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1. Úvod 

Tato zpráva navazuje na dlouhou řadu výročních zpráv o kvalitě životního 
prostředí a stavu jeho ochrany vydávanou útvarem ochrany životního prostředí 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolek) od počátku 90. 
let. Vzhledem ke sdružení společností, které sdílejí společný integrovaný systém 
řízení dle standardů norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 (IMS), jehož 
nositelem je Spolek, do skupiny SPOLCHEMIE a vzhledem k vzájemně se 
ovlivňujícím a prolínajícím se dopadům na životní prostředí v rámci skupiny je tato 
zpráva společná pro všechny sdružené společnosti a podává tak souhrnný přehled o 
stavu environmentálního profilu SPOLCHEMIE. 

Zpráva je i jedním ze základních zdrojů informací o stavu plnění programu 
Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, do něhož je zapojen Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Epispol, a.s. a CHS Epi, a.s. 

Rok 2017 byl pro SPOLCHEMII přelomový díky nájezdu výroby alkalických 
louhů a chloru na nové membránové elektrolýze, která byla spuštěna v dubnu. 
Zahájením provozu membránové technologie byla dokončena největší 
investiční akce v novodobé historii společnosti a šlo o krok zásadní nejen z 
provozně-komerčního hlediska, ale i z pohledu ochrany životního prostředí, 
resp. udržitelného rozvoje, protože bylo ukončeno používání rtuti ve výrobním 
procesu, tzn. došlo k eliminaci jednoho z nejvýznamnějších environmentálních 
aspektů SPOLCHEMIE Spuštěním nové technologie tak byl učiněn další 
zásadní krok průběžné modernizace výrobních zařízení SPOLCHEMIE spojené 
se snížením dopadů na životní prostředí při výrobě nebo při aplikaci produktů.  
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2. Ochrana ovzduší 

2.1. Zdroje znečišťování ovzduší 

K 31. 12. 2017 bylo v rámci SPOLCHEMIE evidováno 89 zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), z nichž 44 je 
tzv. vyjmenovaných (dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší), tj. je u nich stanoven přísnější režim pro 
povolení a provozování. Oproti roku 2016 došlo ke změnám v počtu ZZO z důvodu konverze amalgámové 
elektrolýzy na membránovou technologii a realizace nové výroby vápenného mléka, celkový počet ZZO se tak 
oproti roku 2016 zvýšil o šest. 

Počty zdrojů:  

Subjekt Spolek Chs Epi Epispol 
Spolchemie 
Electrolysis 

Počet ZZO 1) 59 / 27 19 / 9 8 / 6 3 / 2 

Pozn.: 1) za lomítkem uveden počet tzv. vyjmenovaných zdrojů (zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). 

 

2.2. Vývoj množství emisí do ovzduší 

V roce 2017 bylo ze zdrojů znečišťování ovzduší ve SPOLCHEMII emitováno do celkem 15,776 t 
znečišťujících látek. Oproti roku 2016 byly emise nižší o cca 3,4 t, což představuje pokles o přibližně 18 %, tzn. v 
roce 2017 pokračoval trend snižování emisí do ovzduší.  

Vývoj emisí základních znečišťujících látek v období 20097 až 2017 je uveden v následující tabulce a pro 
období 2008 až 2017 je znázorněn na níže uvedených grafech. Významné snížení emisí rtuti a chloru (resp. jeho 
anorganických sloučenin) je spojeno se spuštěním nové membránové elektrolýzy. Uvedená data vykazují emise 
SPOLCHEMIE v daném kalendářním roce bez vazby na historický vývoj ve smyslu změny struktury/velikosti 
skupiny. 

Rok / emitovaná látka (t/rok) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

oxidy síry 2,4 3,9 4,6 5,1 3,8 2,6 0,04 0,02 0,02 

oxidy dusíku 10,1 7,9 8,6 9,0 8,1 7,7 7,3 5,9 6,9 

oxid uhelnatý 2,2 1,9 1,7 1,0 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 

tuhé znečišťující látky (TZL) 0,54 0,38 0,30 0,27 0,20 0,16 0,09 0,07 0,08 

anorganické sloučeniny chloru 0,49 0,57 0,74 0,85 0,14 0,16 0,24 0,45 0,2 

halogenované org. sloučeniny  0,54 0,75 0,22 0,22 0,20 0,11 0,04 0,04 0,04 

ostatní organické látky  29,1 28,0 25,4 21,0 17,5 15,7 12,9 11,9 7,8 

rtuť  0,033 0,032 0,030 0,030 0,034 0,032 0,031 0,027 0,007 

Celkové emise*  45,6 43,5 41,6 37,6 30,6 27,2 21,4 19,2 15,8 

*V uvedené hodnotě jsou zahrnuty i látky, které nelze zařadit mezi výše uvedené skupiny látek.  

Na grafech uvedených níže je znázorněn vývoj emisí do ovzduší v parametrech (historicky) 
charakteristických pro SPOLCHEMII nebo významných z hlediska kvality ovzduší.  
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3. Ochrana vod 

3.1. Produkce a nakládání s odpadními vodami 

Odpadní vody (OV) z areálu SPOLCHEMIE byly vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu 
zakončené ČOV v Neštěmicích na základě smlouvy o odvádění OV a jejich čištění, uzavřené mezi Spolkem a 
SČVK, a.s. Teplice.  

V areálu SPOLCHEMIE jsou provozovány dvě biologické čistírny odpadních vod (BČOV), a to z výroby 
pryskyřic a provozu Epitetra:  

Biologická čistírna odpadních vod z výroby pryskyřic (BČOV) 

V roce 2017 bylo dosaženo průměrné účinnosti pro BSK5, a to 97,6 % a pro CHSK 82,3 %, což jsou 
hodnoty srovnatelné s několika předchozími lety, kdy je dlouhodobě dosahována vysoká hodnota účinnosti 
vzhledem k charakteru čištěných OV, projektované účinnosti a legislativním požadavkům.  

Biologická čistírna odpadních vod provozu EPITETRA (EPIČOV) 

V roce 2017 bylo dosaženo průměrné účinnosti pro BSK5 přes 99,2 %, pro CHSK 88,7 % a pro AOX 65,2 
%. V případě BSK5 byla dosažena stejná účinnost jako v roce 2016 a v případě CHSK a AOX došlo ke zvýšení 
účinnosti o více jak 10% pro AOX a cca o 2% u CHSK.  

Kvalita OV byla nepřetržitě sledována prostřednictvím automatického monitoringu na měrném objektu K0, 
který je předávacím místem OV pro SČVK. Pro analytickou kontrolu byly odebírány 24 hodinové směsné 
proporcionální vzorky.  

3.2. Znečištění odpadních vod 

Vývoj množství znečištění vypuštěného z areálu SPOLCHEMIE a následně do Labe (po dočištění na 
komunální ČOV v Neštěmicích) za posledních jedenáct let je uveden na následujících grafech:  
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4. Odpadové hospodářství 

4.1. Produkce odpadů 

V roce 2017 vyprodukovala SPOLCHEMIE 6 745 t odpadů, což je nárůst o cca 6 % oproti roku 2016, tento 
nárůst byl především u ostatních odpadů (o 32%), a to i v souvislosti s nájezdem nové elektrolýzy. U 
nebezpečných odpadů, jejichž produkce koresponduje s využitím jednotlivých výrobních kapacit, došlo 
k navýšení produkce na 5 954 t, tj. o 3 %. V níže uvedeném grafu již nejsou zahrnuty odpady, které byly v období 
2011 až 2014 v rámci skupiny SPOLCHEMIE vyprodukovány (ve výrobnách, které již nejsou od roku 2015 
skupinou provozovány). Podstatná část produkce nebezpečných odpadů je spalována ve vlastní spalovně 
provozu EPITETRA (v roce 2017 šlo o 2 367 t, tj. cca 40 % celkové produkce SPOLCHEMIE).  

Grafické znázornění vývoje produkce odpadů SPOLCHEMIE v t/rok za posledních 
deset let: 

 

 

4.2. Způsoby odstraňování odpadů 

Podíl jednotlivých způsobů odstraňování odpadu v roce 2017 na produkci odpadů je uveden na 
následujícím grafu. Vzhledem k charakteru a složení odpadů produkovaných v chemických výrobách jsou 
možnosti nakládání s odpady a jejich dalšího využití do značné míry omezeny. Ke spálení bylo předáno celkem 
53 % odpadů, z čehož představují cca 66 % kapalné odpady spálené ve vlastní spalovně provozu EPITETRA. Z 
odpadů, které byly předány oprávněnému dodavateli ke skládkování, prošlo 66 % procesem biodegradace (před 
konečným uložením). Téměř 7 % vzniklých odpadů bylo předána k recyklaci. 

Způsoby odstraňování odpadů v roce 2017 
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5. Energie a energetická náročnost 

Celková spotřeba energie (teplo, elektrický proud a zemní plyn) a specifická spotřeba energie (vztaženo 
na klíčové produkty SPOLCHEMIE) jsou závislé na celkovém objemu výroby a na prosazení jednotlivých výrob 
(některé výroby jsou velmi náročné v porovnání s ostatními). I přes navýšení výroby energeticky náročných 
produktů pokračoval v roce 2017 trend předchozích let, kdy je specifická spotřeba energie při výrobě snižována 
(ve 2017 cca o 1%), a to především díky nájezdu membránové elektrolýzy, která je obecně spojena s nižší 
energetickou náročností ve srovnání s technologií rtuťovou. Do budoucna je očekáváno další snižování tohoto 
indikátoru, nicméně vývoj je závislý i na skladbě výroby, resp. poptávce po produktech spojených s různou 
energetickou náročností. 
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6. Sanace starých ekologických zátěží 

6.1. Areál Spolku 

 

V roce 2017 byl, obdobně jako ve 2016, zaznamenám minimální progres v realizaci sanace starých 
ekologických zátěží v areálu Spolku. Vzhledem k ukončení realizační smlouvy se zhotovitelem (ze strany 
Ministerstva financí ČR v únoru 2017) a následnému zastavení sanačních prací byl Spolek nucen požádat o 
změnu stávajících rozhodnutí ČIŽP, resp. o prodloužení termínů pro dokončení sanace. Dle závěru kontrolního 
dne (listopad 2017) bylo supervizorem projektu konstatováno že: „Opatření z rozhodnutí ČIŽP, že nesmí dojít ke 
zhoršení stavu na lokalitě po dobu překlenovacího období, bylo v období 2016/2017 splněno formou 
pokračujícího ochranného sanačního čerpání a průběžného monitoringu znečištění podzemních vod." 

V průběhu roku 2017 dále probíhala příprava zadávací dokumentace pro dokončení ekokontejnmentu 
(EKK), tzn. na projekt dokončení sanace rtuťových lokalit, který je podmínkou pro vyhlášení výběrového řízení na 
realizátora dokončení EKK. Výběr nového zhotovitele se předpokládá v termínu do konce roku 2018. 

6.2. Asanovaná skládka Chabařovice 

V průběhu roku 2017 byla sledována spolehlivost a účinnost opatření na vrchní rekultivační vrstvě na 
západním svahu tělesa skládky, provedeného počátkem roku 2016. To spočívalo, vzhledem k opakovaným 
projevům nestability v tomto prostoru, ve vybudování opěrné stěny a realizací protierozní úpravy na sesutém 
svahu. Vzhledem k průměrným klimatickým podmínkám ve sledovaném období (žádné výrazné výkyvy teplot, 
dešťových a sněhových srážek apod.) se jeví opatření jako dostatečné a účinné, nicméně bude nutné další 
sledování v budoucích letech. 
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7. Investice související s ochranou životního prostředí 

V roce 2017 byly zahájením výroby na nové membránové elektrolýze dokončeny masivní investice do 
klíčového rozvojového programu SPOLCHEMIE, který byl realizován v průběhu několika posledních let. Celkové 
náklady projektu se pohybovaly na úrovni dvou miliard korun. Objem investovaných prostředků do nové 
elektrolýzy činil v roce 2017 více jak 70% všech investovaných prostředků SPOLCHEMIE. 

Vzhledem k tomu, že v případě investic do nových výrobních zařízení se zpravidla jedná o kombinaci 
komerčních cílů, snížení negativních dopadů na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu, čehož je nová 
membránová elektrolýza typickým příkladem, jsou i tyto projekty zahrnuty v následujícím přehledu prostředků 
investovaných ve SPOLCHEMII do ochrany životního prostředí a s ní úzce související havarijní prevence: 

Investice (miliony Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17/16 

Ochrana ŽP a havarijní prevence 42,7 150,3 292,9 224,7 1 446,5 875,8 169,3 19,3% 

Pozn.: významný nárůst v letech 2015 a 2016 souvisí s realizací hlavních etap výstavby membránové elektrolýzy, do údajů 
jsou zahrnuty i externí zdroje (dotace a prostředky ze státní garance pro sanaci starých ekologických zátěží, kde v letech 2016 a 2017 
bylo zásadně omezeno financování projektu a prováděla se jen nutná opatření v tzv. překlenovací období). 

Kromě výstavby nové membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE realizovala nebo zahájila řadu dalších a 
finančně méně náročných investičních akcí s pozitivním dopadem na životní prostředí. Jednalo se téměř o dvacet 
projektů, z nichž lze jako příklady uvést: 

- Výroba vápenného mléka (snížení znečištění odpadních vod a dopravní zátěže) 

- Využití přebytku vodíku z ME - vodíková kotelna (ochrana ovzduší a snížení spotřeby energie) 

- Výměna nádoby na zachytávání odpadních gelů na provoze Epispol (snížení produkce odpadů) 

- Modernizace řídícího systému v provoze Epitetra (zvýšení bezpečnosti, ochrana ovzduší a vod) 



HODNOCENÍ DOPADŮ SPOLCHEMIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ROCE 2017 

12 

WWW.SPOLCHEMIE.CZ 

 

8. Monitoring dopadů na životní prostředí 

Monitoring přímých dopadů výrobních činností na jednotlivé složky životního prostředí byl, stejně jako 
v předchozích letech, zajišťován následujícími pracovišti, opatřeními a organizacemi: 

 Oddělení analytických služeb (LAVES, Spolek) - laboratoř je akreditována ČIA (osvědčení č. 646/2016), 
výsledky tak mají zákonnou váhu pro třicet (akreditovaných) parametrů odpadních, povrchových a pitných 
vod, odpadů a jejich výluhů, osvědčení o akreditaci je platné do 25.5. 2020. 

 Systém automatického monitoringu kanalizační sítě SPOLCHEMIE  

 Na monitorování dopadů na vody dále participují externí subjekty: SČVK a.s. a Povodí Ohře, s.p.,  

 Je provozován kontinuální emisní monitoring na spalovně odpadů v provozu EPITETRA a na jednotkách 
termické oxidace a vymrazování epichlorhydrinu provozu NMEP I (Epispol). Na provozech Elektrolýza, 
Kapalný chlor a EPITETRA je na výstupu chlorových odplynů instalováno kontinuální sledování 
nestandardních provozních stavů. Na provozech UP I Alkydy a Podlahoviny jsou kontinuálně sledovány emise 
organických látek na výstupu z asanačních zařízení (kontrola funkčnosti).  

 Externí zákonné měření emisí do ovzduší bylo realizováno firmami s autorizací MŽP ČR: EMPLA, s.r.o. a 
DEKONTA , a.s.  

 V souvislosti s provozem areálu asanované skládky v Chabařovicích je realizován monitoring stability tělesa 
skládky (GEOSTAR spol. s r.o.), hydrogeologický monitoring (AGSS, s.r.o.), geodetický monitoring (Jiří 
Gazda - geodetické práce) a sledování možných termálních jevů (Referát techniků – MaR)  
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9. Externí komunikace 

SPOLCHEMIE otevřeně komunikuje, a to nejen v oblasti ochrany životního prostředí, se všemi dotčenými 
institucemi, ale i s veřejností. Nejvýznamnějšími institucemi z hlediska komunikace v oblasti ochrany životního 
prostředí jsou:  

 Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství a případně i Komise pro životní 
prostředí (a Rada Ústeckého kraje). 

 Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  

 Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor životního prostředí, případně i Komise ŽP a Rada Města 

 Ministerstvo životního prostředí ČR  

 Ministerstvo financí ČR  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

 Evropská komise (reporting) 

 KHS Ústí nad Labem 

 Povodí Ohře, s.p.  

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 Svaz Chemického průmyslu ČR (výbor pro HSE) 

 

Komunikace s veřejností a s angažovanými skupinami 

 Komunikace s veřejností je v oblasti ochrany ŽP vedena a koordinována tiskovým mluvčím a ředitelem 
Technického úseku SPOLCHEMIE. Při komunikaci je používáno různých forem, včetně periodika 
SPOLCHEMIE, tiskových prohlášení, na webových stránkách zveřejňovaných zpráv (včetně informací 
předávaných v rámci programu Responsible Care - Odpovědné chování v chemii). 

 SPOLCHEMIE prostřednictvím oficiálních kontaktů přijímá dotazy, podněty a stížnosti vztahující se k ochraně 
a stavu životního prostředí.  Po prošetření dotazu/stížnosti je v případě zájmu podávána zpětná informace.   

 


