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Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Axis Office Park Ostrava – Budova B
Na rovince 874
720 00 Ostrava – Hrabová

V Brně dne 16. února 2007

Reakce na vyjádření Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 
k výzvě k odstranění nezákonností při výstavbě výrobního závodu společnosti 

Vážení, 

I.

v prvé  řadě  bychom  si  dovolili  reagovat  na  několik  tvrzení  obsažených  ve  vašem  vyjádření  ze  dne 
13. 2. 2007:

a) Vámi předestřená interpretace snímku pořízeného dne 8. 2. 2007 zachycujícího pracovníky společnosti 
Streicher je podle našeho názoru možná pouze při detailní znalosti faktického provedení opravy spojů. Vzhledem 
k tomu, že fotografie je pořízena z pohledu shora, výškové rozdíly vámi popisované nejsou podle našeho názoru 
ze samotné fotografie jednoznačně prokazatelné. Současně však připouštíme, že vámi pořízené videozáběry lépe 
objasňují  celý  technický postup.  Na  druhou stranu však  zcela  jednoznačně  neprokazují,  že  tento  byl  skutečně 
proveden u všech potrubních spojů, stejně jako neprokazují, že kvalita svaření je odpovídající kvalitě dosahované 
při použití technologie svaření pomocí svařovacího kroužku s integrovanou svařovací spirálou 
 

Na  tomto  místě  však  musíme připustit,  že  vaše  velkorysá  nabídka  prokázání  kvality  zpracování  spojů 
namátkovou  kontrolou  námi  vybraným  expertem  působí  přesvědčivě.  Kvitujeme  ji  s povděkem  a  na  samotné 
ověření se dostaví jak námi vybraný expert, tak zástupce GARDE – EPS v úterý dne 20. 2. 2006 ve 13:00 hod. 
(termín jsme již konzultovali s panem Michnikem).

b)  Samotné  tlakové  zkoušky  podle  našeho  názoru  prokazují  pouze  to,  že  potrubí  spojené  gumovým 
těsněním  bezprostředně  nevykazuje  vady.  Svaření  spojů  pravděpodobně  nemělo  na  výsledek  zkoušek  žádný 
kvalitativní vliv. Tuto skutečnost uvádíme na základě konzultace s naším expertem. 

V této souvislosti chceme zdůraznit, že nepolemizujeme o kvalitě provedených spojů z hlediska aktuálního 
stavu. Užitá technologie však podle našeho názoru nemůže dosáhnout parametrů spojů provedených standardní 
technikou svaření pomocí svařovacího kroužku s integrovanou svařovací spirálou, a to především z dlouhodobého 
hlediska při provozním zatížení. 

c) V souvislosti s vaším vyjádřením k užitým potrubním materiálům si dovolujeme celou věc 
uvést na pravou míru. V žádném případě jsme se nepokoušeli tvrdit, že potrubí o různém průměru 
a  různého materiálu  nelze  spojit  svařením.  Pouze tvrdíme,  že  např.  potrubí  z PVC nelze  touto 
technologií spojovat. Takovýto typ potrubí lze pouze slepovat. 

II. 
 

Dále bychom si dovolili vyjádřit se k samotnému stanovisku EIA, odst. I. pro fázi přípravy bod 4) k projektu 
“Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice“ ze dne 5. 5.  2006, který stanoví: „Pro 
odvádění  technologických,  dešťových  a  splaškových  vod  použít  systém,  který  neovlivní  půdy,  podzemní  
a povrchové  vody  -  (např.  systém  svařovaných  spojů).“.  Podle  našeho  názoru  z textu  této  podmínky  vyplývá 
následující: 
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- systém  pro  odvádění  technologických,  dešťových  a  splaškových  vod  nesmí  ovlivnit  půdy,  podzemní 
a povrchové vody,

- příkladmo uvedená technologie osvětluje, jaký systém obecně uvedené požadavky naplňuje, 
- zmíněná technologie  je  proto  standardem,  který by měl  být  dodržen vždy.  Nemusí  být  použit  pouze  

a jedině systém svařovaných spojů, avšak jakýkoliv jiný musí svými parametry být stejný nebo lepší než  
příkladmo zmíněný. 

III.

S ohledem na uvedené a na doposud proběhlou telefonickou komunikaci s vaším zástupcem, panem Petrem 
Michnikem, dovolujeme si upřesnit náš návrh řešení celé věci, který jsme uvedli v naší reakci ze dne 9. 2. 2007, a to 
následujícím způsobem:

- netrváme bezvýhradně na jediném technickém řešení spočívajícím ve svaření pomocí svařovacího kroužku 
s integrovanou svařovací spirálou. V případě, že by však vaše společnost chtěla použít technologii odlišnou, muselo 
by být nade vší pochybnost prokázáno, že alternativní metoda dosahuje minimálně stejného standardu jako systém 
svaření pomocí svařovacího kroužku s integrovanou svařovací spirálou, nebo dosáhne ještě vyššího standardu (viz 
bod II. této reakce). 
 

V této souvislosti si vás dovolujeme upozornit, že dne 24. 2. 2006 HMMC v souladu s ustanovením I. a IV. 
závěrečných ustanovení Deklarace porozumění uplyne lhůta k odstranění závadného stavu, proto si vás dovolujeme 
požádat o vaše stanovisko k celé věci.

S pozdravem, 

Pavel Franc a Jiří Nezhyba
program GARDE – Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
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