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1 Identifikační údaje provozovatele zařízení  

 

Provozovatel zařízení: ŽDB a.s., závod Drátovna 

Adresa sídla nebo podnikání Bezručova  300, 735 93, Bohumín 

IČ : 47 67 24 12 

Kategorie dle přílohy č.1 zákona 
č. 76/2002 Sb.: 

2. 6 – zařízení na povrchovou úpravu kovů s použitím 
chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 

2.3.c – nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů 
se zpracovaným množstvím více než 2 t/h 

 

Název zařízení:                       

1) Mořírna a patentozinkovací linky tažírny 
patentových drátů 

2)      Mořírny tažírny nepatentovaných drátů 

Druh žádosti dle zákona 
č. 76/2002 Sb. 

§ 42 

Umístění zařízení:    

 
Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Bohumín 
Pro zařízení a) Katastrální území: Nový Bohumín 
                          Parcelní čísla: 1049/16, 1049/7, 1049/194,         

1049/17, 1049/91, 1094/14, 1049/15 
Pro zařízení b)  Katastrální území: Bohumín – Pudlov 
                            Parcelní čísla: 719/1,719/2,719/3719/5, 719/6, 

719/7, 719/8, 719/8, 719/10, 719/11, 719/12, 
719/14, 719/15 , 719/16, 719/18, 719/19/, 
719/20, 719/21 

 

 

1.2.  Popis zařízení a s ním přímo spojených činností  

 
Posuzované zařízení se skládá ze dvou samostatných provozních celků: 

1. Mořírna a patentozinkovací linky tažírny patentových drátů 

2. Mořírny tažírny nepatentovaných drátů 

 

 

1. Mořírna a patentozinkovací linky tažírny patentových drátů  

Posuzované zařízení  ŽDB, a.s. Mořírna a patentozinkovací linky tažírny patentových drátů, 
závod Drátovna (TPD) je největší výrobce vysokouhlíkových drátů v České republice 
i střední Evropě. 

Výrobní sortiment TPD zahrnuje za studena tažené a patentované dráty z vysokouhlíkových 
a též z nízkouhlíkových ocelí v rozsahu 0,2 mm až  0,8 mm. 
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Produkce za studena tažených a patentovaných drátů TPD je ve výši 120 kt/rok. Uvedená 
kapacita odpovídá mezinárodně uplatňované metodice stanovení výrobnosti dle tzv. MPP – 
maximálně dosažitelná produkce. Kapacita jednotlivých zařízení je na ni vztažena. 

 

Jednotlivé technologické kroky jsou: 

Předúprava válcovaného drátu (moření) 

Tepelná úprava, patentování 

Tažení za sucha nebo za mokra (obvykle několik pramenů)  

 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 

Mořírna – mořící lázně Celkový obsah lázní 45,5 m3, produkce MPP 120 kt/rok 

Jednotlivé technologické lázně: 

• mořící lázně, 7x – každá lázeň má užitečný objem 6,5 m3, provozní teplota je 20 – 

   40 °C, bez odtahu 

• oplachy, 4x objem 6,5 m3 

• poměďovací lázeň, 1x objem 6,5 m3 

• lázeň Sale Tri 56, 2x objem 6,5 m3, provozní teplota 85 + 10 °C 

• boraxovací lázeň, 1x objem 11 m3, provozní teplota 85 + 10 °C 

• vápnící lázeň, 2x objem 6,5 m3 , provozní teplota 85 + 10 °C 

• lázeň Stearlube, 1x objem 6,5 m3, provozní teplota 85 + 10 °C 

• aktivační lázeň Sale TZ, 1x objem 6,5 m3, bez ohřevu 

• fosfatizační lázeň, 1x objem 24 m3, provozní teplota 45 + 5°C 

• neutralizační lázeň, 1x objem 6,5 m3, bez ohřevu 

• sušení, 4x suška 

Patentizovací linka č. 402 Produkce MPP 5300 t/rok 

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec, tepelný výkon 2410 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 5,11 m3 

• vodní chlazení  

• mořící lázeň, užitečný objem 4,5 m3 

• vodní oplach 

• boraxovací lázeň, užitečný objem 4,0 m3 

• tavidlová lázeň, užitečný objem 2,2 m3 

• zinková lázeň – žárové zinkování, užitečný objem 6 m3 

• sušení 
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• navíjecí zařízení 

Zinkovací linka č. 404 Produkce MPP 12 100 t/rok 

• odvíjecí zařízení  

• olověná lázeň, užitečný objem 2,45 m3 

• vodní chlazení  

• mořící lázeň, užitečný objem 2x 5,7 m3 

• vodní oplach 

• tavidlová lázeň, užitečný objem 2 m3 

• zinková lázeň, užitečný objem 10,08 m3 

• sušení 

• navíjecí zařízení 

Patentizovací linka č. 408 Produkce MPP 4 300 t/rok 

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec, tepelný výkon 1064 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 2,9 m3 

• předmořící lázeň, užitečný objem 2 m3 

• vodní chlazení 

• mořící lázeň, užitečný objem 4 m3 

• vodní oplach 

• tavidlová lázeň, užitečný objem 1,2 m3 

• zinková lázeň, užitečný objem  3,2 m3 

• sušení 

• navíjecí zařízení 

 

Nové zařízení: 

Patentizovací linka č. 803 Produkce MPP 15 000 t/rok  

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec, plynný ohřev tepelný výkon 1435 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 5,5 m3, plynný ohřev tepelný výkon  690 kW, nepřímý 
ohřev 

• vodní oplach 

• mořící lázeň, užitečný objem 6 m3 

• vodní oplach 

• tavidlová lázeň, užitečný objem 2 m3, elektrický ohřev 
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• zinková lázeň, užitečný objem 15 m3 , plynný ohřev, tepelný výkon 700kW, nepřímý 
ohřev 

• sušení, plynný ohřev, tepelný výkon 185 kW 

• navíjecí zařízení 

Poznámka: Pro patentizovací linku č. 803 bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem 
Bohumín, zn. Výst. 1306/2005, ze dne 17.8.2006. Zařízení bude uvedeno do provozu 
do 31.12.2006. 

 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 

Drátotahy – hrubý tah  Produkce MPP 72 000 t/rok 

Drátotahy – střední tah Produkce MPP 25 000 t/rok 

Drátotahy – jemný tah Produkce MPP 5 000 t/rok 

 

Patentovaní linka č.401 Produkce MPP 13 700 t/rok 

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec, tepelný výkon 2540 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 6,68 m3 

• vodní chlazení 

• navíjecí zařízení 

Patentovaní linka č. 403 Produkce MPP 12 500 t/rok  

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec,  tepelný výkon 2410 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 5,11 m3 

• vodní chlazení 

• mořící lázeň, užitečný objem 2x 2,2 m3 

• boraxová lázeň, užitečný objem 4 m3 

• vodní oplach 

• navíjecí zařízení 

Poznámka: Patentozinkovací linka č. 403 bude demontována k  termínu uvedení 
patentozinkovací linky č. 803 do trvalého provozu. 

Patentovaní linka č. 405 Produkce MPP 12 500 t/rok 

• odvíjecí zařízení 

• austenitizační pec, tepelný výkon 1250 kW 

• olověná lázeň, užitečný objem 6,68 m3 

• předmořící lázeň, užitečný objem 2 m3 
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• mořící lázeň, včetně oplachu, užitečný objem cca 4 m3 

• vodní oplach 

• sušení 

• navíjecí zařízení 

 

c) Přímo spojené činnosti 

Úpravny výrobků – úpravárenské operace, svazkování, vázání, vážení, kontrola, oprava vad 

Odvod a likvidace využitých lázní   

Skladování 

• Sklad válcovaného drátu 

• Sklad olejů 

• Sklad propan-butanu   

• Sklad kyselin  

Vodní hospodářství – Dva uzavřené chladící okruhy pro nepřímé chlazení drátotahů, voda 
doplňována Oderskou vodou (v kompetenci úseku Energetika), přepady z podzemních jímek 
vedeny na koncovou ČOV ŽDB a.s. 

• Nakládání s odpady 

• Expedice 

• Doprava 

• Transportní systém (mostové jeřáby) 

 

Poznámka: 

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností  vychází z  kapitol 5.1.1 – 5.1.3 žádosti o IP. 
Pro přesnou specifikace zařízení jsou použity informace žádosti, z příloh žádosti, doplňující 
informace od provozovatele. 

Doporučujeme, aby linky 401, 403 a 405 byly překlasifikovány pod bod a) kapitoly 1.2 
vyjádření. 

Zdůvodnění: Dle výkladu  přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. pod bod 2.6 přílohy spadá 
součet všech aktivních  van v provozu, resp. obsah aktivních  lázní.   

V průběhu projednávání návrhu vyjádření provozovatel doplnil zařízení TPD 
o technologickou operaci průběžného zušlechťování tažených drátů, které je prováděno 
na martenzitických linkách č. 311, 312 a 313 s elektrickým ohřevem. Jejich technický popis 
bude provozovatelem předložen k ústnímu jednání o žádosti.  
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2. Mořírny tažírny nepatentovaných drátů 

Tažírna nepatentovaných drátů závodu Drátovna (dále jen TND) je největší výrobce 
nízkouhlíkových drátů v České republice i střední Evropě. Výroba těchto drátů v Bohumíně 
má více než stoletou tradici. Výrobní sortiment TND zahrnuje dráty tažené za studena 
z nízkouhlíkových nelegovaných a nízkolegovaných ocelí v rozsahu průměrů 0,18 mm 
až 21,0 mm. Výrobky TND jsou směřovány především do následujících oborů: automobilový 
průmysl, nábytkářský průmysl, stavební průmysl a strojírenství. Podíl vývozu výrobků je větší 
než 60 %. 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. 

Šroubová mořírna Projektovaná kapacita 72 000 t/rok – MPP  

Technologický celek je složen z těchto van: 

• mořící ocelová vana z korozivzdornou vyzdívkou, 4x – každá lázeň má užitečný 
objem 12 m3, provozní teplota je 20 – 40 °C, odsávány přes vodní absorbéry 

• dvě oplachové vany o užitečných objemech 12 a 14 m3, průtočný oplach, neodsávány 

• aktivační lázeň, 1x 14m3, provozní teplota- teplota okolí, neodsávány 

• fosfatizační lázeň, 12m3, teplota lázní 70 - 80  oC, neodsávány 

• fosfatizační lázeň, 12m3, teplota lázní 70 - 80  oC, odsávány 

• vápnící lázně, 2x 12m3, teplota lázní 85 - 95  oC, odsávány 

• mýdlová lázeň, 1x 12m3, teplota lázní 75 - 80 oC, odsávány 

• odmašťovací lázeň, 1x 12m3, teplota lázní 85 - 95  oC, neodsávány 

• sušící pec (elektrická), 1x 13 m3, teplota sušení 150 -180 oC, odsávány 

 

Mořírna Candor           Projektovaná kapacita 40 000 t/rok – MPP *) 

Technologický celek je složen z těchto van: 

• mořící polypropylénová vana, 3 x15 m3, max. teplota 40 oC, odsávány přes vodní 
absorbér 

• dvě oplachové vany o užitečných objemech 13 a 14 m3, průtočný oplach, neodsávány 

• aktivační lázeň, 1x 15m3, provozní teplota- teplota okolí, neodsávány 

• fosfatizační lázeň, 15 m3, teplota lázní 70 - 80  oC, odsávaná 

• vápnící lázně, 2x 15m3, teplota lázní 85 - 95  oC, neodsávána 

• mýdlová lázeň, 1x 15m3, teplota lázně 75 - 80 oC, neodsávána 

• sušící pec (elektrická), 1 x 15 m3, teplota sušení 180 -200 oC, neodsávána 

 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 

Tažírna  Projektovaná kapacita 120 000 t/rok – MPP  

• hrubé tažení 

• střední tažení 
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• jemné tažení 

 

Žíhárna EBNER  Projektovaná kapacita 28 000 t/rok – MPP  

• stará žíhací pec EBNER 

• nová žíhací pec EBNER 

 

c) Přímo spojené činnosti 

• stáčení a uložení kyseliny 

• mechanické odstraňování okují 

• úpravny výrobků – úpravárenské operace, svazkování, vázání, vážení, kontrola, 
oprava vad, povrchová úprava , konzervace. 

• vodní hospodářství 

• odvod a likvidace využitých lázní 

• nakládání s odpady 

Poznámka: 

Na základě informací z kapitoly 7.3 žádosti doporučujeme doplnit do  přímo spojených 
činností skladování: 

Sklad válcovaných drátů 

Příruční sklad chemikálií na šroubové mořírně 

Sklad PHM 

Sklad LPG 

Dále jsou součástí provozu sklady technických plynů  v majetku LINDE TECHNOPLYN a.s. 

Poznámka: 

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností  vychází z  kapitol 5.1.1 – 5.1.3 žádosti o IP. 
Pro přesnou specifikace zařízení jsou použity informace žádosti, z příloh žádosti, doplňující 
informace od provozovatele. 

Na základě písemného vyjádření vedení závodu, ze dne 28.3.2006, podepsán Ing. Bohdan 
Trojak,  Drátovna výrobní jednotka TND ukončila výrobu na zařízení: Trať pozinkování M3. 
Toto zařízení bude postupně demontováno. Z výše uvedených důvodů bylo toto zařízení 
vyjmuto z žádosti o IP a nebudou pro něj navrženy podmínky provozu. Demontáž Tratě 
pozinkování M3 bude provedena  mimo IP. 
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2 Stanovisko k žádosti 

Na základě Vašeho požadavku, č.j. MSK 5039/2006, ze dne 11.1. 2006, jsme posoudili žádost 
o vydání IP společnosti  ŽDB a.s. pro zařízení „Mořírna a patentozinkovací linky tažírny 
patentových drátů“ a  pro zařízení „ Mořírny tažírny nepatentovaných drátů“.  

Doporučujeme vydat IP za níže navržených závazných podmínek provozu jednotlivých 
zařízení. 
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3 Návrh závazných podmínek provozu dle § 13 zákona 
č. 76/2002 Sb. 

 

3.1 Emisní limity 

 

3.1.1 Ovzduší 

S emisemi do ovzduší bude nakládáno v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů. Zvláště pak budou 
zohledněny následující podmínky. 

Provoz zařízení  TPD a TND je kategorizován jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší 
dle § 2  písm. c) nařízení vlády č. 353/2002 Sb.  

1)  Budou dodržovány navržené emisní limity v následujících tabulkách 

A) Návrh závazných podmínek pro zařízení TPD 

Provoz mořírny je kategorizován jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. Emise 
HCl z  jednotlivých mořících van nejsou zakrytovány ani odtahovány. Emise z mořících lázní 
jsou odváděny do vnějšího prostředí přes halu a střešní výduchy. Pro účely zpoplatnění jsou 
emise vypočítávány jednou ročně s použitím emisního faktoru. 

 

Tabulka č. 1. Navržené emisní limity sušky mořírny TPD  

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy  

 (mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Sušky mořírny 1, 2 

Výduch č. 30 

 

Sušky mořírny 3, 4 

Výduch č. 31 

 

Střední zdroje znečišťování 
ovzduší 

 

CO 800 1) 400 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

Zplodiny odchází bez čištění do venkovního ovzduší, přímý procesní ohřev 

1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x  za tři roky, 
ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data předchozího měření. 
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Pro TZL, NOx, CO emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 

Poznámka: 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5 odst. (2) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

Linka č. 401 je jako celek kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 2  Navržené emisní limity pro linku č. 401 

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Austenitizační pec 

Výduch č.1 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 4) 

Přímý procesní ohřev CO 800 1) 400 

SO2 352) 3) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 

Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 2 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 5) 

Nepřímý procesní ohřev CO 100 2) 100 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx CO emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
4) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od  data předchozího měření. 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3% 
3) pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 

zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č.352/2002 Sb. 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 
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5) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x  za tři roky, 
ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data předchozího měření. 

Poznámka: 

Výduch č. 3 je odtahem horkého vzduchu z chlazení u technologie – olověná lázeň, proto 
nejsou navrženy EL (nepřímé chlazení). 

Tepelný výkon  pro austenitizační pec je 2540 kW a pro ohřev Pb lázně 450 kW. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5  odst. (2)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

 

 

Linka č. 402 je kategorizována jako velký zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 3 Navržené emisní limity pro linku č. 402  

Emisní zdroj 
Látka nebo  

ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Austenitizační pec 

Výduch č. 4 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší  5) 

Přímý procesní ohřev CO 800 1) 400 

SO2 35 2) 3) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 5 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 6) 

Nepřímý procesní ohřev 
CO 100 2) 100 

TZL 100 3) 100 

Cl-1 50 1) 50 

Tavidlová lázeň 

Výduch č. 8 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší  5) 

NH3 50 1) 50 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 
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Zn 10 3) 5 
 

Zinkovací lázeň 

Výduch č. 9 

velký zdroj znečišťování  

ovzduší 7) 

TZL 503) 50 

SO2 35 2)  4) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

Zinková pec 

Výduch č. 10 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 6) 

Nepřímý procesní ohřev 
CO 100 2) 100 

 
1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx,CO, Cl-1, NH3 emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém 
plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky 
v odpadním plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3 %. 
3)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1 
4) pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb. 
5) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od  data předchozího měření. 
6) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data 
předchozího měření. 
7) Podle §  8 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro velké zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x za kalendářní rok ne dříve než po uplynutí 6 měsíců 
od data předchozího měření. 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 

Pro Zn emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých 
provozních podmínek (vztažné podm. C). 

Pro TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (vztažné 
podm. A). 

Poznámka:  

Výduch č. 6 je odtahem horkého vzduchu z chlazení u technologie – olověná lázeň, proto 
nejsou navrženy EL, navržena  kategorizace, malý zdroj, viz posudek č.5/2004, 
ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr Teuchner. 
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Výduch č. 7 je odtahem z technologie boraxu, nejsou navrženy emisní limity), navržena 
kategorizace, malý zdroj, viz posudek č.5/2004, ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr 
Teuchner  

Tepelný výkon  pro austenitizační pec je 2410 kW,  pro ohřev Pb lázně 540 kW a pro ohřev 
Zn lázně 400 kW. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5  odst. (2)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

Linka č. 403 je kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 4  Navržené emisní limity linku č. 403 

Emisní zdroj 
Látka nebo  

ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Austenitizační pec 

Výduch č. 11 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 4) 

Přímý procesní ohřev CO 800 1) 400 

SO2 35 2) 3) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 12 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 5) 

Nepřímý procesní ohřev 
CO 100 2) 100 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx CO,  Cl emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3%  

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 
3)  pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb. 
4) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od  data předchozího měření. 
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5) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x  za tři roky, 
ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data předchozího měření. 

Poznámka: 

Výduch č. 13 je odtahem horkého vzduchu z chlazení u technologie –  olověná lázeň, navržena 
kategorizace malý zdroj, viz posudek č.5/2004, ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr 
Teuchner. 

Výduch č. 15 je odtahem z technologie boraxu, nejsou navrženy EL, navržena  kategorizace 
malý zdroj, viz posudek č.5/2004, ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr Teuchner. 

Na lince 403 je mořící lázeň zakrytována a páry byly odsávány přes vodní pračku. V současné 
době odsávání par HCl není prováděno z důvodu jejich poruchy a nebude již zprovozněno 
(výduch č. 14). 

Tepelný výkon pro austenitizační pec je 2410 kW a pro ohřev Pb lázně 540 kW 

Dle protokolu z kontroly ČIŽP  zdrojů znečišťování ovzduší na provozu TPD společnosti 
ŽDB a.s., ze dne 27.4.2006, bude tabulka rozšířena o moření a oplachy výduch č. 1.4. 
Budou nasazeny OEL pro Cl a specifické EL dle bodu 2.7 přílohy č. 1 nařízení vlády 
353/2002 Sb. pro TZL. Kategorizace střední zdroj znečišťování ovzduší. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5 odst. (2) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

 

 

 

Linka č. 404 je kategorizována jako velký zdroj znečiťování ovzduší 

Tabulka č. 5  Navržené emisní limity linku č. 404 

 
Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 
Emisní limity  
podle platné 
legislativy 
(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

CO 800 1) 400 

Patentovací pec – ohřev Pb 
a odtah vzdušniny nad lázní Pb 

Výduch č. 16 
Střední zdroj znečišťování 

ovzduší 7) 

Nepřímý procesní ohřev a odtah 
technologie 

Pb - 14) 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 
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TZL 100 5) 100 Moření a oplachy 
Výduch č. 17 
Vodní filtr 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 8) 

Cl-1 50 1) 40 

TZL 1005) 100 

Cl-1 50 1) 50 

Tavidlová lázeň 
Výduch č. 18 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 7) 

 

NH3 50 1) 50 

Zn 10 3) 5 
Zinkovací lázeň 

Výduch č. 20 
 

Velký zdroj znečišťování  
ovzduší 9) 

 
TZL 50 3) 50 

SO2 35 2)  6) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 
Zinková pec 
Výduch č. 19 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší a 

Nepřímý procesní ohřev a odtah 
spalin ze sušící pece  

 CO 100 2) 100 

 
1) vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx, CO,  Cl-1, NH 3 
 emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém 

plynu za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky 
v odpadním plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3% 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 
3)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1 
4)  příloha č. 3 zákona 76/2002 Sb. (vztažné podm. B). 
5)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 2.7 
6) pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb. 
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Pro Zn a TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu 
za obvyklých provozních podmínek (vztažné podm. C). 

Pro TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (vztažné 
podm. A). 
7) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od  data předchozího měření. 
8) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data 
předchozího měřen. 
9) Podle §  8 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro velké zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x za kalendářní rok ne dříve než po uplynutí 6 měsíců 
oddata předchozího měření. 

Poznámka: 

Suška je dle informací provozovatele malým zdrojem. Provozovatel k ústnímu jednání 
o žádosti předloží její specifikaci. 

Tepelný výkon  pro ohřev Pb lázně je 512 kW, Zn lázeň 500 kW a sušící pec 31 kW 

Pokud provozovatel dodá k ústnímu jednání o žádosti minimálně dva protokoly, které prokáží 
minimální emise Pb, lze po dohodě s KÚ a ČIŽP od dalšího měřění upustit. 

 

Linka č. 405 je kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 6  Navržené emisní limity linku č. 405 

 
Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 
Emisní limity  
podle platné 
legislativy 
(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 200 1) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Austenitizační pec 
Výduch č. 21 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 5) 

Přímý procesní ohřev 
CO 800 1) 400 

SO2 35 2) 3) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 
Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 22 
Střední zdroj znečišťování 

ovzduší 4) 

Nepřímý procesní ohřev 
CO 100 2) 100 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 
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Pro TZL, NOx,CO emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3% 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 
3) pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb  
4) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data 
předchozího měření 
5) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření 

Poznámka: 

Tepelný výkon  pro austenitizační pec je 1250 kW a pro ohřev Pb lázně je 265 kW 

Výduch č. 23 je odtahem horkého vzduchu z chlazení u technologie –  olověná lázeň, navržena  
kategorizace malý zdroj, viz posudek č.5/2004, ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr 
Teuchner. 

Výduch č. 24 je odtahem z technologie boraxu, nejsou navrženy EL, navržena  kategorizace 
malý zdroj, viz posudek č.5/2004, ze dne 1.6 2004, zpracovatel Ing. Petr Teuchner. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5 odst. (2) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

 

Linka č. 408 je kategorizována jako velký zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 7  Navržené emisní limity linku č. 408 

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Austenitizační pec 

Výduch č. 25 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 7) 

Přímý procesní ohřev CO 800 1) 400 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 
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SO2 35 2) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 

Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 26 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší6)  

Nepřímý procesní ohřev CO 100 2) 100 

TZL 100 3) 100 

Cl-1 50 1) 50 

Tavidlová lázeň 

Výduch č. 27 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 7) 

 
NH3 50 1) 50 

Zn 10 3) 5 
Zinkovací lázeň 

Výduch č. 28 

Velký zdroj znečišťování 

 ovzduší 5) 

 

TZL 50 3) 50 

SO2 35 2) 4) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 

Zinková pec 

Výduch č. 29 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 6) 

Nepřímý procesní ohřev CO 100 2) 100 

 
1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx ,CO , Cl emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3% 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 

 
3)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro Zn emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých 
provozních podmínek (vztažné podm. C). 
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Pro TZL   limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (vztažné 
podm. A). 
4)  pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb  
5) Podle §  8 odst. (2) písm. b) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro velké zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x za kalendářní rok ne dříve než po uplynutí 6 měsíců 
od data předchozího měření. 
6) Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data 
předchozího měření 
7) Podle § 8 odst. (2) písm. d) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření prováděno 1x za pět let, 
ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření 

 

Poznámka: 

Tepelný výkon pro austenitizační pec je 1064 kW,  pro ohřev Pb lázně je 396 kW a pro Zn 
lázně 350 kW. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5  odst. (2)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

Linka č. 803  

Doporučujeme, aby na lince č. 803 bylo provedeno jednorázové měření, dle výsledků měření 
byla provedena kategorizace u jednotlivých zdrojů. Upozorňujeme, že pokud projektovaná 
kapacita zinkovací lázně přesahuje 2 tuny pozinkované oceli musí být linka č. 803 jako celek 
rsp. zinkovací lázeň zakategorizována dle bodu 2.3.3 přílohy č. 1 nařízení vlády 
č. 353/2002 Sb. jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. Provozovatel při ústním 
projednání návrhu vyjádření doplnil pojektovanou kapacitu  o hodnoty 15000 t/rok, tzn. 
42,13 t za den  a 1,75 t za hodinu. 

 

Tabulka č. 8 Navržené emisní limity linku č. 803 

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 2001) 50 
Austenitizační pec 

Výduch č. 11 

Střední zdroj znečišťování NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

500 1) 300 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 
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ovzduší 

Přímý procesní ohřev 

 

CO 800 1) 400 

SO2 35 2)  4) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 

Patentovací pec – ohřev Pb 

Výduch č. 12 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 

Nepřímý procesní ohřev CO 100 2) 100 

TZL 100 3) 100 

Cl-1 50 1) 50 

Tavidlová lázeň 

Výduch č. 13 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 

 
NH3 50 1) 50 

Zn 10 3) 10 Zinkovací lázeň 

Výduch č. 15 

Dle projektované kapacity bude 
upřesněna kategorizace zdroje TZL 50 3) 30 

SO2 35 2) 4) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 2) 200 

 

Zinková pec 

Výduch č. 14 

Střední zdroj znečišťování 
ovzduší 

Nepřímý procesní ohřev a odtah 
spalin přes sušící pec (malý 

zdroj) 
CO 100 2) 100 

 
1)  vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1 

Pro TZL, NOx ,CO, Cl emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
zanormálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 
2)  nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4, referenční obsah kyslíku 3% 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 

 
3)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1 
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Pro Zn  a TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v odpadním plynu 
za obvyklých provozních podmínek (vztažné podm. C). 

Pro TZL emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (vztažné 
podm. A). 
4)  pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb  

Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data 
předchozího měření. 

Poznámka: 

Tepelný výkon pro austenitizační pec 1435, pro ohřev Pb lázně 690 kW,  Zn  lázně 700 kW 
a sušící pec 185 kW. 

Pokud provozovatel prokáže u navrženého obecného emisního limitu TZL, že je splněna 
podmínka dle § 5  odst. (2)  nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné upustit 
od stanovení  těchto emisních limitů. 

 

Poznámka pro celé zařízení TPD: 

Označení jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, emisní limity pro jednotlivé zdroje 
znečištění, případně kategorizace zdrojů  výchází z podkladů: žádost o IP, Odborný posudek 
č. 5/2004(zařazení výrobních linek na závodě TPD v ŽDB, a.s. za účelem návrhu kategorizace 
zdrojů znečišťování ovzduší,ze dne 1.6.200. Protokol z kontroly zdrojů znečišťování ovzduší 
závodu TPD a závodu OK v ŽDB, a.s. provedené dne 30.9,2003 pracovníkem ČIŽP OI 
Ostrava a doplňujících informací provozovatele při místním šetření dne 29.3.2006. 

Provozovatel doložil protokol z kontroly zdrojů znečišťování konané ČIŽP ze dne 27.4.2006 

Mořící vany s obsahem HCl jsou opatřeny zákrytem bez výduchu a vodní clonou proti úniku 
par do pracovního prostředí. Mořící lázně jsou kategorizovány jako střední zdroj dle bodu 
2.7. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.. Povinnost plnění emisních limitů zde nelze 
uplatnit, vany jsou zakrytovány, bez výduchu. Lázeň s boraxem  je vybavena parním ohřevem 
a přirozeným odtahem do venkovního prostředí. Lázně z tavidlem jsou vybaveny parním 
ohřevem a odtahy do venkovního prostředí. Mořící vany linka 403 a 404 jsou odtahovány přes 
vodní filtr. 

 

B) Návrh závazných podmínek pro zařízení TND 

Šroubová mořírna kategorizována jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší 

Šroubová mořírna se skládá ze 4 mořících van s HCl, které jsou odsávány do výduchu č. 4 a 5 
přes vodní filtr, vana s aktivační lázní přípravku SALE TZ a dvě fosfatizační lázně a lázeň 
s vápnem jsou odsávány do výduchu  č. 3 , vápnící lázeň a mýdlová lázeň jsou odsávány 
do výduchu č.2. Odmašťovací lázeň a  oplachy (nejsou odsávány).  
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Tabulka č. 9 Navržené emisní limity provoz Šroubová  mořírna  

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 50 1) 30 
Mořící lázně 

Výduchy č. 4 a č. 5 

Zvláště velký zdroj znečišťování 
ovzduší 4) Cl- 50 2) 30 

Vana s aktivační lázní fosfatizační 
lázeň, dvě vápnící lázně, mýdlová 

lázeň 

Výduch č. 2 a č. 3 

Zn 5 3) 5 

Od data 
nabytí 

právní moci 
IP 

 

Znečištěná vzdušnina z výduchu č. 4 je odváděna přes vodní filtr do vnějšího prostředí. 
1) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, bod 2.6 
2) vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod  8.14 

Pro TZL, Cl- emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle 
kyslíku) (vztažné podm. B). 

Znečištěná vzdušnina z výduchu č. 3  je odváděna bez čištění do vnějšího prostředí. 
3) vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod  2.21, ze skupinových kovů bude měřen pouze 
Zn, který je součástí technologie. 

Pro Zn emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle 
kyslíku) (vztažné podm. B). 
4) Dle přílohy č.14 vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude četnost měření zvláště velkého zdroje 
znečišťování ovzduší 1x za kalendářní rok. 
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Mořírna CANDOR je  kategorizována jako velký zdroj znečišťování ovzduší 

Tabulka č. 10 Navržené emisní limity provoz Mořírna CANDOR 

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy 

(mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

TZL 501) 30 
Mořící lázně 

Výduch č. 7 

Zvláště velký zdroj znečišťování 
ovzduší 3) Cl- 50 2) 30 

Odtah z fosfatizační lázně 

Výduch č. 6 
Zn 5 1) 5 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

 

Znečištěná vzdušnina  z výduchu č. 6 je odváděna přes vodní filtr do vnějšího prostředí. 
1) nařízení vlády č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, bod 2.6 
2) vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod  8.14 

Pro TZL, Cl- emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (obvykle kyslíku) (vztažné podm. B). 

Znečištěná vzdušnina  z výduchu č. 5 je odváděna bez čištění do vnějšího prostředí. 
1) vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod  2.21, ze skupinových kovů bude měřen pouze 
Zn, který je součástí technologie. 

Pro Zn emisní limit znamená koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních 
podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle 
kyslíku) (vztažné podm. B). 
3) Dle přílohy č.14 vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude četnost měření zvláště velkého zdroje 
znečišťování ovzduší 1x za kalendářní rok. 

Poznámka: 

Vany s lázněmi vápna a mýdla jsou odtahovány do výduchu  č.8, nejsou nasazeny emisní 
limity pro znečišťující látky. 
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Tabulka č. 11 Navržené emisní limity provoz žíhárna EBNER  

 

Emisní zdroj 

Látka nebo  
ukazatel 

 

Emisní limity  
podle platné 
legislativy  

 (mg/m3 ) 

Návrh závazného 
emisního limitu 

(mg/m3 ) 

Termín 
dosažení 

SO2 351) 2) 35 

NOx (vyjádřené 
jako NO2) 

200 1) 200 

Žíhárna EBNER I a II 

Výduch č. 1 

Střední zdroje znečišťování 
ovzduší 

nepřímý procesní ohřev CO 100 1) 100 

Od data 
nabytí 
právní 
moci IP 

Zplodiny odchází bez čištění do venkovního ovzduší, nepřímý procesní ohřev, dospal 
ochranné atmosféry vodíku. 
1) nařízení vlády č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, tab.1.1.4 

Referenční obsah kyslíku 3% 

Pro SO2, NOx, CO, emisní limit znamená koncentraci příslušné látky v suchém plynu 
za normálních podmínek, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním 
plynu (vztažné podm. A). 
2)   pokud provozovatel k termínu ústního jednání o žádosti doloží od dodavatele paliva doklad 
zaručující stálý obsah SO2 v palivu bude postupováno dle odst. (4) §6 nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb  

Podle § 8 odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 356/2002 Sb. bude měření pro střední zdroje 
znečišťování ovzduší prováděno 1x  za tři roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od  data 
předchozího měření. 

 

Poznámka: 

Žíhárna EBNER se skládá ze dvou žíhacích pecí. Ohřev zemním plynem. Během žíhání 
je dusíková ochranná atmosféra vypouštěna do volného prostoru, vodík se spaluje 
ve vodíkovém hořáku. Max. teplota 900 oC, max. topný výkon žíhací pece EBRER I je   
1050 kW a EBNER II. 1750 kW. 

 

Poznámka: 

K ústnímu jednání o žádosti provozovatel provede kategorizaci zdrojů ve smyslu připomínky 
č. 1 (jak pro TPD tak pro TND) ČIŽP OI dle stanoviska, zn. 49/ŘI/ 060217.02/06/VOM, 
z dne 3.2.2006 nebo bude provedeno měření navržených znečisťujících látek a dle výsledků 
měření bude navržena kategorizace zdrojů. 

V průběhu projednávání návrhu vyjádření provozovatel doplnil zařízení TPD 
o technologickou operaci průběžného zušlechťování tažených drátů, které je prováděno 
na martenzitických linkách č. 311, 312 a 313 s elektrickým ohřevem. Jejich technický popis 
bude provozovatelem předložen k ústnímu jednání o žádosti.  
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V provoze TND je na konzervaci používán konzervační olej s obchodním názvem KONKOR 
101. Stříkací kabina není odsávána, případný aerosol konzervačního prostředku jde 
do pracovního prostředí, resp. pracoviště je opatřeno záchytnou vanou.  

V průběhu řízení bude schválen aktualizovaný Souboru  technických provozních parametrů 
a technickoorganizačních opatření (provozní řád) ve smyslu §11 odst. 2 zákona č. 86/2002 
Sb. pro všechny zvláště velké a velké zdroje znečišťování ovzduší, zpracovaný dle přílohy 
č. 10 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Aktualizovaný provozní  řád bude odsouhlasen 
OI ČIŽP.V aktualizovaném provozním řádu bude zohledněna nová patentozinkovací linka 
č. 803. 

Doporučujeme, aby hodnota ostatních navržených emisních limitů byla po předložení 
protokolů z měření upravena. Podkladem pro vyjednávání  změn limitů by měly být protokoly 
alespoň ze dvou měření. 

Snížení emisních limitů vychází posouzením BAT parametrů pro danou technologii včetně 
porovnáním s obdobnými technologiemi v ČR. V neposlední řadě je nutné vycházet 
i ze zatížení regionu v kterém je posuzované zařízení provozováno. 

 

 

3.1.2 Voda 

Odpadní vody ze zařízení TPD: 

Technologické odpadní vody (využité lázně HCl z moříren a všech linek) jsou řízeně 
vypouštěny na neutralizační stanici (NS). Z NS jsou vypouštěny do kanalizace a následně 
dočišťovány na koncové ČOV. Rozbory odpadních vod po neutralizaci se provádí denně 
v rámci vyhodnocování účinnosti NS. Odkaly a odluhy z cirkulačních okruhů chlazení 
drátotahů odtékají do kanalizace. Monitoring je prováděn v předávacím místě TPD 
na kanalizaci. Část odpadních vod tvoří prací vody z filtrační stanice TPD, které jsou 
vypouštěny do kanalizace a dočišťovány na koncové ČOV. 

Splaškové odpadní vody odtékají do kanalizace a jsou čištěny na ČOV. Předávací místa 
splaškových vod na kanalizaci jsou sledovány dle platného kanalizačního řádu (nepravidelně).  

Využité lázně z moříren a oplachové lázně  jsou samostatně řízeně vypouštěny na NS a tam 
neutralizovány odděleně. 

 

Odpadní vody ze zařízení TND: 

Využité mořící lázně HCl jsou přečerpávány na ČOV drátoven ve správě úseku Energetika. 
Zde jsou buď regenerovány nebo neutralizovány. Ostatní technologické vody jsou 
přečerpávány do jímek a neutralizovány na ČOV. Chladící vody z nezaokruhovaných 
drátotahů jsou sváděny do kanalizace zaústěné do zatrubněného vodního toku Bajcůvka 
vybaveného lapolem a nornými stěnami. Splaškové vody jsou přečerpávány na BČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny do kanalizace zaústěné do zatrubněného vodního toku 
Bajcůvka, v limitech dle platného kanalizačního řádu. 

 

Ochranná pásma  se netýkají  provozů TPD a TND v areálu ŽDB, a.s. 
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Poznámka: 

Provozovatel má v současnosti platná vodoprávní rozhodnutí vydaná KÚ Moravskoslezského 
kraje, č.j. ŽPZ/0290/04/Kt, ze dne 20.12.2004, a rozhodnutí vydané Městským úřadem 
Bohumín, zn. OPaS/1768/231.2/A/20/04/DO.Obě vodoprávní rozhodnutí nebudou 
nahrazována v řízení o IP žádosti pro zařízení TPD a TND. Jejich zohlednění bude až v IP 
pro úsek Energetika, protože veškeré odpadní vody, technologické, splaškové i dešťové jsou 
předávány úseku Energetika, který s nimi nakládá. Pro celý areál má provozovatel zpracován 
Provozní řád stokové sítě ŽDB, a.s. V provozním řádu jsou uvedeny předávací místa 
odpadních vod z jednotlivých provozů (Tabulka 11). Odpadní vody jsou přebírány a kontrolní 
monitoring  je prováděn úsekem Energetika (kap.12.2 Provozního řádu stokové sítě ŽDB,a.s.- 
kanalizační řád) 

K datu ústního jednání o žádosti předložit aktualizované havarijní plány pro část drátovny 
a kyselinové hospodářství závodu TPD ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Havarijní plány 
budou projednány s povodím Odry,  s.p. 

 

1) Provozovatel zhodnotí možnosti předávání všech vyčerpaných mořírenských lázní z obou 
provozů na regenerační stanici.  

Termín: do jednoho roku od data nabytí právní moci IP 

 

3.1.3 Hluk, vibrace 

Při sledování kvality veřejného zdraví bude postupováno dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 
zákona č. 274/2003 Sb., včetně prováděcích předpisů. 

 

a) Hluk 

Akustická studie zpracovaná v r. 2004 umožnila posouzení dodržení hygienických limitů 
pro hluk ve venkovním prostoru dle zákona č. 258/2000 Sb. včetně identifikace rozhodujících 
zdrojů hluku a zpracování návrhů řešení. Areál ŽDB se nachází ve městě Bohumín a je 
prakticky ze tří stran obklopen obytnou zástavbou. Proto byla stanovena dvě měřící místa 
v přilehlé zástavbě. 

Ze zpracované Akustické studie vyplývá: 

- naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku představuje hodnotu    48,8 – 50,1dB  

- střední hodnota překročení nočního limitu je                           cca 9 – 15 dB 

- výrazná tónová složka ve třetinooktanových pásmech nebyla zjištěna 

Hlavní zdroje hluku na TPD i TND jsou drátotahy, které jsou umístěné v halách uprostřed 
celého areálu ŽDB, a.s. a neovlivňují významně okolí.  

 

1) Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní prostor dle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb., tj. LA eq.T  = 50dB ve dne a LA eq.T = 40dB v noci. 
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Termín: Od data nabytí právní moci IP 

2) Bude prováděno měření hluku ve venkovním chráněném prostoru s intervalem jednou 
za dva roky. Jednotlivá místa měření budou konzultována s KHS Moravskoslezského kraje. 
První měření bude provedeno do 3 měsíců od data nabytí právní moci IP.  

 

3) K 31.12. daného roku (poprvé k 31.12.2008) bude na KHS podána zpráva o výsledcích 
měření. Na KÚ Moravskoslezský kraj bude podána zpráva v souhrnné z právě z podmínek 
plnění IP. 

 

      

b) Vibrace 

Závazné podmínky nejsou navrženy. 

 

c) Neionizující záření 

Závazné podmínky nejsou navrženy. 

 

3.2 Nakládání s odpady 

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění vyhlášeno 
pod č. 106/2002 Sb.) 

Všechny odpady budou  shromažďovány podle kategorií a druhů v samostatných nádobách 
označených  identifikačními listy. 

Množství produkovaného nebezpečného odpadu je rovno nebo vyšší než 100 t  provozovatel 
jmenoval odpadového hospodáře Bc. Antonína Kvaka dle §15 zákona č.185/2001 Sb. (Příloha 
č. 7 žádosti) 

Tabulka č. 12  Zdroje a seznam N odpadů produkovaných v provoze TPD 

Zdroj odpadu Kategorie odpadu Název druhu a katalogové číslo odpadu 

Mořírna N 110108 - Kaly z fosfátování 

Jemný tah N 130802 - Jiné emulze 

Všechny výrobní úseky N 
150202 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny 

Údržba N 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 
a dýhy obsahující nebezpečné látky 

Údržba N 060101 Kyselina sírová a kyselina siřičitá  

Údržba N 060102 Kyselina chlorovodíková 

Údržba N 060201 Hydroxid vápenatý 

Provoz/ Údržba N 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 



 31

Provoz/ Údržba N 
080117 Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 080121 Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

Údržba N 100211 Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky 

Provoz/ Údržba N 110109 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 120112 Upotřebené vosky a tuky 

Provoz/ Údržba N 120114 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 130113 Jiné hydraulické oleje 

Údržba N 130208 Jiné motor., převod. oleje 

Údržba N 130310 Jiné teplonosné a izolační oleje 

Údržba N 130701 Topný olej a motorová nafta 

Údržba N 130702 Motorový benzín 

Údržba N 130703 Jiná paliva 

Provoz/ Údržba O/N 150101 Papírové a lepenkové obaly – znečištěné 

Provoz/ Údržba O/N 150102 Plastové obaly – znečištěné 

Provoz/ Údržba O/N 150103 Dřevěné obaly – znečištěné 

Údržba O/N 150107 Skleněné obaly – znečištěné 

Provoz/ Údržba N 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Provoz/ Údržba N 
150111 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

Provoz N 160104 Autovraky 

Provoz/ Údržba N 
160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky  

Provoz/ Údržba N 
160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky  

Provoz/ Údržba N 
160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Údržba N 160601 Olověné akumulátory 

Údržba N 160602 Nikl - kadmiové baterie… 

Provoz/ Údržba N 160708 Odpady obsahující ropné látky  

Provoz/ Údržba N 160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  

Údržba N 170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

Údržba N 170409 Kovový odpad znečištěný.. 

Údržba N 170503 Zemina a kameny obsahující nebezpečné látky 

Údržba N 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 200121 Zářivky a jiné odpady obsahující rtuť 
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Provoz/ Údržba N 200123 Vyřazená chladící zařízení  

Provoz/ Údržba N 
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 
160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie 
a akumulátory obsahující tyto baterie 

Provoz/ Údržba N 
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 

 

Tabulka č. 13  Zdroje a seznam N odpadů produkovaných v provoze TND 

Zdroj odpadu Kategorie odpadu Název druhu a katalogové číslo odpadu 

šroubová mořírna N 110108 – Kaly z fosfátování 

šroubová mořírna N 110207 – Jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

tažírna N 130802 – Jiné emulze 

tažírna N 
150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

tažírna N 
150202 – Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

Údržba N 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 
a dýhy obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 060102 Kyselina chlorovodíková 

Provoz/ Údržba N 060201 Hydroxid vápenatý 

Provoz/ Údržba N 110109 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 110113 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 120112 Upotřebené vosky a tuky 

Provoz/ Údržba N 120114 Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 130113 Jiné hydraulické oleje 

Údržba N 
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

Údržba N 130208 Jiné motor., převod. oleje 

Údržba N 130310 Jiné teplonosné a izolační oleje 

Údržba N 130503 Kaly z lapáků nečistot 

Údržba N 130701 Topný olej a motorová nafta 

Údržba N 130702 Motorový benzín 

Údržba N 130703 Jiná paliva 

Provoz/ Údržba O/N 150101 Papírové a lepenkové obaly – znečišť. 

Provoz/ Údržba O/N 150102 Plastové obaly – znečištěné 

Provoz/ Údržba O/N 150103 Dřevěné obaly – znečištěné 

Údržba O/N 150107 Skleněné obaly – znečištěné 
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Provoz/ Údržba N 
150111 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

Provoz N 160104 Autovraky 

Provoz/ Údržba N 
160213 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 
neuvedená pod čísly 160209 až 160212 

Provoz/ Údržba N 
160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
160508 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

Údržba N 160601 Olověné akumulátory 

Údržba N 160602 Nikl - kadmiové baterie 

Provoz/ Údržba N 160708 Odpady obsahující ropné látky 

Provoz/ Údržba N 160709 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

Údržba N 170204 Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky 

Údržba N 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

 

Údržba N 170503 Zemina a kameny obsahující nebezpečné látky 

Údržba N 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
190205 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující 
nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
190813 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních 
vod obsahující nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 200121 Zářivky 

Provoz/ Údržba N 200123 Vyřazená chladící zařízení 

Provoz/ Údržba N 
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky 

Provoz/ Údržba N 
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 16 06 
02 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory 
obsahující tyto baterie 

Provoz/ Údržba N 
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 

 

Poznámka: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal Souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady, zn. ŽPZ/9327.1/03/RO, ze dne 1.12. 2003, a Souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady, zn. ŽPZ/5665.1/04/RO, 12.7. 2004. Odpady kategorie N 
z provozů TPD a TND budou zahrnuty v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, který 
bude vydán řízením o vydání IP. 
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1) Zajistit zaměstnancům podmínky pro třídění odpadů podobného komunálnímu. 

Termín: do 3 měsíců od  data nabytí právní moci IP 

Poznámka: 

Doporučujeme odpad katalogového čísla 17 04 03 překategorizovat na číslo 10 02 99 (O/N), 
protože to nejlépe charakterizuje způsob vzniku odpadu. Pro zařazení odpadu do kategorie O 
musí provozovatel předložit vyloučení N vlastností. 

Provozovatel požaduje zakategorizovat odpad pod kat. č. 12 01 03 piliny a třísky z obrábění 
neželezných kovů. 

 

3.3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 

Poznámka: 

V provoze TPD pro zaměstnance pracující u Pb lázněmi jsou nejsou prováděny  preventivní 
prohlídky na Pb v krvi. 

Požadavkům vyhlášky č. 231/2004 Sb. a § 23 zákona č. 356/2003 Sb. musejí odpovídat 
všechny bezpečnostní listy. 

Podle zákona č. 356/2003 Sb. je třeba označit chemické látky a chemické přípravky, 
skladované nebezpečné látky a přípravky. Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými 
chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech chemických látek. 

Pro skladování a manipulaci se závadnými látkami budou vypracovány provozní řády. 

Při periodickém školení obslužného personálu zdůrazňovat i hlediska související s ochranou 
zdraví a životního prostředí. 

 

3.4 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

V říjnu 2003 byl zpracován a předložen EA ŽDB a.s. Zpráva z EA je součástí žádosti o IP. 

1) Do 12 měsíců od data nabytí právní moci IP bude KÚ předložen  návrh opatření, včetně 
termínu řešení, které by vycházely ze závěru energetického auditu. 

 

3.5 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

Poznámka: 

Městský úřad Bohumín schválil Plán havarijních opatření ŽDB a.s Bohumín. část 
drátovny   ŽDB a.s. – Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivým vodám – 
doplněk č. 1 plánu opatření Kyselinové hospodářství závodu TPD, 
zn. OŽPaS/1658/231.2/A/505/DO, z  dne 11.11.2005. V průběhu řízení o IP provozovatel 
předloží aktualizované Plány havarijních opatření, zpracované dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., 
které budou schváleny řízením o IP. 
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3.6 Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu 

Společnost ŽDB a.s. splnila požadovanou povinnost ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb., 
o prevenci závažných havárií a souvisejících předpisů a provedla hodnocení rizik závažné 
havárie a zařazení objektů a zařízení s vybranými nebezpečnými látkami. ŽDB a.s byly 
na základě hodnocení rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
čj. ŽPZ/8731/04/SJ ze dne 15.10.2004  zařazeny do skupiny A.  

Vlastní „Bezpečnostní program ŽDB a.s.“ byl zpracován v květnu 2003 a aktualizován 
v únoru 2004. 

Systém řízení bezpečnosti budovaný v ŽDB a.s. je založen na důsledném uplatňování 
principů prevence nežádoucích mimořádných situací, na integraci postupů řízení bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, který je zaváděn v závodech ŽDB a.s. v rámci programu „Bezpečný 
podnik“ a postupů řízení rizik ve smyslu legislativních požadavků na bezpečnost práce 
a prevenci závažných havárií, a  na součinnosti s aktivním systémem řízení jakosti. Základním 
cílem společnosti je neustálé zlepšování bezpečnostního profilu zakotvené v Politice 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně prevence závažných havárií a Politice jakosti  
ve shodě s legislativními předpisy a interními pravidly.  

Postupy a odpovědnosti uvedené v Bezpečnostním programu PZH jsou závazné pro všechny 
zaměstnance ŽDB a.s. 

Nejsou navrženy žádné závazné podmínky 

Bezpečnostní program prevence závažných havárií ŽDB, a.s. byl dle zákona 
č. 353/1999 Sb. předložen Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě - referát 
životního prostředí a byl schválen pravomocným rozhodnutím, čj.ŽPZ/6588/04/SJ, 
ze dne 22.7.2004.  

 

 

3.7 Způsob monitorování emisí a přenosů 

Způsob sledování jednotlivých látek je navržen v kapitole 3.1. vyjádření. 

Nastavit monitoring látek v emisích a přenosech dle přílohy č.1 nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb. tak, aby na základě získaných údajů bylo možné vést evidenci těchto látek 
dle vyhlášky č. 572/2004 Sb. 

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb.,  je pro tuto evidenci možno využít shodné údaje  
evidované podle zvláštních právních předpisů. 

Na základě zjištěných ročních množství jednotlivých látek a porovnáním těchto hodnot 
s hodnotami prahovými dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., ohlásit v případě 
dosažení nebo překročení těchto prahových hodnot do integrovaného registru znečišťování 
dle § 22 zákona č. 76/2002 Sb.  

 

3.8 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího 
hranice států 

Dle předložených podkladů zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění. 

Závazné podmínky nejsou navrženy 
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3.9 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 

- předložit dílčí roční zprávu plnění podmínek IP a zprávu z monitoringu 
KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí  a zemědělství k 30. 4. 
běžného roku, 

- ohlásit KÚ  Moravskoslezského kraje plánovanou změnu zařízení, 

- neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení          
a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, 

- splnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování a vyhlášky č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení 
evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. 

 

3.10 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících 
ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Šest měsíců před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu 
ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.  

 

3.11 EIA – podmínky provozu 

Pro záměr „Patentizovací linka č.803 ŽDB Bohumín“ bylo provedeno zjišťovací řízení.         
Ministerstvo životního prostředí  vydalo závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
pod č.j. 580/118/09/A-20/2005/3947/OPVI/05,. ze dne 24.5.2005. 

Poznámka: 

Podmínky závěru zjišťovacího řízení: V navazujících řízeních požadujeme respektovat 
následující podmínku vyplývající z vyjádření doručeného v rámci zjišťovacího řízení záměru: 

Předložit k realizaci záměru Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě výsledky měření hlučnosti dle §12 nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.12 Souhrnné podmínky provozu 

Realizovaná a plánovaná opatření pro provoz TPD 

Mořírna TPD je zařízením z roku 1958. V současné době jsou z emisí odtahovány pouze 
spaliny ze sušky. Žádná z aktivních van není odsávaná, proto jsou navržena podmínky č. 1 
a 2. 

1) Provozovatel zpracuje studii  modernizace mořírny TPD  do 31.12.2006. 

 

2) Provozovatel předloží KÚ harmonogramu přípravy a realizace nové mořírny TPD 
na základě studie do 30.6.2007 
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2) Bude provedena modernizace mořírny v termínu uvedeném v žádosti v kapitole 5.1.1. 
Nová mořírna musí splňovat BAT techniky. 

Termín: dle navrženého harmonogramu prací  

 

3) U nových drátotahů bude vybudován uzavřený chladící okruh, bude nahrazena stará 
filtrační stanice. 

Termín: 31.12.2006 

Realizovaná a plánovaná opatření pro provoz TND 

4) U nových drátotahů bude vybudován uzavřený chladící okruh. 

termín: 31.12. 2006 

5) Modernizace mořírenských kapacit. 

Termín: 31.12.2008  

  

 

4 Vypořádání s připomínkami účastníků řízení 

• Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 
zn: HOK/OV-602/213/06, ze dne 15.2.2006 

• ČIŽP OI Ostrava, zn: 49/ŘI/0602171.02/06/VOM, ze dne 3.2.2006 

• KÚ Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
č.j. MSK 8697/2006, ze dne 21.2.2006 

• Město Bohumín, zn. OŽPaS-88/06/KJ, ze dne 10.2.2006 

 

Vypořádání s připomínkami Krajské hygienické stanice 

„S vydáním integrovaného povolení ŽDB, a.s. pro zařízení Mořírny, zinkovací a patentizovací 
linky KHS souhlasí s podmínkami: 

1. hluková situace v chráněném venkovním prostoru, bude kontrolována pravidelným 
měřením ve dvouletých intervalech, na měřících místech stanovených po dohodě 
s KHS MSK, 

2. k 31.12. daného roku  (poprvé k 31.12 2008) bude na KHS MSK podána o výsledcích 
zpráva. 

Zapracováno v kapitole 3.1.3 Vyjádření 

 

Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI Ostrava 

K předložené žádosti ŽDB a.s. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Mořírny, 
pozinkovaní a patentopozinkovací linky máme následující připomínky: 

a) ovzduší 
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A. Tažírny nepatentovaných drátů 

1. každé jednotlivé zařízení technologických linek mechanické odstranění okují, šroubová 
mořírna, mořírna Candor, žíhárna Ebner a mechanická pozinkovna M03 kategorizovat 
ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., včetně těch, které nemají instalováno odsávání emisí. 
Na základě kategorizace jednotlivých zařízení budou stanoveny emisní limity, způsob 
a četnost prokazování plošné stanovených limitů. Protože u některých zařízení není 
instalováno odsávání, kategorizaci nutno provést i u těchto případů podle § 2 písm. d) až f) 
nařízení vlády č. 353/2002 Sb. ( pro nevyjmenovaná zařízení zdroje) a  podle nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb. (pro zařízení s nepřímým ohřevem), protože emise jsou vedeny do vnitřního 
pracovního prostředí a následně netěsnostmi objektu a větracími otvory do vnějšího prostředí 
jako fugitivní emise. Název Kategorie daného zdroje je dán nejvyšší kategorií dílčího zařízení 
příslušného zdroje a povinnosti z hlediska ochrany ovzduší jsou dány povinnostmi, které 
plynou z kategorizace dílčích zařízení 

Zohledněno v kapitola 3.1.1 vyjádření 

2. V příloze IV části IV6 žádosti, je uvedený způsob ochrany drátu proti korozi stříkáním 
ve stříkacích boxech pomocí stříkací pistole. Bližší informace nejsou uvedeny. ČIŽP OI 
Ostrava požaduje předložit o jaký způsob povrchové ochrany se jedná, zejména jaké látky se 
používají pro stříkání. V případě používání těkavých organických látek nutno stanovit 
kategorii zdroje dle vyhlášky č. 509/2005 Sb. a podmínky provozu (emisní limity,způsob 
a četnost ověřování plnění emisních limitů). 

Zohledněno v kapitola 3.1.1 vyjádření 

B. Mořírna a patentovaní linky tažírny patentovaných drátů 

B.1. Mořírna 

1. Vzhledem k tomu, že mořící lázně s obsahem lázní nad 30m3 jsou zvláště velkým zdrojem 
znečišťování ovzduší dle přílohy č. 1 bodu 2.6 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., ČIŽP  OI 
Ostrava požaduje, aby v rámci projednávání žádosti byla stanovena povinnost a nejbližší 
možný termín, do kdy bude realizováno jejich zakrytování  s následným odsáváním, čištěním 
vzdušniny od par kyseliny chlorovodíkové a výduchem do vnějšího prostředí. Inspekce 
nesouhlasí s termínem modernizace mořírny 12/2012, jak je uvedeno v žádosti odst. 6.8. 

 Zohledněno v kapitola 3.1.1 vyjádření 

2. Pro mořící lázně stanovit výpočet pro určení množství produkované HCl do vnitřního 
prostředí. 

Zohledněno v kapitola 3.1.1 vyjádření 

3. Provést kategorizaci pro každou sušící pec podle druhu ohřevu a tepelného výkonu 
vč. Stanovení podmínek provozu z pohledu ochrany ovzduší (dodržování emisních limitů, 
způsob a četnost plnění emisních limitů, apod.). 

Zohledněno v kapitola 3.1.1 vyjádření 

B.2 Patentovací linky 

1. Každé jednotlivé zařízení technologických linek č. 401,402,403,404,405, a 803 
kategorizovat ve smyslu zákona vč. Těch, které nemají instalováno odsávání emisí. Na základě 
kategorizace jednotlivých zařízení budou stanoveny emisní limity, způsob a četnost 
prokazování plnění stanovených limitů. Protože u některých zařízení není instalováno 
odsávání, kategorizaci je nutno provést i u těchto případů podle nařízení vlády  
č. 353/2002 Sb. (pro nevyjmenovaná zařízení zdroje( a podle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 
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(pro zařízení s nepřímým ohřevem), protože emise jsou vedeny do vnitřního  pracovního 
prostředí a následně netěsnostmi objektu a větracími otvory do vnějšího prostředí jako 
fugitivní emise. .Název Kategorie daného zdroje je dán nejvyšší kategorií dílčího zařízení 
příslušného zdroje a povinnosti z hlediska ochrany ovzduší jsou dány povinnostmi, které 
plynou z kategorizace dílčích zařízení.  

Zohledněno v kapitole 3.1.1 vyjádření 

2. ČIŽP OI  Ostrava doporučuje mořící lázně u linky č. 402, 405 a 408 dovybavit odsáváním 
a odtahem do vnějšího prostředí. 

B3 Úpravny 

V příloze č. IV části IV.4 žádosti, je zmíněna povrchová úprava drátu. Bližší informace však 
nejsou uvedeny. ČIŽP OI Ostrava proto požaduje předložit o jaký způsob povrchové ochrany 
se jedná, zejména jaké látky se používají pro povrchovou úpravu drátů. V případě používání 
těkavých organických látek nuto stanovit kategorii zdroje dle vyhlášky 509/2005 Sb. 
a podmínky provozu. 

C. Provozní řády 

1. K předloženým provozním řádům pro Tažírnu nepatentovaného drátu a Tažírnu 
patentovaného drátu se ČIŽP OI Ostrava vyjádří ve smyslu zákona samostatně( mimo 
připomínky k žádosti o integrované povolení). Součástí žádosti KÚ MSK Ostrava, č.j. MSK 
5041/2006, ze dne 11.1.2006 o vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení spol. 
ŽDB, a.s. pro zařízení „Mořírny, zinkovací a patentovaní linky“ však nebyl požadavek 
na vyjádření k výše uvedeným provozním řádům. V příloze č. IX uvedených žádostí pro TND 
a TPD je uvedeno, že finální verze budou předloženy samostatně ke schválení na KÚ MSK 
Ostrava. 

2. Inspekce požaduje, aby provozní řády pro technologii TND a TPD byly doplněny 
o podmínky plynoucí z integrovaného povolení ve smyslu §11 odst. zákona a předloženy 
KÚ MSK Ostrava ke schválení. 

 

b) voda 

Požadujeme podmínit vydání integrovaného povolení v tomto smyslu: 

1.Opotřebené mořírenské lázně v drátovnách budou výhradně využívány v regenerační stanici 
a v nutných případech, které by měly být v povolení definovány, by měla být zabezpečena 
jejich separátní neutralizace mimo technologii neutralizace Oplachových vod. 

Zohledněno v kapitole 3.1.2 vyjádření 

2. Neutralizace oplachových vod v areálu drátoven bude modernizována s cílem eliminace 
nepříznivých provozních stavů (signalizace) včetně řádného sledování vstupů a výstupů 
a ukládání údajů rozhodných pro provoz. 

Nezohledněno. Dle Kanalizačního řádu ŽDB,a.s. vody z NS splňují limity nařízení vlády část 
B tab. 2b), NS je provozována úsekem Energetika není součástí žádosti o IP  

3. Povrchové zněčištěné vody v areálu drátoven spolu s odpadními vodami z chlazení 
drátotahů jsou vypouštěny do vodního toku bez čištění. Tok je na území drátoven zkanalizován 
a nelze vyloučit napojení dalších zařízení do něho.Ve smyslu §38 zákona č. 254/2001 Sb. , 
vodního zákona , je nutno zabezpečit odpovídající číštění odpadních vod vypouštěných 
do vodního toku a současně řešit spolehlivé protihavarijní zabezpečení areálu drátoven. 
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Nezohledněno. Vody z chlazení drátotahů jsou předávány do kanalizace ve správě úseku 
Energetika.  

4. Využití vhodných opotřebených lázní z moříren v oblasti železáren není řešeno 
v regenerační stanici v oblasti drátoven. Žádost nedefinuje mořící lázně a možné přechody 
moříren v oblasti železáren na vhodné mořící lázně pro regeneraci v oblasti drátoven včetně 
dopravy. Dále v žádosti absentuje zahrazení používaných kyanidů v provoze ocelových kordů. 
V neutralizační stanici je nutno počítat s vytvořením určitých provozních rezerv (přítok, 
odtok). Koncová ČOV vyžaduje modernizaci a intenzifikaci.  

Nezohledněno. Provoz Železárny není součástí žádosti o IP. 

 

Vypořádání s připomínkami KÚ Moravskoslezského kraje 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský 
úřad), jako příslušný správní úřad ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  a v návaznosti na platné právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí, 
posoudil předloženou žádost o integrované povolení společnosti ŽDB a.s. pro zařízení 
„Mo řírny, zinkovací a patentozinkovací linky“. 

 

Podle § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci vydává krajský  úřad  toto vyjádření: 

 

I. Odpady  

Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  budou stanoveny tyto podmínky:  

 

1) odpady katalogových čísel 200123, 200127, 200133, 200135 a 200136 vznikající 
na provoze, zařadit podle § 2 odst.1 písm. a)  vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, neboť se nejedná o komunální odpad - pro část A i část B 
žádosti 

Nezohledněno. Odpady s výše uvedenými katalogovými čísly odpovídají místu vzniku.  

2) zajistit zaměstnancům podmínky pro třídění odpadu podobného komunálnímu (odpady 
z denních  místností pro zaměstnance, svačinárny nebo šaten) -  pro část A i část B 
žádosti 

Zohledněno v kapitole č. 3.2 

3) stěry z olovnatých lázní zařadit podle § 2 odst. 1 písm. a)  vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, pod katalogové číslo 100402* (nejedná 
se o katalogové číslo 170403 olovo) - část A žádosti 

Zapracováno v kapitole 3.2 vyjádření 
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II. Voda  

Z hlediska ochrany vod budou do rozhodnutí převzaty závazné podmínky z rozhodnutí ve věci 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydaná Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, č.j. ŽPZ /10290/04/Kt, ze dne 20. 12. 2004 a Městským úřadem 
Bohumín, č.j. OŽPaS/1768/231.2/A/20/04/DO, ze dne 22. 12. 2004. Dále krajský úřad 
doporučuje do monitoringu odpadních vod (z průtočného chlazení drátotahů) vypouštěných 
do vodního toku Bajcůvka zařadit sledování teploty odpadních vod se stejnou četností jako 
při sledování ostatních parametrů tj. 12x za rok. 

Nezapracováno. Odpadní vody jsou předávány do kanalizace úseku Energetika 

Krajský úřad požaduje předložit aktualizované havarijní plány pro část drátovny a kyselinové 
hospodářství závodu TPD ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání 
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

Zapracováno v kapitole 3.1.2 

III. Ochrana ovzduší 

Krajský úřad navrhuje stanovit následující závazné podmínky provozu zařízení: 

a) stanovení emisních limitů látek znečišťujících ovzduší a s tím souvisejícího 
monitoringu:    

 

1. Emisní 
zdroj 

Znečišťující látka Emisní limit 

( mg/m3 ) 

Vztažné 
podmínky 

2. Četnost 
měření 

Tažírna patentovaných drátů (část A žádosti) 

SO2 35* 

NO2 200 

Sušící pece 
mořírny 

CO 100 

 

A 

 

 

 

1x 3 roky 

3. Patentovací linky  č. 401, 403, 405 

SO2 35* 

NO2 200 

Austenitizační pec 

CO 100 

A 

 

 

Fosfátování TZL 100 4. C 

 

 

1 x 3 roky 

Patentovací pec SO2 35* 

 NO2 200 

 CO 100 

5. A 

Olověná lázeň TZL 100 6. C 

1 x rok 

7. Patentovací linky  č. 402 a 408 

SO2 35* Austenitizační pec 

NO2 200 

A 
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CO 100  

SO2 35*  

NO2 200 

Patentovací pec 

CO 100 

A 

 

 

Olověná lázeň TZL 100 8. C 

Zinkovací lázeň Zn 10 9. C 

SO2 35* 

NO2 200 

Zinková pec 

CO 100 

A 

 

 

 

 

 

1 x rok 

10. Pozinkovací linka č. 404 

Austenitizační pec SO2 35* 

NO2 200  

CO 100 

A 

 

 

Olověná lázeň TZL 100 11. C 

SO2 2500* 

CO 800 

Zinková pec 

NO2 500 

12. B 

 

Zinková lázeň Zn 10 13. C 

 

 

 

1 x rok 

 

14. Linka č. 803 

SO2 35* 

NO2 200 

Austenitizační pec 

CO 100 

SO2 35* 

NO2 200 

Patentovací pec 

CO 100 

A 

 

Olověná lázeň TZL 50 15. C 

SO2 35* 

NO2 200 

Zinková pec 

CO 100 

A 

 

 

Zinková lázeň Zn 10 16. C 

 

 

 

 

 

1 x rok 

17. Tažírna nepatentovaných drátů (část B žádosti) 

107  TZL 50 19. C  
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18. Mořírna 
Candor 

Chlor a jeho 
anorganické 
sloučeniny 

 

50 

 

B 

 

2 x rok 

TZL 50 21. C 109 

20. Šroubová 
mořírna 

Chlor a jeho 
anorganické 
sloučeniny 

 

50 

 

B 

 

 

2 x rok 

SO2 35* A 

NO2 200 A 

108 

Žíhárna Ebner 

CO 100 A 

 

1 x 3 roky 

102 

22. Mechanická pozinkovna 

TZL 200 23. B 

CO 800 B 

Sušící pec 

NO2 500 B 

TZL 200 B 

CO 800 B 

Zinková pec 

NO2 500 B 

 

 

 

1 x rok 

 

 

Pozn. 

A -  koncentrace příslušné látky v odpadním plynu vztažená na normální stavové podmínky 
a suchý plyn 

B - koncentrace příslušné látky v odpadním plynu vztažená na normální stavové podmínky 
a vlhký plyn 

C -  koncentrace příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek 

* Hodnoty emisí  SO2 mohou být  zjišťovány bilančně ze spotřeby zemního plynu, pokud 
dodavatel paliva zajišťuje stálý obsah síry na takové úrovni, aby při spalování nebyl 
překročen emisní limit. 

Tažírna patentovaných drátů (část A žádosti): 

 

b) Provoz patentovací linky č. 403 bude ukončen k datu uvedení nové patentozinkovací 
linky  č. 803 do trvalého provozu.   

c) Krajskému úřadu bude předložen harmonogram přípravy a realizace nové mořírny 
tažírny patentovaných drátů připravený na základě zpracované studie proveditelnosti 
v termínu do 30. 6. 2007.  

d) Provoz stávající mořírny patentovaných drátů bude ukončen k datu uvedení nové 
mořírny do trvalého provozu.  
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Tažírna nepatentovaných drátů (část B žádosti): 

 

e) Krajskému úřadu bude předložen harmonogram přípravy a realizace nové technologie 
výroby jemných pokovovaných drátů v termínu do 30. 6. 2007. 

Zapracováno v kapitole 3.1.1 vyjádření 

 

Vypořádání s připomínkami M ěsta Bohumín 

„K navrhovaným opatřením nemáme zvláštní připomínky. Pro snížení vypouštěného 
znečištění v odpadních vodách, doporučujeme zavádět cirkulační okruhy chladících vod-
snižovat průtočné chlazení. K provozu Mořírna patentizovací linky tažírny patentovaných 
drátů sdělujeme, že k navrhovaným opatřením – modernizace mořírny- Náhrada zastaralé 
technologie moření včetně odsávání a filtrace zplodin v roce 2012, se doporučuje toto 
opatření realizovat v termínu kratším než je navržený rok 2012.“ 

Zapracováno kapitoly 3.1.2 a 3.12 vyjádření 

 

 

5 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 

 

5.1 Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT 

Příloha č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách při výrobě železa  a oceli (březen 
2000). 

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách – Běžné čištění odpadních vod 
a odpadních plynů; systémy managementu v chemickém průmyslu (únor 2002). 

Zpracovatel žádosti provedl věcně správně posouzení BAT v kapitole žádosti 6.7 pro zařízení 
TPD i TND. Pro porovnání bylo použito referenčního dokumentu BREF pro Průmysl 
zpracování železných kovů. 

 

5.2 Uplatnění hledisek pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 

5.2.1 Použití nízkoodpadové technologie. 
 
Zařízení TPD: 
Mořírna: 
Kaskádový oplach v mořírně není zaveden. Rekuperace a regenerace vyčerpané kyseliny není 
zavedena. Vyčerpané roztoky jsou přepouštěny na NS a po neutralizaci a vysrážení těžkých 
kovů jsou vypouštěny do kanalizace. Kaly z NS jsou odváženy na skládku. Svitky drátů jsou 
ponechávány po stanovenou dobu nad lázní k odkapání HCl, úspora mořící lázně.  
 
Patentozinkovací linky: 
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Recyklace vyčerpaných mořících lázních není zavedena. Vyčerpané mořící roztoky a roztoky 
aktivních lázní jsou neutralizovány. Je plánováno, že vyčerpaná oplachová voda z nového 
zařízení bude využívána jako oplach v mořírně. 
K externímu využití je předávána vrchní vrstva antracitu a Pb z olověných lázní, dále odpad 
obsahující zinek z žárového zinkování. Skladování  probíhá odděleně, chráněno před vnějším 
prostředím.  
Není využívána externí regenerace tavidlové lázně, dle informace provozovatele je řízeně 
vypouštěna na NS. 
V tažírnách jsou využívány uzavřené chladící okruhy. 
 
Zařízení TND 
Svitky drátů jsou ponechávány po stanovenou dobu nad lázní k odkapání HCl, úspora mořící 
lázně.  
U nových drátotahů jsou využívány uzavřené chladící okruhy, při zavedení dalších nových 
dratotahů bude provedeno zacyklování vod. 
U zařízení žíháren, EBNER je zavedena rekuperace spalinami spalovacího vzduchu. 
Ochranný plyn je spálen. Jsou používány nízkoemisní hořáky . 

Hledisko je plněno částečně 

5.2.2 Použití látek méně nebezpečných  

Všechny nebezpečné látky budou opatřeny BL v souladu s platnou legislativou. Budou 
používány v množství nezbytně nutném.  

Technologické vany jsou umístěny v záchytné jímce. 

5.2.3 Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 
v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu 

Mimo recyklace a minimalizace odpadů uvedené v kap. 5.2.1 jsou k externí recyklaci 
předávány okuje s obsahem oxidů železa a dalších kovů. 

Zařízení TND: 

Je zavedena regenerace vyčerpaných mořících lázní, které jsou přečerpávány na ČOV 
k regeneraci. Není zavedeno zaokruhování všech vod u drátotahů, bude zaváděno postupně 
se zavedením nových drátotahů.  

Hledisko částečně plněno 

 

 

5.2.4 Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny 
ve světovém měřítku 
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Technologické celky v TPD i TND splňují z velké části standardní technologii pro dané 
zařízení. Pokud nejsou splněny jednotlivé ukazatele BAT jsou navržena nápravná opatření 
v kap. 3.12 vyjádření. 

5.2.5      Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace  

Viz. kapitola 5.2.4 vyjádření. 

5.2.6      Charakter, účinky a množství příslušných emisí 

a) Emise do ovzduší  

Emise do ovzduší TPD 

Mořírna není odsávána, proto jsou navrženy podmínky v kap. 3.12. Emise pro účely 
zpoplatnění jsou vypočítávány přes emisní faktor. Emise jdou fugitivně do prostoru mořírny 
a následně přirozeným větráním mimo halu, navrženo v kap. 3 nápravné opatření. 

U patentozinkovacích linek a patentovacích linek jsou dle jednotlivého řešení výduchů 
navrženy emisní limity, s ohledem na doporučení BAT, zatížení regionu. Lázně s Pb jsou  
pokryty vrstvou antracitu. Emise TZL a  Zn ze zinkovací vany jsou bez čištění odváděny 
z pracovního prostoru. 

Emise do ovzduší, zařízení TND 

Výpary HCl z hladiny mořících lázní jsou odsávány a procházejí přes vodní absorbér, 
kde se většina chlorovodíku pohlcuje do vody. Odsávaná vzdušnina dále prochází lapačem 
kapek a je vypouštěna komínovými výduchy nad střechu haly. teplota a koncentrace mořících 
lázní je v obou mořírnách pravidelně kontrolována, v mořírně Candor je navíc zavedeno 
automatické (počítačem řízené) udržování koncentrace lázní na předepsané hodnotě. 

Tabulka č. 14  Čištění odpadních plynů zařízení TPD 

Sledovaný 
parametr 

Emisní limit podle platné 
legislativy nebo 

rozhodnutí příslušného 
orgánu, popř. emisní 

strop 

Parametr nejlepší 
dostupné techniky 

Parametr zařízení 
Zdůvodnění 

rozdílů 

Emise HCl  
z moření – 

mořírna   

50 mg/m3 při hm. toku 
vyšším než   500 g/h 
(vyjádřeno jako Cl) 

2 až 30 mg/m3 

Znečištěná vzdušnina 
není odtahována, pro 

případ zpoplatnění jsou 
emise počítány přes 

emisní faktor 

Emise jdou 
fugitivně do 

prostoru mořírny 
a následně 
přirozeným 

větráním mimo 
halu, navrženo 

v kap. 3 nápravné 
opatření 

Emise z Pb 
lázně 

Pouze jedena lázeň je 
opatřena výduchem, 
ostatní lázně pokryty 

antracitem 

Je technickým řešením 
uvedeným v BREF 

Lázně pokryty vrstvou 
antracitu 

Lázně s Pb jsou  
pokryty vrstvou 

antracitu 
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Emise TZL ze 
zinkovací vany 

50 mg/m3 < 5 mg/m3 
Viz. protokol měření  

0,5 - 10 mg/m3 1) 

Emise bez čištění 
jsou odnáděny 
z pracovního 

prostoru 

Emise zinku ze 
zinkovací vany 

10 mg/m3 2 až 20 mg/m3  2) 
Viz. protokol měření  

0,5 - 10 mg/m3 

Emise bez čištění 
jsou odnáděny 
z pracovního 

prostoru. 

Emise HCl ze 
zinkování 

50 mg/m3 při hm. toku 
vyšším než   500 g/h 
(vyjádřeno jako Cl) 

1 až 2 mg/m3 nelze měřit 

Neměřeno, vany 
s HCl jsou 

zakrytovány, 
na výstupu 

materiálu z lázně 
je vodní clona. 

 

Tabulka č. 15  Čištění odpadních plynů zařízení TND 

Sledovaný 
parametr 

Emisní limit podle platné 
legislativy nebo 

rozhodnutí příslušného 
orgánu, popř. emisní 

strop 

Parametr nejlepší 
dostupné techniky 

Parametr zařízení 
Zdůvodnění 

rozdílů 

Emise HCl  
z moření – 
mořírna, 

Šroubová, 
CANDOR 

50 mg/m3 při hm. toku 
vyšším než   500 g/h 
(vyjádřeno jako Cl) 

2 až 30 mg/m3 
Viz. protokol měření  

2 – 4,5 mg/m3 

Znečištěná 
vzdušnina 
odváděna 

převodní filtr 
do vnějšího 
prostředí 

Emise 
z žíhárny  

Splňují limity dle platné 
legislativy – nepřímý 
ohřev, střední zdroj 

-- 
S rezervou splňují emisní 

limity 
 

Hledisko je plněno částečně 

 

b) Emise do vody  

Průmyslové odpadní vody vypouštěné ze zařízení TPD na neutralizační stanici jsou 
po neutralizaci a odstranění kalů ze srážení železa a těžkých kovů vypouštěny do kanalizace – 
plněny limity kanalizačního řádu a pak dočištěny na koncové ČOV. Rozbory odpadních vod, 
které jsou vypouštěny na neutralizační stanici se neprovádí, pouze hodnoty volné kyseliny 
v g/l (pohybuje se od 0 do 3 g/l). Rozbory odpadních vod po neutralizaci se provádí denně 
v rámci vyhodnocení účinnosti neutralizační stanice. Vody vypouštěné z NS splňují limity 
dané nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (kap. B, tab. 2b) 

Průmyslové odpadní vody z TND jsou přečerpávány na ČOV k neutralizaci přes usazovací  
jímky a podzemní jímky. Vyčerpané mořící roztoky jsou přečerpávány na regeneraci. 

                                                 
1 Jedná se o hodnoty obvyklé u podobných zařízení dle kapitoly C.3 BREF. 
2 Jedná se o hodnoty obvyklé u podobných zařízení dle kapitoly C.3 BREF. 
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Kaly jsou předávány na skládku. 

Provoz NS a ČOV je ve správě úseku Energetika. 

Hledisko je dle principu nakládání s vodami částečně plněno 

c)   Emise hluku 

Pro ověření splnění legislativních požadavků navrženy podmínky v kap. 3.1.3 vyjádření. 

d) Emise vibrací – nejsou relevantní.  

e)  Emise neionizujícího záření – nejsou relevantní. 

 

5.2.7      Datum uvedení nových zařízení do provozu 

Jednotlivá zařízení byla uvedena do provozu: 

• Mořírna TPD – rok 1958 
• Patentozinkovací linka č. 402 – rok 1973 
• Patentozinkovací linky č. 404 – rok 1976 
• Patentozinkovací linky č. 408 – rok 1972 
• Patentozinkovací linka č. 803 – rok 2006 
• Drátotahy  - rok 1958 
• Patentozinkovací linka č. 401 – rok 1970 
• Patentozinkovací linka č. 403  - rok 1973 
• Patentozinkovací linka č. 405 – rok 1983 
• Šroubová mořírna  - rok 1986 
• Mořírna Candor  - rok 1992 
• Žíhárna – rok 1995 a 2004 

 

5.2.8      Doba potřebná k zavedení BAT   

Provoz v několika významných aspektech nesplňuje BAT, proto jsou navržena nápravná 
opatření s termíny plnění , které respektují finanční dopady jejich zavádění. 

 

 

 

5.2.9      Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická 
účinnost  
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Suroviny budou používány v nezbytně nutném množství. Bude dodržována technologická 
kázeň.  

Hledisko bude  plněno. 

 

5.2.10  Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik 
s nimi spojenými na minimum 

TPD 

Pro mořírnu  na zařízení TPD jsou navrženy podmínky v kap. 3.12. 

Pro patentozinkovací a patentovaní linky platí: V Pb lázni se dráty po výstupu z austenitizační 
pece (850 – 1000 oC) chladí při teplotách 450 - 600  oC. Otevřené Pb vany jsou z důvodu 
výnosu Pb zakryty vrstvou antracitu (až 10 cm).  Pevný odpad tvoří olověná lázeň s oxidy 
olova a krycí materiál (antracit) s olovem. 

Pro snížení emisí z Pb lázní je důležití správné nakládání. Mezi nejdůležitější metody 
dle BREF (kap. A.4.3.8.1) patří: 

1) udržování ochranné vrstvy nebo zakrytí olověné lázně, aby ztráty olova oxidací se snížily 
na minimum a výrazně se snížily ztráty energie (u TPD – je řešeno ochrannou vrstvou, 
antracit) 

2) předcházet technologickou kázní tvorbě prachu, odstraňovat nečistoty z olověné lázně 

3) udržovat nádrže s odpadem obsahujícím olovo v odděleném prostoru, chránit tento odpad 
před jakýmkoli stykem s větrem a deštěm  - je plněno 

4) minimalizovat  vynášení olova z lázně udržováním vhodných podmínek vůči povrchu 
u poloproduktů (je ekonomické i vhodné z hlediska životního prostředí) 

5) minimalizovat vynášení olova na drátu použitím stěrky z antracitového štěrku nebo 
obdobné řešení, ihned po výstupu z lázně. 

6) aplikovat metody, které minimalizují /eliminují rozptyl prachu olova, které může být 
strženo drátem, např. spojení s kontinuální tepelnou úpravou, kontinuálním mořením, 
potahování drátu vhodným materiálem.         

7) ošetřeno ve vnitropodnikových  technických  postupech                                                               

Zinkovací lázně a tavidlové lázně jsou odsávány, mořící lázně jsou zakrytovány. 

Nové drátotahy jsou zakrytovány. 

Chladící vody drátotahů zaokruhovány. 

TND 
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Mořírny jsou odsávány a vzdušnina čištěna přes vodní filtr. 

Žíhárny jsou opatřeny nízkoemisními hořáky, ochranná atmosféra je spalována (H2). 

Nové drátotahy budou mít  chladící vody zaokruhovány. 

 Hledisko bude  plněno 

 

5.2.11    Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. 

Provozovatel zařízení bude tento požadavek plnit pravidelnou revizní činností na zařízeních, 
prováděním oprav podle schválených plánů a pravidelnou údržbou. Postup při jednotlivých 
činnostech bude specifikován v interních předpisech společnosti. 

Hledisko je   plněno. 

 

 

 

6 Odůvodnění stanoviska k žádosti 

Stanovisko k žádosti uvedené v části 2 vychází z porovnání zařízení s nejlepším 
technikami, ze zhodnocení jednotlivých kapitol žádosti a stanovisek účastníků řízení 
a dotčených orgánů státní správy. 

Žádost plně respektovala požadavky dané vyhláškou. č. 554/2002 Sb. 

Při ústním projednání návrhu vyjádření provozovatel nesouhlasil s podmínkami: 

1) Nasazení obecného emisního limitu na výduch č. 3. 

2) Zařazením zinkovacích lázní dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb. pod bod 2.3.3 přílohy 
č.1. 

Integrovaným povolením budou nahrazena všechna stanoviska a rozhodnutí v souladu 
se zákonem č. 76/2002 Sb. 
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7 Seznam zkratek a legislativy 

 
Zkratky 

BAT Nejlepší dostupná technika 
CO Oxid uhelnatý 
ČIŽP OI Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát 
ČOV Čistírna odpadních vod 
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí 
IP Integrované povolení 
KÚ Krajský úřad 
k. ú. Katastrální území 
NH3 Amoniak 
NO2 Oxid dusičitý 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností vydaná ČSÚ 
SO2 Oxid siřičitý 
TOC Celkový organický uhlík 
TZL Tuhé znečišťující látky 
Zn Zinek 
EL Emisní limity 
OEL Obecné emisní limity 
 

 

Legislativa 

Dokument Číslo Název 

zákon 76/2002 Sb. 
o integrované prevenci a o omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

zákon 82/2004 Sb. 

kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., 
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,    
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 

zákon 86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) 

zákon 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) 

zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
zákon 106/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. 
zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

zákon 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) 
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zákon 353/1999 Sb. 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., 
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,    
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií) 

zákon 356/2003 Sb. 
o chemických látkách a chemických přípravcích 
a o změně některých zákonů 

zákon 359/2003 Sb. 
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií 

zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií 

nařízení 
vlády 

61/2003 Sb. 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

nařízení 
vlády 

353/2002 Sb. 
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší 

nařízení 
vlády 

368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování 

nařízení 
vlády 

502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

vyhláška 213/2001 Sb. 
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického 
auditu 

vyhláška 231/2004 Sb. 
kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 

vyhláška 355/2002 Sb. 

kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 
aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování       
a distribuce benzinu 

vyhláška 356/2002 Sb. 

kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, 
zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, 
tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem 
a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 

vyhláška 381/2001 Sb. 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států         
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu a odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 

vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

vyhláška 554/2002 Sb. 
kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného 
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 

vyhláška 572/2004 Sb. 
kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence 
podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného 
registru znečišťování 



 53

 


