážní. Zaolejované vody jsou čerpány do 
odolejovače FACET, kde se na vlnitých deskách odlučují uhlovodíky. Ty přepadají přes 
skimery do sběrné nádrže, odkud jsou čerpány do ropného oběhu. Odolejovaná voda se 
čerpá do zařízení závodu 03 a.s. CHEMOPETROL- běžně na biologickou čistírnu, v případě 
vyššího obsahu ropných látek na odolejení v bloku 22. Do oddělené části jímky č. 1348 jsou 
zavedeny splaškové vody, které jsou následně čerpány na BČOV závodu 03 
CHEMOPETROL. 

V rámci hodnoceného záměru dojde ke zvýšení produkce vystripovaných kyselých vod o cca 
7 tun/hod, tj. 61 320 tun/rok. Veškeré vystripované vody z PS 1323 se čerpají a budou i 
nadále čerpat na odsolování surové ropy, kde nahrazují část technologické vody. Při vypírce 
kyselých plynů po aminové absorpci dojde ke zvýšení produkce odpadních louhů o cca 5,5 
tun/rok. Tyto louhy se používají v ČOV CHEMOPETROL k neutralizaci odpadních vod. 
Způsoby nakládání s odpadními vodami ze zařízení hydrokrak se nezmění, zvýšení produkce 
těchto vod je nevýznamné.  

Z hlediska produkce srážkových vod je patrné, že celá plocha pod technologickým zařízením 
je vybetonovaná se sítí sběrných kanálů chemické kanalizace. Kanalizace je vybavena 
plynotěsnými uzávěrami. Srážkové vody odtékají zčásti do kanalizace dešťových vod a.s. 
CHEMOPETROL a částečně do vnitroblokové chemické kanalizace PSP a dále do jímky č. 
1348. V případě úniku kapalných uhlovodíků na terén mimo zpevněnou plochu se prostor dle 
potřeby posype sorpčním materiálem, znečištěná zemina a štěrk se odveze ke zneškodnění 
na odpovídající typ skládky. Sanační prostředky jsou uloženy na st. 1365. Realizací 
hodnoceného záměru se způsob nakládání a odvodu srážkových vod nezmění. Nárůst nových 
zpevněných ploch bude minimální (prakticky pouze prostor pro výstavbu nové pece), dimenze 
potrubí pro odvod srážkových vod z bloku 13 jsou dostatečné.    

Z integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., 
Rafinerie Litvínov“ vyplývá, že oblast týkající se odběru povrchových nebo podzemních vod a 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových není předmětem tohoto integrovaného 
povolení. Vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace  není taktéž integrovaným 
povolením stanoveno, protože odpadní vody vzniklé z činnosti provozovatele se vypouští na 
základě smluvního vztahu do kanalizace jiného subjektu. Kanalizace je zakončena čistírnou 
odpadních vod. Nakládání s vodami vypouštěnými z ČOV má povoleno jiný subjekt. 

Na základě integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc pro zařízení „Česká rafinérská, 
a.s., Rafinerie Litvínov“ bylo za použití § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb. a ve smyslu 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., se povoluje nakládání s  druhy nebezpečných odpadů, které jsou 
specifikovány v příslušné pasáži předkládané dokumentace, kde jsou současně uvedeny i 
vznikající odpady kategorie „O“.  

Zvýšení konverze a kapacity si vyžádá zvětšení objemů katalyzátorů v reaktorech 1320-R01 a 
1320-R02. Zkrátí se také životnost katalyzátorů z dosavadních 4 let na přibližně 2 roky. 

Demetalizační katalyzátor se nebude regenerovat, protože většinou obsahuje arsen, který 
brání regeneraci. Konečnou likvidaci provede specializovaná firma. 

Další katalyzátory mají být schopny alespoň jedné regenerace. Regenerace bude prováděna 
výrobcem mimo rafinérii. Katalyzátory budou transportovány ve speciálních hermeticky 
uzavřených kontejnerech.  

Na jednotce PSP je vytvořeno jedno sběrové místo pro nebezpečný odpad na st. 1364. SKO 
je shromažďován u severní zdi st. 1365 a dále v kontejneru v oploceném prostoru východně 
od kompresorovny štěpné jednotky. Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, železo apod.) 
jsou umístěny u severní zdi st. 1365. Svoz odpadů zajišťují oprávněné firmy na základě 
smluvního vztahu.  

Zvýšení kapacity si vyžádá zvýšení výkonu většiny točivých strojů a ventilátorů vzduchových 
chladičů, což nutně povede ke zvýšení emisí hluku. Vzhledem k umístění jednotky uvnitř 
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areálu podniku a vzdálenostem k nejbližší obytné zóně (minimálně 3 km), lze předpokládat, že 
přenos tohoto zvýšení hluku do okolí bude zanedbatelný. 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
Ø vyhodnocení imisní situace v etapě provozu ve vztahu k hodnocení zdravotních rizik 
Ø předběžné posouzení  havarijních rizik  

 
Problematiku akustické zátěže související s etapou provozu není nutné posuzovat díky 
dostatečné vzdálenosti obytné zástavby od zájmového území a z toho důvodu, že posuzovaný 
záměr negeneruje významně žádné nové vyvolané pohyby na veřejných komunikacích . 
Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik imisí z technologických zdrojů 
znečištění ovzduší 
Hodnocení zdravotních rizik je doloženo v samostatné příloze č.4 předkládané dokumentace. 
Ze závěrů hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že zvýšení kapacity se neprojeví nijak 
významně na změnách zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby. 

Předběžné posouzení  havarijních rizik  
Předběžné posouzení havarijních rizik je zpracováno v samostatné příloze č.5 předkládané 
dokumentace. V následujícím textu jsou proto pouze sumarizovány závěry tohoto posouzení. 

Ve výrobně Hydrokraku lze vytipovat následující rizikové uzly: 
v Veškeré čerpání a stáčení agresivních nebo zapálení schopných hořlavých kapalin, kde hrozí vždy 

jejich možný únik. 
v Veškerá zařízení, kde se používají nebo skladují vysoce hořlavé kapaliny – úniky netěsnostmi. 
v Veškerá zařízení, kde se vyskytuje vodík, bohatý plyn, sulfan apod. za relativně vysokého tlaku – 

úniky netěsnostmi končí vždy samovznícením a Jet-firem. 
v Pece a reaktory 
v Destilační zařízení . 
v Separátory fází (obecně). 
v Aparáty a výměníky chlazení. 
v Rozvody plynů a tlakové vodní páry. 
v Jakákoliv zařízení v nichž probíhá chemická reakce. 
v Skladování a manipulace s produkty. 

Požární nebezpečí je tvořeno přítomností vysoce hořlavých kapalin, extrémně hořlavých a 
výbušných plynů a par.  

Hlavním rizikem vzniku požáru je : 
§ Únik vodíku, bohatého plynu, kyselých plynů apod.z potrubí, reaktorů atd. 
§ Únik horkých těkavých par vysoce hořlavých kapalin a jejich par ze zařízení  
§ Odvzdušnění aparátů - únik aerosolu nebo par a jeho následné zahoření 

Potencionálními místy úniku plynných škodlivin jsou především : 
§ Netěsnosti výrobního zařízení a potrubních rozvodů s kyselým plynem 
§ Přírubové spoje, vlásenky pecí, trubkovnice výměníků apod. 
§ Armatury 

Ohrožení zdraví - akutními a chronickými účinky látek hrozí především při kontaktu 
s následujícími látkami: 
§ Produkty destilace - při inhalaci a kontaktu s kůží a sliznicemi 
§ Kyselý bohatý plyn(sulfan, amoniak, uhlovodíky, apod.) - při inhalaci a kontaktu s kůží a sliznicemi  
§ Kyselé vody - při inhalaci a kontaktu s pokožkou, sliznicemi 
§ Toxické rozkladné produkty – inhalačně po  požáru 

Přehledné rozdělení nebezpečných produktů používaných ve výrobně Hydrokraku z hlediska 
jejich vlastností je uvedeno v  kap. 6.1. Přílohy č.5 předkládané dokumentace. 

Pro předběžné bezpečnostní posouzení navrhovaného zvýšení výroby Hydrokraku byly 
použity kvalitativní metody a  způsoby hodnocení rizik používané u nás, v  zemích EU a  USA 
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(např.:Rapid Ranking Method for Classification of Units/plant elements, Dow Fire and 
Explosion Index System). 

Hloubka záběru předběžné analýzy rizik byla přizpůsobena požadavkům zákona 100/2001Sb., 
stavu předané dokumentace a požadované krátké době řešení.  

V návaznosti na zákon 353/1999Sb. a jeho novelizaci se podle projektových kapacit zvýší po 
rozšíření Hydrokraku skladovací kapacita pouze o skladování leteckého petroleje, tj. o cca 2 x 
3000 m3. Ostatní zásobníky na ropné produkty z hlediska kapacity zůstávají bez změny. 

Celková bilance hořlavých kapalin R 10 z fixních zařízení souvisejících s Hydrokrakem se 
v České rafinérské zvýší o cca 4 800 t. 

Vzhledem k předchozímu zařazení společnosti do kategorie "B" se na výsledném zařazení 
podniku po realizaci zvýšení výroby Hydrokraku nic podstatného nemění. 

KÚ Ústí nad Labem bude sděleno oznámení o realizaci nové technologie a dokladován nárůst 
fixních i mobilních kapacit v kategorii hořlavých kapalin R 10 formou upraveného návrhu na 
zařazení. 

V následujícím přehledu jsou uvedena již realizovaná opatření na zajištění bezpečné výroby: 

Technická preventivní opatření : 
Ø Napojení přívodního potrubí nástřiku na flérový systém – zamezení dalšího úniku nebezpečné látky 

v případě vzniku netěsnosti na procesním zařízení. 
Ø Napojení výstupního potrubí sirovodíkového plynu na flérový systém – zamezení uniku nebezpečné 

látky v případě vzniku netěsnosti na potrubí vedoucím do jednotky Claus nebo na vlastním zařízení 
výroby síry. 

Ø Vybetonovaná plocha pod technologickým zařízením PSP se sítí sběrných kanálů chemické 
kanalizace – zamezení úniku nebezpečných látek (ohrožení životního prostředí). 

Ø Systém plynové detekce (Sieger - čidla 5x H2S, 1x CH) – identifikace a signalizace úniku látek ze 
zařízení. 

Ø Zavedený systém MaR procesu. 

Technická represivní opatření : 
Ø Vybavení obsluhy radiovými pojítky na velín; toto spojení usnadňuje řízení provozu zejména 

v havarijních situacích. 
Ø Rozvod chladící vody.  
Ø Rozvod požární vody (spouštění z velínu). 
Ø Pojízdné a ruční hasicí přístroje (7× PG 6 Hi, 2× P 60 HK, 1× S 2×30). 
Ø Tři systémy pro ohlášení požáru: telefonicky, tlačítkové i samočinné hlásiče a radiové spojení. 
Ø Elektrická požární signalizace Cerberus sestávající z: 

ü 6 zábleskových indikátorů pod chladičem 1320-W01 
ü 1 zábleskového indikátoru 1320-R01 
ü 1 zábleskového indikátoru 1320-R02 
ü tlačítka ATAN 50 schodiště u reaktorů 
ü tlačítka ATAN 50 pod centrálním mostem 

Organizační opatření : 
Ø Pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnostních a provozních 

předpisů a směrnic. 
Ø Pravidelné kontroly dodržování bezpečnostních a pracovních postupů a instrukcí ze strany vedení 

provozu a následných kontrol ze strany podniku. 
Ø Pravidelná školení pracovníků, týkající se požární ochrany. 
Ø Pravidelná příprava pracovníků na činnost v případě vzniku havárie (školení, přezkušování 

a praktický nácvik) v rozsahu a termínech, popsaných v Bezpečnostním programu a Havarijním 
plánu. 

Ø Směnové záznamy o průběhu pracovní činnosti, vzniku závad a poruch, popř. mimoprovozních 
stavů a způsobu jejich řešení. 

Ø Provádění kontrol způsobilosti (např. zdravotní stav) obsluhy vykonávat svoji pracovní činnost. 
Ø Vypracovaný systém informování a varování osob v rámci podniku (včetně evakuačního plánu) 

a mimo podnik v případě vzniku havárie (viz Havarijní plán). 
Ø Pravidelné kontroly na zařízení plynové detekce. 
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Ø Provádění pravidelných kontrol a revizí technických protipožárních zařízení. 
Ø Revize elektrických zařízení v souladu se zákonem ČNR č. 222/1994 Sb. a dále podle ČSN 33 

1500 tab.1; kontroly provádí odborné firmy , mající oprávnění k této činnosti. 
 

Návrhy na opatření a zlepšení prevence bezpečnosti 

Všechna již dříve aplikovaná opatření v České Rafinérské a.s. v souvislosti se stávající 
hydrokrakovací jednotkou měla pozitivní vliv na snížení pravděpodobnosti vzniku havárie 
a na omezení možných následků.  

Vzhledem k vysokému obsahu vodíku v kyselém bohatém plynu (KBP) apod. ve štěpné části 
lze v této  sekci očekávat především fire-jet a požár, tj. pouze místní dosah účinků. 

Jiná situace může vzniknout při úniku sirovodíkového plynu a směsí uhlovodíků vyskytujících 
se v separační části a v části MEA vypírky reakční sekce. Protože se jedná o zařízení, 
s výskytem vysoce toxické plynné látky (sirovodík), a přesto že možné havarijní stavy byly 
vyřešeny odvedením výstupního potrubí sirovodíkového plynu na flérový systém, 
doporučujeme zvážit provedení preventivních opatření, která jsou formulována v příslušné 
části předkládané dokumentace. 

Z provedeného předběžného určení následků nehod zvýšení výroby Hydrokraku vyplývá, že 
následky požárů a exploze nepřekročí hranice ČeR a.s., Litvínov a zůstanou lokalizovány 
v areálu. Pokud dojde k úniku par sirovodíku mohou jeho účinky teoreticky zasáhnout okolí. 
Tato skutečnost bude verifikována v další etapě procesní analýzy. 

Z hlediska ochrany ovzduší  lze v souvislosti s posuzovaným záměrem vyslovit názor, že 
z hlediska samotného posuzovaného záměru jsou uplatněny nejlepší dostupné technologie. I 
přes tuto skutečnost dojde k nárůstu emisí SO2  cca o 93,254 tun/rok. Jak vyplývá ze závěrů 
„Programu“, vzhledem k poměru technologických zdrojů znečišťování k celkovým emisím 
Ústeckého kraje je vliv implementace BAT technologie na snížení objemu emisí v Ústeckém 
kraji malý. Z tohoto pohledu lze vyslovit názor, že uvažovaný záměr byl v rámci rozborů 
prováděných v „Programu“ zohledněn pro vývoj emisí do roku 2010.  

Obdobný závěr by bylo možné vyslovit i pro bilancované sumy emisí NOx. V souladu se 
závěry „Programu“ proto bylo v rámci vypracování dokumentace s ohledem na očekávané 
emise roku 2010 ve vztahu k nově stanovenému emisnímu stropu a na základě výstupů 
rozptylové studie bude oznamovatel  realizovat záměr v cílové variantě, která předpokládá 
výměnu stávajících hořáků ve stávajících pecích štěpné jednotky, čímž dojde o z hlediska 
absolutních emisí ke snížení emisí NOx o cca 11 tun, což je i v souladu se závěry „Programu“, 
kde je doporučováno při instalaci nových zdrojů emisí adekvátně snižovat emise jiných zdrojů 
emisí.  

Posuzovaný záměr představuje určité změny z hlediska bilance emisí. V této souvislosti byly 
proto stávající a výhledové příspěvky k imisní zátěži ze stacionárních zdrojů souvisejících 
s posuzovaným záměrem vyhodnoceny rozptylovou studií, která je samostatnou přílohou č. 3 
předkládané dokumentace.  

Výpočet znečištění byl proveden pro NOx, NO2 , SO2  a PM10 ve variantách: 
Ø Varianta STÁVAJÍCÍ STAV – zahrnující emise z pece štěpné jednotky a z jednotky CLAUS ve 

stávajícím stavu 
Ø Varianta CÍLOVÝ STAV – tato varianta vychází z projektových podkladů a odráží předpokládané 

zvýšení kapacity; dále předpokládá výměnu stávajících hořáků ve stávajících pecích štěpné 
jednotky (1320-B01, 1321-B01, 1321-B02) za hořáky Low NOx, u kterých výrobce garantuje 
hmotnostní koncentraci NOx do 100 mg/m3. 

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti 
ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, 



„HCU REVAMP“ (NOVÝ HYDROKRAK - ZVÝŠENÍ KAPACITY A KONVERZE) 
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí  dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb. 

 96 

zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3) : 

Body výpočtové sítě Body mimo síť 

škodlivina 
minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

minimální 
hodnota 

maximální 
hodnota 

NOx aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,036858 0,379918 0,042996 0,629773 
NO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,014088 0,064363 0,015604 0,095657 
NO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,278768 4,232027 1,337976 6,150475 
SO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,041458 2,560258 0,479947 3,247704 
SO2  aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 1,678073 183,314034 46,055655 180,166115 
SO2 doba překročení hraniční koncentrace 125 µg.m-3  (hod/rok) 0,000000 6,895526 0,000000 14,175194 
SO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,927627 282,825658 52,856254 270,636204 
PM10  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000227 0,002968 0,000261 0,004883 V – Stávající 

stav PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,023505 0,178797 0,025205 0,351017 
NOx aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,030468 0,293076 0,035410 0,484261 
NO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,011296 0,050646 0,012937 0,074643 
NO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,936234 2,834864 1,005818 3,305159 
SO2  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,061015 2,756669 0,531361 3,508946 
SO2  aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 2,254904 188,237231 50,397458 184,819086 
SO2 doba překročení hraniční koncentrace 125 µg.m-3  (hod/rok) 0,000000 57,255360 0,000000 54,363911 
SO2  aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 2,600813 301,564601 58,128556 288,655588 
PM10  aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000335 0,004395 0,000386 0,007155 V – Cílový  

stav  PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,034910 0,244027 0,037028 0,377710 

Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  
Vyhodnocení příspěvků NOx k imisní zátěži zájmového území 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho významnosti bylo vyhodnocení provedeno i pro oxidy 
dusíku pro dokladování příspěvků k imisní zátěži, které by mohly být teoreticky významné 
z hlediska ochrany ekosystémů. 

Pro oxidy dusíku je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně ekosystémů hodnotou 30 µg.m-3.  

Stávající pozadí zájmového území signalizuje lokálně překračování ročního aritmetického 
průměru na stanicích AIM č. 927 Meziboří a č.1005 Most, u stanice č. 929 Litvínov se roční 
koncentrace pohybují pod hodnotou ročního imisního limitu.  

Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 2010 
měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace NOx v rozpětí 10 až 20 µg.m-3. 

Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka 
reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži z hlediska 
ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 0,379 µg.m-3 (u bodů mimo 
výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,629 µg.m-3), v cílovém stavu  potom  do 0,293 µg.m-3 
(u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,484 µg.m-3). Stávající příspěvky jsou 
zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní 
příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve 
výpočtové síti k poklesu příspěvků k imisní zátěži o 0,086 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť 
uvnitř areálu závodu o 0,146 µg.m-3). 

Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v ročních koncentracích NOx nemá posuzovaný záměr významnější vliv na imisní zátěž 
zájmového území. 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 
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.  

Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka 
reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži z hlediska 
ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 0,064 µg.m-3 (u bodů mimo 
výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,095 µg.m-3), v cílovém stavu  do 0,051 µg.m-3 (u 
bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 0,075 µg.m-3). Stávající příspěvky jsou 
zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní 
příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve 
výpočtové síti k poklesu příspěvků k imisní zátěži o 0,014 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť 
uvnitř areálu závodu o 0,021 µg.m-3). 

Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v ročních koncentracích NO2 nemá posuzovaný záměr významnější vliv na imisní zátěž 
zájmového území. 

Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka 
reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži z hlediska 
hodinového aritmetického průměru NO2 ve výpočtové síti příspěvky do 4,232 µg.m-3 (u bodů 
mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 6,150 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom 
nejvýše do 2,200 µg.m-3), v cílovém stavu  potom do 2,835 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou 
síť uvnitř areálu závodu do 3,305 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 
1,677µg.m-3  ). 

Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud 
bychom porovnali příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu 
potom dochází ve výpočtové síti i u bodů mimo výpočtovou síť  k poklesu příspěvků k imisní 
zátěži, což lze i s ohledem na závěry Krajské koncepce snižování emisí považovat za 
akceptovatelné řešení, zejména s ohledem na celkové absolutní snížení emisí oxidů dusíku. 

Na základě uvedeného rozboru lze vyslovit závěr, že z hlediska změn v imisní zátěži  
v hodinových koncentracích NO2 má posuzovaný záměr určitý vliv na imisní zátěž zájmového 
území, v případě cílového stavu se jedná o vliv pozitivní, vedoucí ke snížení příspěvků 
k imisní zátěži v ukazateli NO2. 

Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území 
Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnota 
imisního limitu 50 µg.m-3 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru, 125µg.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 imisního limitu, u  24 hodinového imisního limitu dochází lokálně 
k překračování limitní koncentrace (AIM č 929 Litvínov), u hodinového  imisního limitu. není 
prokázáno jeho překročení, avšak stanice č.929 za rok 2004 tento údaj neuvádí. 

Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 2010 
měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace SO2 v rozpětí 5 až 10 µg.m-3. 

Posuzovaný záměr ve stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka 
reprezentuje emise i z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži z hlediska 
ročních průměrných koncentrací ve výpočtové síti příspěvky do 2,560 µg.m-3 (u bodů mimo 
výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 3,248 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše 
do 1,866 µg.m-3 ), v cílovém stavu potom do 2,756 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř 
areálu závodu do 3,509 µg.m-3,u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 2,012 µg.m-3 ). 
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud 
bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že 
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v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k maximálnímu nárůstu o 0,196 µg.m-3 (u bodů 
mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 0,261 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom 
nejvýše o 0,146 µg.m-3).  

Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru ve 
stávajícím stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka reprezentuje emise i 
z jiných technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 
183,31 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 180,166 µg.m-3, u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše do 86,354 µg.m-3 ), v cílovém stavu potom do 188,237 µg.m-3 

ve výpočtové síti (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 184,819 µg.m-3,u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše do 92,659 µg.m-3 ). Stávající příspěvky jsou zahrnuty 
v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky 
stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k  
nárůstu o 4,923 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 4,653 µg.m-3, u 
bodů obytné zástavby potom nejvýše o 6,305 µg.m-3).  

Jak je patrné z výsledků výpočtů, mimo areál závodu jsou dosahovány ve stávajícím stavu 
příspěvky pohybující se pod hygienickým limitem pro 24 hodinový aritmetický průměr. V areálu 
závodu může docházet k překračování hygienického limitu, toto překročení však nebude trvat 
více jak 15 hodin v roce.  

Jak je dále patrné z výsledků výpočtů, mimo areál závodu jsou dosahovány v cílovém stavu 
příspěvky pohybující se pod hygienickým limitem pro 24 hodinový aritmetický průměr. V areálu 
závodu může docházet k překračování hygienického limitu, toto překročení však nebude trvat 
více jak 58 hodin v roce.  

Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru ve stávajícím 
stavu (při zohlednění aspektu, že CLAUSOVA jednotka reprezentuje emise i z jiných 
technologií než hydrokraku) přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 282,826 
µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 270,636 µg.m-3, u bodů obytné 
zástavby potom nejvýše do 99,145 µg.m-3 ), v cílovém stavu potom do 301,564 µg.m-3 ve 
výpočtové síti (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu do 288,655 µg.m-3, u bodů 
obytné zástavby potom nejvýše do 106,873 µg.m-3 ). Stávající příspěvky jsou zahrnuty 
v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky 
stávajícího a cílového stavu, potom je patrné, že v cílovém stavu  dochází ve výpočtové síti k  
nárůstu o 18,738 µg.m-3 (u bodů mimo výpočtovou síť uvnitř areálu závodu o 18,019 µg.m-3, u 
bodů obytné zástavby potom nejvýše o 7,728µg.m-3).  

Z hlediska celkového vyhodnocení příspěvků oxidu siřičitého k imisní zátěži lze konstatovat, 
že navýšení emisí SO2 související s posuzovaným záměrem není významné, avšak z hlediska 
celkových příspěvků k imisní zátěži z hlediska všech limitů pro SO2 lze příspěvky řešených 
zdrojů označit za významné. Z hlediska akceptovatelnosti navrhovaného řešení ve vztahu ke 
„Krajskému programu znečišťování ovzduší“ lze konstatovat, že z hlediska imisní zátěže u 
NOx a NO2 dochází k poklesu imisní zátěže a je i respektován požadavek tohoto „Programu“ 
z hlediska omezení emisí jiných zdrojů oznamovatele při navrhování nového zdroje emisí. 
Z hlediska emisí SO2  jsou použity v rámci záměru nejlepší dostupné technologie a 
predikované navýšení emisí a tím i imisní zátěže tak lze chápat jako řešení, odpovídající 
příslušnému „pravděpodobnému scénáři“ dle Krajského programu snižování emisí“ z hlediska 
aplikace BAT technologií.  

Příspěvky k imisní zátěži PM10 

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 
50µg.m-3, přičemž indikativní hodnoty pro II. etapu z hlediska stanovení imisních limitů 
po roce 2005 je udávána pro imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru  
hodnota 20µg.m-3 (s mezí tolerance 10µg.m-3 snižující se na nulu do roku 2010), pro 
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24 hodinový aritmetický průměr potom opět hodnota 50 µg.m-3 (avšak s možností 
překročení této koncentrace 7 krát za kalendářní rok na rozdíl od stávající možnosti 
překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 
Nejbližší stanice AIM signalizují překročení jak ročního imisního limitu, tak i epizodně 
v zimních měsících i imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr. 
Podle rozptylové studie uvedené v  Krajském programu snižování emisí  by se v roce 
2010 měly v zájmovém území pohybovat roční koncentrace PM10 v rozpětí do 20 
µg.m-3. 
Příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje ve stávajícím 
stavu do 0,0029 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0048 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. V cílovém stavu se potom příspěvky ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru 
pohybují do 0,0044  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0072 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť.   
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. 
Pokud bychom porovnali absolutní příspěvky stávajícího a cílového stavu, potom je 
patrné, že v cílovém stavu dochází ve výpočtové síti k maximálnímu nárůstu o 0,0015 
µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť nejvýše o 0,0024 µg.m-3).  
Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se pohybuje ve 
stávajícím stavu 0,179 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,351 µg.m-3 u bodů mimo 
výpočtovou síť. V cílovém stavu potom do 0,244 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,377 
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. 
Stávající příspěvky jsou zahrnuty v aktuálním měřeném pozadí zájmového území. 
Změny vyvolané realizací záměru z hlediska porovnání stávajících a očekávaných 
příspěvků k imisní zátěži lze považovat za zanedbatelné. 
Uvedené absolutní příspěvky jak ve vztahu k ročním průměrným koncentracím, tak ve 
vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru lze označit za zanedbatelné. Nárůst 
je způsoben pouze díky spalování zemního plynu, který již v zásadě nelze při úvaze o 
realizaci záměru nahradit jiným, životnímu prostředí šetrnějším, mediem. V celkových 
bilancích se tak jedná o nárůst emisí prachu v množství 209 kg. Na stranu druhou je 
však nezbytné vzít v úvahu, že realizací záměru v předloženém rozsahu dojde ke 
snížení emise oxidů dusíku o 12 869 kg, což lze označit za výrazný přínos  z hlediska 
celkové bilance emisí i z hlediska imisní zátěže území.  
Realizací předloženého záměru nedojde k  ovlivnění odvodnění oblasti, což vyplývá  ze 
skutečnosti, že záměr nepředstavuje vznik žádných nových zpevněných ploch. Vliv tedy 
nenastává. Výstavba ani provoz posuzovaného záměru  nebude mít prokazatelný vliv na 
hladinu podzemních vod, vzhledem k tomu, že záměr v zásadě nevyžaduje žádné rozsáhlejší 
zemní práce, které by mohly ovlivnit hydrogeologické souvislosti zájmového území. 

Celá plocha pod technologickým zařízením je vybetonovaná se sítí sběrných kanálů chemické 
kanalizace. Kanalizace je vybavena plynotěsnými uzávěrami. 

Veškeré kyselé vody z hodnoceného záměru a i z dalších zařízení (např. z vakuové destilace) 
se soustřeďují v nádrži 1323-H01, odkud se čerpají ke zpracování do striperu kyselých vod. 
Srážkové vody odtékají zčásti do kanalizace dešťových vod a.s. CHEMOPETROL a částečně 
do vnitroblokové chemické kanalizace PSP a dále do jímky č. 1348. 

V případě úniku kapalných uhlovodíků na terén mimo zpevněnou plochu se prostor dle 
potřeby posype sorpčním materiálem, znečištěná zemina a štěrk se odveze ke zneškodnění 
na odpovídající typ skládky. Sanační prostředky jsou uloženy na st. 1365. 
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Z hlediska celkového charakteru posuzovaného záměru lze konstatovat, že tento záměr 
nebude představovat významnější ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod jak v 
etapě výstavby, tak i provozu. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z 
hlediska významnosti za  málo významný. 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu respektive pozemků pro plnění funkce 
lesa. Záměr také nemá vliv na stabilitu ani erozi půdy. Změna místní topografie v rámci 
uvažovaného záměru dle soudu zpracovatele dokumentace souvisí i s vlivy na městskou 
krajinu a je komentována v příslušné kapitole dokumentace. 

Záměr je navrhován v enklávě stávajícího průmyslového závodu. Přímé vlivy v oblasti vlivů na 
faunu, floru a ekosystémy tedy nenastávají. 

Oznamovaný záměr je navrhován v prostoru stávajících zpevněných ploch, které jsou 
součástí celého výrobního komplexu. Jak je patrné z fotodokumentace v úvodní části 
předkládané dokumentace, nelze realizací posuzovaného záměru očekávat výraznější 
negativní ovlivnění krajinného rázu zájmového území. 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či 
jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizována na ploše,  kde se výše uvedené díla či 
památky, s výjimkou zařízení výrobní jednotky, nevyskytují. 
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