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Anotace 

V diplomové práci je řešen vliv obalovny HERKUL a.s. na ţivotní prostředí. Jejím cílem 

je prostudovat všechny moţné faktory, které mohou ţivotní prostředí ovlivňovat a na 

základě provedených měření a vyhodnocení navrhnout praktické řešení, které vede ke 

sníţení vlivu obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. na ţivotní prostředí. 

Klíčová slova 

Obalovna asfaltových směsí, HERKUL a.s., emise, imise, ţivotní prostředí, ovzduší, 

odpadní vody, prašnost, filtrační zařízení. 

Summary 

The diploma thesis deals with the impact of asphalt mixing plant HERKUL Inc. on the 

environment. Its objective is to examine all possible factors, which can influence the 

environment, and on the basis of carried out measurements and evaluation suggest a 

practical solution leading to a reduction of asphalt mixing plant HERKUL Inc. impact on 

the environment. 

Key words 

Asphalt mixing plant, HERKUL Inc., emissions, imission, environment, air, waste water, 

dustiness, filter plant. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Obalovny asfaltových směsí v České republice musí splňovat velmi přísné zákonné 

limity v ochranně ţivotního prostředí. Tématem této diplomové práce je obalovna 

asfaltových směsí HERKUL a.s. v Obrnicích a její vliv na ţivotní prostředí. Tato moderní 

obalovna i přes svou technologickou vyspělost a ohledy na environmentální politiku 

a legislativu výrazně ovlivňuje ţivotní prostředí v bezprostřední blízkosti a okolí. 

Dodavatel technologie této obalovny, firma Ammann Asphalt GmbH má dlouholetou 

zkušenost s výrobou a provozem obaloven po celém světě a praktickými zkušenostmi, 

technickými prostředky jsou vlivy na ţivotní prostředí sníţeny na minimum.  

Cílem diplomové práce je prostudovat vliv obalovny asfaltových směsí 

HERKUL a.s. na ţivotní prostředí a navrhnout v praktické části návrh na zlepšení tohoto 

dopadu. 

V teoretické části této diplomové práce popisuji historii území, kde je nyní areál 

obalovny umístěn a jeho původní funkci. Dále popisuji výrobní proces zpracování 

a výroby asfaltových směsí a hlavně se zaměřuji na vliv obalovny na ţivotní prostředí 

a legislativou. 

Praktickou část diplomové práce tvoří stanovení metod a zdrojů měření a hodnocení 

environmentálního profilu. Na základě naměřených hodnot, které v praktické části 

prezentuji, navrhuji taková opatření, vedoucí ke sníţení dopadu obalovny asfaltových 

směsí HERKUL a.s. na ţivotní prostředí. 
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2 OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ HERKUL a.s.  

Obalovna asfaltových směsí společnosti HERKUL a.s. byla postavena v místě bývalé 

vojenské základny na katastrálním území Chanov, v blízkosti obce Obrnice u města Mostu. 

Do provozu byla uvedena v září roku 2009 a od té doby vyprodukovala přibliţně 100 000 t 

asfaltových směsí. Záměr vybudovat obalovnu v této lokalitě vycházel z vhodného 

umístění z hlediska dostupné dopravní infrastruktury, a tak nebylo nutné vybudování 

nových komunikací. Další výhodou byla také dostatečná vzdálenost od obytné zóny a od 

ploch občanského vybavení.  

Obalovna asfaltových směsí HERKUL a.s. v Obrnicích (viz Obrázek č. 1) vyrábí 

kvalitní asfaltové směsi na konstrukce silničních komunikací a zpevněných ploch. 

HERKUL a.s. se při volbě technologie rozhodl pro firmu Ammann Asphalt GmbH 

s výkonem 160 t/hod (obalovna typu Uniglobe 160), tzv. věţovitého typu.
1 

Rozhodování 

podpořila skutečnost, ţe tato technologie splňuje podle výrobce nejpřísnější ekologické 

normy. Řešení ověřené provozováním technologie potvrzuje, ţe aspekty, které by mohly 

zatěţovat ţivotní prostředí, jsou minimální.  

Provoz obalovny asfaltových směsí má konkrétní vlivy na ţivotní prostředí, které si 

musí kaţdý provozovatel samostatně určit a zajistit jejich soulad s legislativou. Výrobce 

garantuje, na základě vlastních zkušeností a i následně zkušeností provozovatelů, ţe 

environmentální vlivy a dopady obalovny asfaltových směsí jsou pouţitými technickými 

prostředky a opatřeními sníţeny na minimum. 

 
Obrázek 1: Obalovna asfaltových směsí HERKUL a.s.  

(foto: Eisenhammer, 2010) 
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2.1 Historie a sanace území 

Území dnešní obalovny asfaltových směsí dříve slouţilo jako vojenský objekt armády 

České republiky. Po rozhodnutí armády ČR o zrušení kasáren došlo k opuštění tohoto objektu 

a jeho převedení do majetku Statutárního města Mostu. O tuto lokalitu tehdy projevila zájem 

stavební firma HERKUL a.s., která působila v intravilánu obce Vtelno. Společnost uvaţovala 

o rozšíření svých nabízených sluţeb o výstavbu asfaltových komunikací, ploch atd. a také 

zvaţovala záměr vybudovat zde vlastní obalovnu asfaltových směsí z obchodně ekonomických 

důvodů. Stavba obalovny v původním sídle společnosti nebyla moţná, vzhledem k blízkosti 

zastavěné části a dopravní infrastruktuře a negativnímu vlivu na ţivotní prostředí. Vedení 

společnosti se proto rozhodlo vybudovat obalovnu asfaltových směsí ve stávajícím sídle 

objektu bývalých kasáren. Území bylo zvoleno pro svoji výhodnou polohu, vzdálenost od 

obydleného území, výhodnou dopravní infrastrukturu a minimální zátěţ na ţivotní prostředí. 

Celé území bývalých kasáren bylo společností HERKUL a.s. přebudováno v moderní 

průmyslový areál s obalovnou. Během rekonstrukce celého areálu muselo být provedeno 

mnoho opatření na zmírnění dopadu vojenské činnosti na ţivotní prostředí v uvedené lokalitě. 

Například sanace znečištěných zemin ropnými produkty po bývalé vojenské činnosti. Na 

objednávku společnosti HERKUL a.s. byl proto vypracován v roce 2008 prováděcí projekt 

sanace od společnosti Purum, s.r.o. s názvem „Bývalý areál VZ 4252 Most-Vtelno“. Cílem 

tohoto projektu bylo provedení sanace na základě průzkumu znečištění horninového 

prostředí, pro niţ byla vybrána společnost Prote s.r.o. a to na základě jejich zkušenosti 

s likvidací odpadů. Toto znečištění bylo způsobeno hlavně drobnými úkapy ropných 

látkami z vojenské techniky. Veškerá místa znečištění po bývalé vojenské činnosti byla 

pouze povrchového charakteru. Mocnost kontaminovaných zemin v objektu se pohybovala 

od 0,3 – 0,8 m, ojediněle aţ 1 m, na celkové ploše cca 277 m
2
. Celková míra znečištění 

nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) sorbovanými v této zemině byla 175 t. 

Průměrný obsah NEL byl 20 000 mg/kg. K sanaci lokality bylo zvoleno společností 

HERKUL a.s. bioremediace od společnosti EPS s.r.o., konkrétně technologie EPS-AM, 

která byla doplněna aktivnější variantou EPS-INOK.
1
 

Bioremediační technologie EPS-AM vyuţívá aktivity autochtonních (přirozených) 

mikroorganismů ke konverzi kontaminujících látek vedoucích k úplné mineralizaci 

kontaminantů na anorganické látky tj. v přírodě se běţně vyskytující oxid uhličitý (CO2) 

a vodu (H2O). Technologie předpokládá výskyt alespoň minimálního počtu mikroorganismů 
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(min cca 102 KTJ/g(ml) vzorku) na lokalitě se schopností biologicky rozkládat příslušný 

kontaminant, protoţe tyto degradující mikroorganismy se zpravidla přirozeně vyselektují jiţ 

během několika měsíců. Technologie vyuţívá především ty autochtonní mikroorganismy, 

které vyuţívají sanované ropné látky jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Na 

znečištěných lokalitách bývá aktivita těchto mikroorganismů zpravidla nedostatečná 

z důvodu limitace bioremediačního procesu nedostatkem kyslíku (O2), základních nutrientů, 

nevhodných podmínek prostředí apod. Smyslem technologie je proto tyto limitace odstranit 

tak, aby bylo dosaţeno maximální aktivity autochtonních mikroorganismů degradujících 

přítomné znečištění na lokalitě v poţadovaných nebo projektovaných kvalitativních, 

kvantitativních a časových parametrech. Dostatečné pomnoţení autochtonní mikroflóry je 

tak nejdůleţitější podmínkou úspěšné bioremediační činnosti, které jsou podřízeny všechny 

níţe uvedené podmínky.
2
 

Bioremediační technologie EPS-INOK vyuţívá aktivity konkrétních kontaminant 

degradujících alochtonních (vnesených) mikroorganismů ke konverzi kontaminujících látek 

vedoucích k úplné mineralizaci kontaminantů na anorganické látky tj. v přírodě se běţně 

vyskytující CO2 a H2O. Technologie vyuţívá vybrané jiţ otestované bezpečné mikrobiální 

kmeny (Gordonia terrae, Pseudomonas putida, Rhodococcus coprophilus, Ralstonia eutropha, 

Variovorax paradoxus), které dokáţou vyuţívat sanované kontaminanty jako zdroj uhlíku 

a energie pro svůj růst. Tyto vybrané mikroorganismy jsou pomnoţeny/stimulovány a následně 

jako inokulum („INOK“) aplikovány do sanovaných prostorů.
3
 

Konkrétní mikrobiální kmen (nebo konsorcium několika kmenů) je vţdy vybírán 

především v závislosti na kvalitě sanovaného kontaminantu. Uvedené mikroorganismy patří 

podle hodnotících kriterií WHO (Světová zdravotnická organizace), do skupiny s malou 

pravděpodobností vyvolat onemocnění u lidí nebo zvířat. Jednotlivé taxony jsou uchovávány 

v podobě čistých kultur. Výběr nejvhodnějších mikroorganismů umoţňuje připravit biologický 

činitel k tomuto účelu pro dosaţení optimální účinnosti technologie.  

Všechny mikroorganismy jsou schopné růstu v prostředí obsahujícím pouze základní 

minerální ţiviny (N, P) a jimi degradované uhlovodíky (zdroj uhlíku a energie). 

Mikroorganismy mají sníţenou citlivost ke změnám teplot a hodnoty pH prostředí. Nebyly 

zaznamenány vzájemné kombinace mikroorganismů, u nichţ by se projevoval výraznější 

antagonismus. Kultivace probíhají v jednotlivých stupních: laboratorní kultivace (první 

stupeň sterilní), provozní kultivace (druhý stupeň pracovní). Pro získání větších objemů 

preparátu je nutné zařadit příslušný počet pracovních kultivačních stupňů.
2, 3
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Technologie EPS-INOK je aplikována v těch případech, kde je nedostatečné 

mnoţství aktivní autochtonní mikroflóry např. u znečištění vzniklého v nedávné době nebo 

tam, kde existuje nějaká fatální limitace pro autochtonní mikroflóru nebo tato mikroflóra 

nemá dostatečný potenciál dostatečně rychle odstranit znečištění resp. směs 

kontaminujících látek. Součástí technologie je samozřejmě monitorování a odstraňování 

limitace bioremediačního procesu nedostatkem O2, základních nutrientů, nevhodných 

podmínek prostředí apod. Tyto limitace musí být vţdy odstraňovány tak, aby se dosáhlo 

maximální aktivity vnesených alochtonních mikroorganismů degradujících přítomné 

znečištění na konkrétní lokalitě v poţadovaných nebo projektovaných kvalitativních, 

kvantitativních a časových parametrech. Dostatečné pomnoţení alochtonní mikroflóry je 

tak základní podmínkou úspěšné bioremediační činnosti.
2
 

Veškeré sanační práce byly dokončeny dne 31. 01. 2009 a následně se celá 

společnost HERKUL a.s. přesunula z původního sídla ve Vtelně do nového areálu, kde od 

01. 09. 2009 byla spuštěna nová obalovna asfaltových směsí. 

2.2 Přírodní poměry  

Území pro výstavbu obalovny bylo zvoleno i vzhledem k příznivým přírodním 

poměrům. Obalovna je umístěna v lokalitě katastrálního území Chánov u Mostu. Převáţná 

část území není určena pro bydlení a nejsou zde plochy občanské vybavenosti.  

Nejbliţším regionálním biokoridorem (RBK) je Kopistská výsypka - Niva Bíliny II, 

jejíţ hranice leţí ve vzdálenosti cca 1,2 km severním směrem. Jiţním směrem ve vzdálenosti 

2,0 km se nachází hranice regionálního biokoridoru (RBK) Jánský vrch - Luční potok. 

Severovýchodním směrem, ve vzdálenosti cca 2,2 km, se nachází hranice RBK, Zlatník - 

Jánský vrch. Severovýchodním, směrem ve vzdálenosti cca 3,5 km, se nachází hranice 

regionálního biokoridor Zlatník - Bořeň. Východním směrem, ve vzdálenosti cca 4,9 km se 

nachází hranice regionálního biokoridor Jánský vrch - Vraník. Jihozápadním směrem, ve 

vzdálenosti cca 6,2 km, se nachází hranice regionálního biokoridor Slanisko Bylany - Luční 

potok. Jihovýchodním směrem, ve vzdálenosti 2,6 km, se nachází regionální biocentrum 

(RBC) Jánský vrch - Špičák.
1
 

Celé území bývalé vojenské základny je zatravněné a mírně se svaţuje směrem 

k severu. Lokalita se nachází mimo zastavěné území (viz Obrázek č. 2).  
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Obrázek 2: Satelitní mapa s vyznačeným umístěním obalovny 
4
 

Zájmové území se ale nedotýká ani nespadá do ţádného chráněného území (CHKO) 

podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody. Nejbliţším CHKO je České středohoří, které je 

vzdáleno cca 3 km jihozápadním směrem. Území je i mimo oblast soustavy NATURA 2000. 

Není zde tedy vyhlášeno ţádné významné území z důvodu ochrany biotopů, rostlinných 

a ţivočišných druhů. 

Obalovna asfaltových směsí se však nachází na území výskytu nerostného loţiska 

bentonitu (loţiska Českého Středohoří), konkrétně na loţiskovém území B.3 15580001 

Obrnice (viz Obrázek č. 3). Jedná se o nejstarší známé loţisko v Českých zemích, těţené od 

roku 1943 do roku 1993. Modré bentonity o průměrné mocnosti 17 m se nacházely nad 

hladinou podzemní vody, pod nadloţím průměrné mocnosti 2 m. Dnes se zde vyskytují pouze 

zbytkové zásoby suroviny (74 kt) u nichţ se neuvaţuje o vyuţití. Vzhledem k tomu, ţe stavba 

obalovny je situována  do jiţ současně zastavěného území, proto podle § 18 a § 19 odst. 1 

zákona č. 44/88 Sb., o ochraně a vyuţití nerostných surovin, ve znění pozdějších předpisů, 

neměl Obvodní báňský úřad Most k záměru stavby připomínky a nestanovil ţádné podmínky 

pro ochranu loţiska.
1
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Obrázek 3: Chráněná loţisková území bentonitu 
1
 

2.3 Závěry EIA 

Území obalovny asfaltových směsí bylo vybráno i s ohledem na vysoký rozptyl 

atmosférických příměsí. Před zpracováním záměru vybudovat v bývalých kasárnách obalovnu, 

byla vypracována rozptylová studie Ing. Josefem Talavaškem. Tato studie hodnotí vliv 

obalovny na ovzduší způsobenými plynnými zplodinami při ohřevu v technologické části 

spalovny a byla zpracována ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a slouţila jako podklad pro Oznámení 

záměru stavby dle § 6 v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí, v platném znění (EIA, Einvironmental Impact Assessment), roku 2008 

zpracovanou Mgr. Lubošem Motlem. 

Z této studie vyplývá, ţe pro obalovnu, a to včetně související dopravy, jsou 

charakteristické emise: oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), 
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uhlovodíků (CxHy), celkového organického uhlíku (TOC), tuhých znečišťujících látek, 

benzenu, formaldehydu, acetaldehydu a polycyklických aromatických látek (PAH).
5
 

Při celém technologickém procesu výroby asfaltových směsí v obalovně jsou hlavní 

zdroje znečišťování ovzduší plynový hořák, třídění kameniva, míchání směsi a sušení. 

Emise při ohřívání směsi plynovým hořákem jsou tvořeny spalováním zemního plynu 

(alternativně propan butan) a organickými látkami v míchačce. Výrobce technologie 

obalovny garantuje dodrţování všech emisních limitů: 

 tuhé znečišťující látky (TZL) <20 mg/m
3
, 

 celkový uhlík <50 mg/m
3
, 

 oxid uhelnatý (CO) <500 mg/m
3
, 

 oxidy dusíku (NOx), vyjádřené jako NO2 <300 mg/m
3
, 

 benzen <5 mg/m
3
, 

 oxidy síry (SOx) <200 mg/m
3
. 

Dalším zdrojem znečištění, ovzduší jsou emise a výpary, vznikající při nakládce 

asfaltové směsi do transportních automobilů a emise tvořené manipulací kamenivem. Ze 

základních znečišťujících látek jsou zde suspendované částice organické a anorganické, 

CO (oxid uhelnatý), TOC (celkový organický uhlík), jehoţ hmotnostní tok je cca 36 g/h 

a 27 kg/rok. Ostatní znečišťující látky mají hmotnostní tok minimálně o jeden aţ dva řády niţší 

neţ u TOC.
1
 

2.4 Vliv obalovny asfaltových směsí na ovzduší 

Území areálu firmy HERKUL a.s. je charakterizováno určitou mírou znečištění, a to 

vlivem dálkového přenosu znečišťujících látek od velkých i středních zdrojů znečištění 

a nepříznivých meteorologických podmínek hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení 

atmosféry. Kromě stacionárních zdrojů znečišťování spolupůsobí stále významněji i doprava. 

Zdrojem znečištění ovzduší je vlastní technologie obalovny HERKUL a.s. a vyvolaná 

automobilová doprava včetně manipulace s vstupními a výstupními surovinami. Obalovna 

pouţívá jako zdroj tepla hořák na zemní plyn, kde odtah spalin bude sveden do komína o výšce 

12 m, coţ je minimální moţná normativně a technologicky přípustná výška. 
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2.5 Vliv obalovny asfaltových směsí na odpadní vody  

Odpadní vody z obalovny jsou tvořeny povrchovými vodami, splaškovými vodami. 

Technologické vody z procesu výroby asfaltových směsí nejsou produkovány.  

Splaškové vody z celého areálu jsou napojeny do kanalizačního systému Severočeských 

vodovodů a kanalizací a.s., Teplice a následně do čistírny odpadních vod v Chanově. Odpadní 

vody z obalovny, napojené do splaškové kanalizace mají charakter odpadních vod 

z domácností, kdy převáţná část znečištění je produktem lidského metabolismu 

a hygienických potřeb.
1
 

Dešťové a povrchové vody v areálu společnosti HERKUL a.s. jsou z části zasakovány 

v terénu, jedná se o neznečištěné plochy ze střech. Povrchové vody ze zpevněných ploch 

mohou být znečištěny drobnými úkapy z procesu výroby, zásobování a zaparkovanými 

vozidly, proto jsou svedeny do kanalizace, která je svedena do odlučovače ropných látek. Pro 

zachycení přívalových dešťů je pro celý areál samotné obalovny vybudována retenční nádrţ 

(objem 105 m
3
), zapuštěná pod úrovní okolního terénu (viz Obrázek č. 4). Odtok z dešťové 

retenční nádrţe je regulován. 

 

Obrázek 4: Retenční nádrţ a odlučovač ropných látek pro obalovnu HERKUL a.s.  

(foto: Eisenhammer, 2010) 



Pavel Eisenhammer: Návrh na zlepšení dopadu obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. na ŢP 

2011  10 

Pro eliminaci znečištění odpadních vod ropnými látkami jsou vody z ploch přímo 

v samotné obalovně (pod zásobníky hotové směsi, místa postřiku koreb) svedeny 

samostatně přes odlučovač ropných látek (ORL). Společnost HERKUL a.s. zvolila typ 

odlučovače GSOL-20/100 od firmy Sekoprojekt jehoţ technické parametry jsou uvedeny 

v Tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Technické parametry odlučovače ropných látek 
6
 

Typové označení GSOL-20/100 

Rozměry 4 600×3 300×1 510 mm 

Výška přítoku/odtoku 880/580 mm 

Třída odlučovače dle 

 ČSN  EN 858-1 
I. třída 

Kvalita vody na výstupu 0,5 mg (NEL) 

Jmenovitý průtok 20 l/s 

Maximální průtok 100 l/s 

Na Obrázku č. 5 je uveden schematický řez odlučovače GSOL-20/100. Z nákresu je 

patrné, ţe odlučovač je vybaven usazovacím prostorem, odlučovacím prostorem se skladovací 

částí pro odloučené lehké kapaliny a dočišťovacím sorpčním filtrem.  

Samotné odloučení ropných látek je třístupňové, tj. nejdříve dojde ke gravitační 

separaci na hladině, koalescenci a k sedimentaci jemných částeček a potom k dočištění na 

speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorpční materiál 

REO Fb. Voda při nátoku na odlučovač do jmenovitého průtoku 20 l/s je 100% dočištěna 

na sorpčním filtru, tj. při čištění dešťových vod i při velmi silných deštích. Při nátoku na 

odlučovač aţ do maximálního průtoku, tj. do 100 l/s, při průtrţích a bouřkových přívalech, 

kdy jsou ropné látky jiţ splaveny a dochází k značnému naředění, je voda čištěna 

gravitačně na koalescenční vloţce s částečným dočištěním na sorpčním filtru.  
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Obrázek 5: Schematický řez odlučovače 
6
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V odlučovači je integrován kalový prostor pro zachycení kalu. Jímka lapáku kalu 

o objemu 5 m
3
 (100×NS) je stejné velikosti jako odlučovač (délka, šířka, hloubka, přítok 

a odtok je stejný jako přítok do odlučovače). Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším 

obsahem nerozpuštěných látek (NL) se doporučuje před lapák kalu předřadit ještě 

sedimentační kanál přímo na mycím místě.
6
 

Zajímavé je také to, ţe v blízkosti obalovny je velká přírodní zvodeň, ze které má 

provozovatel obalovny vytaţený vrt, pro pouţívání uţitkové vody. Tato voda je z vrtu 

čerpadlem tlačena do čerpací stanice vody vybudované v prostoru obalovny, odkud je moţné 

nasazením hadice s rychlospojkou ji okamţitě vyuţít. Největší vyuţití je pro čerpání vody do 

cisteren, které ji odváţejí na stavby, především čištění silnic, údrţba zeleně, atd. Uţitková 

voda se také vyuţívá pro udrţování čistoty na obalovně a v areálu společnosti. V tomto 

případě jde také o zjištění, ţe HERKUL a.s. neváhal vloţit finanční prostředky do zařízení na 

získání a pouţívání cca 5 500 m
3
 uţitkové vody, aby omezil pouţívání vody pitné. 

Na základě všech zjištěných skutečností je třeba konstatovat, ţe společnost se k vodám 

celkově chová, tak aby neznečistila podzemní vody; tedy zdroj, který sama hodně vyuţívá. 

Prověřením dokumentace obalovny společnosti HERKUL a.s. jsem zjistil, ţe 

provozovatel má všechna platná povolení a rozhodnutí, která se týkají nejen odpadních vod, 

ale pouţívání vody obecně. 

2.6 Odpadové hospodářství v obalovně  

Odpady na obalovně asfaltových směsí HERKUL a.s. začaly vznikat jiţ při její 

výstavbě, proto musela být jiţ od začátku stavby přijata následující opatření na úseku 

odpadového hospodářství:  

 třídit odpady dle kategorizace a z důvodů recyklace,  

 specifikovat prostory pro shromaţdování nebezpečných odpadů a případných 

ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvaţovaných aktivit v rámci 

provozu uvaţovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných 

a označených nádobách a prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 

vod a odpadovém hospodářství, 

 veškeré odpady evidovat, striktně dodrţovat zákonné povinnosti a zavést 

produkci do Hlášení o mnoţství a nakládání s odpady. Při případném překročení 
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limitů produkce odpadu splnit ohlašovací povinnost ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 likvidaci odpadů provádět smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených 

příslušnými prostředky a zařízením v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Během výstavby obalovny HERKUL a.s. vznikaly různé druhy odpadů všech 

kategorií. Přehled hlavních odpadů vznikajících při výstavbě je uveden v Tabulce č. 2. 

Nakládání s odpady, tedy i jejich bezpečné zneškodnění, bylo povinností všech původců, 

kteří se na výstavbě podíleli. Primárním úkolem bylo odpady přednostně vyuţít nebo 

recyklovat, resp. nabídnout k dalšímu vyuţití a na skládku ukládat aţ nevyuţitelné zbytky. 

Tabulka 2: Přehled hlavních druhů odpadů vznikajících při výstavbě obalovny HERKUL a.s. 
3
 

Kód 

odpadu 
Kat. Název druhu odpadu Nakládání 

02 01 99 O Odpady jinak blíţe neurčené 
Kompostování, spalování skládka KO 

společně s obcí  

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 

15 01 03 O Dřevěné obaly Skládka, druhotné vyuţití 

15 01 04 O Kovové obaly  Recyklace 

17 04 05 O Ţelezo, ocel Recyklace 

17 04 11 O Kabely bez obsahu NL Recyklace 

17 05 04 O 
Zemina a kamení 

neobsahující NL 
Skládka zemin 

20 02 01 O 
Biologicky rozloţitelný 

odpad 
Kompostování 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka KO  

Vysvětlivky k tabulce: KO – komunální odpad; NL – nebezpečné látky; O - Odpady 

Vznikající odpady při výrobě asfaltové směsi jsou hlavně z provozu, při nakládce 

a vykládce sortimentu údrţbě zařízení a z produkce od obsluhy. Vlastní nakládání s odpady 

je řízeno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. 

Ţádné vznikající odpady nejsou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně jsou 

v provozním objektu shromaţďovány v transportních obalech (viz Obrázek č. 6), dodaných 

specializovanými smluvními firmami a v pravidelných intervalech jsou vyváţeny 

a odevzdávány na řízenou skládku. 
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Obrázek 6: Kontejnery na krátkodobé skladování odpadů v obalovně asfaltových směsí HERKUL a.s.  

(foto: Eisenhammer, 2010) 

Pokud by na obalovně vznikly nebezpečné odpady, musí být shromaţďovány 

v označených nepropustných obalech, umístěných v záchytné vaně. Dále tato místa musí 

být označena a zajištěna proti neţádoucím vlivům.  

V následující Tabulce č. 3 je uveden přehled identifikovaných druhů odpadů, které 

mohou vznikat při provozu obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. Likvidace zajišťují 

odborné firmy, oprávněné osoby dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů.  
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Tabulka 3: Přehled identifikovaných druhů odpadů vznikajících při provozu  

obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. 
3
 

Kód 

odpadu 
Kat. Název druhu odpadu Nakládání 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje Recyklace 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje Recyklace 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

Skládka NO, 

spalovna NO 

15 02 02 N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů 

jinak blíţe neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné NL 

Skládka NO, 

spalovna NO 

16 02 14 O 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 aţ 16 02 

13 
Recyklace 

17 03 01 N Asfaltové směsi neobsahující dehet Skládka NO 

17 01 02 O Asfaltové směsi neuved pod č. 17 03 01 Recyklace 

17 04 05 O Ţelezo, ocel Recyklace 

17 04 07 O Směsné kovy Recyklace 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka KO  

20 03 03 O Uliční smetky Skládka KO 

20 01 39 O Plasty Recyklace 

20 03 07 O Objemný odpad Skládka OO 

Vysvětlivky k tabulce: KO – komunální odpad; NL – nebezpečné látky; O – Odpady; NL – Nebezpečný 

odpad; OO – Objemný odpad; N - Nebezpečný  
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3 OBECNÝ POSTUP VÝROBY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

V OBALOVNĚ HERKUL a.s. 

Ve své diplomové práci se snaţím najít všechny vlivy, které působí na ţivotní prostředí. 

Technologický postup výroby asfaltových směsí se skládá z několika procesů a kaţdý 

jednotlivě má svoji environmentální hodnotu a důleţitost, proto v této kapitole popisuji celý 

postup výroby asfaltové směsi, abych mohl v praktické části navrhnout konkrétní řešení, která 

v celém výrobním procesu zlepší dopad na ţivotní prostředí. 

V obalovně asfaltových směsí HERKUL a.s. je konečným produktem obalovaná směs 

kameniva a litý asfalt. Vstupní suroviny jsou drcené kamenivo, mletý vápenec, asfalty 

a granulované přísady. Celé procesní schéma je přehledně znázorněno na Obrázku č. 7.  

 
Obrázek 7: Procesní schéma obalovny HERKUL a.s.

7
 

Ze skladovacích boxů je kamenivo dopravované nakladačem do násypek dávkovacího 

zařízení. Do rotačního sušícího bubnu jsou suroviny ve stanoveném poměru dopravovány po 

pásovém dopravníku podle stanovené receptury. V sušícím bubnu se kamenivo ohřeje a vysuší 
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na teplotu 180 - 200 °C. Teplota sušícího bubnu je automaticky regulována pomocí hořáku ve 

vazbě na mnoţství a teplotu kameniva z výstupu. Při procesu sušení je kamenivo předehříváno 

pro následující proces a dochází tak k odpaření vody obsaţené v kamenivu, proto prach 

a vodní pára jsou spolu se spalinami odvedeny do filtračního zařízení, tvořené odlučovačem 

hrubého prachu a tkaninového odlučovače hrubých znečišťujících látek a dále do výstupního 

komína obalovny s výškou koruny 12 m. 

Korečkový dopravník (elevátor) přepravuje zpracovaný materiál do horkého třídění 

tzv. vibračního třídiče horkého kameniva. Nad váhou kameniva je v zásobníku skladováno 

vytříděné kamenivo. Při procesu třídění se získává tzv. vratný prach a spolu s mletým 

vápencem je skladován ve vertikálních zásobnících. Ze zásobníků je pomocí korečkového 

elevátoru mletý vápenec a vratný prach přepravován do váhy drceného kameniva a vápencové 

kamenné moučky, tedy fileru. 

Ve třech vertikálních nádrţích je uskladněn asfalt, který je dopravován při teplotě 170 °C 

potrubím a zubovým čerpadlem do váhy asfaltu. Zásobní nádrţ se plní granulovanými 

přísadami, které jsou skladovány ve vacích. Poté jej dopravuje šnekový dopravník do váhy 

pneumatickým systémem do míchací věţe. 

Všechny suroviny (kamenivo, asfalt, filer, granulát) se pomocí speciálních vah dle dané 

receptury pak dávkují do míchačky (míchací věţe), kde se po dokonalém promísení, které trvá 

cca 20 min., dopravují do nakládajícího sila. Pod těmito sily jiţ stojí přepravní vozy. Korby 

těchto vozů jsou postříkány olejem Bisol (bez chemických látek), aby se sníţila přilnavost 

asfaltové směsi. Celý proces míchání je řízen mikroprocesorem a komunikace obsluhy 

a řídicího systému je moţné sledovat a obsluhovat v řídícím centru (velín) obalovny na 

monitoru. Celý výrobní proces podle zvolené receptury průměrně trvá přibliţně jednu minutu.
1
 

3.1 Technické a technologické řešení obalovny  

Investor a provozovatel vybral pro novou obalovnu asfaltových směsí HERKUL a.s. 

technologické zařízení od firmy Ammann Asphalt GmbH, Alfeld, konkrétně typ 

Uniglobe 160. Výhodou tohoto řešení, oproti jiným typům obaloven je, ţe v jednom 

technologickém modulu je třídírna horkého kameniva, zásobníky hotové směsi a míchačka.  

Vstupní poţadavek na výrobu směsi byl 160 t/hod, průměrná hodnota 120 t/hod. 

Předpokládaný výkon obalovny byl cca 80 000 t asfaltové směsi ročně. Skutečný výkon 

obalovny však byl zvýšen na 180 t/hod. Celý výrobní proces je řízen pomocí mikroprocesorů 
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automaticky. Obalovna je vybudována jako jednopodlaţní sociální a provozní objekt, který 

tvoří sestavené mobilní kontejnery a dále ocelová konstrukce s opláštěním. Součástí jsou boxy 

na skladování kameniva, silniční váha, retenční nádrţ, trafostanice a odlučovač ropných látek.
1
 

Celý areál obalovny je znázorněn na Obrázku č. 8.  
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.

 

Obrázek 8: Přehledný plán umístění obalovny v areálu HERKUL a.s. 
8
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Obalovna od firmy Ammann Asphalt GmbH byla vybrána především pro příznivé 

environmentální aspekty. Obalovna je vybavena účinným odprašovacím zařízením, 

odsáváním znečišťujících látek, které garantuje za dodrţení technických a údrţbových 

podmínek poţadované výstupní hodnoty, limitované zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů za účelem ochrany ţivotního prostředí. 

Technologie výroby směsí v obalovně HERKUL a.s. je schematicky znázorněna 

v Obrázku č. 9.   

 

Obrázek 9: Technologické schéma obalovny HERKUL a.s. 

Kamenivo a písek jsou z boxových zásobníků čelním nakladačem dopravovány do 

násypek dávkovacího zařízení. Podle stanovené receptury se jednotlivé komponenty odměřují 

dávkovacím pásem v určeném poměru na transportní pás do předlohy bubnové sušárny. 

Dávkovače jsou řízeny ručně nebo automaticky prostřednictvím mikroprocesorového řídicího 

systému z ovládacího pultu. V protiproudé bubnové sušárně materiál postupuje proti spalinám 

hořáku na zemní plyn. V sušárně pak dochází k vysušení materiálu, homogenizaci a ohřevu na 

poţadovanou teplotu. Zpracovaný materiál se dále dopravuje horkým ekvátorem do třídícího 

zařízení. Zde dochází k prosévání, meziskladování a posléze se materiál odvaţuje a spolu se 

samostatně odváţenou filerovou moučkou dopravuje do míchačky. Do míchačky jde rovněţ 

odváţené mnoţství pojiva (asfaltu). Po dosaţení homogenity je hotová směs vypouštěna do 
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zásobníku produktu. Ze zásobníku se jiţ plní korby aut, které jsou pro sníţení přilnavosti 

postříkány olejem Bisol.
9
 

Jednotlivé podavače a dopravní pásy zajišťují dávkování kameniva ze zásobníků 

(viz Obrázek č. 10), které je řízeno pomocí mikroprocesorů, jeţ upravují rychlost frekvenčních 

měničů podle zvolené receptury. Velikost materiálu pro dávkování je určena velikostí vstupní 

štěrbiny a obsahuje i automatický systém na hlášení nedostatku materiálu.  

 

Obrázek 10: Zásobníky kameniva (foto: Eisenhammer, 2010) 

Kamenivo je dopravováno do sušícího bubnu po pásech, které jsou součástí 

pásového dopravníku. Protisměrným prouděním v sušícím bubnu je dosahována termická 

účinnost. V oblasti konvekce je pomocí lopatek tvořena clona kameniva a tím dochází 

k ideálnímu přenosu tepla na materiál. Díky podtlaku v bubnu nedochází v rámci procesu 

sušení k ţádnému uniku závadných látek do ovzduší. Odsávacím potrubím slouţícím jako 

uklidňovací komora prachu a spojovací potrubí k filtrům proudí prach z horkého třídění, 

sušícího bubnu a míchačky do odlučovače (filtru).  

Na obalovně HERKUL a.s. bylo výrobcem doporučeno osazení filtru Ammann 

Typ AFA 43 s plošinou (viz Obrázek č. 11), který se skládá ze vstupního odprašovače (7) 

plynu (6) ze sušícího bubnu, tělesa filtru (5), trupu zásobníku s vnitřním šnekovým 

dopravníkem (3), horní částí filtru s čistícím mechanismem (4), vynášecím zařízením (8), 

plošiny s ventilátorem (2) a komínem (1).
7
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Obrázek 11: Filtr AFA 43 s plošinou 
7 

Přesné technické rozměry popisovaného filtru AFA 43 jsou uvedeny v Tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Technické parametry filtru AFA 43 
7
 

Typ filtru AFA 43 

Plocha filtru celkem (m) 663 

Provozní objem (ml/h) 63 000 

Počet filtračních kapes 396 

Počet hliníkových profilů/pro kapsu 2 

Počet čistících mechanismů 3 

Výkon motorů pro čistící mechanizmus (kW) 0,25 

Celý proces filtrace je znázorněn na následujícím Obrázku č. 12.  
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Obrázek 12: Proces filtrace na obalovně 
7
 

Plyn obsahující prach z bubnové sušárny (1) a také ze síta projde vstupním 

odprašovačem (2). Zde se pak větší částice odloučí a vynesou. Jemný filer se odloučí 

a vynese v dodatečně zapojeném filtru (3). Prachuprostý plyn opustí filtr přes regulátor 

víření (4) a ventilátor (5).
7
 

Schematické znázornění funkce celého filtračního zařízení je znázorněno na 

následujícím Obrázku č. 13.  

 

Obrázek 13: Schematické znázornění funkce filtru 
7
 

Surový plyn (A) vstoupí nejdříve do vstupního odprašovače (1). V tomto stupni se 

hrubé částice odloučí v kaskádovém odprašovači a vedou následně k výpusti hrubého plniva 

(2). Plyn pak proudí dál do filtru. Plyn obsahující prach ze spodní části středního kanálu 

rozptýlí stejnosměrně na zavěšené kapsy filtru (4). Plyn pronikne filtrační plachetkou, zatím 

co se části prachu zachytí na vnějším povrchu filtračních kapes. Čistý plyn se táhne podél 

kanálu příslušného úseku čištění (5) a posléze skrze kulatý otvor do horní části středního 

kanálu filtru (6). Odsud čistý plyn (C) opustí filtr kanálem čistého plynu aţ k regulátoru 

víření (7). Ventilátor (8) vyfukuje čistý plyn komínem (9) zase zpět do ovzduší. Nadutím 
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filtračních kapes se prach, který lpí na vnější straně, odpudí a padne zase dolů do zásobníku 

(11), ze které se opětovně zapojí do procesu (12). Výplachová dýza (10) čistícího 

mechanismu opustí pozici klidu a otáčí se postupně od výtoku kanálu jednoho čistícího 

úseku ke druhému. Pod tlakem v tělese filtru se nasává vratný vzduch (D). Po vykonání 

jedné celé otáčky dosáhne čistící mechanismus (10) opět pozici klidu.
7
 

 
Obrázek 14: Filtrační těleso s plošinou 

7
 

Samotné filtrační těleso se skládá z horní části (stropu filtru), tělesa filtru a zásobníku 

(viz Obrázek č. 14). Horní část filtru (A) je uspořádaná v komorovém rámu, na kterém jsou 

v řadách upevněné filtrační kapsy. Kaţdá polovina řady filtračních kapes je spojena 

s kanálky a tvoří tak čistící úseky. Všechny jsou otevřené směrem k cylindrickému prostoru, 

ve kterém se otáčí dýza čistícího mechanismu, poháněný převodovým motorem 

s výstředníkem. Těleso filtru (B) je přivařené ke stropu. Obsahuje dále závěsné filtrační 

kapsy, střední kanál, výpusť a vpusť. Jednotlivé filtrační kapsy jsou chráněné v hliníkových 

klecích. Střední kanál je rozdělen na dva klínové obsahy. V zásobníku (C) se shromaţďují 

částice prachu, které padají z filtračních kapes. Plnivo se transportuje dopravními šneky 

k výpusti. V následující Tabulce č. 5 jsou uvedeny rozměry a hmotnost filtru AFA 43. 

Tabulka 5: Rozměry a hmotnost filtru AFA 43 
7
 

AFA 43 Délka (cm) Šířka (cm) Výška (cm) Hmotnost (kg) 

Vstupní odprašovač 290 170 170 1 000 

Horní část s plošinou 1 012 298 320 12 000 

Horní část bez plošiny 627 298 320 7 500 

Sběrný trup se šnekem 780 298 170 2 800 
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Veškerý prach je v rámci procesu odprašování odlučován ve dvou stupních, které 

jsou tvořeny vstupní komorou (spojovací potrubí) a filtračním zařízením. Hrubý prach je 

pomocí šnekového dopravníku dopravován zpět do procesu a to přímo do elevátoru 

horkého kameniva. Jemný prach bude odváděn zpět do k váze fileru a následně do 

skladového sila. Tento prach je z části znovu spotřebován v rámci výrobního procesu 

a jeho nevyuţitelný přebytek je vyváţen jako ostatní odpad. Po průchodu filtrací je 

vzdušnina odvedena do komína o výšce 12 m a průměru 1 m (viz Obrázek č. 15). 

 

Obrázek 15: Komín u filtračního zařízení AFA 43 s výškou koruny 12 m a průměru 1 m  

(foto: Eisenhammer, 2010) 
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V míchací věţi Uniglobe (viz Obrázek č. 16) je na horké třídění ohřáté kamenivo 

přemísťováno pomocí svislého elevátoru, který je horký. Na poţadovanou frakci roztřídí 

kamenivo vibrační síta. Frakce je umístěna v zásobnících, ze kterých padá kamenivo na 

váhu podle dané receptury. O přesnost receptury se starají také uzávěry zásobníků 

(tenzometrické váhy), které umoţňují hrubé a jemné váţení a zachovávají přesnost 

a zároveň zachování výkonu obalovny.  

 

Obrázek 16: Míchací věţ Uniglobe na obalovně asfaltových směsí HERKUL a.s.  

(foto: Eisenhammer, 2010) 
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Míchací věţ Uniglobe obsahuje: 

 Horký elevátor s osovou délkou 27 m s výkonem motoru 18,5 kW. 

 Horké třídění - třídič se skládá ze sady vibračních sít s pohonem se dvěma vně 

leţícími excentry. Rám sít je opláštěn a opatřen ţebříkem pro přístup na 

pochůznou střechu se zábradlím. Oboje dveře mají 270º otvírání. Klapky pro 

usměrnění materiálu na síta nebo bypass a vracení přepadu do posledního 

zásobníku nebo do přepadu. Třídič je dostatečně dimenzován na velký podíl 

jemných frakcí. Tady také vytřídí i větší kameny, které se automaticky 

vyhazují do přistaveného kontejneru u obalovny (výsypky) - odpadní nevyuţité 

kamenivo ve výrobě. 

 Zásobníky horkého kameniva - nouzové přepady materiálu ze sít jsou 

spojeny do jednoho kanálu a vedeny ze sít. Obsahy jednotlivých zásobníků 

jsou počítány pro specifickou hmotnost 1,6 t/m
3
. Kaţdý zásobník má svůj 

uzávěr s elektropneumatickým ovládáním. Dávkování materiálu je hrubé 

a jemné s moţností nastavení v parametrech řídícího programu, čímţ se 

dosahuje vysoká přesnost váţení. Součástí zásobníku horkého kameniva je 

mezizásobník vratného prachu. 

 Váhy kameniva, fileru. 

V procesu výroby asfaltové směsi se vratný prach vrací zpět pomocí elevátoru 

a šnekového dopravníku. Tento prach vzniká hlavně v procesu sušení a odprašování. Tento 

proces se nazývá filerové hospodářství, tedy hospodářství s vápencovou kamennou 

moučkou. Zásobník na vratný prach je umístěn na konci elevátoru, a pokud je plný, 

automatický přepadává do zpět do sila a zpětně se vrací v případě potřeby do procesu. Pokud 

je prachu více neţ se spotřebuje ve výrobě, vypustí se do kontejneru a odveze na skládku. 

Tekutý asfalt je umístěn v zásobnících, které jsou automaticky vyhřívány a jsou 

vybaveny ochranou před přetlakem a podtlakem. Samotné plnění (viz Obrázek č. 17) je 

prováděno pod hladinou asfaltu a samotný proces je řízen mikroprocesory. Kaţdý zásobník 

asfaltu má uzávěr a pro zamezení eventuálním úkapům je plnící potrubí vybaveno ještě 

dalším závěrem. Přes všechna tato jištění dochází ke stékání asfaltu z plnícího potrubí 

a zachytávání úkapů do nádob k tomu určených. 
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Obrázek 17: Plnění zásobníků tekutým asfaltem v obalovně HERKUL a.s. (foto: Eisenhammer, 2010) 

Automatický systém řízení obsluhy obalovny je umístěn ve velínu. Na počítači je vidět 

přehledné schéma s jednotlivými procesy výroby. Obsluha můţe okamţitě do jednotlivých 

procesů zasahovat a kontrolovat všechny poţadované parametry výrobní procedury.  

3.2 Vstupní suroviny pro výrobu obalovaných směsí  

Největším objemem surovin pro obalovnu představuje přírodní kamenivo, kamenná 

a vápencová moučka, asfalty, přísady a aditiva. Pro obalovnu HERKUL a.s. jsou jednotlivé 

zdroje z těchto lokalit (dle smluvních vztahů): 

 Přírodní kamenivo – dodavatelem jsou lokality Chraberce, Lenešice, Měrunice 

 Kamenná vápencová moučka (filer) – dodavatelem je vápenka Číţkovice. Jedná se 

o velmi jemně mletý vápenec dle ČSN 72 1220 skladovaný volně v kovových 

zásobnících – silech. Balení a přeprava probíhá volně v uzavřených automobilových 

cisternách o nosnosti 20 - 22 t. 

 Asfalt – dodavatel je Česká rafinérská Litvínov. Jedná se o asfalt vyráběný 

z destilačních zbytků ropy oxidací vzduchem, případně mísením oxidovaných 

asfaltů s destilačními zbytky ropy. Vyrábí se v jakosti dle ČSN 657206. 

 Přísady a aditiva 
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Jednotlivé podíly na celkovém objemu vstupních surovin pro výrobu asfaltových 

směsí v obalovně HERKUL a.s. jsou v Tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Podíly na celkovém objemu vstupních surovin pro výrobu asfaltových směsí  

v obalovně HERKUL a.s. 
1
 

Surovina Podíl tuny Tuny * 

Přírodní a drcené kamenivo 92 % 73 600 77 300 

Kamenná vápencová moučka 3 % 2 400 2 400 

Asfalty 5 % 4 000 4 000 

CELKEM 100 % 80 000 83 700 

Pozn. * V technologickém procesu výroby obalované směsi je zpracováván také vlastní filer, cca 3 – 4 % 

hmotnostního podílu, který je zachycen po vysušení kameniva v odprašovacím zařízení obalovny. Podíl 

vlastního fileru je započten v bilanci kameniva.  

3.3 Ostatní suroviny a energetické zdroje pro obalovnu  

Energetické zdroje provozu obalovny jsou zemní plyn (případně propan butan) pro 

sušení kameniva a elektrická energie pro pohon technologií obalovny a ohřev asfaltu. 

Elektrická energie je vyuţívána zejména pro vlastní technologickou linku obalovny 

(vytápění nádrţí s asfaltem, potrubních rozvodů a armatur topnými elektrickými kabely) 

a dále pro sociální zařízení a provozní laboratoř, venkovní mechanizační stojany, venkovní 

osvětlení, osvětlení zastřešených sil a vytápění velínu a kompresorovny. 

K výrobě obalované směsi je nejdůleţitějším tepelným zdrojem energie získaná ze 

spalování zemního plynu nebo jako alternativní energie z propan butanu.  
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4 LEGISLATIVA 

Právní legislativa České republiky pokrývající problematiku obaloven asfaltových 

směsí je velmi široká a postupně je dávána do souladu s evropskými normami. Obalovny 

při samotné výstavbě, provozu velmi výrazně ovlivňuje dopad na ţivotní prostředí. Při 

výrobě asfaltových směsí dochází k negativním vlivům na ţivotní prostředí, zejména 

k emisím znečišťujících látek do ovzduší. Dalším výrazným jevem je zápach z asfaltových 

směsí v blízkosti obytné zástavby, hlukové limity, odpady, vlivy na půdu, odpadní vody 

atd. Všechny tyto aspekty posuzování vlivu na ţivotní prostředí jsou hodnoceny, 

limitovány a regulovány zejména v rámci této legislativy:  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam 

nebezpečných látek, v platném znění. 

 Vyhláška MŢP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti 

chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování 

a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek. 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

 Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

 Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České 

republiky k Evropské unii v platnost). 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Zákon č. 44/88 Sb., o ochraně a vyuţití nerostných surovin, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku. 

 Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů. 

 Nařízení vlády č. 205/2009 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 Vyhláška MŢP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 ČSN ISO 9096, Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace 

a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická metoda – příloha E. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

V praktické části hodnotím vliv obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. na ţivotní 

prostředí. I kdyţ obalovna splňuje poţadované legislativní předpisy v ochraně ţivotního 

prostředí a technologie od firmy Amamann Asphalt GmbH je na světové technické úrovni, 

cílem mé práce je stanovit její environmentální aspekty a environmentální postavení. Dále 

vypsat a porovnat výsledky všech měření emisních látek vypouštěných do ovzduší a znečištění 

odpadní vody podle zvolených metodik a zákonných limitů a v samotném závěru navrhnout, 

jakým způsobem se tyto vlivy dají minimalizovat a sniţovat.   

Po konzultacích s technologem Ing. Janou Doušovou z obalovny HERKUL a.s. jsem 

nalezl několik alternativ sníţení dopadu této obalovny na ţivotní prostředí. Některá řešení, 

která jsou řešena v této diplomové práci, byla prakticky vyzkoušena přímo v provozu 

a některé návrhy jsou jiţ také zařazeny přímo do technologického procesu obalovny.  

Analýza environmentálního postavení pro zpracování návrhu na zlepšení vlivu 

obalovny na ţivotní prostředí byla sestavena podle mého navrhovaného environmentálního 

profilu obalovny s pouţitím stanovených metodik a zákonných předpisů. Výsledkem 

stanovení profilu vzešla data jednotlivých indikátorů ovlivňujících ţivotní prostředí, která 

následně dávám do souvislosti s platnou legislativou a vyhodnocuji pomocí přehledných 

tabulek a grafů. V poslední kapitole navrhuji moţná technická řešení, která výrazně zlepší 

a minimalizují vliv této obalovny na ţivotní prostředí. 

5.1 Metodika výběru environmentálního profilu a jeho hodnocení 

Na základě analýzy environmentálního postavení byl stanoven environmentální 

profil pro obalovnu HERKUL a.s. Tento profil stanovuje způsob a postup sledování, 

předávání a vyhodnocování ukazatelů pro environmentální audit, pro mapování oblastí, 

v nichţ je potřeba dosáhnout sniţování dopadů obalovny na ţivotní prostředí. 

Model procesu environmentálního profilu vychází ze schématu, který je znázorněn 

na Obrázku č. 18. Celý proces vychází především z výběru jednotlivých indikátorů. 

Poskytuje informace o vztahu společnosti k ţivotnímu prostředí. Jejich sledováním jsou 

lépe pochopeny závaţnosti environmentálních aspektů, nalezení nových aspektů a také 

jejich dopady na ţivotní prostředí. Tím jsou nastaveny ve vazbě na management (zejména 

v oblasti zabezpečení zdrojů) moţnosti pro další proces zlepšování. 
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Obrázek 18: Model procesu environmentálního profilu 

Efektivní vyuţití informací, analýz a výsledných zpráv o přezkoumání společnosti 

tedy napomáhá:  

 určit veškeré aktivity nutné pro splnění vlastních kritérií, 

 identifikovat všechny významné (i skryté a sekundární - vnesené) environmentální 

aspekty, 

 nalézt moţnosti efektivnějšího řízení environmentálních aspektů, identifikovat 

změny v environmentálním profilu. 

Konkrétní moţností vyuţití dat z analýzy environmentálního postupu na základě 

environmentálního profilu jsou zobrazeny na Obrázku č. 19. 

Hodnocení environmentálního profilu na základě analýzy environmentálních aspektů 

na obalovně HERKUL a.s. je prováděno pravidelně a obalovna splňuje všechny aspekty 

v předepsaných limitech. Tento proces je zdrojem zjištění potenciálu pro zlepšení a návrhy 

na zlepšení dopadu obalovny asfaltových směsí na ţivotní prostředí. 
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Obrázek 19: Moţnosti vyuţití dat z analýzy environmentálního profilu 

5.2 Popis pouţitých metod, zdrojů a postupu zpracování 

V této diplomové práci jsem pro hodnocení zdrojů emisí v roce 2008 pouţil údaje 

z rozptylové studie, vypracované Ing. Josefem Talavaškem, která slouţila jako podklad pro 

EIA, kde byly zvoleny čtyři lokality jako referenční body (viz Obrázek č. 20). Všechny 

body jsou umístěny do cca 1 km od obalovny a to v okrajích obytných zón, konkrétně obce 

Patokryje (4), Vtelno (1), Chanov (2), Obrnice (3). 

 

Obrázek 20: Referenční body pro výpočet rozptylové studie 
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Pro zpracování výsledků měření byly pouţity imisní limity vybraných znečištěných 

látek vyhlášených pro ochranu zdraví lidí na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., 

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (viz Tabulka č. 7). Samotné měření emisí 

znečišťujících látek se provádí v souladu s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze 

stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

a to jednorázově za kalendářní rok. Měřící místa jsou umístěna na svislém rovném místě 

úseku komína za tkaninovým filtrem a odtahovým ventilátorem. Účelem jednorázového 

měření bylo stanovit hmotností koncentrace a emisní toky tuhých a plynných znečišťujících 

látek odcházejících do ovzduší ze sušící pece obalovny.  

Tabulka 7: Imisní limity vybraných látek dle NV č. 597/2006 Sb.
10

 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Imisní limit/přípustná četnost 

překročení za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg/m
3
/24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg/m
3
/3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m
3
/18 

Oxid dusičitý 1 rok 40 µg/m
3
  

Oxid uhelnatý 
Max. denní osmihodinový 

klouzavý průměr  
10 mg/m

3 

Suspendované částice 

frakce prachu PM10 

24 hodin 50 µg/m
3
 

Suspendované částice 

frakce prachu PM10 

1 rok 40 µg/m
3 

Benzen 1 rok 5 µg/m
3 

Olovo 1 rok 0,5 µg/m
3 

Emisní limity pro oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) a oxid siřičitý (SO2) jsou 

hodnoceny dle přílohy č. 1 vyhlášky MŢP č. 205/2009 Sb., (viz Tabulka č. 8) emisní limity 

pro tuhé znečišťující látky (TZL) jsou uvedeny dle přílohy č. 1, část II, kap. 3.7 nařízení 

vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 
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Tabulka 8: Emisní limity pro vybrané znečišťující látky dle přílohy č. 1 vyhlášky MŢP č. 205/2009 Sb.
11, 12

 

Znečišťující látka Emisní limit 

Oxid uhelnatý (CO) 800 mg/m
3
 

Oxidy dusíku (jako NO2) 500 mg/m
3
 

Oxid siřičitý (SO2) 2 500 mg/m
3
 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 20 mg/m
3
 

Pro hodnocení emisí v roce 2009 byly pouţity údaje od firmy Inpek s.r.o. Údaje 

z měření emisí v roce 2010 byly pouţity od firmy Ekome s.r.o. Měřící místo je umístěno 

na plošině u filtračního zařízení a nízkého komínu z filtračního zařízení. Toto měřící 

místo zcela nevyhovuje předpisu ČSN ISO 9096, Stacionární zdroje emisí - Stanovení 

hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální 

gravimetrická metoda – příloha E a to z důvodu nedostatečné délky rovného úseku před 

měřícím profilem a výduchem do atmosféry. 

Pro měření tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu byla pouţita odběrová 

aparatura, která se skládá z topené odběrové sondy, zachycovače, chladiče, měřící clony, 

plynových hodin, regulačního a uzavíracího ventilu a vývěvy. Měření bylo provedeno 

manuální gravimetrickou metodou v podmínkách isokinetického odběru vzorku odpadního 

plynu. Vzorek plynu byl prosáván přes kondiciovaný a zváţený plochý filtr 

s borosilikátových vláken. Měření plynných anorganických emisí a pomocných veličin byl 

pouţit systém ENDA – 1800 P od firmy Horiba. Tento systém tvoří odběrová sonda 

s primárním filtrem, vytápěné odběrové vedení, jednotka úpravy vzorku ES-250 

a analyzátory CFA 321A a CMA 331A. Vzorek byl odebírán sondou, vedením vytápěným 

na 140 °C do jednotky úpravy vzorku. Zde vzorek prochází přes zachycovač SO3, konvertor 

NO2 – NO a jemný filtr do čerpadla vzorku. Za čerpadlem se vzorek ochlazuje na teplotu 

5 °C a pokračuje dál do analyzátorů. Jako referenční plyn pro analyzátory se pouţívá okolní 

vzduch, který se čistí a odebírá jako samotný vzorek. Analyzátory pracují na principu 

nedisperzní infračervené absorpce (NDIR) s modulací střídání proudů. Analyzátor 

vyhodnocující obsah kyslíku (O2) pracuje na principu magnetopneumatické analýzy. 
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Pro výpočet emisních látek v ovzduší byl pouţit výpočetní program firmy IDEA-

ENVI s.r.o. Valašské Meziříčí. Program je zpracován dle metodiky SYMOS 97, která byla 

vydána jako metodický pokyn Odboru ochrany ovzduší MŢP ČR. Metodiku SYMOS 97 

zpracoval Český hydrometeorologický ústav Komořany. Metodika SYMOS´97 je ve 

smyslu § 17 odstavce 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 

závaznou metodou. 

Vyhodnocení analýzy vod z odtokové části odlučovače ropných látek (ORL) jsem 

pouţil laboratorní výsledky firmy Patok a.s., která smluvně provádí pravidelný monitoring 

ORL. Účinnost odlučovače ropných látek je měřen podle limitních hodnot stanovených 

v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Vzhledem k tomu, ţe parametr 

NEL není ve změně tohoto předpisu č. 229/2007 Sb., a v obalovně HERKUL a.s. je tato 

hodnota pro ORL stále měřena, uvádím zde limitní hodnotu NEL ze staršího nařízení vlády 

(viz Tabulka č. 9). 

Tabulka 9: Limitní hodnoty pro ORL podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění 
13

 

Parametr Limitní hodnota Jednotka 

NEL * 0,50 mg/l 

NL 30,0 mg/l 

pH 6,5 – 8,5 - 

Pozn. * Limitní hodnoty NEL nejsou zaneseny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v pozdější znění 

č. 229/2007 Sb., proto pouţívám tento předpis z roku 2003. 

Kontrola vzorku odpadní vody z odlučovače ropných látek probíhá za vyústěním do 

retenční nádrţe, kontrolní vzorek byl vyhodnocen v laboratořích ALS Laboratory Group 

Czech Republic. Vzorek odpadní vody neobsahoval ţádné nebezpečné vlastnosti dle 

vyhlášky MŢP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

5.3 Postup řešení při stanovení environmentálních aspektů  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe kaţdý provoz obalovny asfaltových směsí částečně 

ţivotní prostředí poškozuje, výrobní proces jsem analyzoval a stanovil místa moţného 

znečištění či úniku. Analýza environmentálního postavení vychází ze stanovení jednotlivých 
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environmentálních aspektů, které mají vliv na ţivotní prostředí v celém procesu 

technologické výroby asfaltové směsi. Jak je znázorněno na Obrázku č. 21, při jednotlivých 

částech procesu obalovna ovlivňuje nejvíce ţivotní prostředí v následujících oblastech: 

1. Ovzduší  

2. Odpadní vody  

3. Vliv na půdu  

4. Spotřeba zdrojů energie 

5. Odpadové hospodářství.  

V těchto oblastech jsem stanovil následující environmentální aspekty (EA): 

 Ovzduší – Prašnost (EA 01), 

 Ovzduší – Výpary (EA 02), 

 Ovzduší – Emise do ovzduší (EA 08),  

 Ovzduší – Zplodiny z výfukových plynů (EA 09), 

 Voda, půda – Kondenzát kompresoru (EA 03), 

 Voda, půda – Únik ropných látek (EA 04), 

 Spotřeba zdrojů – Spotřeba elektrické energie a zemního plynu (EA 05), 

 Odpady O – Odpadové hospodářství (EA 06), 

 Odpady N – Odpadové hospodářství (EA 07). 

Při tvorbě analýzy environmentálního postavení jsem vytvořil přehledné schéma 

technologického procesu s vyznačenými jednotlivými environmentálními aspekty 

(viz Obrázek č. 21). Jednotlivé EA jsem stanovil ve spolupráci s odpovědnými osobami 

výrobce, na základě prostudování poskytnuté provozní dokumentace a dlouhodobým 

pozorováním všech procesů výroby probíhajících na obalovně. Identifikované EA musí být 

provozovatelem obalovny asfaltových směsí v pravidelných termínech monitorovány, 

kontrolovány a zavedeny do registru EA. Dále EA potenciálně poslouţí jako informace, 

kde jsou moţná místa pro další zlepšování, způsob monitorování a měření a ochraně 

ţivotního prostředí při výrobním procesu. 
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Obrázek 21: Environmentální aspekty v technologickém procesu výroby asfaltových směsí HERKUL a.s. 
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V návrhu registru environmentálních aspektů (viz Tabulka č. 10) jsem popsal jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí, které jsou ovlivněny výrobou asfaltové směsi v obalovně, činnost, 

při které environmentální aspekt vzniká, místo vzniku, škodlivina, hodnota stanoveného limitu 

a závaţnost na dopad na ţivotní prostředí. Tento registr navazuje na schéma technologického 

procesu s vyznačenými environmentálními aspekty (viz Obrázek č. 21). Nutný monitoring 

jednotlivých environmentálních aspektů je uveden v Tabulce č. 11. 

Tabulka 10: Návrh registru EA pro obalovnu HERKUL a.s. 

EA Sloţka ŢP Činnost Místo vzniku 
Environmentální 

dopad 

01 Ovzduší 
Manipulace, 

haldování 
Skládky kameniva Prašnost 

02 Ovzduší 
Manipulace s 

asfaltem 

Zásobník asfaltu, 

přečerpávání 
Výpary asfaltu 

03 Voda, půda 
Kondenzát 

kompresoru 
Kompresor 

Kondenzát 

s obsahem ropných 

látek  

04 Voda, půda Výroba, údrţba 
Výrobní proces, 

odstávka, údrţba  
Úkapy – ropné látky 

05 
Neobnovitelné 

zdroje 
Provoz, údrţba  

Předehřev a udrţení 

provozní teploty 

Zvýšená spotřeba 

plynu/elektřiny 

06 Odpady O (ostatní) Provoz, údrţba Celý provoz 
Odpadové 

hospodářství 

07 
Odpady N 

(nebezpečné) 
Provoz, údrţba Celý provoz 

Odpadové 

hospodářství 

08 Ovzduší Sušení, zahřívání Sušící buben Emise do ovzduší 

09 Ovzduší Doprava 
Nakládka hotové 

směsi 

Emise výfukových 

plynů 
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Tabulka 11: Návrh registru monitorování a měření EA pro obalovnu HERKUL a.s. 

EA Zákonný předpis 

Hodnota 

stanoveného 

limitu 

Závaţnost 

dopadu na ŢP 
Způsob měření 

01 Zák. č. 86/2002 Sb. 0 únik  ABC 121 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min. 

1 ročně 

02 Zák. č. 86/2002 Sb. 0 únik  ABC 121 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

03 

Zák. č. 185/2001 Sb. 

dokumentace 

provozovatele 

0 znehodnocení ABC 211 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

04 

Zák. 185/2001 Sb. 

dokumentace 

provozovatele 

100% mimo 

zemědělskou půdu 
ABC 221 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

05 
Plán a kontrola 

optimální spotřeby 

100% účinnost 

opatření 
ABC 313 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

06 

Zák. č. 185/2001 Sb. 

dokumentace 

provozovatele 

Není ABC 111 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

07 
Souhlas k nakládání s N 

odpady 

100% v souladu 

s předpisy 
ABC 221 

vedoucí provozu 

průběţně/interní audit min 

1 ročně 

08 
Legislativní povinnost 

Zák. č. 86/2002 Sb. 

100% v souladu 

s předpisy 
ABC 311 

1 ročně měření 

autorizovanou osobou 

09 
Dokumentace 

provozovatele 
0 únik ABC 321 Neměří se  

Závaţnost dopadu na ţivotní prostředí uvedených v Tabulce č. 11 vychází z hodnot, 

které jsou uvedeny v Tabulce č. 12. 
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Tabulka 12: Hodnoty závaţnosti dopadu na ŢP, které jsou uvedeny v Tabulce č. 11. 

Vliv Závaţnost 

A – Vliv na ţivotní prostředí 1 – nepatrná 

B – Vliv na BOZP 2 – nízká 

C – Moţnost havárie 3 – stav v mezích 

 4 – těsně pod limitem 

 5 – nesplnění limitů 

Technologický proces z hlediska environmentálních aspektů jsem si rozdělil do čtyř 

následujících zón:  

1) vstupní,  

2) výrobní,  

3) zkušební,  

4) expediční.  

Toto rozdělení v praktické části pouţívám pro lepší přehlednost sloţitého 

technologického procesu a v jaké konkrétní části tohoto procesu zaznamenávám důleţité 

environmentální aspekty. 

Vstupní zónu, do které přicházejí vstupní zdroje, provádí se zde vstupní kontroly 

pouţívaných materiálů, jejich uloţení a základní dávkování minerálních látek a příměsí 

asfaltů, charakterizují environmentální aspekty prašnost a výpary, které mají nepříznivý 

vliv na kvalitu ovzduší. Primární prašnost vzniká při skladování a dávkování kameniva 

a také ji tvoří výpary při plnění horké asfaltové směsi do zásobníku.  

Při environmentálním aspektu primární prašnosti (EA 01) je především nutné dbát na: 

 řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jeţ 

vykazují sklony k prášení, 

 úzkostlivě udrţovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě, 

 v případě potřeby zvlhčovat povrch manipulačních ploch a příjezdové komunikace na 

obalovně a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků, 
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 zajistit ozelenění nezpevněných ploch a dbát o jejich údrţbu. 

Sledovaným environmentálním aspektem ve vstupní zóně jsou také výpary 

nebezpečných těkavých látek při přečerpávání horkého asfaltu (EA 02). V tomto případě je 

především nutné dbát na minimalizaci plynných emisí, zejména na: 

 udrţování dokonalého technického stavu na čerpacím zařízení v provozu obalovny, 

 ověřovat, zda dodavatel asfaltu udrţuje v dokonalém technickém stavu všechna 

obsluţná zařízení na cisterně včetně hadic, spojovacích ventilů, atd.  

 provádění činností a manipulací odborně proškolenou obsluhou ze strany 

dodavatele asfaltu a proškoleným zaměstnancem obalovny HERKUL a.s. 

Ve vstupní zóně vzniká také jeden ze zbytkových odpadů. Při přečerpávání asfaltu se 

z přečerpávacího zařízení formou úkapů vrací po jeho stěnách část čistého asfaltu, který se 

rovnou zachytávaná do sběrných nádob a je moţné jej po vychladnutí a ztuhnutí dále 

vyuţít. Tento odpad ale není samostatně kvalifikován jako environmentální aspekt.  

Ve výrobní zóně při samotném procesu míchání asfaltové směsi jsou asfaltové směsi 

přechodně skladovány v zásobnících před dávkováním. Asfalt a asfaltová směs musí mít 

stálou teplotu jak před vstupem do výrobního procesu, tak i po jejím vyrobení, čímţ se 

objevuje další environmentální aspekt, kterým je spotřeba elektrické energie a spotřeba 

zemního plynu (vyuţívání neobnovitelných zdrojů a fosilních paliv).  

Efektivní spotřeba elektrické energie a zemního plynu (EA 05) je zajištěna: 

 pravidelnou kontrolou, údrţbou a prováděním pravidelných revizí na zařízení 

 prováděním pravidelných a přesných odečtů stavu spotřeby elektrické energie 

a zemního plynu, 

 statistickým vyhodnocováním spotřeby energie a zemního plynu na jednu tunu 

výrobku, 

 provádění všech činností a manipulací odborně proškolenou obsluhou. 

Ve výrobní zóně se jiţ začínají zvyšovat nároky na odpadové hospodářství (EA 06 

a EA 07). Jde o odpady ostatní, které vznikají při výrobním procesu. Jsou to především 

nestandardní velikosti kameniva. Větší zůstanou na sítě a jsou vyhozeny a přebytečný 

prach jde do zásobníku. Ve výrobní zóně můţe dojít i ke vzniku nebezpečných odpadů, 

především při pravidelné údrţbě nebo při odstávce, která se provádí za účelem komplexní 
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údrţby na zařízení. Negativní vliv na ţivotní prostředí, tedy vznik dalších nebezpečných 

odpadů, vzniká při míchání asfaltové směsi v míchací věţi. V tomto procesu je důleţitý 

environmentální aspekt spojený s moţnými úkapy či únikem ropných látek, ovlivňující 

kvalitu vody a půdy (EA 03 a EA 04).  

Správné nakládání s odpady je zde zajištěno: 

1. dodrţováním platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, 

2. vyuţíváním správných shromaţďovacích prostředků na odpady a jejich dostatek, 

3. proškolenou odborně způsobilou obsluhou, 

4. pravidelnou kontrolou v místech kde byly aspekty zjištěny, 

5. vyuţitím všech dostupných preventivních opatření proti vzniku nebezpečných odpadů.  

Nejvíce sledovaný environmentální aspekt ve výrobní zóně je mnoţství emitujících 

látek z procesu sušení, zahřívání a odprašování (EA 08). S ohledem na skutečnost, ţe 

obalovna asfaltových směsí HERKUL a.s. patří podle zákona o ovzduší mezi velké zdroje 

znečišťování ovzduší, jsou na ni proto kladeny vysoké legislativní poţadavky. V této zóně 

jsem našel moţnosti, jak stanovit návrh na zlepšení dopadu obalovny asfaltových směsí 

HERKUL a.s. na ţivotní prostředí.   

Obecná pravidla pro zajištění souladu s povinnostmi v oblasti ovzduší jsou: 

1. dodrţování platné legislativy v oblasti ovzduší, 

2. pravidelná údrţba a revize zařízení, 

3. provádění kontrol stavu emitujících látek do ovzduší osobou oprávněnou, 

4. pravidelná kontrola v místech kde byly aspekty zjištěny, 

5. vyuţití všech dostupných preventivních opatření, proti moţnému znečištění ovzduší.  

Dodavatelem technologie je doporučována výška komínu 24 m. Předmětem mého 

dalšího výzkumu bude zjistit, zda zvolená výška komínu je v podzimním a jarním období 

při jiţ tak špatných klimatických podmínkách ještě dostatečná.   

Zkušební zóna patří mezi nejméně ohroţené zóny environmentálními aspekty ze strany 

výrobce asfaltových směsí společnosti HERKUL a.s. Na provádění laboratorních zkoušek byla 

vybrána společností HERKUL a.s. akreditovaná společnost NIEVELT Labor Praha, spol. 

s r.o., která má jednu ze svých akreditovaných laboratoří v samostatné budově v areálu 
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společnosti HERKUL a.s. NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o. Zde má svoje zaměstnance, kteří 

provádějí všechny laboratorní zkoušky a samostatně se starají o nezávislý chod laboratoře.   

Expediční zóna (viz Obrázek č. 22) je nejvíce frekventovanou zónou. Po dokončení 

výroby zde dochází k nakládce asfaltových směsí do nákladních aut, která čekají v řadě na 

ošetření a naplnění. Můţe zde docházet k úkapům ropných produktů a také k vyšší koncentraci 

výfukových plynů, environmentální aspekty ovlivňující půdu, odpadní vody a kvalitu ovzduší 

(EA 04 a EA 09). 

 

Obrázek 22: Expediční zóna – místo nakládky vyrobené směsi (foto: Eisenhammer, 2010) 

Předcházet moţnému znečištění lze tak, ţe: 

 všechna vozidla a stroje výrobce prochází pravidelným servisem,  

  neprovádí zbytečné přejezdy, 

 vozidla se na obalovně dlouhodobě neodstavují, 

 běh jejich motorů naprázdno je výslovně zakázán, 

 technické zařízení vyuţívající spalovacích motorů splňují emisní normu EURO 5. 
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6 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

V této kapitole hodnotím výsledky měření hodnot podle stanovených metodik 

a zákonných profilů, které jsou uvedeny v kapitole 5.2. Pro přehlednost jsem výsledky 

rozdělil do jednotlivých oddílů environmentálních rizik, které vzešly ze stanovení 

environmentálního profilu a které obalovna HERKUL a.s. výrazně ovlivňuje: 

a) Ovzduší 

Imisní hodnoty znečištění v roce 2008 při spalování zemního plynu je maximum 

krátkodobých hodnot NO2 dosaţeno v referenčním bodě 1 (Vtelno) o hodnotě 120,3 

µg/m
3
, a to je cca 60 % imisního limitu (200 µg/m³). Pro parametr PM10 má krátkodobé 

maximum v referenčním bodě 3 (Obrnice) hodnotu 32,7 µg/m
3
, coţ je cca 65 % imisního 

limitu (50 µg/m
3
). Příslušné průměrné roční koncentrace v uvedených bodech jsou 0,930 

µg/m
3
 pro NO2, tj. cca 2,3 % imisního limitu (40 µg/m³) a 0,099 µg/m

3
, tj. cca 0,25 % 

imisnímu limitu (40 µg/m³) pro PM10 (viz Tabulka č. 13).   

Tabulka 13: Imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší při spalování zemního plynu obalovny 

HERKUL a.s. v roce 2008 

Referenční bod 

SO2 

1h-1rok 

µg/m
3 

NO2 

1h-1rok 

µg/m
3 

CO 

8h-1rok 

µg/m
3 

CxHy 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

TOC 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

PM10 

24h-1rok 

µg/m
3 

1 0,3-0,002 120,3-0,93 7,8-0,062 0,4-0,001 0,7-0,005 12,1-0,034 

2 0,1-0,001 48,4-0,467 3,1-0,032 0,4-0,001 0,3-0,003 14,2-0,030 

3 0,1-0,001 35,1-0,396 2,3-0,031 0,9-0,002 0,2-0,002 32,7-0,099 

4 0,1-0,001 30,9-0,289 2,0-0,021 0,4-0,001 0,2-0,002 15,9-0,039 

Vysvětlivky k tabulce: CxHy – Uhlovodíky; TOC – Celkový organický uhlík (Total organic carbon);  

PM – polétavý prach 

Při spalování propan-butanu má maximum krátkodobé koncentrace hodnot NO2 

v referenčním bodě 1 (Vtelno) hodnotu 54,6 µg/m
3
, a to je cca 27 % imisního limitu. Pro 

PM10 má krátkodobé maximum v referenčním bodě 3 (Obrnice) hodnotu 32,7 µg/m
3
, coţ 

je cca 65 % imisního limitu. Příslušné průměrné roční koncentrace v uvedených bodech 

jsou 0,420 µg/m
3
 pro NO2 (cca 1% imisního limitu) a 0,112 µg/m

3
 (cca 0,3 % limitu) pro 

PM10 (viz Tabulka č. 14).  
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Tabulka 14: Imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší při spalování propan-butanu obalovny 

HERKUL a.s. v roce 2008 

Referenční bod 

SO2 

1h-1rok 

µg/m
3 

NO2 

1h-1rok 

µg/m
3 

CO 

8h-1rok 

µg/m
3 

CxHy 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

TOC 

1/2-1rok 

µg/m
3 

PM10 

24h-1rok 

µg/m
3 

1 0,1-0,001 54,6-0,420 7,2-0,057 0,4-0,001 0,8-0,006 12,1-0,064 

2 0,0-0,000 21,8-0,211 2,9-0,029 0,4-0,001 0,3-0,003 14,2-0,047 

3 0,1-0,000 15,8-0,180 2,3-0,030 0,9-0,002 0,2-0,003 32,7-0,112 

4 0,0-0,000 13,9-0,131 1,9-0,019 0,4-0,001 0,2-0,002 15,9-0,049 

Vysvětlivky k tabulce: CxHy – uhlovodíky; TOC – Celkový organický uhlík (Total organic carbon);  

PM – polétavý prach 

V Tabulce č. 15 jsou uvedeny znečišťující látky v roce 2008, kde pro acetaldehyd, 

benzen a formaldehyd jsou výsledky uvedeny v µg/m
3
 a pro polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH) v ng/m
3
. Průměrná roční koncentrace PAH dosahuje maxima v referenčním 

bodě 3 (Obrnice) ve směru převládajících směrů větru ze západu o hodnotě 0,05 ng/m
3
. Podle 

nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je cílový limit 

ročního aritmetického průměru PAH vyjádřen jako benzo[a]pyren a je určen hodnotou 

1 ng/m
3
. Z hlediska dlouhodobých hodnot je tak dosaţeno cca 5 % limitu. 

Tabulka 15: Znečišťující látky z rozptylové studie znečištění ovzduší při provozu  obalovny  HERKUL a.s.  

Referenční 

bod 

Acetaldehyd 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

Benzen 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

Formaldehyd 

1/2h-1rok 

µg/m
3 

TV/TS 

PAH 

1/2h-1rok 

ng/m
3 

TV/TS 

1 0,5-0,004 0,4-0,003 1,2-0,009 2/4 4,5-0,04 2/4 

2 0,2-0,002 0,2-0,002 0,5-0,005 1/2 3,4-0,02 1/1 

3 0,2-0,002 0,1-0,002 0,3-0,004 1/2 7,4-0,05 1/1 

4 0,1-0,001 0,1-0,001 0,3-0,003 1/1 3,7-0,02 1/1 

Vysvětlivky k tabulce: TV/TS - třída větru/třída stability 

Měření v roce 2009 (viz Tabulka č. 16) probíhalo za provozu o výkonu obalovny 

100 - 130 t/hod balené směsi (konkrétně ACO 11S), doba měření byla realizována od 

07.55 hod do 12.25 hod. Měřící místo bylo umístěno na svislém rovném úseku komína za 
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tkaninovým filtrem a odtahovým ventilátorem. Měřící místo svým umístěním neodpovídá 

poţadavkům normy ČSN 12 4070 (Zařízení odlučovací, Metody měření veličin) z důvodu 

délky přímého neměnného úseku potrubí před a za odběrovým místem, ale technické 

řešení odvodu odpadního plynu neumoţnilo vyuţití jiného místa.  

Měrné výrobní emise uvedené v souhrnných výsledcích měření jsou stanoveny jako 

poměr hmotnostního toku znečišťující látky k výkonu obalovny. Tyto faktory jsou platné pro 

srovnatelné podmínky technologického procesu za předpokladu obdobného technického stavu 

technologického zařízení v čase měření. Koncentrace emisí jsou uvedeny v suchém plynu při 

normálních podmínkách (tj. 0 °C; 101,325 kPa). V Tabulce č. 16 jsou uvedeny výsledky 

měření objemového toku spalin a v Tabulce č. 17 jsou výsledky měření emisí tuhých 

znečišťujících látek. 

Tabulka 16: Výsledky měření objemového toku spalin v ţalobně HERKUL a.s. v roce 2009 

Měření 
Průměr naměřených 

hodnot 
Jednotka  

Atmosférický tlak 97,68 kPa 

Průřez potrubí 0,7698 m
2
 

Teplota spalin 60,9 °C 

Statický tlak spalin -0,031 kPa 

Dynamický tlak spalin 49 Pa 

Hustota spalin 1,229 kg/m
3
 při normálních podmínkách 

Střední rychlost spalin 10,09 m/s 

Objemový tok vlhkých spalin 22 023 m
3
/h při normálních podmínkách 

Objemový tok suchých spalin 18 555 m
3
/h při normálních podmínkách 

Tabulka 17: Výsledky měření emisí tuhých znečišťujících látek v obalovně HERKUL a.s. v roce 2009 

Měření 
Průměr naměřených 

hodnot 
Jednotka 

Isokinetický poměr vzorkování 1,04  

Referenční obsah O2 17 % obj. 
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Pokračování Tabulky č. 17 

Měření 
Průměr naměřených 

hodnot 
Jednotka 

Obsah O2 ve spalinách 12,86 % obj. 

Obsah CO2 ve spalinách 4,88 % obj. 

Vlhkost spalin 15,71 % obj. 

Fiktivní vlhkost spalin 0,150 kg/m
3
 při n.p. 

Mnoţství kondenzátu 247 ml 

Hmotnost zachycených částic 0,0013 g 

Průtok vzorku spalin 4,250 m
3
/h při n.p. 

Odebraný objem suchých spalin 1,792 m
3
 při n.p. 

Odebraný objem vlhkých spalin 2,125 m
3
 při n.p. 

Teplota vzorku spalin 7,5 °C 

Podtlak vzorku spalin -25,725 kPa 

Koncentrace TZL ve vlhkých spalinách 0,6 mg/m
3
 při n.p. 

Koncentrace TZL v suchých spalinách 0,7 mg/m
3
 při n.p. 

Koncentrace TZL v v suchých spalinách 

při O2 ref. 
0,3 mg/m

3 
při n.p. 

Hmotnostní tok TZL 13 g/h 

Vysvětlivky k tabulce: n.p. - normální podmínky, TZL – tuhé znečišťující látky 

Údaje uvedené v Tabulce č. 18 vychází z průměrných naměřených hodnot a pro porovnání 

uvádím také emisní limitní hodnoty.  
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Tabulka 18: Souhrnné výsledky měření emisí v obalovně HERKUL a.s. v roce 2009 

Parametr 
Emisní limit 

mg/m
3
 

Průměrná naměřená hodnota 

mg/m
3
 

Oxid uhelnatý  800 432  

Oxidy dusíku (jako NO2) 500  44,6  

Oxid siřičitý 2 500 11,4  

Tuhé znečišťující látky 20 0,3  

Hodnoty naměřené v roce 2009 nenasvědčují překročení emisních limitních hodnot 

a ani se jim neblíţí, ale při bliţším prostudování průměrných výsledných emisních hodnot jsem 

zjistil, ţe například maximální naměřená hodnota oxidu uhelnatého byla 778 mg/m
3
, coţ je 

téměř limitní stav, proto v Tabulce č. 19 jednotlivé hodnoty rozepisuji pro jednotlivá měření 

v čase.  

Tabulka 19: Výsledky kontinuálního měření plynných emisí v obalovně HERKUL a.s. 

v roce 2009 po 30 min 

Čas 
CO 

mg/m
3
 

NO2  

mg/m
3
 

SO2 

mg/m
3
 

07.55 - 08.25 134,2 45,1 10,9 

08.25 - 08.55 228,7 45,2 11,4 

08.55 - 09.25 501,8 44,9 11,4 

09.25 - 09.55 507,7 44,9 11,5 

09.25 - 09.55 468,5 45,0 11,5 

09.55 - 10.25 754,9 44,8 11,5 

10.55 - 11.25 778,0 45,2 11,7 

11.25 - 11.55 334,7 43,5 11,3 

11.55 - 12.25 179,2 42,5 11,8 

Předepsaný 

limit 
800 500 2 500 
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Jak je z hodnot uvedených v Tabulce č. 19 patrné, dosaţení limitu se nejvíce blíţí 

hodnota oxidu uhelnatého a to mezi 10 hod. a 11 hod. V ostatních případech byly hodnoty 

výrazně pod předepsaným emisním limitem. Na Obrázku č. 23 jsou naměřené hodnoty CO 

ve vztahu k 30 min měření v roce 2009 pro větší přehlednost graficky znázorněny.  

 

Obrázek 23: Hodnoty oxidu uhelnatého při kontinuálním měření v obalovně HERKUL a.s. v roce 2009 

Obalovna byla spuštěna v září 2009 a výrobce garantoval dodrţení všech 

předepsaných zákonných limitů. Při měření v listopadu téhoţ roku však byla hodnota 

oxidu uhelnatého těsně pod předepsaným zákonným limitem. Na základě této skutečnosti 

jsem se proto rozhodl na tento údaj zaměřit, protoţe z pohledu všech garancí výrobce 

a také hodnotám z rozptylové studie, těchto vysokých hodnot nemělo být zdaleka 

dosaţeno. Teplota v době měření byla kolem 0 °C. Usuzuji proto, ţe tento problém mohl 

vyvstat díky nevhodným klimatickým podmínkám a inverznímu stavu. Nicméně 

ani v tomto případě by provoz obalovny HERKUL a.s. neměl výrazně ovlivňovat ţivotní 

prostředí. Zaměřil jsem se tedy také na periodické měření emisí v dalším období.  

V roce 2010 proběhlo další měření emisí. Průměrné hodnoty z tohoto monitorování 

jsou uvedeny v Tabulce č. 20. Měření proběhlo opět v říjnovém měsíci a podmínky byly 

podobné jako při měření v roce 2009, tzn., ţe teplota v době měření byla opět kolem 0 °C 
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a za dobu měření bylo vyrobeno cca 345 t obalované směsi (konkrétně ACO 11S – 270 t, 

ACO 8 – 10 t, ACP 16+ - 65 t), coţ je o cca 160 t více neţ v roce 2009. 

Tabulka 20: Souhrnné výsledky měření emisí v obalovně HERKUL a.s. v roce 2010 

Parametr 
Emisní limit 

mg/m
3
 

Průměrná naměřená 

hodnota 

mg/m
3
 

Oxid uhelnatý  800 200 

Oxidy dusíku (jako NO2) 500 42 

Oxid siřičitý  2 500 11 

Tuhé znečišťující látky 20 0,35 

Emisní limitní hodnoty naměřených látek opět nedosáhly předepsaných limitů 

a sledovaný obsah oxidu uhelnatého je o 232 mg/m
3 

niţší v průměrné hodnotě měření neţ 

v roce 2009. Pro lepší prezentaci výsledků opět uvádím v Tabulce č. 21 jednotlivá měření 

v čase. 

Tabulka 21: Výsledky kontinuálního měření plynných emisí v obalovně HERKUL a.s.  

v roce 2010 po 30 min 

Čas 
Oxid uhelnatý 

mg/m
3
 

Oxidy dusíku (jako NO2 ) 

mg/m
3
 

Oxid siřičitý 

mg/m
3
 

06.35 - 07.05 147 22 11 

07.05 - 07.35 192 30 11 

07.35 - 08.05 243 30 11 

08.05 - 08.35 200 28 11 

08.35 - 09.05 169 26 11 

09.05 - 09.35 207 26 11 

09.35 - 10.05 271 27 11 

10.05 - 10.35 358 27 11 

Předepsaný limit 800 500 2 500 
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Zjištěné hodnoty hmotnostního toku znečišťujících látek CO, SO2, NO2 a TZL jsou niţší 

neţ hraničící hodnoty, od kterých se uplatní jejich emisní limit hmotnostní koncentrace. 

V roce 2010 byly hodnoty oxidu uhelnatého výrazně niţší neţ v roce 2009. Bohuţel 

měření bylo ukončeno dříve neţ v roce 2009, kdy maximálních hodnot bylo dosaţeno 

v pozdějším časovém úseku, proto nejde úplně maximální hodnoty oxidu uhelnatého hodnotit. 

Na Obrázku č. 24 je graficky znázorněn vývoj naměřených hodnot CO v jednotlivých 

časových intervalech. 

 

Obrázek 24: Hodnoty oxidu uhelnatého při kontinuálním měření v obalovně HERKUL a.s. v roce 2010 

V roce 2011 měření ještě neproběhlo, mohu pouze porovnat jednotlivá měření v letech 

2009- 2010 a porovnat je s předpoklady rozptylové studie a pro přehlednost uvádím v Tabulce 

č. 22 jednotlivé průměrové hodnoty s předepsaným zákonným limitem. 
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Tabulka 22: Porovnání naměřených hodnot v obalovně HERKUL a.s. v roce 2009 a 2010 

Znečišťující látka 
Emisní limit 

mg/m
3
 

Průměrná naměřená hodnota 

mg/m
3
 

Rok 2008* Rok 2009 Rok 2010 

Oxid uhelnatý 800 180 432 200 

Oxidy dusíku (jako NO
2
) 500 230 44,6 42 

Oxid siřičitý 2 500 230 11,4 11 

Tuhé znečišťující látky 20 4 0,3 0,35 

Vysvětlivky k tabulce: * Imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší 

Oproti předepsaným zákonným emisním limitům oxidu siřičitého a tuhých 

znečištěných látek jsou naměřené hodnoty v Tabulce č. 22 překvapivě nízké. Po spuštění 

provozu obalovny v roce 2009 byly tyto hodnoty lehce zvýšeny, ale stále nepřekročili 

hodnotu emisního limitu.  

 

Obrázek 25: Průměrné roční hodnoty oxidu uhelnatého obalovně HERKUL a.s. v letech 2009 -  2010  

včetně imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší v roce 2008 

Hodnoty oxidu uhelnatého v roce 2009 a 2010 oproti předpokladu z rozptylové studie 

byly v roce 2009 zvýšeny, a jak je uvedeno v Obrázku č. 23, dokonce v jednotlivém úseku 
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měření bylo téměř dosaţeno předepsaného limitu 800 mg/m
3
. V roce 2010 uţ hodnota 

koncentrace byla niţší, zhruba na stejné úrovni předpokladu z rozptylové studie, tj. 180 mg/m
3
 

respektive 200 mg/m
3
. V Obrázku č. 25 je vidět průběh průměrných naměřených hodnot 

v grafu. 
 
 

 

Obrázek 26: Průměrné roční hodnoty oxidu dusíku v obalovně HERKUL a.s. v letech 2009 -  2010  

včetně imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší v roce 2008 

Emisní limit oxidu dusíku je 500 mg/m
3
 a jak je patrné z Obrázku č. 26 těchto hodnot 

v roce 2009 a 2010 nebylo dosaţeno. Naměřené hodnoty byly v průměru téměř totoţné, 

44,6 mg/m
3 

v roce 2009 a 42 mg/m
3
 v roce 2010. Hodnoty koncentrace v době zpracování 

EIA byly předpokládány daleko větší, takţe v tomto ohledu má obalovna, podle 

naměřených emisních hodnot, minimální vliv na ţivotní prostředí. 

V Obrázku č. 27 jsou zaneseny emisní hodnoty koncentrací oxidu siřičitého v letech 

2009 aţ 2010. Vzhledem k tomu, ţe je emisní limit pro oxid siřičitý (2 500 mg/m
3
) ve 

srovnání s naměřenými hodnotami více jak 100 menší (průměrné hodnoty v měřeném 

období jsou 11,4 mg/m
3 

a 11 mg/m
3
), není tento emisní limit v grafu vyznačen, protoţe by 

ztratil vypovídající schopnost. I z v tomto hledisku environmentálního aspektu jsou vlivy 

na ţivotní prostředí obalovny HERKUL a.s. minimální. A i v tomto případě hodnoty EIA 

byly daleko větší neţ reálná měření.  
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Obrázek 27: Průměrné roční hodnoty oxidu siřičitého v obalovně HERKUL a.s. v letech 2009 -  2010  

včetně imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší v roce 2008 

Sledovanou hodnotou na obalovně asfaltových směsí HERKUL a.s. je hodnota emisí 

tuhých znečištěných látek (TZL), které jsou graficky znázorněny na Obrázku č. 28. 

Vzhledem k tomu, ţe emisní limit je v tomto případě stanoven dle zákonných předpisů na 

20 mg/m
3
 a naměřené hodnoty v letech 2009 aţ 2010 jsou výrazně pod touto hodnotou, 

nebyl emisní limit z praktických důvodů v grafu uvedeném na Obrázku č. 28 vyznačen. 

Hodnota emisní koncentrace z roku 2008 z rozptylové studie byla 230 mg/m
3
. V roce 2009 

byla hodnota koncentrace 0,3 mg/m
3 

a v roce 2010 0,35 mg/m
3
. 
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Obrázek 28: Průměrné roční hodnoty TZL v obalovně HERKUL a.s. v letech 2009 -  2010  

včetně imisní hodnoty z rozptylové studie znečištění ovzduší v roce 2008 

Ze všech těchto naměřených hodnot vyplývá, ţe obalovna HERKUL a.s. splňuje 

všechny předepsané zákonné limity ve sledovaném období a i hodnoty předpokládané 

v době zpracování EIA z rozptylové studie. To ţe emisní koncentrace NO, SO2, TZL jsou 

tak nízké a v postatě v celém měřeném období konstantní, je z pohledu ţivotního prostředí 

důleţité zjištění, ale z mého pohledu si myslím, ţe měření je ovlivněno tím, ţe jsou místa 

pro měření emisí nevhodná a měření probíhá na plošině u filtračního zařízení a nízkého 

komínu z filtračního zařízení.  

Jedinou kritickou hodnotou emisní koncentrace jsou naměřené hodnoty oxidu 

uhelnatého v roce 2009. Jak je zmíněno v EIA, areál obalovny leţí v prostředí, které má 

často inverzní charakter v zimním období z průmyslových zdrojů v nedalekém okolí 

a z blízké důleţité dopravní infrastruktury. Měření v roce 2009 a v roce 2010 probíhalo 

v říjnu, tedy v kritickém období z hlediska okolních emisních koncentrací znečištění díky 

inverznímu stavu. Ve své diplomové práci proto navrhuji technické zařízení pro zlepšení 

tohoto environmentálního aspektu sníţení hodnot oxidu uhelnatého pod bezpečnou hranicí 

limitního předpisu (viz kapitola 7). 
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b) Voda 

Dalším hodnoceným environmentálním aspektem a oblastí, kterou jsem zkoumal 

a vyhodnocoval, byly hodnoty odtokové oblasti čištění odlučovače ropných látek. Hodnoty 

naměřené při kontrole odlučovače ze dne 15. 6. 2010 jsou uvedeny v Tabulce č. 23, kde jsou 

rovněţ uvedeny příslušné emisní limity dle v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 

a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

v pozdějším platném znění. Vzhledem k tomu, ţe parametr NEL není ve změně nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., respektive ve změně č. 229/2007 Sb., a v obalovně HERKUL a.s. je 

tato hodnota pro ORL měřena, uvádím zde limitní hodnotu NEL ze staršího nařízení vlády. 

Tabulka 23: Průměrné hodnoty výsledků analýzy vody z odtokové části ORL  

v obalovně HERKUL a.s. v roce 2010 

Parametr Výsledek analýzy Jednotka 
Limitní hodnota dle 

NV č. 61/2003 Sb. 
Vyhodnocení 

NEL * 0,22 mg/l 0,50 Vyhovuje 

NL 48,3 mg/l 30,0 Nevyhovuje 

pH 7,96 - 6,5 – 8,5 Vyhovuje 

Pozn. * Limitní hodnoty NEL nejsou zaneseny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v pozdější znění 

č. 229/2007 Sb., proto pouţívám tento předpis z roku 2003. 

Dne 1. 6. 2010 byly spol. Patok a.s. odebrány při pravidelné kontrole odlučovače 

ropných látek, která vychází z provozně manipulačního řádu, kontrolní vzorky. Laboratorní 

výsledky ze dne 15. 6. 2010 dodané společností Patok a.s., která analýzy vody z odtokové části 

ORL vyhodnotila, potvrdily, ţe byla překročena emisní limitní hodnota u parametru 

nerozpuštěných látek (viz Tabulka č. 23). Společností Patok a.s. bylo doporučeno provést 

výměnu filtrační náplně ORL a kompletní vyčištění odlučovače. 

c) Odpady 

Při procesu výroby asfaltové směsi v obalovně HERKUL a.s. dochází k tvorbě 

dalších odpadů, které vznikají z materiálů, a není moţné je v procesu výroby dále vyuţít. 

S těmito odpady nakládá výrobce stále jako s materiálem, ale jeho vyuţití se mění.  

Jedním z těchto odpadů je kamenivo nestandardní velikosti, které se na sítech 

vzhledem k velikosti nevytřídí a automaticky se ze sít vyhazuje do přistaveného kontejneru 

u obalovny (výsypky) – odpadní nevyuţité kamenivo ve výrobě. Toto kamenivo se vyváţí 
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na povolenou recyklační plochu v areálu společnosti HERKUL a.s. a dále se vyuţívá jako 

stavební materiál například pro zpevňování ploch nebo jako podklad pod vozovky atd. 

Dalším odpadem z výroby s moţností následného vyuţití je přebytečný prach. Prach 

je nedílnou součástí všech frakcí kameniva. Část se ho vrací zpět do výroby a zhruba 

polovinu jiţ není moţné dále vyuţít. Zásobník na zpětný prach má speciální výpust, ze 

které je za pomoci prachových rukávů „přečerpán“, protoţe vzhledem ke své jemné 

konzistenci se chová jako voda. Pokud je prachu více neţ se spotřebuje ve výrobě, vypustí 

se do kontejneru a odveze na skládku. 
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7 VLASTNÍ NÁVRH NA OPTIMALIZACI VLIVU OBALOVNY 

ASFALTOVÝCH SMĚSÍ HERKUL, a.s. NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě výsledků měření, které jsem vyhodnotil v kapitole 6, jsem v této 

diplomové práci navrhnul opatření na zlepšení dopadu obalovny asfaltových směsí 

HERKUL a.s. na ţivotní prostředí v oblastech, které jsem rozdělil na základě analýzy 

environmentální profilu a následného stanovení environmentálních aspektů v tomto 

rozsahu oblastí ţivotního prostředí: 

a) Ovzduší.  

b) Voda. 

c) Odpady. 

Ovzduší je obalovnou asfaltových směsí nejvíce zatěţováno díky technologickým 

procesům, jako je třídění kameniva, míchání sušení směsi pomocí plynového hořáku. 

Emise jsou tvořeny zejména zplodinami ze spalování zemního plynu, pevnými částicemi 

z ohřevu a třídění kameniva a spektrem organických látek z míchání. Zařízení obalovny je 

vybaveno speciálním filtrem a po filtraci jsou zplodiny svedeny do komína. Zjištěné 

koncentrace zaznamenané při periodickém měření jsem vyhodnotil, a i kdyţ obalovna 

splňuje všechny předepsané zákonné limity, v určitých případech a okolnostech jsou tyto 

hodnoty na hranici předepsaného emisního limitu. Technologické zařízení Ammann, které 

bylo uvedeno v roce 2009 do provozu by z mého pohledu takových hodnot dosahovat 

nemělo. Podrobným zkoumáním a konzultacemi s odborníky, zejména s Ing. Janou 

Doušovou, jsem na obalovně HERKUL a.s. tuto problematiku ověřoval přímo na místě. 

Došel jsem k návrhu nového řešení odvedení exhalací z procesu spalování, ohřevu 

a míchaní asfaltové směsi. V této části technologického procesu dochází k největším 

moţnostem ovlivnění ţivotního prostředí, a proto jsem zhodnotil závěry z měření 

a porovnal s limitními hodnotami. Obalovna pracuje s prachem, který vzniká v sušícím 

bubnu. Prach prochází  přes filtrační zařízení, které většinu prachu odvádí do zásobníků a 

zpět do procesu výroby směsi a část jde přes tkaninový filtr do ventilátoru a do ovzduší. Při 

vyšším vytíţení obalovny, ke kterému došlo zvýšením výrobní kapacity na 180 t/hod., není 

tento filtr schopen větší mnoţství prachu zachytit a do ovzduší jde více látek, neţ výrobce 

garantoval. Proto navrhuji nové technické řešení na úpravu filtračního zařízení. 

Toto řešení spočívá v úpravě nového filtračního zařízení AFA 43 od firmy Ammann, 

ventilátorem a hlavně prodlouţení komínu z nynějších 12 m, na 24 m.  
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Filtrační zařízení AFA 43 je moderní a zařízení, které je dodáváno jako doporučená 

komponenta obalovny Ammann Uniglobe 160. Uniglobe 160 je označení typu obalovny 

s výkonem 160 t/hod a v tomto případě je toto zařízení pro tento výkon dostačující. 

Provozovatel obalovny, ale zvýšil produkci obalovny na 180 t/hod a tím pádem jiţ 

výrobcem není garantováno dodané filtrační zařízení. S dodavatelem a distributorem 

technologií Ammann Asphalt GmbH jsem tuto problematiku konzultoval a v této 

diplomové práci navrhuji osazení nového filtračního zařízení, konkrétně typ AFA 57 

a v Obrázku č. 29 jsem barevně označil hlavní rozdíly oproti stávajícímu zařízení AFA 43. 

 

Obrázek 29: Navrhované filtrační zařízení Ammann typ AFA 57 bez plošiny 

Tento typ filtru AFA 57 má oproti stávajícímu AFA 43 hlavní rozdíly v technických 

parametrech (viz Tabulka č. 24), ale hlavně je účinněji řešeno vlastní odsávání 

odfiltrovaných látek do ovzduší pomocí silnějšího ventilátoru (2) delším kanálem čistého 

plynu (9) (Typ AFA 43, tento prvek zcela postrádá) a následně do 24 m komínu (1), coţ je 

výrazný rozdíl oproti jiţ realizovanému filtračnímu zařízení s 12 m komínem. Ostatní 

součásti filtračního tělesa, vstupní odprašovač ze sušícího bubnu (7), těleso filtru (5), horní 

část s čistícím mechanismem (4), šnekový dopravník (3), kanál čistého plynu (9) jsou 
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dostatečně dimenzovány na zvýšený výkon obalovny. Dalším volitelným doplňkem je 

tlumič hluku (10), který v případě obalovny HERKUL a.s. není potřeba. 

Výhodou tohoto typu je, ţe samotná technická náhrada stávajícího filtru bude 

provedena velmi rychle, odstávka podle dodavatele technologie bude trvat maximálně 

jeden den a filtrační těleso má okamţitou účinnost. 

Tabulka 24: Technické parametry filtru AFA 43 a navrhovaného filtru AFA 57 
7
 

Typ filtru AFA 43 57 

Plocha filtru celkem (m) 663 884 

Provozní objem (ml/h) 63 000 84 000 

Počet filtračních kapes 396 528 

Počet hliníkových profilů/pro kapsu 2 2 

Počet čistících mechanismů 3 3 

Výkon motorů pro čistící mechanizmus (kW) 0,25 0,25 

Výměnu stávajícího filtračního zařízení a komína jsem navrhnul z následujících 

důvodů: 

- Výkon obalovny byl plánován na 160 t/hod. Oproti předpokladu byl tento výkon 

zvýšen na 180 t/hod a toto výrazné zvýšení má i dopad na zvýšené koncentrace 

emisních látek do ovzduší. Zvýšené parametry filtru AFA 57 (viz. Tabulka č. 24) 

s vyšším komínem sníţí tento výrazný dopad na ţivotní prostředí na minimální 

mnoţství. V této práci proto navrhuji filtr s větší vnitřní plochou a provozním 

objemem, počtem filtračních kapes. Toto řešení umoţňuje větší absorpci tuhých 

znečišťujících látek a dalších organických látek a zároveň zpracovává přebytek 

vratného fileru zpět do procesu obalovny. 

- Emise ze stávajícího komína ve výšce 12 m přímo ohroţují pracovníky na plošinách 

ve stejné výšce a v místech poloţených výš (viz. Obrázek č. 30) jak tento komín na 

míchací věţi a okolních zásobnících. V případě zvýšených koncentrací oxidu 

uhelnatého můţe dojít k přímému ohroţení zdraví lidí, i vzhledem k tomu, ţe oxid 
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uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, tudíţ je hůř identifikovatelný přímo 

na pracovišti.  

 

Obrázek 30: Výška navrhovaného komína vzhledem k dalším pracovním místům 
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- Pracovníci na obalovně často vyuţívají pracovní místa (plošiny), která jsou umístěna 

ve výšce stávajícího komínu, nebo i výše, např. míchací věţ, zásobníky vratného 

fileru a vápence. Zvýšená koncentrace oxidu uhelnatého můţe způsobit 

kardiovaskulární potíţe a při vyšších koncentrací můţe být i smrtelný a toto riziko 

můţe přímo ohroţovat pracovníky na plošinách. Tyto plošiny jsou i konstruovány 

tak, aby na sebe jednotliví pracovníci viděli a není tedy moţné zvolit řešení bez 

plošin. Zvýšením komínu na 24 m se s vyústěním spalin dostaneme nad pracovní 

místa na obalovně a zvýšená koruna komínu tak zaručí lepší rozptyl emisí 

z obalovny.  

- Odběrové místo tak bude splňovat podmínky ČSN ISO 9096, Stacionární zdroje 

emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic 

v potrubí - Manuální gravimetrická metoda – příloha E z důvodu nedostatečné 

délky rovného úseku před měřícím profilem a za měřícím profilem pro výduchem 

do atmosféry. Tím dosáhneme přesných výsledků měření bez výrazných odchylek 

a měřící místo bude splňovat všechny zákonné a normové poţadavky na měření .  

Nové parametry filtračního zařízení a delšího komínu výrazně ovlivní hodnoty emisí 

vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, hodnoty se sníţí a hlavně hodnoty budou 

mít konstantní průběh a nedojde k výchylkám, ke kterým podle jednotlivých měření 

docházelo, zvláště v roce 2009 (viz Tabulka č. 25).  

Tabulka 25: Naměřené hodnoty emisních látek v období 2008 - 2010 a předpokládané hodnoty s filtrem AFA 57. 

Parametr 

Emisní 

limit 

mg/m
3
 

Průměrná naměřená hodnota s filtračním 

zařízením AFA 43 

mg/m
3
 

Navrhovaný filtr 

AFA 57 

mg/m
3
 

Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Předpoklad *  

Oxid 

uhelnatý  
800  180  432  200  180  

Oxidy 

dusíku 

(jako NO
2
) 

500  230  44,6  42  42  

Oxid 

siřičitý  
2 500  230  11,4  11  11  

Tuhé 

znečišťující 

látky  

20  4  0,3  0,35  0,3  

Pozn. * Modelování účinnosti filtru Ammann AFA 57 je provedeno v programu firmy IDEA-ENVI s.r.o. 

Valašské Meziříčí. Program je zpracován dle metodiky SYMOS 97, která byla vydána jako metodický pokyn 

Odboru ochrany ovzduší MŢP. Metodiku SYMOS 97 zpracoval Český hydrometeorologický ústav 

Komořany.  
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Jak je patrné z hodnot uvedených v Tabulce č. 25, hodnoty emisních koncentrací se 

v případě oxidu uhelnatého dostanou na úroveň předpokládaných hodnot z rozptylové 

studie v roce 2008. Ostatní hodnoty, které nebyly překročeny, zůstanou na přibliţně stejné 

úrovni jako průběhu provozu obalovny. 

Odpadní vody z obalovny jsem vyhodnotil z hodnot naměřených z odtokové oblasti 

čištění odlučovače ropných látek (ORL). Naměřené hodnoty, které jsou uvedeny v Tabulce č. 

23 v kapitole 6, vykazují překročení emisní limitní hodnoty NL. V ostatních měřených 

hodnotách nebylo zjištěno překročení zákonných limitů. Všechna mnou doporučená opatření 

jiţ byla dne 24. 6. 2010 zavedena a došlo tak k vyčištění ORL a výměně filtrů.  

Na místě jsem zjišťoval důvod, proč došlo k tak masivnímu jednorázovému 

znečištění. Důvody mě docela překvapily. Jak je uvedeno výše, části povrchových vod by 

se měly v rámci obalovny vsáknout do zatravněných ploch. Provozovatel obalovny tedy 

v jarních měsících upravil všechny moţné okolní plochy, zasypal ornicí a osel trávou. 

Vzhledem k tomu, ţe načechraná půda a osivo nevytvořilo dosti pevný porost, došlo při 

silnějších jarních deštích ke spláchnutí ornice do ORL a tím k jeho masivnímu znečištění. 

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe provozovatel obalovny se těchto problémů zbaví, jakmile 

travní porosty v okolí obalovny pevně zakoření. 

Pro provoz a pravidelnou kontrolu ORL byl vypracován „Provozně manipulační řád 

odlučovače ropných látek“. Tento řád je v základní podobě dodáván výrobcem ORL a jsou 

v něm uvedena základní pravidla pro provozování a doporučeny termíny pro kontroly 

a revize. Vzhledem k tomu, ţe ORL je samostatné vodní dílo, musí být povoleno 

a zkolaudováno vodoprávním úřadem, který ve svém rozhodnutí ukládá provozovateli 

další povinnosti spojené s provozem ORL.  

Přezkoumáním provozně manipulačního řádu ORL jsem zjistil, ţe všechny povinnosti 

uloţené vodoprávním úřadem byly do řádu zapracovány. Musí být prováděny pravidelné 

revize a kontroly tohoto zařízení. Například 1 - 2 za rok musí být provedena výměna náplně 

sorpčního filtru, kontrola koalescenční vloţky a napuštění odlučovače čistou vodou. 

Kontrola kvality odpadních vod je sledována nejméně 2 ročně odběrem kontrolních 

vzorků za deště. Tyto kontroly pravidelně provádí na základě smlouvy na dobu neurčitou 

odborná firma Patok a.s. a vše je evidováno v provozním deníku. 
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S Ing. Janou Doušovou, technologem obalovny, jsem tuto problematiku konzultoval 

a shodli jsme se na tom, ţe není potřeba navrhovat technické řešení na změně odtoku 

splaškových vod z obalovny například výměnou odlučovače ropných látek nebo jeho 

zkapacitnění. K překročení hodnot NL došlo pouze jednorázově v době velkých 

sráţkových úhrnů. Proto v této diplomové práci doporučuji provést okolní terénní úpravy 

rozprostřením ornice a vysázením vhodných travních porostů, které tyto plochy zpevní 

a nedojde v době velkých sráţek ke splachům nerozpuštěných látek do lapolu.  

Zkoumáním odpadového hospodářství na obalovně jsem si ověřil, ţe likvidace 

a zneškodňování odpadů probíhá podle platné legislativy a zvláště podle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

Prostudováním provozních materiálů jsem zjistil, ţe provozovatel v dokumentaci 

nepočítá s moţností havárie na obalovně, při které by mohly vzniknout především nebezpečné 

odpady. Navrhuji tedy do dokumentace obalovny zařadit přehled a kategorizaci odpadů 

v Tabulce č. 26, které mohou vzniknout při havárii na obalovně. 

Tabulka 26: Přehled a kategorizace odpadů, které mohou vzniknout při havárii v obalovně HERKUL a.s. 

Č. 

ODPADU 
NÁZEV DRUHU ODPADU KAT. ODPADU 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 

filtrů jinak blíţe neurčených), čistící tkaniny 

ochranné oděvy znečištěné NL 
N 

16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky 

neuvedené pod čísly 160209 aţ 160212 
N 

16 02 15 
Nebezpečné sloţky odstraněné z vyřazených 

zařízení 
N 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující NL N 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující NL N 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující NL neuvedené pod čísly 20 01 21 a 

20 01 35 
N 
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8 ZÁVĚR 

Obalovna asfaltových směsí HERKUL a.s. je moderním technologickým zařízením 

na výrobu asfaltových směsí, které i přes svou vyspělou techniku ovlivňuje výrazně ţivotní 

prostředí. Ve své diplomové práci jsem prostudoval všechny environmentální aspekty 

zatěţující ţivotní prostředí a vytyčil jsem si oblasti, které lze optimalizovat, aby došlo ke 

zlepšení dopadu obalovny asfaltových směsí HERKUL a.s. na ţivotní prostředí, zvláště 

v oblastech jako je ovzduší, odpadní vody, odpady. 

Ovzduší obalovny je nejvíce zatíţeno emisemi látek ze sušícího procesu, které vedou 

do filtračního zařízení a do komína. Zkoumáním a měřením této problematiky jsem zjistil, 

ţe výška stávajícího komínu je nedostatečná a není dimenzována na zvýšenou kapacitu 

obalovny, neţ byla plánovaná. Nedostatečná výška komínu mohla přímo způsobit i přímé 

ovlivnění zdraví pracovníků obsluhy obalovny, protoţe se nachází níţe neţ plošiny 

míchací věţe a zásobníků, na kterých se pracovníci pohybují. Dále podle mého 

vyhodnocení jednotlivých měření emisí při pracovním procesu obalovny, filtrační zařízení 

není vhodně navrţeným typem pro tento typ obalovny a zvýšená kapacita výroby 

z původních 160 t/hod na současných 180/t tento stav ještě zhoršila. 

Z těchto důvodů navrhuji jiný typ filtračního zařízení, který bude splňovat všechny 

poţadavky legislativních předpisů i pro monitoring a vyhodnocení emisí vypouštěných 

látek do ovzduší. Provozovatel obalovny HERKUL a.s. toto opatření akceptuje a zařadil do 

svých cílů záměr zvýšení komínu a výměnu filtračního zařízení podle mého návrhu. 

V své diplomové práci jsem zkoumal také odvod sráţkových vod z areálu obalovny 

a funkci odlučovače ropných látek. V obalovně můţe vznikat znečištění sráţkových vod 

drobnými úkapy a úniky ropných látek z přepravních automobilů. Z provozních materiálů 

a praxe jsem zjistil, ţe provozovatel dbá na udrţování pracovní kázně a k úkapům při 

plnění asfaltů a nakládání asfaltové směsi dochází velmi výjimečně a v takových 

hodnotách, které zachytí odlučovač ropných látek. V původním záměru jsem chtěl 

navrhnout nové odvodnění a optimalizaci odlučovače, ale při bliţším zkoumání jsem došel 

k tomu závěru, ţe došlo k překročení zákonných limitů pouze v mnoţství nerozpustných 

látek a navrhnul jsem taková opatření, která sniţuji zatíţení ţivotního prostředí. Hlavním 

prostředkem, jak zabránit zvyšování nároku na odlučovač ropných produktů, je provést 

potřebné terénní úpravy, které budou zabraňovat zvyšování hodnot. 
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Odpadové hospodářství v obalovně je vedeno v souladu s platnou legislativou 

a hlavním negativním vlivem na ţivotní prostředí můţou být odpady vzniklé při havárii, 

které ve své praktické části popisuji a navrhuji jejich likvidaci.  

Postupným vyhodnocením naměřených hodnot všech škodlivin unikajících do 

ovzduší, odpadních vod a zkoumáním odpadového hospodářství jsem navrhnul taková 

opatření, která neovlivní samotný chod obalovny, ekonomicky nezatíţí efektivnost výroby 

asfaltové směsi a přitom výrazně zlepší dopad této obalovny na ţivotní prostředí a některá 

má navrhovaná řešení i provozovatel obalovny HERKUL a.s. jiţ začlenil do 

technologického procesu a uvaţuje o budoucí investici dalších opatřeních na sniţování 

dopadu na ţivotní prostředí této obalovny, které jsem v této práci navrhnul. 
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