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Seznam nejčastěji používaných zkratek 

 

AIM - automatizovaný imisní monitoring 

AOX - adsorbovatelné organicky vázané halogeny 

B(a)P - benzo(a)pyren 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

č.j. - číslo jednací 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČS - čerpací stanice 

ČSN - česká státní norma 

dB - decibel 

DN - dosazovací nádrž 

DP - dobývací prostor 

EIA - zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“ (hodnocení vlivů 

na životní prostředí) 

EMĚ - elektrárna Mělník 

FPD - fond pracovní doby 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSK - chemická spotřeba kyslíku 

ISO - mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

k.ú. - katastrální území 

KHS - krajská hygienická stanice 

KÚ - krajský úřad 

Laeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 

MěÚ - městský úřad 

MZd - ministerstvo zdravotnictví 

MŽP - ministerstvo životního prostředí 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

NO2 - oxid dusičitý 

NOx - oxidy dusíku 

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace 

NRBK - nadregionální biokoridor 

NRBC - nadregionální biocentrum 

NS  - návěsové soupravy 

NV ČR - nařízení vlády České republiky 

OÚ - obecní úřad 
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PCB - polychlorované bifenyly 

PCDD/F - polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF)  

PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu 

POH - plán odpadového hospodářství 

pH - kyselost (log koncentrace vodíkových iontů)  

PM10 - suspendované částice frakce PM10 

PM2,5 - suspendované částice frakce PM2,5 

PP - přírodní památka 

PR - přírodní rezervace 

PS - provozní soubor 

RBC - regionální biocentrum  

RBK - regionální biokoridor 

ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sb. - Sbírka zákonů 

SES - systém ekologické stability 

SKO - směsný komunální odpad 

SO - stavební objekt 

SV, JV, apod. - světové strany 

TKO - tuhý komunální odpad 

TNA nebo TNV - těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla 

TUV - teplá užitková voda 

TZL - tuhé znečišťující látky 

ÚP SÚ (ÚPnSÚ) - územní plán sídelního útvaru 

ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku 

US EPA - Agentura pro ochranu životního prostředí USA 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

VKP  - významný krajinný prvek 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 

ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadu 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZUJ - základní územní jednotka 

ŽP - životní prostředí 
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Úvod 

Skupina ČEZ provozuje na území České republiky uhelné elektrárny a teplárny v celkem 

13 lokalitách. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována 

do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. 

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze - leží přibližně třináct 

kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládá se ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, 

EMĚ III, vybudovaných postupně jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí 

dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti činí instalovaný 

tepelný výkon kotlů v Elektrárně Mělník 6 x 185 MW (EMĚ I), 2 x 307 MW (EMĚ II) a 1 x 

1 195 MW (EMĚ III). 
 

Elektrárna Mělník I (4 x 60 MW) 

Elektrárna Mělník I (EMĚ I) disponuje instalovaným elektrickým výkonem 240 MW; 

tepelným výkonem 1 100 MW. 

Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960. Od roku 1993 je 

jejím provozovatelem společnost Energotrans, a.s. 

Elektrárna Mělník I byla uvedena do provozu v letech 1957-1960 jako bloková 

kondenzační elektrárna pro potřeby elektrizační soustavy ČEZ. V současné době zde pracuje 6 

kotlů, každý o výkonu 230 t/h páry, propojených parní sběrnou se 4mi turbínami (2 protitlaké, 2 

odběrové) o celkovém elektrickém výkonu 4 x 60 MW. 

Palivem používaným v EMĚ I je hnědé energetické uhlí, kterého výrobna spálí zhruba 1,5 

milionu tun/rok. Při plném výkonu je elektrárna schopna dodávat 240 MW elektrických a 650 

MW tepelných v podobě horké vody. 

Po roce 1988 prošla elektrárna významnou rekonstrukcí, při které byly vyměněny 

kondenzační turbíny za teplárenské, vybudována výměníková stanice a tepelný napaječ o délce 34 

km pro dodávku tepla do Prahy. Provoz s významně teplárenským režimem byl zahájen v roce 

1995. V současné době je teplo dodáváno i do nejvzdálenějších částí Prahy, jako je Jižní Město, 

Krč, Modřany. V roce 2003 byla připojena i otopná soustava města Neratovice. 

Elektrárna Mělník II (2 x 110 MW) 

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II (EMĚ II) byly uvedeny do trvalého provozu 

v listopadu roku 1971. Období let 1971 - 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací 

hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení. 

U všech bloků byla provedena rekonstrukce elektroodlučovačů. Účinnost elektroodlučovačů se 

nyní pohybuje nad hranicí 99 %. 

V rámci realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po 

nabytí nové ekologické legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky. 

V letech 1994 - 1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou 

rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak 

v horké vodě. Instalován byl i moderní řídicí systém. Radikálně byly zrekonstruovány kotle 

(membránové stěny, úprava spalovacích režimů - primární opatření pro redukci NOx, úpravy 

dodatkových ploch). Odsiřovací zařízení s využitím metody mokré vápencové vypírky bylo 

uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Zbylé dva nerekonstruované bloky byly pak 

definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998. 
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Elektrárna Mělník II (EMĚ II) disponuje v současnosti instalovaným elektrickým 

výkonem 220 MW; tepelným výkonem 614 MW. 

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného 

napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice.  

V roce 2014 byl uveden do provozu horkovodní propoj teplárenského systému EMĚ I a 

EMĚ II pro posílení dodávek tepla do horkovodu Praha. 
 

Elektrárna Mělník III (1 x 500 MW) 

Elektrárna Mělník III (EMĚ III) blokem s instalovaným elektrickým výkonem 500 MW; 

tepelným výkonem 1 195 MW; byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl až 

do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích největším uhelným blokem v ČR. V průběhu času 

prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi.  

Cílem investičně náročného období v letech 1994 - 1998 bylo prodloužení životnosti 

Elektrárny Mělník na dalších minimálně 20 let. V rámci GO byly rovněž provedeny na kotli tzv. 

primární opatření pro snížení produkce NOx. V závěru roku 1998 bylo podobně jako na EMĚ II 

uvedeno do provozu odsiřování spalin s účinností 95 %.  

 

Ekologické akce v posledním období: 

V rámci zajištění snížení emisí tuhých znečišťujících látek v EMĚ I, byla v roce 2015 

provedena modernizace elektrostatických odlučovačů popílku kotlů K1 až K6 v Energotrans, a.s. 

Zároveň byla provedena na všech kotlích primární a sekundární opatření ke snížení NOx, aktuálně 

je stavba ve zkušebním provozu. 

V současné době probíhá rekonstrukce odsíření na zdroji EMĚ I (hlavní zdroj tepla pro 

Prahu) s cílem dosažení emisních parametrů na úrovni nejlepších dostupných technik. 

U emisních zdrojů EMĚ II a EMĚ III se v rámci nové koncepce provozu v areálu EMĚ 

díky záměru výstavby fluidního zdroje a plynové kotelny nepočítá s jejich rekonstrukcí tak, aby 

vyhovovaly legislativním předpisům (specifickým emisním limitům) platným po roce 2020. 

V listopadu 2008 byla zahájena stavba malé vodní elektrárny Mělník. Dokončena byla v 

květnu 2010. Elektrárna vyrábí elektřinu z chladící vody, která vytéká z tepelné elektrárny 

Mělník. Elektřina se tedy vyrábí "dvakrát". Vodní elektrárna má výkon 590 kW. 

 

Nakládání se zbytky po spalování uhlí a s produkty odsíření: 

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je zpracováván jako vedlejší energetický 

produkt v přilehlém závodě Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips) na výrobu 

sádrokartonových desek, příp. využíván pro výrobu cementu. 

Rovněž zbytky po spalování, jako je popílek a struska, jsou upravovány na certifikované 

stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. Popílek lze využít jako doplňkovou složku 

při výrobě cementu, do pórobetonu (např. v sousedství EMĚ společnost Xella CZ, s.r.o. - Ytong), 

do litých základkových směsí při vyplňování důlních děl, pro výrobu rekultivačních 

stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot. Směs zbytků po spalování – aglomerát lze využít 

pro stavby pozemních komunikací a povodňových hrází. 

Základní situace výrobních bloků EMĚ I, II, III v areálu EMĚ (bez vazeb na související 

činnosti) je uvedena na následující situaci: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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Návaznosti výroby EMĚ jsou zřejmé z následujícího schématu: 
 

vstupy                                                                                       výstupy 
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Koncepce provozu komplexu EMĚ v budoucích letech je založena na útlumu výroby 

elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se 

stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a to zejména z hlediska ochrany životního 

prostředí, zvláště pak z hlediska ochrany ovzduší. 

Koncepce předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna bude 

uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel). Následně 

na úrovni roku 2024 se předpokládá uvedení do provozu Zařízení pro energetické využívání 

odpadu (ZEVO Mělník). 

Zdroj EME II bude od poloviny roku 2020 používán v režimu záložního zdroje (1 500 

hodin ročně dle platné legislativy), kdy bude po dobu výstavby fluidního kotle jistit výrobu tepla 

soustavou zdrojů v areálu Mělník. Po zahájení provozu fluidního kotle (předpoklad r. 2022) bude 

provoz zdroje EMĚ II ukončen. 

Od poloviny roku 2020 bude zdroj EMĚ III používán v režimu záložního zdroje (1 500 

hodin ročně dle platné legislativy). Ukončení provozu celku EMĚ III je předpokládáno po 

prověření bezproblémového provozu fluidního kotle a po uvedení ZEVO do provozu (předpoklad 

rok 2024). 

U emisních zdrojů EMĚ II a EMĚ III se v rámci nové koncepce provozu v areálu EMĚ 

díky záměru výstavby fluidního zdroje a plynové kotelny nepočítá s jejich rekonstrukcí tak, aby 

vyhovovaly legislativním předpisům (specifických emisním limitům) platným po roce 2020. 

Jejich běžná provozní činnost skončí k polovině roku 2020. Do doby realizace plynové kotelny a 

fluidního kotle, budou tyto zdroje provozovány v režimu záložního zdroje (max. 1 500 hod. 

ročně). 

Z hlediska procesu dle zákona 100/2001 Sb. je záměr realizace nových spalovacích 

jednotek řešen samostatnou dokumentací dle zákona 100/2001 Sb. „Nový zdroj fluidní kotel a 

plynová kotelna v lokalitě Mělník“ - oznamovatelem je Energotrans, a.s.; záměr realizace ZEVO 

Mělník je řešen předkládanou dokumentací „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě 

Mělník - ZEVO Mělník“ - oznamovatelem je ČEZ, a.s. 

 Budoucí stavy z hlediska další koncepce programu (útlumu výroby) lze charakterizovat 

takto: 

Koncepce předpokládá, že pro zajištění výroby v souladu s legislativou v ochraně ovzduší 

spolu s útlumem některých zdrojů (provozem v režimu záložního zdroje, příp. úplným 

odstavením), se budou realizovat následující opatření: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepelném příkonu 150 MW 

a tuto v následných letech provozovat jako záložní a špičkovací zdroj a v případě nedostatku 

tepelného výkonu jako doplněk k základnímu zdroji EMĚ I a zdrojům EMĚ II, III v režimu 

záložního zdroje. 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat nový fluidní kotel o tepelném příkonu 334 MW a 

tento v následných letech provozovat spolu s EMĚ I v základním zatížení, plynovou kotelnou 

v režimu záložního a špičkovacího zdroje a EMĚ III v režimu záložního zdroje  

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu ZEVO, současně provozovat 

fluidní kotel a EMĚ I v základním zatížení, plynovou kotelnu v režimu záložního a špičkovacího 

zdroje, EMĚ III bude odstavena. 

Z hlediska výroby tepla lze uvedenou koncepci charakterizovat předpokládaným 

množstvím vyrobeného tepla v jednotlivých časových horizontech: 
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 EMĚ I EMĚ II EMĚ III plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 

ZEVO celkem 

množství 

vyrobeného 

tepla TJ/rok 

2011 – 2015 (průměr) 

16 162 11 042 18 397 - - - 45 601 

2016 

16 230 11 754 12 821 - - - 40 804 

2021 

17 000 1 151,77 2 000 716 - - 20 868 

2022 

12 500 0 1 800 279 5 954 - 20 533 

2024 a další 

10 716 0 0 279 5 954 2 431 19 380 

 

Oznamovatel se rozhodl k záměru ve shodě s § 6 odst. 5 zákona 100/2001 Sb. předložit 

„Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ místo oznámení 

dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zákona. V osnově dokumentace byly respektovány Náležitosti 

dokumentace dle novely zákona 100/2001 Sb. (326/2017 Sb.). 

Dokumentace k záměru „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ je 

zpracována a je posuzována dle zákona 100/2001 Sb. samostatně - kód dle informačního systému 

EIA MZP475. 

Předkládaná dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona byla zpracována autorizovanou 

osobou ve smyslu § 19 zákona 100/2001 Sb. v platném znění – Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (č. 

o. 69/14/OPV/93, poslední prodloužení autorizace 37351/ENV/16). Dále spolupracovala 

oprávněná osoba Ing. Ivana Lundáková - č. o. 7232/876/OPVŽP/99 (poslední prodloužení 

autorizace 34079/ENV/16) a další.  

 

Zpracovatel dokumentace využil § 15 zákona 100/2001 Sb. a záměr předběžně projednal 

s příslušným úřadem (MŽP) dne 14. 9. 2017. 
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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1.      Obchodní firma  

ČEZ, a.s. 

A.2. IČ  

45274649 

A.3. Sídlo (bydliště) 

 Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele  

Ing. Dávid Hajmán, ředitel strategie 

ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53 
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ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název záměru: 

Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník 

Zařazení podle přílohy č. 1:  

54. Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-

chemickou úpravou s kapacitou od stanoveného limitu (100 t/den).  

Ve smyslu § 21 písm. b) zajišťuje posuzování MŽP.    

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru  

Projektované zařízení ZEVO Mělník je koncipováno jako modulární, dvoulinkové řešení, 

o energetickém příkonu kotlů cca 110 MWt, které využije 320 tisíc tun odpadů ročně při průměrné 

výhřevnosti odpadů 10 MJ/kg 

Hlavní technické parametry ZEVO: 

Parametr Jednotka Hodnota 

Nominální výhřevnost odpadu MJ/kg 10 

Počet linek  2 

Fond provozní doby zařízení (FPD) hod/rok každá linka 8 000 

Množství energeticky využívaného odpadu 
t/rok 320 000 

t/hod (1 linka) 20 

Tepelný příkon kotlů MWt 2 x 55,56 

Teplota v dohořívací komoře °C min. 850
o
C 

Účinnost kotlů při jmenovitém výkonu % 92 

Instalovaný výkon  turbíny  MWe 2 x 16 

Maximální hmotnostní příkon 1 kotle při výhřevnosti 9 MJ/kg je cca 25 t/hod. Hmotnostní 

příkon ZEVO se s navyšováním výhřevnosti odpadu zmenšuje. Regulační rozsah garantuje provoz 

ZEVO při maximálním hmotnostním a termickém příkonu. Při provozu ZEVO v normálním 

pracovním rozsahu není potřeba použití stabilizačního paliva. Při nižších výhřevnostech se 

navyšuje teplota primárního spalovacího vzduchu. 

Konečné řešení skladby technologie ZEVO bude záviset od konkrétní nabídky dodavatele 

technologie, který bude vybrán na základě výběru dle zákona o veřejných zakázkách. Pro zádání 

této zákazky budou specifikovány okrajové podmínky, které budou zaručovat splnění požadavků 

dle BAT a legislativy ČR.  

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Středočeský 

Okres: Mělník 

Obec: Horní Počaply 

Katastrální území: Horní Počaply 
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Stavba ZEVO Mělník je situačně umístěna dle katastru nemovitostí v katastrálním území 

Horní Počaply (k.ú. 643751), kde pozemky jsou ve vlastnictví firmy ČEZ, a. s., Duhová 1444/2 

Michle, 140 00 Praha 4. Jedná se o část území na pozemkové parcele pod p. č. 200/1 a parcele 

pod p.č. 264/4, vedené jako ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha. 

Interní dopravní silniční infrastruktura je rovněž na katastru Horní Počaply v areálu ČEZ, 

a.s.; interní dopravní železniční infrastruktura je na katastru Horní Počaply a Křivenice v areálu 

ČEZ, a.s. 

Lokalizace záměru v areálu EMĚ je zřejmá z následující situace: 

 

Koordinační situace je uvedena v příloze 1 dokumentace. 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Navrhované zařízení je primárně určeno k energetickému využití směsného komunálního 

odpadu a jemu podobných odpadů živnostenských, průmyslových, odpadů z úřadů a dále 

spalitelných složek nevyužitelných výmětů z třídíren komunálních odpadů vyprodukovaných 

prioritně ve Středočeském kraji, případně dalších oblastí Ústeckého a Libereckého kraje 

(podrobněji viz kap. B.II.3). 

Koncepce provozu komplexu EMĚ v budoucích letech je založena na útlumu výroby 

elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se 

stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a to zejména z hlediska ochrany životního 

prostředí, zvláště pak z hlediska ochrany ovzduší. 

Koncepce předpokládá v prvé fázi výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž 

jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel), 

včetně útlumu stávajících spalovacích bloků v EMĚ (mimo jiné ukončení provozu EMĚ II v roce 

2022, ukončení provozu EMĚ III v roce 2023). V další fázi pak výstavbu ZEVO Mělník 

s uvedením do provozu v roce 2024. Jedná se v podstatě o další spalovací jednotku využívající 

místo fosilních paliv převážně směsný komunální odpad. 

Tato koncepce útlumu výroby představuje v rámci předkládaného záměru následující 

produkci vyrobeného tepla v jednotlivých časových horizontech:  
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2011 – 2015 (průměr) - 45 601 TJ/rok 

2021 - 20 868 TJ/rok 

2022 - 20 533 TJ/rok 

2024 - 19 380 TJ/rok 

Uvedená koncepce se pochopitelně promítne do spotřeby paliv, vody, produkce škváry, 

popílku atd., včetně vlivů na složky životního prostředí. 

V rámci procesu dle zákona 100/2001 Sb. byly v okolí předkládaného záměru 

posuzovány: 

kód název oznamovatel rok výsledek procesu 

EIA 

stav 

realizace  

MZP475 Nový zdroj fluidní kotel 

a plynová kotelna 

v  lokalitě Mělník 

Energotrans, a.s. 2017 probíhá  

STC1723 Přípojka zemního plynu 

pro elektrárnu Mělník 

ČEZ, a. s. 2014 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

v přípravě 

STC1671 Mezideponie 

energosádrovce Horní 

Počaply 

Saint - Gobain 

Construction Products 

CZ, a.s., divize Rigips 

2013 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

realizováno 

STC1050 Recyklační středisko s 

manipulačními a 

skladovacími plochami 

Dolní Beřkovice 

KVD plus s.r.o., 2010 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

realizováno 

STC1009 Výroba polotovarů pro 

výrobu dýh - Křivenice 

Vinterio s.r.o. 2008 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

nerealizová

no 

STC932 III/24637 Vliněves, 

přeložka silnice 

Atelier projektování 

inženýrských staveb 

s.r.o. 

2008 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

v přípravě 

STC901 Čerpací stanice PHM 

Demorecykla Dolní 

Beřkovice 

Demorecykla s.r.o. 2008 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

realizováno 

STC206 Sportovní areál Horní 

Počaply 

Obec Horní Počaply 2004 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

realizováno 

STC048 Závod na výrobu Dýh, 

DANZER BOHEMIA, 

DÝHÁRNA s.r.o. 

(Dolní Beřkovice) 

Danzer Bohemia-

Dýhárna, s.r.o. 

2002 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

realizováno 

ULK898 LABE, ŠTĚTÍ - 

POČEPLICE, 

revitalizace příbřežní 

zóny 

Povodí Labe, státní 

podnik 

2014 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

v realizaci 

ULK719 Sběrný dvůr Hněvice 10 Patrik Gruber 2011 Nepodléhá 

dalšímu 

posuzování 

 

Uvedené záměry nejsou v konfliktu s předkládaným záměrem.  
 
 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1671
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1050
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC932
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC932
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC048
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK719
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B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením 
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí  

Dle POH Středočeského kraje (Analytická část), bylo jen ve Středočeském kraji v roce 

2013 produkováno 377 962 t/rok směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí a od ostatních 

původců. Při započtení objemného odpadu (cca 60 % původní produkce), vhodného pro 

energetické využití, byla celková produkce 402 549 t/rok. Prognóza POH rovněž pracuje 

s výhledem až do roku 2025, ve kterém je pak uvažovaná produkce SKO ve výši 346 400 t/rok. 

Při započtení objemného odpadu (cca 60 % původní produkce), vhodného pro energetické využití, 

by byla celková produkce v roce 2025 ve výši 372 781 t/rok. 

POH Středočeského kraje deklaruje cíl zajištění energetického využití SKO a dalších 

vhodných odpadů produkovaných v kraji a to nejlépe v zařízení umístěném na území kraje. 

Jedním z nástrojů pro realizaci tohoto cíle je vybudování sítě překládacích stanic, které umožní 

efektivní přepravu do koncového zařízení. Za tímto účelem byla Institutem pro udržitelný rozvoj 

měst a obcí, o.p.s. zpracována Studie Překládacích stanic - Aktualizovaná verze 9/2016, která 

mimo jiné aktualizuje prognózy produkce vhodných odpadů pro využití v ZEVO ve vhodné 

spádové oblasti včetně stávajících a připravovaných ZEVO ve spádovém území, tzn. nejen na 

území Středočeského kraje.   

Stávající produkce SKO a velkoobjemného odpadu ve spádovém území, tj. ve 

Středočeském kraji, Praze, Ústeckém kraji a vybraných ORP Královehradeckého kraje a 

Libereckého kraje se pohybovala v roce 2014 kolem 1,327 mil. t. U objemných odpadů lze 

započítávat cca 60 % z celkové produkce, která bude vhodná k energetickému využití. Po 

započtení tohoto parametru se produkce hlavních skupin energeticky využitelných odpadů 

pohybuje kolem 1,259 mil. tun. 

Z pohledu současných a připravovaných zařízení na energetické využití odpadů počítáme 

ve zmiňované spádové oblasti se zařízeními: ZEVO Malešice Praha (rekonstrukce s navýšením, 

příp. výstavba 5-tého bloku), ZEVO Termizo Liberec (vzhledem k umístění ve středu města, 

zařízení zůstane na současné kapacitě), připravované projekty ZEVO Komořany a ZEVO Mělník. 

Součtem lze uvažovat s kapacitou ZEVO ve spádové oblasti cca 920 - 1050 tis. t. 

Dále musíme počítat s vývojem hlavních skupin energeticky využitelných odpadů na 

předpokládanou dobu životnosti ZEVO Mělník, tj. do roku 2050. Prognóza vychází z dat o 

produkci za rok 2013 a z předpokladu vývoje produkce KO, která je uvedena v POH StK. Dle cílů 

EU, které předpokládají další rozvoj třídění a recyklace vhodných složek KO, rozvoj odděleného 

sběru zpracovatelných bioodpadů a působení nástrojů v oblasti předcházení vzniku odpadů, lze 

očekávat postupný mírný nárůst celkové produkce KO, ale současně pokles produkce směsných 

KO. Dle provedené prognózy se počítá s poklesem produkce hlavních skupin energeticky 

využitelných odpadů (tj. SKO a cca 60 % velkoobjemových odpadů) o cca 23 % do roku 2050, 

tzn. 966 944 tis. t. Kromě uvedených skupin odpadů je potřeba počítat také s tím, že ZEVO 

energeticky využívá také další druhy odpadů z průmyslových výrob apod. Podíl takových odpadů 

činí u dnešních provozovaných ZEVO cca 11-15 % z celkového ročního množství energeticky 

využitých odpadů. Pokud bychom tuto skutečnost zohlednili ve výše uvedených odhadech, pak by 

se potenciál odpadů vhodných pro spalování rozšířil o více než 110 tis. tun.  Dalším možným 

tokem odpadů případně použitelných k energetickému využití jsou spalitelné výměty z třídíren 

odpadů, obsahující materiálově nevyužitelné plastové odpady obsahující nanočástice, inhibitory 

hoření a další látky, které limitují jejich materiálové využití.   

Dle výpočtu lze konstatovat, že pokud budou všechna ZEVO uvedená výše v provozu s 

předpokládanou kapacitou, tak pokryjí potřeby energetického využití hlavních skupin odpadů 

produkovaných v navrhovaném území.    

Nařízením vlády 352/2014 Sb. byla vyhlášena závazná část Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015-2024 s účinností od 1. 1. 2015. 
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Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky je závazným podkladem 

pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných 

správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. 

Pro nakládání se směsným komunálním odpadem (odpad zařazený dle Katalogu odpadů 

pod kód 200301), jsou závaznou částí POH ČR (bod 1.3.1.1.1) stanoveny cíle, zásady a opatření, 

mimo jiné: 

 Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž je stanoven zákaz skládkování 

od roku 2024. 

 Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení 

energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). 

 V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro 

energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným 

spalováním / spoluspalováním za dodržování platné legislativy. 

Dle zákona č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb. o odpadech je dle §21, 

odstavec 7, je zakázáno od roku 2024 skládkovat směsný komunální odpad a recyklovatelné a 

využitelné odpady, jejichž seznam bude stanoven prováděcím právním předpisem. 

Na základě uvedeného je včasná příprava záměrů v této oblasti opodstatněným postupem 

a v souladu s tím je prováděna příprava záměru výstavby Zařízení na energetické využívání 

komunálních odpadů ve Středočeském kraji - ZEVO Mělník. 

Předkládaný záměr ZEVO Mělník tak řeší problém jinak nevyužitelného spalitelného 

komunálního odpadu, který je v současné době ukládán na skládky a není využíván. Energetické 

zhodnocení takového odpadu představuje využití jeho energetického potenciálu a tím dosažení 

úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv) a je tak zajištěna 

vysoká úroveň péče o životní prostředí v souladu s Evropskou hierarchií nakládání s odpady. 

Výsledkem termického zpracování odpadů (spálení) je snížení objemu a hmotnosti odpadů při 

produkci inertního anorganického materiálu s minimálním obsahem organických zbytků, který lze 

z velké části po úpravě látkově využít i jako součást stavebních či rekultivačních materiálů. 

Záměr ZEVO Mělník ve své podstatě ve významné míře nahrazuje primární fosilní paliva 

směsným komunálním odpadem o obdobné výhřevnosti při výrobě tepla a zároveň řeší 

problematiku nakládání se směsným komunálním odpadem po roce 2024 včetně v nadregionálním 

měřítku. Předpokladem je využití  materiálů po vytřídění využitelných a nebezpečných složek 

v rámci obecních systémů třídění odpadů a materiálově nevyužitelných spalitelných výmětů 

z třídíren  komunálních odpadů. 

Stručná informace o historickém vývoji zařízení na energetické využívání odpadu je 

uvedena v příloze 13 Dokumentace.  

Navrhovaný záměr zahrnuje výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) 

s technologií roštového spalování, s celoroční dodávkou tepelné a elektrické energie do 

odběratelské sítě, s umístěním zařízení (ZEVO) v lokalitě „Elektrárny Mělník“. 

Navržená nominální kapacita ZEVO Mělník je 320 000 tun odpadu za rok při fondu 

pracovní doby 8 000 hodin každé linky. 

Porovnání technologií pro využití odpadů v podmínkách lokality Mělník 

Studií proveditelnosti (zpracovanou ÚJV Řež, a.s.) bylo provedeno srovnání různých 

variant zpracování a využití odpadu z technického a prostorového hlediska a vypracovány 

základní informace o jednotlivých variantách. 

Byly posuzovány tyto technologie nakládání s odpadem: 

a) Technologie na bázi roštového ohniště. 
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b) Vysokoteplotní zplyňování odpadu (plazmová technologie). 

c) Pyrolýzní technologie. 

d) Mechanicko biologická úprava odpadů (dále jen MBÚ). 

e) Malé spalovny (kapacita v řádu desítek tisíc tun ročně). 

ad a) Konvenční technologie na bázi roštového ohniště 

Tato metoda je v současné době provozně nejvíce prověřená, s bohatými referencemi. 

Byla zpracována na základě zkušeností z již provozovaných ZEVO - spaloven nejen v západní 

Evropě, ale zejména z detailních zkušeností z provozu ZEVO v České republice. 

Ve studii proveditelnosti (ÚJV Řež, a.s.) je uvažováno s technologií spalování odpadu a 

drcení nadrozměrných kusů (velkoobjemový odpad). 

Ad b) Vysokoteplotní zplyňování odpadu (plazmová technologie) 

Jedná se o perspektivně možnou technologii pro vybrané kategorie komunálního odpadu, 

pro kterou zatím nejsou k dispozici dlouhodobé provozní zkušenosti. Pro menší výkony byly 

plazmové technologie instalovány v Japonsku, pro větší výkony zatím nejsou k dispozici žádné 

provozní reference. Ve studii proveditelnosti byly využity informace získané na základě rešerší 

vycházejících z menších jednotek. 

Ad c) Pyrolýzní technologie 

Tato metoda je jednou z možných technologií zpracování odpadu. Využití procesu 

pyrolýzy odpadů je v Evropě v průmyslovém měřítku minimální, zkušenosti jsou spíše negativní a 

nejsou k dispozici relevantní údaje. Ekonomické zhodnocení této metody je ve srovnání s jinými 

způsoby nakládání s odpady problematické, protože nejsou k dispozici potřebné údaje o 

investičních a provozních nákladech zařízení pyrolýzy v průmyslovém měřítku. Je možné 

vycházet pouze ze zkušeností z Japonska, kde se proces pyrolýzy již využívá u menších jednotek, 

náklady jsou však v případě těchto procesů vyšší než u jiných způsobů nakládání s odpady. 

Provozní zkušenosti je možné čerpat u menších jednotek i v Německu, kde v Burgau je 

taková jednotka v trvalém provozu již od osmdesátých let minulého století, v současnosti jsou 

v provozu dvě linky, tj. 2×3 t/h a zpracovává především průmyslový odpad a kaly. 

Pro potřeby studie proveditelnosti u pyrolýzní technologie je možné vycházet pouze 

z informací získaných na základě provedených rešerší vycházejících z menších jednotek 

s patřičnými provozními referencemi. 

Ad d) MBÚ 

- MBÚ s anaerobní fermentací 

Tato metoda je jednou z možných technologii využití odpadu, ale řeší pouze mechanicko - 

biologickou část úpravy směsného komunálního odpadu. Tato metoda však dále 

neřeší  vlastní  energetické využití spalitelné složky. Následné energetické využití musí být 

řešeno spoluspalováním nebo spalováním upraveného odpadu v odpovídajícím  zařízení. 

S ohledem na přísné emisní požadavky ve smyslu  vyhlášky 415/2012 Sb., při spoluspalování 

výstupů z MBÚ  je nutno předpokládat  spalování v zařízení  k tomu účelu vybaveném jak ve 

smyslu technologiemi čištění spalin, tak i s ohledem na související  infrastrukturu a materiálové 

vybavení odolávající působení chlórové koroze.  Problematické je rovněž  materiálové využití 

podsítné  frakce, která pro obsah drobných plastů nenachází uplatnění pro výrobu  kompostů a 

s ohledem na svou výhřevnost nesplňuje ani podmínky pro uložení na skládky. Ve vyspělých 

zemích Evropy se v současné době od této metody upouští.  

- MBÚ s aerobní konverzí 
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Obdobně jako metoda MBÚ s anaerobní fermentací řeší pouze mechanicko - biologickou 

část úpravy směsného komunálního odpadu, čímž snižuje částečně množství odpadu ke 

skládkování. Tato metoda je stejně problematická z hlediska energetického využití jako metoda s 

anaerobní fermentací. 

Problémem MBÚ je i nakládání s podsítnou frakcí.  

Ad e) Malé spalovny 

Tato metoda je vhodná pro energetické využití odpadů v malé spádové oblasti 

v bezprostředním místě jejich vzniku, tzn., řeší regionální problematiku komunálních odpadů s 

jejich energetickým využitím. V případě této varianty jsou omezeny dodatečné náklady zejména 

související s přepravou odpadů, neboť se řeší pouze přímým svozem bez nutnosti jeho překládání.  

Malé spalovny či ZEVO menších kapacit lze nalézt ještě ve Švýcarsku (údaje 2008 

BAFU) např.: Gamsen – 40 000 t/rok, Oftringen – 60 000 t/rok. V ČR příprava ZEVO Cheb - 

20 000 t/rok. 

Jednotlivé teoretické varianty využití odpadů v podmínkách lokality Mělník mají rozdílné 

možné kapacitní řešení, rozdílné výstupy do životního prostředí, včetně nároků na media a nároků 

na související dopravu. Volba technologie byla provedena s ohledem na koncepci EMĚ.  

Konvenční technologie na 

bázi roštového ohniště 

naplňuje koncepci EMĚ, náhrady části fosilních paliv při zachování 

zásobování teplem, v souladu PHO Středočeského kraje  

Vysokoteplotní zplyňování 

odpadu (plazmová 

technologie) 

naplňuje v principu koncepci EMĚ, avšak ve větším měřítku 

neověřeno  

Pyrolýzní technologie naplňuje v principu koncepci EMĚ, avšak ve větším měřítku 

neověřeno 

MBÚ nenaplňuje koncepci EMĚ z důvodu nejasného způsobu nakládání 

s produkty mechanicko-biologické úpravny a koncového zařízení pro 

energetické využití spalitelné složky vybaveného odpovídající 

technologií čištění spalin  

Malá spalovny nenaplňuje koncepci EMĚ s ohledem na nevýznamnou náhradu části 

fosilních paliv 

 

Zdůvodnění konečného výběru řešení nakládání s odpady 

Pro podmínky lokality Mělník se studií proveditelnosti jednoznačně doporučuje 

technologie spalování odpadů na roštovém ohništi a to z  důvodů: 

a) v ČR i v zahraničí jsou dlouhodobě dobré provozní zkušenosti s provozem 

technologie na bázi roštového ohniště, 

b) záruka ročního fondu provozní doby 8 000 hodin i vyšší, 

c) umožňuje řízení spalovacího procesu s přesností ± 5% od nastavené hodnoty 

(množství páry), 

d) technologie na bázi roštového ohniště je běžně dostupná v tuzemsku i EU, 

e) zařízení vykazuje vysokou spolehlivost, 

f) zařízení umožňuje spalování odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných 

složek v rámci obecních systémů třídění bez jeho další úpravy. 

Výsledkem energetického využití odpadů je významné snížení objemu a hmotnosti 

odpadů při produkci anorganického materiálu s minimálním obsahem organických zbytků. 

Zároveň musí být dodrženy podmínky vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
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Z hlediska směřování koncepce POH Středočeského kraje, jí definované dostupnosti 

využitelných odpadů, potenciálních technologií využitelných v lokalitě a zkušenostmi s nimi a 

z hlediska budoucí koncepce lokality Mělník zaměřené na výrobu a dodávky tepla, byla jako 

jediná zvažovaná varianta zvolena realizace zařízení k energetickému využívání odpadů o 

kapacitě předkládané v této dokumentaci EIA. Její vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 

dále popsány v této dokumentaci a příslušných přílohách. 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních 
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona 
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 

Předmětem záměru je realizace a následný provoz zařízení na energetické využití odpadu -  

ZEVO Mělník. 

Vlastní stavba ZEVO Mělník je navržena ve směru osy JV – SZ, se vstupem a vjezdem 

nákladní automobilové dopravy na severozápadní straně přes vrátnici v areálu k objektu 

Příjmového bunkru (viz příloha 1 dokumentace).  

Stejným směrem ze SZ strany je uvažováno také zavlečkování nákladní vagónové dopravy 

s komunálním odpadem po železnici přes objekt železniční váhy a dále po 2 stávajících 

vlečkových kolejích prostřednictvím lokotraktoru do blízkosti Bunkrové stavby v areálu ZEVO. 

Výrobní prostory hal ZEVO jsou plně tvarově a prostorově podřízeny požadavkům 

technologického vybavení a provozu v objektu. Řešení je dáno charakterem místa, do kterého je 

stavba situována. Jedná se o rovnou plochu s minimálním spádem v celém prostoru. Tento prostor 

je nepravidelného převážně však obdélného tvaru velikosti přibližně 287 m x 125 m s nadmořskou 

výškou cca 160,20 m. n m. Hlavní stavební objekt tvoří kompaktní celek (monoblok), dále je zde 

rozmístěno několik dílčích samostatně stojících objektů. 

Monoblok energetického zdroje je rozsáhlý technologický objekt složený z jednotlivých 

stavebních objektů dle technologického zařízení. Monoblok je přibližné velikosti 165 x 84 m a je 

umístěn do výše zmíněného prostoru s podélnou osou orientovanou ve směru jihovýchod – 

severozápad.  Součástí areálu ZEVO Mělník jsou kromě již zmíněného monobloku a objektů vah 

s vrátnicí inženýrské objekty, zahrnující odstavné plochy, komunikace, parkoviště, venkovní 

přípojky, inženýrské sítě, energie, potrubní mosty, oplocení konečné terénní úpravy a objekt 

kolejové vlečky včetně železniční váhy a odstavné stání.  

Zjednodušené schéma ZEVO: 
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 Technologie zpracování odpadu 

Popis technologie ZEVO Mělník vychází ze stávající projektové přípravy. Může být 

změněn dodavatelem zařízení, při splnění zadávacích podmínek ve výběrovém řízení na 

dodavatele. Základní principy však zůstanou zachovány. V konečném řešení budou aplikovány 

aktuální ověřené postupy v technologiích energetického využívání odpadů. 

 

Energetická účinnosti podle stávajících podkladů dle přílohy č. 12 zákona o odpadech: 

Energetická účinnost = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 

Energetická účinnost = (2431 - (2,364 + 236,603))/(0,97 x (3200 + 2,364)) = 0,706 

(dosazované hodnoty v TJ) 

Ep se rozumí roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny.  

Ef se rozumí roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry  

Ew se rozumí roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané 

za použití nižší čisté výhřevnosti odpadů  

Ei se rozumí roční dodaná energie bez Ew a Ef  

0,97 je činitelem energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování. 

BAT 61. draftu revize Prováděcí rozhodnutí komise (EU) kterým se stanoví závěry o 

nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/75/EU pro spalování odpadů - umístění nového zařízení tak, aby se 

maximalizovalo využití kombinovaného tepla a elektřiny nebo tepla či páry a tím 

vcelku překročil export celkové energie ve výši 1,9 MWh/t komunálního odpadu; 

v daném případě podle stávající podkladů - 2,11 MWh/t komunálního odpadu 
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Provozní soubory 

Seznam hlavních provozních souborů:  

 Příjem a manipulace s odpadem  

 Kotel s příslušenstvím  

 Hospodářství škváry a popílku  

 Čištění spalin  

 Strojovna turbogenerátoru 

 Vyvedení tepla  

 Elektrotechnická část  

 Systém kontroly řízení  

 Vodní hospodářství 

PS  Příjem a manipulace s odpadem 

Odpad bude přivážen z blízkého okolí v klasických „Kuka vozech“ a ze vzdálenějších 

oblastí ve velkoobjemových přívěsech nebo kontejnerech v případě silniční dopravy, nebo ve 

speciálních železničních kontejnerech. 

Železniční doprava a vykládka s veškerým příslušenstvím musí být dimenzována alespoň 

na 80 % celoročních dodávek odpadu, který se bude dovážet z přípojných stanic Dolní Beřkovice 

nebo Hněvice. Vlak bude odstaven na příjezdních kolejích a dále bude zajištěn posun vozů 

s kontejnery na vykládací místo v areálu ZEVO.  

Registrace množství přivezeného odpadu automobily bude prováděna na mostových 

vahách při vjezdu do areálu. Pomocí mostových vah budou bilancovány veškeré vstupy (odpad, 

provozní prostředky) a výstupy (odpadní produkty spalování) do / ze ZEVO. Pro vážení 

přiváženého odpadu, surovin, a odvážení odpadních zbytků budou instalovány dvě zapuštěné, 

silniční mostové váhy pro jednosměrný provoz – 1x plné/1x prázdné automobily. Po zvážení bude 

odpad z jednotlivých vozů vysypán do zásobníku ZEVO a vůz bude před opuštěním areálu ZEVO 

znovu zvážen. 

Veškerý dovážený odpad bude kontrolován detekčním zařízením na případné zdroje 

ionizujícího záření. Na předávací koleji bude doplněn rám se senzory indikujícími zdroj 

ionizujícího záření. V případě zjištění takového zdroje bude souprava rozpojena, příslušný vagon 

bude ze soupravy vyjmut, odstaven na vedlejší kolej a následně odvezen mimo areál EMĚ 

(dodavateli, nebo na určené místo). 

Přijímán a spalován bude jen odpad, který bude v souladu s integrovaným povolením dle 

zákona 76/2001 Sb. v platném znění, resp. s provozním řádem pro nakládání s odpady zařízení. 

Každý odpad (mimo SKO) bude doložen údaji o vlastnostech, o jeho složení a původu a v případě 

zjištění jiného odpadu (namátková kontrola) bude příslušný kontejner odstaven a vrácen 

dodavateli. 

SKO bude vyklápěn z vozidel a kontejnerů do určených násypek zásobníku na SKO. 

Násypky zásobníku na SKO jsou uzavírány hydraulicky uzavíratelnými vraty. 

 Aktivní kapacita zásobníku bude dimenzována na 7 dní maximálního výkonu obou kotlů. 

Odpad bude silniční dopravou navážen v pracovních dnech, od 6 do 22 hodin. Železniční doprava 

bude probíhat neomezeně, samotná vykládka z železničních vagónů pouze v denní době od 6:00 

do22:00.  

Pro zamezení šíření zápachu a úletu lehkých frakcí je navrženo zastřešení a obestavění 

manipulační plochy před bunkrem. Odsávání těchto prostorů bude prováděno ventilátorem 
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primárního spalovacího vzduchu, který tak zabezpečuje podtlak v těchto prostorách a tím 

zabraňuje šíření zápachu do okolí. 

Zásobník příjmu materiálu bude vybaven dvojicí drapákových jeřábů s pomocným zdvihem. 

Úkolem polypových drapáků bude mimo jiné zavážení odpadků do násypky kotlů a 

homogenizace odpadu v rámci zásobníku.  

Kabina jeřábníka bude mít přetlakové větrání a klimatizaci kabiny. 

Z bunkru se odpad - palivo transportuje jeřábem s drapákem do dávkovacího zařízení, 

kterým se odpad podle potřeby automaticky dávkuje na roštové spalovací zařízení. 

 

PS Kotel s příslušenstvím 

Kotel bude konstruován jako vodotrubný parní kotel s přirozenou cirkulací 

s integrovaným spalovacím a roštovým systémem pro spalování odpadu.  

Vnější plášť šachty násypky bude chlazen. Ohniště bude od plnící násypky odděleno 

bezpečnostním deskovým uzávěrem umístěným v šachtě. Při normálním provozu roštového 

topeniště bude uzávěr otevřen a sloupec odpadu v šachtě bude utěsňovat spalovací prostor na 

roštovém topeništi, ve kterém bude udržován mírný podtlak. 

Zavážecí „takty“ (výkon) podavačů budou integrovány do regulace výkonu spalování. 

Součástí kotle bude osvědčená konstrukce roštového systému s automatickou regulací 

výkonu s možností náhrady manuálním řízením. Automatická regulace výkonu spalování bude 

produkovat páru na výstupu z kotle s menší odchylkou než ± 5 % u 95 % všech hodnot.  

Optimalizace teploty, průtoku a míst zaústění primárního a sekundárního spalovacího 

vzduchu umožní účinnou oxidaci organické složky a snížení tvorby NOx. Bude instalován 

pokročilý automatizovaný systém pro řízení účinnosti spalování a zamezení nebo snížení emisí, 

jehož součástí bude vysoce výkonné sledování provozních parametrů a emisí (např. teplota spalin, 

doba zdržení odpadu a spalin, úroveň kyslíku, promíchávání odpadu). 

Odpad po průchodu celou délkou roštu projde všemi fázemi tepelného zpracování a 

zbytek ze spalování bude odveden přes vynašeč škváry. Doba zdržení na roštovém topeništi, od 

vstupu do výpadu škváry, bude činit cca 40 – 60 min. 

V dohořívací komoře bude snímána teplota spalin a podtlak, který je vytvářen spalinovým 

ventilátorem. Podtlak ve spalovacím prostoru a následně pak v kotli a v zařízení čištění spalin 

bude regulován výkonem tohoto ventilátoru. Na výstupu spalin z kotle bude snímána teplota, tlak, 

obsah kyslíku a oxidu uhelnatého. Tyto veličiny budou integrovány do regulace výkonu 

spalovacího procesu. Spaliny z kotle budou následně proudit do systému čištění spalin. 

Rozsah regulace termického a hmotného výkonu kotle je daný výkonnostním spalovacím 

diagramem. Výkonnostní spalovací diagram určuje normální pracovní rozsah ZEVO, který je 

daný plochou mezi body 1 až 6 v rozmezí výhřevnosti odpadu mezi 7 až 14 MJ/kg, s možností 

přetížení kotle o 10 %. 

 

 

 

 

 

 



Část B                                                                                                                                                 Údaje o záměru 

 

18 

 

Spalovací diagram: 

 

Parní kotel bude vyrábět vysokotlakou, přehřátou páru. Teplota páry bude regulována 

nástřikem napájecí vody. 

Spalování odpadu musí probíhat za určitých podmínek, tj. teploty a přívodu kyslíku – 

spalovacího vzduchu. Za normálních provozních stavů není podpůrné palivo potřeba. Za 

mimořádných provozních stavů, např. při najíždění a odstávce kotle, nebo při dodávce extrémně 

vlhkého a popelnatého odpadu mimo předpokládaný rozsah výhřevnosti bude podpůrné palivo 

používáno pro udržování požadované a předepsané teploty ve spalovací/ dohořívací komoře, tj. 

pokud ve spalovací komoře klesne teplota pod 850°C. V tomto případě je třeba přivést do 

spalovacího procesu pomocné topné medium. Startovacím a stabilizačním palivem pro parní kotle 

ZEVO může být buď extra lehký topný olej (ELTO) nebo zemní plyn.  

ELTO bude skladován v nádrži, která bude vybavena ocelovou havarijní jímkou 

s vakuovou detekcí úniku pode dnem. V případě využití zemního plynu (ZP) jako startovacího a 

stabilizačního paliva pro parní kotle ZEVO bude zemní plyn přiveden do kotelny ZEVO a 

k jednotlivým kotlům přes hlavní uzávěr kotelny. 

PS Hospodářství škváry a popílku 

Ze škváry bude odseparován feromagnetický kov, dále bude provedena separace a 

odloučení barevných kovů. Bude zajištěna likvidace produktů vzniklých z úpravy 

technologických vod a produktů vzniklých z čištění spalin. 

Se struskou v předpokládaném množství 97 tisíc tun ročně bude nakládáno ve smyslu 

zákona o odpadech 185/2001 Sb. V první fázi provozu bude odvážen mimo zájmové území na 

odpovídající smluvní skládku. Po ustálení provozu a provedení kontrolních měření bude 

rozhodnuto o konečném nakládání - odstranění, využití s respektováním vyhlášky 294/2005 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění.  

Zachycený a odloučený popílek v předpokládaném množství 15 tisíc tun ročně bude 

nakládán na automobilové cisterny a dále bude s popílkem nakládáno ve smyslu zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. Množství popílku bude evidováno vážním systémem. V první fázi 

provozu bude odvážen mimo zájmové území na odpovídající smluvní skládku nebezpečného 



Část B                                                                                                                                                 Údaje o záměru 

 

19 

 

odpadu. Po ustálení provozu a provedení kontrolních měření bude rozhodnuto o konečném 

nakládání - odstranění, s respektováním vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění. Je předpoklad, že i trvalém provozu 

bude s popílkem nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

Na trase každého pasového dopravníku škváry bude umístěn feromagnetický separátor 

železného kovového odpadu. Magnetický separátor zajistí odloučení veškerého železného odpadu 

a bude navazovat na separaci neželezného kovového odpadu. Zachycený železný odpad - šrot 

bude periodicky odvážen k dalšímu zpracování druhotných surovin mimo areál ZEVO. 

V rámci separace kovového odpadu bude instalována linka umožňující separaci 

neželezných kovových odpadů – měděné a hliníkové slitiny. Zachycené barevné kovy budou 

odváženy k dalšímu zpracování mimo areál ZEVO.  

Likvidaci materiálu klasifikovaného jako nebezpečný odpad zajistí smluvně zajištěná 

oprávněná osoba.  

PS Čištění spalin 

Zařízení pro čištění spalin bude zabezpečovat čištění kouřových plynů z kotlů ZEVO 

v linkovém uspořádání se společným zařízením pro přípravu reagentů a zpracování produktu. 

Každý kotel bude vybaven vlastní technologickou linkou čištění spalin. Po procesu 

očištění budou spaliny vyvedeny do nového 80 m komína s dvěma průduchy, každý pro jednu 

linku čištění spalin. 

Zařízení pro čištění spalin bude provedeno komerčně přístupnými metodami a 

technologiemi splňujících kritéria a požadavky podle dokumentu „Best Available Techniques 

(BAT) Reference Document on Waste Incineration“ („Nejlepší dostupné techniky (BAT) 

Referenční dokument pro spalování odpadu“) a na základě provozně ověřené technologie. 

Technologie čištění spalin bude realizovaná jako kompletní dodávka a výstavba, návrh a 

projekce systému zachycování pevných částic (TZL), skupin těžkých kovů, systému denitrifikace, 

odsíření a snížení koncentrace ostatních kyselých složek (HCl, HF) ve spalinách, jakož i systému 

snížení a zachycování TOC a PCCD/PCDF+ dioxiny jako PCBs. 

Za tímto účelem bude požadována optimalizace spalovacího procesu a tím i průtoku spalin 

systémem čištění spalin, injektáž reagentů s využitím nástrojů modelování a koncepční využití 

synergických efektů při čištění spalin.  

Technologie čištění spalin bude bezpečně dosahovat mezních návrhových hodnot 

emisních limitů v celém rozsahu jakostních parametrů spalovaných odpadů. 

Konečné produkty čištění spalin budou skladovány v sile, případně jiných vhodných 

nádobách dle zvolené technologie a kategorií vzniklých odpadů s kapacitou nejméně 5 dní 

provozu ZEVO na jmenovitý výkon. 

Proces čištění spalin bude spolehlivý, hospodárný a bezpečný, aby se předešlo jakémukoli 

nebezpečí pro personál, zařízení a okolí během najíždění, normálního provozu, plánovaných 

odstávek, nouzového odstavení a výpadků za různých klimatických podmínek.  

Zařízení pro čištění spalin jako celek bude navrženo tak, aby umožňovalo plně 

automatizovaný provoz. Všechny části budou navrženy tak, aby bylo umožněno řízení jejich 

provozu řídicím systémem při všech stupních zatížení, jakož i při najíždění kotlů do provozu, 

jejich odstavování z provozu, havarijních stavech, apod.  

Kapacita zařízení pro čištění spalin kotlů ZEVO bude navržena tak, aby byly splněny 

podmínky všech provozních stavů v regulačním rozsahu parního výkonu kotlů 60 – 100%. 
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Maximální kapacita bude stanovena na základě jmenovitého výkonu kotlů, nejhorších 

možných parametrů spalovaného odpadu a dlouhodobého přetížení průtokem spalin o 10% při 

bezpečném dosažení mezních hodnot emisních limitů ve vyčištěných spalinách. 

Minimální kapacita bude stanovena na základě minimálního výkonu kotle a nejlepších 

možných parametrů spalovaného odpadu bez přetížení průtokem spalin. 

Kapacita skladování surovin a látek používaných pro proces čištění bude 5 dnů při 

maximálním zatížení kotlů při nejhorší výhřevnosti spalovaného odpadu.  

Kapacita skladování produktů vznikajících z procesu čištění spalin bude pro 5 dní provozu 

při maximálním zatížení kotlů a nejhorší výhřevnosti odpadu. Produkty budou skladovány zvlášť 

dle kategorie a kódu odpadu. 

Provozní soubor Čištění spalin ZEVO Mělník bude rozdělen do dílčích provozních 

souborů. 

Seznam předpokládaných provozních souborů a dílčích provozních souborů jako příklad 

ukazující zásady dělení je uveden níže. 

Seznam předpokládaných provozních souborů a dílčích provozních souborů: 

Dílčí provozní soubor (DPS) Dodatečný dílčí soubor (DDS) 

Denitrifikace Hospodářství reagentu  

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) 

Selektivní katalytická redukce (SCR) (SNCR, SCR jako alternativy) 

Odprášení Cyklón 

Elektroodlučovač 

Tkaninové filtry (možná kombinace odlučovačů tuhých 

znečišťujících látek) 

Absorbéry, Reaktory, Pračky Předepírka 

Absorpce, adsorbce 

Sorbentové hospodářství 

Manipulace s koncovým produktem  

Katalytická filtrace dle navržené technologie 

Kouřovody Kouřovody 

Ventilátory spalin 

Tepelné výměníky 

Komín 

Technologické rozvody Potrubí 

Pomocné provozy Dodávka a skladování vody 

 

PS Strojovna TG 

Pro využití tepla vznikajícího při spalování odpadu a výrobu elektrické energie bude pro 

každou linku instalována kondenzační odběrová turbína s generátorem. 

Kondenzační, odběrová, parní turbína bude osazená veškerým zabezpečovacím, 

regulačním a ostatním zařízením pro dlouhodobý bezpečný provoz. Turbína bude vybavena 

najížděcím systémem odvodnění s odvodňovači a provozním odvodněním se sběračem 

odvodnění. Bude namontována na základový rám. Turbosoustrojí bude vybaveno jedním 

regulovaným odběrem a jedním neregulovaným odběrem.  
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Odběry turbíny, s předpokládaným jmenovitým výkonem cca 16 MWe, budou vyloženy 

tak, aby umožňovaly ohřevy horké vody ze 70°C na 110°C.   Generátor 

Pro výrobu elektrické energie bude použit tří-fázový synchronní generátor. Generátor 

bude vybaven regulačním zařízením budicího systému s automatickou regulací napětí (AVR), s 

bezkartáčovým buzením a antikondenzačním vyhříváním. Chlazení generátoru bude vzduchové 

pomocí vnitřního chladícího okruhu. Generátor bude vybaven chladičem vzduchu chlazeným 

vodou umístěným nad generátorem. Vývody z generátoru budou umožňovat připojení vývodů 

umístěných v prostoru pod generátorem. 

Předpokládaná technická data generátoru 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý výkon MWe cca 18*) 

Jmenovitý účiník cos  - 0,8 

Jmenovité napětí kV 10,55% 

Poměrná rázová reaktance min. - 0,1 

Třída izolace vinutí - F s využitím ve třídě B 

Zapojení vinutí - hvězda 

Počet vyvedených konců vinutí ks 6 

Poměrný proud nakrátko min. - 0,45 

Max. teplota chladící vody °C dle zhotovitele 

*) Výkon generátoru bude minimálně rovný maximálnímu výkonu turbíny v kondenzačním 

provozu. 

Olejové hospodářství TG: 

Olejová nádrž bude řešena tak, aby se mohla jednoduchým způsobem plnit a vyprázdnit 

z/do mobilní cisterny. Bude vybavená usazovacím a odvětrávacím úsekem. Olejové hospodářství 

bude osazeno olejovými čerpadly s takovými druhy pohonů, aby byl plně zabezpečen 

bezporuchový provoz TG ve všech režimech jeho činnosti, a to i při výpadcích el. energie. 

Olejová nádrž bude vybavena zařízením pro ohřev oleje a stavoznaky. 

Olejové hospodářství bude řešeno tak, aby úniky oleje se nedostaly na stavební konstrukce 

a okolní zařízení (záchytná vana, havarijní jímka na celý objem zásobní nádrže včetně předepsané 

rezervy, odkapní nádrž). 

Redukční a chladící stanice:  

Vlastní redukční a chladící stanice budou navrženy podle konstrukčního řešení TG tak, 

aby zajistily parametry páry pro pomocná zařízení a aby zajistil provoz ZEVO při mimořádných 

stavech – tj. při výpadku vnější distribuční sítě el. energie, při výpadku horkovodu a při výpadku 

turbíny. Redukční a chladící stanice budou uváděny do provozu a provozovány automaticky tak, 

aby nedošlo k výpadku kotle. 

PS Vyvedení tepla 

Teplo do HV Praha bude dodáváno z výměníkové stanice ZEVO a umožní regulaci 

dodávek tepla jak změnou průtoku topné vody přes výměníky, tak změnou výstupní teploty horké 

vody v závislosti na provozním stavu horkovodu Mělník – Praha a podmínkách provozu ve zdroji 

EGT. 

VS ZEVO bude obsahovat jeden ohřívák topné vody pro každou linku. V případě poruchy 

ohříváku bude výrobní linka ZEVO provozována v čistě kondenzačním provozu TG. 

Ohříváky budou vytápěny parou z regulovaného odběru TG. 
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Oběhová čerpadla HV budou instalována tři, každé na 100 % max. výkonu jednoho 

výměníku tj. jedno bude jako rezerva. 

Předpokládané základní parametry výměníkové stanice: 

Parametr 1 linka 1+2 linka 

Jmenovité parametry horké vody (°C) 110/60 110/60 

Max. Výkon VS (MWt) 28 56 

Počet základních výměníků 1 2 

Počet špičkových ohříváků 0 0 

Jmenovitý průtok horké vody (t/h) 1090 1770 

Jmenovitý výtlak oběhových čerpadel (MPa) 4,5 4,5 

Počet oběhových čerpadel 2 3 

Tlak páry vytápějící základní výměník (MPa) 0,176 0,176 

Tlak páry vytápějící špičkový výměník (MPa) - - 

Objem kondenzátní nádrže (m
3
) 60 60 

Počet kondenzátních nádrží 1 1 

PS Elektrotechnická část 

Hranicí dodávky pro napájení celé technologie ZEVO jsou sběrny 10,5 kV za stávajícími 

blokovými transformátory AUE5 a AUE6 v prostoru generátorových vypínačů bloků 5 a 6. 

Transformátory AUE 5 a 6 budou připojeny do venkovní elektrické stanice 110 kV. 

Základním prvkem zálohového napájení technologie bude dieselagregát. Rychlost náběhu 

záložního zdroje a převzetí zátěže bude do 15 s od požadavku na start.  

Provozní kamerový systém bude sloužit pro dohled nad technologicky důležitým 

zařízením, bude zbudován zejména pro sledování ohniště kotle, stavoznaku na kotli, bunkru, 

násypky drtiče, násypky kotle, výsypky škváry, strojovny apod. Každé příjmové místo odpadu 

bude monitorováno samostatnou dohledovou kamerou. Záznamy kamerového systému budou 

archivovány v záznamovém zařízení. 

Ve všech objektech stavby bude navržena celoplošná instalace (kromě prostorů bez 

požárního rizika) elektrické požární signalizace. Budou instalovány samočinné hlásiče požáru (dle 

charakteru střeženého prostoru), v prostorech CHÚC samočinné kouřové hlásiče EPS, u všech 

východů jsou umístěny tlačítkové hlásiče požáru ve smyslu čl. 4.3.3 ČSN 73 0875. Pokud z PBŘ 

vzejde požadavek na detekci požáru v prostoru dvojitých podlah, bude tato detekce řešena pomocí 

nasávacího systému pro EPS. 

V souladu se zákonem 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon) v platném znění včetně následných vyhlášek o požadavcích na zajištění 

radiační ochrany, které řeší pronikání radioaktivních látek do životního prostředí, bude 

zhotovitelem realizována kontrola na přítomnost zdrojů ionizujícího záření při vjezdu vozidel 

dovážejících odpad do ZEVO. V rámci fyzické ochrany bude mimo jiné rozšířen stávající 

monitorovací kamerový systém EMĚ II - EMĚ III.  

Pro zajištění fyzické ochrany bude ZEVO oplocen a bude instalován autonomní systém 

pro kontrolu vstupu. Systém bude odbavovat samostatně automobilovou dopravu a samostatně 

kolejovou dopravu.  

Dále bude instalován systém detekce plynů určený pro monitorování prostor s nebezpečím 

jejich výskytu. V případě úniku/vzniku plynu budou obsluhující osoby ihned varovány akustickou 

a optickou signalizací.  
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V případě použití plynových hořáků bude zajištěna detekce metanu v dotčených 

prostorách.  

Obchodní měření budou vybavena pulzním výstupem pro přenos do centrálního systému 

celé lokality. 

Naměřené el. hodnoty budou dále přenášeny datovou komunikací do systému dálkového 

sběru dat. Systém bude sloužit pro obchodní účely, sběr dat pro státní správu, ekonomii apod. 

Z tohoto důvodu musí splňovat požadavky na přesnost a další požadavky stanovené 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. 

 PS Systém kontroly řízení 

Automatický systém řízení technologického procesu ZEVO bude realizován 

distribuovaným řídícím systém (DCS) provozní instrumentace (měřicích přístrojů a akčních 

členů) vzájemně propojených datovými a silovými kabelážemi do jednoho provozního celku, 

který zajistí automatizovaný, spolehlivý, dlouhodobý a bezpečný provoz a monitorování všech 

technologií ZEVO. 

DCS bude ve zdůvodněných případech kombinován s autonomními prostředky pro řízení, 

ochrany a monitorování technologie, tam, kde se jedná o zařízení vyvinutá pro specifický účel 

(systém řízení spalování) nebo o prostředky, které jsou součástí standardní výbavy speciálních 

zařízení nebo balených jednotek a jsou dodávány jako standardní vybavení pro řízení, ochrany a 

monitorování těchto technologických systémů (Black Box). 

Všechny tyto prostředky budou tak, aby bylo možné řídit a monitorovat veškerou 

technologii ZEVO koordinovaným způsobem prostřednictvím DCS a jeho nástrojů pro styk s 

obsluhou.  

Řídicí systém ZEVO bude komunikovat s řídicím systémem EMĚ zejména v oblasti –

dodávka tepla do horkovodu, omezení z hlediska teploty chladící vody, bilance vod a el. energie a 

bude zajišťovat veškeré automatizační a ochranné funkce hlavních a pomocných provozních 

technologií ZEVO, včetně jejich provozních návazností na stávající technologické zařízení EMĚ. 

Úroveň automatizace bude schopna regulačně zvládnout všechny standardní provozní stavy, ale i 

poruchové stavy technologie ZEVO. 

Při žádné kombinaci vstupních/výstupních signálů vnitřních stavů anebo povelů operátora 

nesmí dojít k zablokování systému (nebo jakékoliv jeho části). 

PS Ostatní technologie  

Dodávka tlakového vzduchu, včetně potřebného množství a parametrů, bude zajištěna 

novou kompresorovou stanicí. Kompresorová stanice bude společná pro obě linky. 

PS Vodní hospodářství 

V EMĚ je vybudován systém pro průtočné chlazení kondenzátorů turbín vodou z řeky 

Labe. Pro ZEVO bude jako zdroj chladicí vody využita oteplená voda, která bude odebírána 

z vratného kanálu chladící (oteplené) vody, kdy hlavním zdrojem oteplené vody je voda 

z chlazení kondenzátorů kondenzačně odběrových turbín.  

Zdrojem surové vody pro ZEVO bude voda z řeky Labe. Surová voda je hlavními 

čerpadly surové vody do stávajících chladících řadů. Oteplená chladicí voda z EMĚ je svedena do 

vratných (odpadních) kanálů, ze kterých vytéká zpět do řeky Labe.  

Čiřená voda a demivoda budou dodávány do ZEVO z chemické úpravny vod EMĚ.  
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Stavební řešení 

Architektonické řešení je dáno funkcí jednotlivých objektů a areálu jako celku. Jedná se o 

průmyslové objekty, kde celou objemovou a kompoziční skladbu převážně určuje technologie 

výroby. 

Záměr ZEVO Mělník sestává z několika stavebních objektů navzájem na sebe 

navazujících. 

Nejvýznamnějšími stavebními objekty jsou bunkrová stavba, kotelna, turbinová hala, 

objekt čištění spalin, komín a provozní budova. 

Dále budou součástí záměru například stavební objekty Váha, Vrátnice ZEVO, Rozvodny, 

Strojovna Dieselagregát, Hospodářství strusky a popílku, Stáčení a hospodářství topného oleje, 

Oplocení areálu ZEVO včetně Sadových úprav, Vnitřní komunikace, zpevněné plochy a dále 

Odlučovač ropných látek, usazovací nádrž, Nájezdové, kabelové a potrubní mosty, Kabelové a 

potrubní kanály a vedení, Kanalizace a vodovody, Odsun popelovin, Kolejová vlečka, kolejová 

váha, Čerpací stanice chladicí vody 

Stavební soubory 

Popis vybraných stavebních objektů: 

SO Váhy 

Objekt budou tvořit dvě železobetonové konstrukce – železobetonové vany pro mostové 

váhy s plochou konstrukcí vážních mostů a dále základové konstrukce pro zařízení kolem váhy. 

Konstrukce bude založena v nezámrzné hloubce. Vnitřní prostora každé vany bude odvodněna 

tak, aby nemohlo dojít k jejímu naplnění vodou. 

Okolní plochy budou v rámci návrhu silnic vyspádovány směrem od základů váhy, aby 

nedocházelo ke zbytečnému zatékání dešťových vod do prostoru váhy.  

SO Vrátnice 

Vrátnice bude lehký jednopodlažní objekt založený na základových patkách z prostého 

betonu. Odvodnění střechy bude zajištěno sekundární spádovanou plochou, která bude montovaná 

na osazenou kontejnerovou sestavu v místě stavby.  

SO  Příjmový objekt 

Jednopodlažní objekt bude sloužit pro příjezd a manipulaci nákladních velkoobjemových 

vozů navážejících odpad do shozů bunkru umístěných v podlaze. Shozy budou členěny podle 

určení pro komunální odpad, skartaci a velkoobjemový odpad. 

Půdorysné rozměry objektu budou cca 30 x 70 m s předpokládanou celkovou výškou 

včetně světlíků 18,5 m a světlou výškou pod úroveň střešních vazníků 13 m. Shozy budou 

opatřeny otevíratelnými poklopy. 

Obvodový plášť bude upraven tak, aby odolal náhodnému nárazu nákladních vozidel. 

 SO Bunkrová stavba 

Objekt bude sloužit pro skladování a manipulaci s odpady. Bude navazovat na Příjmový 

objekt a kotelnu. 

Předpokládané půdorysné rozměry objektu jsou 22 x 80,5 m s předpokládanou celkovou 

výškou včetně světlíků 33,5 m. V horní úrovni stropu vestavby budou umístěny dvě násypky kotle 

pro první a druhou linku, násypka drtiče velkoobjemového odpadu a dva servisní otvory pro 

spouštění drapáků jeřábů.  
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Nosnou konstrukci střechy budou tvořit obloukové ocelové příhradové vazníky. 

Prostorovou tuhost střešní konstrukce bude zajišťovat zavětrování v rovině střechy.  

Bunkrová stavba bude založena jako bílá vana na základové desce. 

SO Kotelna 

Objekt bude navazovat na bunkrovou stavbu a Hospodářství strusky a popílku  

Předpokládané půdorysné rozměry objektu jsou 2x 35 x 25 m. Předpokládaná celková 

výška včetně světlíků je 45,5 m. Jedná se o celoprostorový objekt pro každou ze spalovacích linek 

po výšce členěný obslužnými plošinami kotle. Mezi jednotlivými linkami bude umístěna 

vertikální komunikační prostora se schodištěm a osobonákladním výtahem. Nosná konstrukce 

objektu bude tvořena ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů společnou pro vlastní stavbu i 

konstrukci kotle. Podlahové konstrukce ocelových obslužných plošin budou provedeny 

z pororoštů. V místech, kde při opravách bude nutno počítat s dopravou těžších dílů nebo 

s použitím svářecích souprav, bude nosná konstrukce realizována s potřebnou nosností. 

SO Turbínová hala  

Objekt Turbínové haly bude přistavěn k objektu Kotelna a k objektu Provozní budova.  

Předpokládané půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 26 m. Předpokládaná celková výška 

je 24 m. Objekt bude dispozičně rozdělen na dva prostory pro umístění turbogenerátoru č. 1 a č. 2. 

Technologická zařízení vyvozující dynamické účinky budou uložena na tlumičích. Konstrukce 

pod povrchem země budou provedeny tak, aby dlouhodobě odolávaly prostředí, kde se s vysokou 

intenzitou vyskytují bludné proudy. 

Obslužné plošiny vestavěné ocelové konstrukce budou z pororoštů.  

SO Objekt čištění spalin 

Předpokládané půdorysné rozměry objektu tvaru jsou 66 x 72 m. Předpokládaná celková 

výška je 34 m až 40 m. Objekt bude dispozičně rozdělen na prostor čištění spalin, prostor 

provozních chemikálií, rezervní prostor pro úpravu popílku a komunikační část se schodištěm a 

osobo nákladním výtahem.  

SO Komín 

Samostatně stojící komín bude přistaven k objektu čištění spalin. Komín se skládá ze dvou 

průduchů a šachty pro údržbu. Poloha komína je dána polohou objektu ZEVO. Komín bude cca 

vysoký 80 m. Výška komínového tělesa byla stanovena na základě rozptylové studie. Na komínu 

bude umístěna kabina s monitorovacím zařízením, ve které budou instalovány analyzátory spalin.  

Vrchol komínu bude opatřen pěti červenobílými pruhy výšky 4 m a dále světelným 

označením - vrcholovými návěstidly střední svítivosti. 

Komín bude založen na dvoustupňovém základovém bloku z monolitického železobetonu 

v případě potřeby podepíraném pilotami. Konstrukce komína bude provedena tak, aby 

dlouhodobě odolávala koroznímu prostředí větru a galopingu, který způsobuje značné dynamické 

a únavové namáhání konstrukce.  

SO Provozní budova 

Objekt ve své spodní části bude určen pro umístění výměníkové stanice a ve vrchní 

třípodlažní část pro umístění administrativně správních, stravovacích a sociálních prostor 

Předpokládané půdorysné rozměry objektu jsou 15 x 24 m. Předpokládaná celková výška 

je 24 m. Všechny prostory s trvalými pracovišti budou osvětleny přirozeným osvětlením.  
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SO Kabelové a potrubní mosty  

Kabelové a potrubní mosty v areálu budou navazovat na konstrukci potrubního mostu 

mimo areál. Tyto konstrukce budou sloužit pro uložení vnějších nadzemních potrubních rozvodů 

horkovodu, chladicí vody demivody, čiřené vody a kondenzátu a pro kabelové trasy. 

Potrubní mosty budou řešeny v závislosti na potřebách technologie, jako vícepatrové 

Mosty budou rozděleny na jednotlivé větve, které budou zároveň samostatnými dilatačními úseky.  

SO Kanalizace  

Bude zřízena (doplněna) dešťová kanalizace, která bude po realizaci záměru ZEVO 

Mělník odvádět srážkové vody. Nezávadné vody ze střešních ploch objektů budou svedeny do 

záchytných nádrží a dále využity pro zálivku travnatých ploch a další zeleně. Nezávadné vody z 

neznečištěných komunikací a travnatých ploch budou alternativně svedeny do samostatných větví 

a budou gravitačně vedeny do vsakovacích jímek. Geologické podmínky jsou pro tato zařízení 

velmi vhodné. 

Srážkové vody se zvýšeným obsahem nerozpuštěných látek, příp. ropných látek budou 

ošetřeny odlučovači lehkých kapalin a lapáky písku.  

SO Kolejová vlečka, kolejová váha 

Pro účel zavážky odpadu po železnici bude provedeno prodloužení kolejí stávajících 

vleček č. 12 a č. 14 a to v délce 99 m. Zároveň dojde k posunu kolejové výhybky ke konci kolejí 

vlečky v místě zarážedla tak, aby posun mohl po přistavení vlaku k vykládce tento objet. Koleje 

jsou navrženy ze železničního svršku z kolejnic S49 převážně na betonových pražcích se 

zapuštěným štěrkovým ložem. Na koncích prodloužených kolejí budou umístěna kolejnicová 

zarážedla. 

SO Čerpací stanice chladicí vody 

Objekt bude obsahovat strojovnu čerpadel, rozvodnu s napětím dle použitých čerpadel. 

Pro napájení čerpadel bude v objektu také rozvodna s transformátory.  

 

Demolice 

V rámci stavby ZEVO Mělník budou odstraněny objekty: 

Objekt montážní haly č. 871/1 

Objekt dílny č. 678/01 

Boční betonová rampa  

Stožár osvětlení, trafokobka, zděný telefonní sloupek 

 

Specifikace objektu 871/1: 

Jedná se o halový objekt pro skladování kolejového materiálu, oprav souvisejících 

s údržbou kolejového svršku, jednou třetinou plochy sloužící jako remíza malých kolejových 

vozidel. Hala je bez čísla popisného nebo evidenčního vedená jako průmyslový objekt o ploše 

1 418 m2, půdorys cca 60 x 23,5 m, obestavěný prostor je 17 016 m3. V evidenci je vedena pod 

označením č. 871/1. Do haly jsou zaústěny kusé koleje č. 12 a 14. Předpokládá se využití objekt 

jako zařízení staveniště po dobu stavby. Instalovaný mostový jeřáb umožňuje vykládku 

železničních vagonů a to zejména plošinových. 
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Specifikace objektu 678/01:  

Objekt je stavba soc. administrativního charakteru s technickým zázemím, vedená jako 

průmyslový objekt o ploše 305 m2, vedena pod označením č. 678/01. Objekt slouží jako zázemí 

pro pracovníky údržby vlečky, svařovna a sklad. 

Specifikace objektu betonové rampy 2-691:  

Rozměr je 18 m x 8 m s nájezdem 11,5 m x 3,90 m.  

Další objekty pro demolice: 

Před halovým objektem je nutno odstranit venkovní kontejnerovou trafostanici, sloupek 

pro tel. vedení, nepoužívaný osvětlovací pylon používaný pro železniční vlečku včetně 

betonového základu, podzemní sítě jako jsou podzemní rozvody požárního vodovodu včetně 

šachet, dešťovou kanalizaci, podzemní jímku pro zachycení dešťových vod v západním cípu 

pozemku, vedení pitné vody, silových kabelů a veřejného osvětlení včetně osvětlovacích stožárů 

podél stávající vlečky. 

Některé inženýrské objekty budou po odpojení od demolovaných objektů zlikvidovány 

bez náhrady, další jako pitná voda, dešťová kanalizace i splašková kanalizace včetně rozvodů 

požární vody budou součástí přeložek inženýrských objektů. 

Demolice budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo jiných 

staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu demoličních prací, 

dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem 

zjištěný skutečný stav stavby v souladu s vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 

268/2009 Sb. a všech dalších souvisejících i pozdějších změnových zákonů, vyhlášek či 

prováděcích předpisů. 

. 

Dále k demolici, případně přeložení sítí:  

 Jímka na dešťovou vodu na SZ hranici pozemku vč. přívodní kanalizace – přemístění 

 Podzemní rozvody pitné a požární vody - přemístění 

 Telefonního vedení 

 Dešťové kanalizace 

 Silnoproudé kabeláže a veřejného osvětlení  

Demolice budou prováděny externím zhotovitelem, který zajistí odpovídající nakládání se 

vzniklými odpady, včetně odvozu z areálu EMĚ. 

Skutečný rozsah demolic a přeložek bude záviset na přijaté variantě ZEVO a konkretizaci 

technického řešení v dalším stupni přípravy stavby.  

 

Na území elektrárny probíhala v minulosti intenzivní stavební činnost. Minimálně do 

hloubky 1,0 m je nutno počítat s navážkami, které mají charakter hlinitopísčitých zemin s kameny 

a úlomky stavebních materiálů různých velikostí. Tyto zeminy jsou nevhodné pro zakládání. 

 

Uvedené technické údaje jsou předběžné. Výsledné řešení je na dodavateli technologie při 

splnění zadaných podmínek výběrového řízení, včetně platné legislativy a integrovaného povolení 

pro ZEVO Mělník.  
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Počty pracovních sil  

Zařízení na energetické využití odpadu bude provozováno v celoročním nepřetržitém 

provozu s celkovým počtem zaměstnanců po realizaci ZEVO 50 ve všech směnách. 

Rozdělení personálu na směny: 

 směna 1 směna 2 směna 3 směna 4 střídači celkem 

Celkem 22 14 5 5 4 50 

 

Nejlepší dostupné techniky  

Realizace záměru je v souladu s platnými právními předpisy, navazuje na zavedený řídicí 

systém EMS (ISO 14001), BOZP a EnMS (ISO 50001) a je v souladu s nejlepšími dostupnými 

technikami dle referenčních dokumentů BAT uvedených v Referenčním dokumentu o nejlepších 

dostupných technologiích spalování odpadů, červenec 2005 (anglická verze Reference Document 

on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006). 

V současné době probíhá revize BREF – k dispozici je 1. draft revidovaného dokumentu. 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) je očekáváno nejdříve na přelomu roku 2018 a 2019. 

Posouzení souladu s BAT je provedeno v příloze 2 dokumentace.  
  

Závazné podmínky realizace záměru 

I. Opatření pro fázi přípravy záměru 

V přípravě záměru dodržet zadané parametry pro výběrové řízení na dodavatele ZEVO 

Mělník  

V přípravě budou respektovány příslušné BAT dle WI BREF (Prováděcí rozhodnutí 

Komise (EU)) - spalování odpadů 

S ohledem na termín realizace a uvedení do provozu posuzovaného záměru bude 

oznamovatel odpovídajícím způsobem reflektovat jak v přípravě záměru, tak v realizaci a 

v provozu na změny v platné legislativě složkových předpisů v ochraně životního prostředí 

Zpracovat harmonogram demolic nepotřebných objektů po uvedení záměru do provozu. 

Zpracovat projekt ozelenění nevyužívaných ploch v areálu EMĚ jako opatření k snižování 

imisní zátěže PM10 a benzo(a)pyrenu. 

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru: 

Na dodavatele stavby ZEVO Mělník přenést smluvně povinnost použití technických 

dostupných opatření k snížení sekundární prašnosti při výstavbě.  

Další specifická opatření se nenavrhují 

III. Opatření pro fázi provozu záměru: 

Ověřit vlastnosti pevných produktů ZEVO Mělník z hlediska jejich následné využitelnosti, 

resp. způsobu odstranění. 

Do provozních předpisů (včetně provozního řádu dle 201/2012 Sb.) uvést (aktualizovat) 

opatření pro snižování sekundární prašnosti při provozu (včetně zpevněných pojezdových ploch) a 

tyto v provozu provádět.  

 V případě negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů provozu tyto 

vyhodnotit a v případě potřeby přijmout nápravná opatření a tato realizovat. 
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 V této fázi záměru se v současnosti další specifická opatření nenavrhují. 

IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru: 

 V této fázi záměru se v současnosti nenavrhují. Budou uvedeny platném integrovaném 

povolení pro ZEVO Mělník. 

V. Monitoring 

Monitoring ovzduší (emisí) 

 Provádět monitoring emisí dle v té době platného integrovaného povolení 

Monitoring vod 

Provádět monitoring vod dle v té době platného integrovaného povolení. 

Monitoring akustické zátěže 

Po zprovoznění záměru provést měření akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru 

staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
 zahájení: 2022 

uvedení do provozu: 2024 

 

 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků  

Středočeský kraj 

Obec Horní Počaply 

související doprava: dotčené obce: Horní Počaply, Bechlín, Hněvice, Dolní Beřkovice, 

Cítov 

 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat. 

Integrované povolení - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství 

Stavební povolení - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor stavební úřad  
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B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí: 

Stavba ZEVO Mělník je situačně umístěna dle katastru nemovitostí v katastrálním území 

Horní Počaply (k.ú. 643751), kde pozemky jsou ve vlastnictví firmy ČEZ, a.s., Duhová 1444/2 

Michle, 140 00 Praha 4. Jedná se o část území na pozemkové parcele pod p.č.200/1 a parcele pod 

p.č. 264/4, vedené jako ostatní plocha se způsobem využití jako manipulační plocha. 

Pozemky dotčené výstavbou: 

Číslo 

parcely 

Výměra 

[m
2
] 

Druh pozemku 

a BPEJ 
Využití pozemku Vlastník LV 

Dotčen 

demolicemi 

k.území: 643751 Horní Počaply 

264/4 65 500 ostatní plocha manipulační plocha ČEZ, a.s., Praha 525 ano 

200/1 279 157 ostatní plocha manipulační plocha ČEZ, a.s., Praha 525 ano 

 Dotčené pozemky nemají stanoveno BPEJ. 

 

Předpokládané nároky na plochy: 

- zastavěné plochy:      cca 12 000 m2  

-  zpevněné plochy a komunikace    cca 16 000 m2  

- zelené a ostatní plochy :     cca   6 600 m2 

CELKEM       cca 34 600 m2 

Tento údaj bude upřesněn dalšími stupni projektové dokumentace. 

 

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

Realizace záměru 

Záměr ZEVO bude řešen dodavatelsky.  

Realizace záměru není příliš náročná na vodu. Betonové směsi budou na stavbu dováženy 

vesměs hotové. Sociální zařízení pro stavbu bude využíváno stávající v areálu nebo na zařízení 

staveniště. 

Provoz záměru 

Pitná voda 

Proti současnému stavu (2017) 387 pracovníků se předpokládá na úrovni roku 2024 počet 

pracovníků v EMĚ 346 (včetně ZEVO Mělník). 

V areálu ZEVO budou zásobovány pitnou vodou sociální zařízení a bezpečnostní sprchy. 

Výstavba ZEVO zasahuje do stávajícího řadu pitného vodovodu DN80, který zásobuje 

objekt Sklad energosádrovce. Tento řad bude přeložen a rovněž bude použit jako přípojný řad pro 

ZEVO. 

Přípojka pitné vody DN50 bude vedena v zemi, bude na ni osazena vodoměrná šachta 

s typovou vodoměrnou sestavou. Potrubí pitného vodovodu bude plastové PE100 SDR11. Dále 

bude proveden rozvod do jednotlivých objektů. 

Celková spotřeba pitné vody výpočtem 5 843 m3/rok (ZEVO Mělník). 
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Celkova spotřeba pitné vody areálu EMĚ poklesne na cca 90 000 m3/rok. 

Zdroj podzemní vody - stávající - vrty na pozemku 133/1 (k.ú. Křivenice), povolené 

množství dle integrovaného povolení: maximální povolený odběr: 17 l/s; maximální denní 

povolený odběr: 1.360 m3/ den;  maximální roční povolený odběr: 200.000 m3/rok. 
 

Voda pro potřebu technologie 

Horká voda: 

Max. průtočné množství horké vody: 1 800 m3/hod 

Jeden ze způsobů využití tepla z odpadu je jeho transformace do horké vody. Pro tento 

účel bude používána horká voda z horkovodu Mělník - Praha, proud horké vody bude odebírán 

před stávající výměníkovou stanicí I a po ohřátí vracen do stávajícího horkovodu za výměníkovou 

stanicí I. Doplňovací voda pro okruh horké vody – doplňování okruhu nebude řešeno v rámci 

ZEVO, zůstane stávající. 

Chladicí voda: 

Spotřeba chladicí vody pro kondenzátor a chlazení TG: 10 000 tis. m3/rok 

Chladicí voda pro kondenzátor a chlazení TG bude odebírána ze stávajícího rozvodu 

chladící vody - napojení chladící vody bude z kanálů oteplené chladící vody mezi blokem B1 

EMĚ I a výpustním hradítkem H9. Nejsou tedy nové nároky na odběr povrchové vody pro 

chlazení. 

 

Demineralizovaná voda: 

Spotřeba demineralizované vody: 100 tis. m3/rok 

Odpovídající spotřeba povrchové vody pro přípravu demi vody 105 tis. m3/rok 

Zdroj: Demivoda pro doplňování parokondenzátního systému ZEVO bude odebírána ze 

stávajícího potrubí na mostě za EMĚ I. Do ZEVO bude vedena po tomto mostě až ke stávající 

CHUV, dále přes ní a po nových potrubních mostech až do ZEVO. Stávající výroba demivody 

v EMĚ nevyžaduje zásadní změny; proti stávajícímu stavu dojde k významnému poklesu výroby 

demi vody pro potřeby areálu EMĚ. 

Užitková voda: 

Spotřeba užikové vody: 100 tis. m3/rok 

Zdroj: Užitková voda pro technologii – jako užitková voda pro čištění spalin a chlazení 

škváry bude používána jednak čiřená voda a jednak část chladící vody z chlazení kondenzátoru 

TG. Stávající výroba čiřené vody v EMĚ nevyžaduje zásadní změny. 

Užitková voda – čiřená voda 

Spotřeba užikové – čiřené vody: 118,5 tis. m3/rok 

Zdroj: Užitková voda pro technologii – pro čištění spalin a chlazení škváry. Bude 

dodávána z EMĚ - stávající CHUV 1. Napojovací místo je na potrubním mostě na výstupu 

z CHUV 1. 
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Záměrem ZEVO Mělník dojde k  potřebě vody odebírané z EMĚ a to:  

 chladící voda pro kondenzátor TG    10 000 tis. m3/rok 

tato chladící voda bude odebírána ze stávajícího rozvodu chladící vody - z kanálů oteplené 

chladící vody mezi blokem B1 EMĚ I a výpustním hradítkem H9 - nejedná se o nový 

odběr  

 technologické vody použité pro ZEVO                         140 tis. m3/rok 

 čiřené vody použité pro čištění spalin, chlazení škváry, hašení vápna 118,5 tis. m3/rok 

 na přípravu demi vody      105 tis. m3/rok 

 ostatní chlazení        78,5 tis. m3/rok 

Technologická spotřeba povrchové vody pro ZEVO Mělník: 323,5 tis. m3/rok 

Zdroj povrchové vody - stávající - Labe říční kilometr 827,850, povolené množství dle 

integrovaného povolení: maximální povolený odběr: 18 m3/s; maximální roční povolený odběr: 

500 000 000 m3/ rok 

Předpokládaný vývoj spotřeby vody v EMĚ včetně ZEVO Mělník je uveden v tabulce na 

následující stránce. 

CHV - chladící voda 

TV - technologická voda 

DEMI - demineralizovaná voda 

SV - surová (povrchová) voda 
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 Spotřeba vody 2015 2016 2018 2021  2022  2024  

provoz  

EMĚ I + 

EMĚ II + 

EMĚ III 

EMĚ I + 

EMĚ II + 

EMĚ III 

EMĚ I + 

EMĚ II + 

EMĚ III 

EMĚ I + EMĚ 

III + plynová 

kotelna 

EMĚ I + EMĚ III + 

plynová kotelna + 

fluidní kotel 

EMĚ I + plynová 

kotelna + fluidní 

kotel + ZEVO 

spotřeba 

povrchové vody 

[m
3
/rok]  

EMĚ I K1 - K6 
CHV 110 037 484 137 889 713 115 238 000 137 000 000 95 000 000 95 000 000 

TV 3 195 358 2 255 085 2 050 000 2 500 000 1 725 000 1 725 000 

EMĚ II K9, K10 
CHV 100 746 257 114 459 846 178 408 000 100 000 000 - - 

TV 2 419 416 1 949 245 2 703 850 1 900 000 - - 

EMĚ III K11 
CHV 101 433 679 83 173 717 20 662 000 25 000 000 25 000 000 - 

TV 4 951 701 4 736 777 9 385 590 1 175 000 1 175 000 - 

plynová kotelna 
CHV - - - - -  

TV - - - 65 000 32 500 32 500 

fluidní kotel 
CHV - - - - 4 000 000 4 000 000 

TV - - - - 1 600 000 1 600 000 

ZEVO 
CHV - - - - - 10 000 000*) 

TV - - - - - 323 500 

povrch

ová 

voda 

celkem   

   

  

[m
3
/rok] 

spotřeba CHV 
  

312 217 420 335 523 275 314 308 000 262 000 000 124 000 000 99 000 000 

[m
3
/s] 9,90 10,64 9,97 8,31 3,93 3,14 

[m
3
/rok] 

spotřeba TV 
  

10 566 475 8 941 107 14 139 440 5 640 000 4 532 500 3 681 000 

[m
3
/s] 0,34 0,28 0,45 0,18 0,14 0,12 

[m
3
/rok] 

spotřeba CHV + TV 
 

322 783 895 344 464 382 328 447 440 267 640 000 128 532 500 102 681 000 

[m
3
/s] 10,24 10,92 10,42 8,49 4,08 3,26 

  [m
3
/rok]  spotřeba SV pro výrobu DEMI 546 000 486 000 510 000 297 000 235 000 208 000 

  [m
3
/rok]  výroba DEMI vody 

 

525 215 467 630 490 666 286 040 225 880 200 269 

spotřeba pitné/podzemní vody [m
3
/rok]  115 270 92 868 95 000 95 000 95 000 90 000 

*) oteplená chladící voda z EMĚ I -  není započítáno do  spotřeby CHV vody celkem a  spotřeby CHV + TV celkem
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Z hlediska pitné vody - do spotřeby vody je započítána i spotřeba pro extérní odběratele - 

Xella, průmyslová zóna. Realizací záměru se nepředpokládá významná změna. 

Z hlediska spotřeby povrchové vody se předpokládá významný pokles v souvislosti 

s koncepcí útlumu, a to jak z hlediska nároků na chladící vody, nároků na technologickou vodu i 

nároků na přípravu demivody.  

Kvalita odebírané povrchové vody: 

ukazatel  jednotka 2014 2015 2016 jednotka 2014 2015 2016 

CHSKCr mg/l 21,1 17,4 19,4 t/rok 3 888,8 5 423,6 6 517,7 

RAS mg/l 208,2 201,5 193,7 t/rok 38 320,7 62 912,9 64 992,0 

NL mg/l 21,0 20,3 20,6 t/rok 3 865,8 6 322,5 6 911,9 

Pcelk mg/l 0,2 0,2 0,2 t/rok 36,3 61,5 75,8 

Nanorg mg/l 3,3 2,8 3,2 t/rok 600,7 877,6 1 063,0 

AOX mg/l 0,006 0,013 0,028 t/rok 2,0 4,5 9,1 

Cd µg/l 0,0031 0,0261 0,0183 t/rok 0,001 0,009 0,006 

Hg µg/l 0,1 0,11 0,15 t/rok 0,033 0,038 0,049 

pH 

 

7,9 7,7 7,6     

 
Průměrná kvalita čiřené vody: 

Teplota °C do 20 K
+
 (mval/l) 0,20 

Celkový obsah soli (mval/l) 4,30 Cl
-
 (mval/l) 1,20 

Celková tvrdost (mval/l) 2,70 SO4
2-

 (mval/l) 1,95 

Zásaditost (m - hodnota) (mval/l) 0,95 NO3- (mval/l) 0,20 

CHSK - Mn (mval/l) 5,60 SiO2 (mval/l) 6,60 

Ca
2+

 (mval/l) 2,00 pH  6-8 

Mg
2+

 (mval/l) 0,70 obsah pevných částic váh.% 0 

Na
+
 (mval/l) 0,60 nerozpustné podíly mg/l 10-20 

 

Požární voda 

Výstavba ZEVO Mělník zasahuje do stávajícího okruhu požární vody, tento rozvod bude 

částečně přeložen a využit pro samotné zásobování závodu. Z přeloženého požárního vodovodu 

budou zásobovány: 

 vnější nadzemní hydranty typu B pro odběr 2 x B75 

 vnitřní odběrní místa - v jednotlivých požárních úsecích stavebních objektů stavby jsou 

v souladu s požadavky ČSN 73 0873 navrhovány hadicové systémy pro první zásah – 

nástěnné hydranty s tvarově stálou hadicí délky 30,00 m, s hadicí o jmenovité světlosti 25 

mm, 

 přípojka do objektu, která bude zásobovat vodojem o objemu cca 180 m3 pro zabezpečení 

zásobování požární vodou lokálních stabilních hasicích zařízení, 4 ks  hasebních 

monitorů, clony násypek kotlů a sprchování kabin 

Hydrantový systém zajistí požadovaný odběr vnější požární vody, který je pro stavbu  

stanoven dle tab.1 a 2, pol.5, ČSN 73 0873 v množství  Q = 14,00 l.s-1.  

Vnitřní hydrantový systém zajistí požadovaný odběr Q = 0,30 l.s-1 při tlaku 0,20 MPa na 

nejnepříznivěji položeném výtoku hadicového systému. 
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Vydatnost hasebního monitoru 1 800 l.min-1. V provozu můžou být vždy jen dva hasební 

monitory tj. 3 600 l/min = 60 m3/s. Tlak min 1 MPa. 

 

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) 

Zařízení je primárně určeno k energetickému využití směsného komunálního odpadu a 

jemu podobných odpadů živnostenských, průmyslových, odpadů z úřadů a dále spalitelných 

složek nevyužitelných výmětů z třídíren komunálních odpadů vyprodukovaných prioritně ve 

Středočeském kraji, případně z přilehlých oblastí Ústeckého a Libereckého kraje. 

 

Přibližné parametry směsného komunálního odpadu jsou: 

Parametr Jednotka Rozmezí Parametr Jednotka Rozmezí 

Výhřevnost MJ / kg 7 – 14 Zn  Zinek mg/kg such. 400 – 1,400 

Voda % 15 – 40 Hg   Rtuť mg/kg such. 1 – 4 

Inertní složka % 20 – 35 Tl   Thalium mg/kg such. < 0,1 

Uhlík % such. 18 – 40 Mn  Mangan mg/kg such. 250 

Vodík % such. 1 – 5 V   Vanadium mg/kg such. 4 – 11 

N   Dusík % such. 0,2 – 1,5 Ni   Nikl mg/kg such. 30 – 50 

O   Kyslík % such. 15 – 22 Co  Kobalt mg/kg such. 3 – 10 

S   Síra % such. 0,1 – 0,5 As  Arzen mg/kg such. 2 – 5 

F   Fluor % such. 0,01 – 0,035 Cr  Chrom mg/kg such. 40 – 200 

Cl  Chlor % such. 0,1 – 1,5 Se  Selen mg/kg such. 0,21 – 15 

Pb  Olovo mg/kg such. 100 – 2,000 Sb  Antimon mg/kg such. 50-150 

Cd  Kadmium mg/kg such. 1 – 15 PCB mg/kg such. 0,2 – 0,4 

Cu  Měď mg/kg such. 200 – 700 PCDD/F ng TEQ/kg such. 50 – 250 
Poznámka: TEQ – toxický ekvivalent - což je hodnota koncentrace jednotlivých sledovaných látek přepočtená na 

ekvivalentní množství 2, 3, 7, 8 - tetrachlordibenzo-p-dioxinu. 

Údaje v tabulce jsou převzaty z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 

technologiích spalování odpadů, červenec 2005 - složení komunálního odpadu v Německu. Údaje 

o složení odpadů v ČR - jsou k dispozici pro Ostravsko a Brněnsko (2009) a pohybují se 

v rozmezí uvedeném v tabulce (s výjimkou uhlíku - mírně nad).  

Složení odpadu se vždy udává v rozmezí hodnot z důvodu rozdílného složení odpadů v 

obcích a v městských aglomeracích. Různé složení odpadu je také dáno tříděním odpadů nebo 

separací některých frakcí v místě produkce. 

Vedle směsného komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01 se předpokládá využití i 

dalších energeticky využitelných odpadů, které jsou s ohledem na své složení či znečištěníjiž 

materiálově nevyužitelné, jako např.:  

Katalogové č. Položka 

17 02 01 Dřevo  

17 02 03 Plasty  

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) 

19 12 12 
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 

20 03 07 Objemný odpad 
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Seznam všech povolených odpadů, které lze v zařízení využívat bude uveden 

v integrovaném povolení a v provozním řádu pro nakládání s odpady. 

Po silnici bude odpad přivážen jak v klasických „Kuka vozech“ s kapacitou vozu 9 t, tak i 

ve velkoobjemových kontejnerech s kapacitou až 30 t. V případě dopravy po železnici bude odpad 

dovážen v uzavřených kontejnerech o kapacitě 15 t. 

Skladování a homogenizace odpadu bude prováděna v bunkru na odpad o skladovací 

kapacitě 5 800 m3. Kapacita bunkru bude na cca 7 dní provozu. 

Stávající stav nakládání se směsným komunálním odpadem katalogového čísla 20 03 01 je 

ve Středočeském kraji charakterizován téměř výhradním odstraňováním tohoto odpadu 

skládkováním (96 % v r.2013). Stejná situace je také u objemného odpadu katalogového čísla 20 

03 07, který v současnosti tvoří již čtvrtou nejvýznamnější položku (za SKO, separovaným 

papírem a plasty) mezi odpady skupiny 20 produkovanými ve Středočeském kraji. Charakteristika 

tohoto odpadu je podobná jako u SKO, tj. odpad obsahuje vysoký podíl biologicky rozložitelné 

složky a má i dostatečnou, často větší výhřevnost než směsný komunální odpad. 

Pomocné látky a chemikálie: 

Pomocné látky a chemikálie 

Množství 

FPD 8000 h/rok pro jednu 

linku/dvě linky 
Obal, skladované množství 

a způsob skladování 

kg/h t/den t/rok 

Oxid vápenatý CaO (95% CaO) 
(83) 

166 

(1,992) 

3,984 

(664) 

1328 

autocisterna 40 m
3
, 

 zásobník 1 x120 m
3
 

Adsorbent – směs vzdušného 

bílého hašeného vápna (70%)  

a aktivního uhlí (30%) 

(50) 

100 

(1,2) 

2,4 

(400) 

800 

autocisterna 40 m
3
, 

zásobník 1 x 80 m
3
 

Čpavková voda NH4OH max. 25% 

roztok 

(48) 

96 

(1,15) 

2,3 

(384) 

768 

autocisterna  20 m
3
, 

zásobník 1 x 40 m
3
 

Kyselina chlorovodíková 

(31 % roztok) HCl 

(2) 

4 

(0,048) 

0,096 

(16) 

32 

Kontejner  

2 x 1 m
3
 

Organosulfid TMT 15 

(15 % roztok) 

(1, 2) 

2,4 

(0,029) 

0,058 

(9,6) 

19,2 

Kontejner  

1 x1 m
3
 

Fosforečnan sodný  

Na3PO4  (šupinky) 
-- 

0,021*) 

0,042*) 

(0, 254) 

0, 508 
Pytle à 25 kg 

Chlorid železitý FeCl3 (40% 

roztok) 

(2, 5) 

5,0 

(0,06) 

0,12 

(20) 

40 

Kontejnery  

1x1 m
3
 

PE polyelektrolyt (100 %) 
(0,1) 

0,2 

(0,0024) 

0,0048 

(0,8) 

1, 6 
sud 60 l 

Poznámka:  *) spotřeba uvedena v t/měsíc,   (x) hodnoty jsou uvedeny pro 1 linku 

 Uvedené spotřeby jsou poplatné stávající projektové přípravě, mohou být změněny 

dodavatelem technologie především na základě volby technologie čištění spalin při splnění 

zadávacích podmínek výběrového řízení. 
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B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 

V souvislosti se ZEVO Mělník: 

Elektrická energie 

Výkonová bilance 
požadavek 

1 linka 1 + 2 linka 

Celkový instalovaný výkon zařízení kWe 6700 13000 

Celkový maximální soudobý příkon technologie při kondenzačním 

provozu TG 
kWe 4064 

8129 

celé ZEVO 

Celkový maximální soudobý příkon technologie při odběrovém 

provozu TG 
kWe 4063 

8086 

celé ZEVO 

Celkový příkon zařízení ve studené záloze kWe 1900  

Celkový příkon „stavební elektroinstalace“ kWe  900 

Vlastní spotřeba elektrické energie    cca 65 723 MWh / rok 

 

 Základní palivo: 

 výhřevnost množství t/rok pro obě linky 

Odpad viz B.II.3 10 MJ/kg 320 000 

Podpůrné palivo: 

Pomocné látky a chemikálie 
Množství pro 2 linky Obal, skladované množství 

a způsob skladování t/h t/den t/rok 

ELTO 3,0 2 x 17  68 
autocisterna 20 m

3 

zásobník 100 m
3
 

V úvahu připadá použití rovněž zemního plynu jako podpůrného paliva, v tomto případě 

je předpokládaná spotřeba ZP cca 80,5 tis. m3/rok. 

 

Spotřeba paliv u ostatních spalovacích zdrojů v lokalitě EMĚ:  

Roční spotřeba paliv   

palivo Průměr 2011 

až 2015 

2016 2021 2022 2024 

EMĚ I 

hnědé uhlí, 

průmyslová 

směs 

[tis. t] 

1 397 372 1 464 608 1 558 900 1 112 500 953 702 

EMĚ II 

hnědé uhlí, 

průmyslová 

směs 

 [tis. t] 

1 080 437 1 143 075 117 079 0 0 

EMĚ III 

hnědé uhlí, 

průmyslová 

směs 

 [tis. t] 

1 798 934 1 186 524 188 630 169 767 0 

Fluidní 

kotel 

hnědé uhlí, 

průmyslová 
- - - 620 151 612 908 
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Roční spotřeba paliv   

palivo Průměr 2011 

až 2015 

2016 2021 2022 2024 

směs 

 [tis. t] 

Plynová 

kotelna 

Zemní plyn 

[tis. m
3
/rok] 

- - 33 124 12 900 12 900 

Stabilizační 

palivo 

ELTO 

[tis. t] 
466,55 498,5 526 375 350*) 

TTO 

[tis. t] 
3 515 5 570 1 485 1 158 0 

Zemní plyn 

[tis. m
3
/rok] 

- - - 1 400  1 400 

*)
 V další fázi se předpokládá, že na EMĚ I bude provedena náhrada ELTO za zemní plyn pro 

startování uhelných kotlů - v tom případě je spotřeba ZP cca 287 tis. m
3
/rok pro EMĚ I. 

Zauhlování - zásobování palivem probíhá po železnici. Zařízení umožňuje nezávislé 

zauhlování přímo z vykládky paliva nebo ze skládek paliva. Předávacím místem je vlečka. Pro 

vykládku slouží hlubinné zásobníky. Ze zásobníků je palivo vyhrnováno vyhrnovacími vozíky. 

Palivo je dodáváno pásovou dopravou přímo do kotelních zásobníků EMĚ I, EMĚ II a EMĚ III. 

Pokud je EMĚ zásobována uhlím ze skládky uhlí, je palivo buldozery shrnuto do štěrbinového 

zásobníku, dále dopravními pásy převezeno do přesypné věže. Cesta paliva z přesypné věže je 

společná pro přímé i nepřímé zauhlování. 

Po realizaci záměrů „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ a 

„ZEVO Mělník“ nebude využívána skládka paliva EMĚ III a bude omezen rozsah používání 

skládky EMĚ II. 

 

Realizací záměru (včetně realizace nového fluidního kotle a plynové kotelny) se 

předpokládá snížení spotřeby fosilních paliv (hnědého uhlí) na 36,6 % proti stavu 2011- 2015 a na 

82,3 % proti stavu v roce 2022. 

Hnědé uhlí: zdroj: mix domácích paliv 

Zemní plyn: zdroj: veřejná distribuční síť 

   

B.II.5. Biologická rozmanitost 

Biologická rozmanitost zájmového území je dána stávajícím stavem území. Jedná se o 

původně převážně zemědělskou krajinu, která se od poloviny 50-tých let minulého století (začátek 

výstavby EMĚ I) postupně změnila na převážně průmyslovou krajinu s navazujícími provozy na 

EMĚ – Xella, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips) a průmyslovým areálem 

severně od EMĚ. 

Významným prvkem v území je řeka Labe, která je nadregionálním biokoridorem. 

Západně až severozápadně od EMĚ lesní komplexy. Ve vlastním zájmovém území EMĚ nejsou 

žádné prvky regionálního nebo místního ÚSES.  

V širším kontextu je z hlediska biologické rozmanitosti v blízkosti EMĚ evropsky 

významná lokalita Labe Liběchov. 

Vlastní zájmové území není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů, i když 

ojedinělý výskyt chráněných druhů flory a fauny nelze zcela vyloučit.  
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Záměr „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ bude 

realizován ve stávajícím areálu EMĚ, a to v jeho v současnosti využívané části. 

Pro realizaci záměru nebudou tedy využívány plochy významně ovlivňující biologickou 

rozmanitost území. 

 Z hlediska přírodních zdrojů je v současnosti a i v budoucnosti využívána povrchová 

voda z Labe s tím, že více než 97 % vody je vraceno zpět do toku. Využívání podzemní vody 

z kvartéru je malého rozsahu. 

V případě ostatních přírodních zdrojů využívaných v rámci záměru se nejedná o zdroje 

týkající se zájmového území. Jako pevné palivo v ostatních spalovacích zdrojích v EMĚ je a bude 

využíváno hnědé uhlí ze severočeské uhelné pánve a vápenec pro odsiřování (především Vápenka 

Čertovy schody). 

 

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb) 

Dopravní infrastruktura 

 V současnosti je v EMĚ využívána prioritně železniční doprava z hlediska dovozu paliva a 

vápence. Jedná s o železniční trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín hl. n. Z této trati je EMĚ 

napojeno vlečkou tratí jednak od Hněvic - odbočuje v km 466,932 ze 4. staniční koleje výhybkou 

č. 9 a v km 466,680 z 2. staniční koleje výhybkou č. 3, jednak ve směru od Horních Beřkovic. Ve 

vlastní EMĚ je rozsáhlý systém kolejišť vnitřního obvodu vlečky. 

 Stávající železniční infrastruktura je dostatečná i pro záměr ZEVO.  

V současném stavu je pro automobilovou nákladní dopravu v souvislosti s EMĚ 

využívána komunikace III/24050 a navazující od I/16 - III/24637, od II/246 - III/24633, od 

Horních Počapel pak III/24621 a III/24050. Stávající komunikační silniční infrastruktura je 

dlouhodobě nevyhovující, a to i z hlediska záměru ZEVO Mělník.  

Řešení dopravní silniční situace v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník je 

v kompetenci Středočeského kraje, který tuto řeší včetně navazující problematiky - projednání 

s dotčenými obcemi, proces posuzování na životní prostředí dle 100/2001 Sb., řešení vlastnických 

vztahů, zanesení do ZUR Středočeského kraje, do územních plánů obcí, a následnou realizaci tak, 

aby dopravní situace byla vyřešena včetně realizace do zahájení provozu ZEVO Mělník. V rámci 

Středočeského kraje je ustavena Pracovní skupina pro nakládání s odpady v tomto kraji.  

V rámci jednání dne  29. 6. 2017 bylo k dopravním silničním trasám konstatováno, že 

navržené ideové varianty splňují požadavek na vybudování nové příjezdové komunikace, bez 

řešení širších vazeb na další komunikace I. a II., případně III. třídy, spojujících Mělnicko 

s Mladoboleslavskem, Neratovickem, případně ze severu a severovýchodu s Ústeckým a 

Libereckým krajem. Z variant navržených pro  posouzení v rámci EIA se jako optimálnější jeví 

varianta využívající trasu podél železniční trati až na silnici III/24636 (do Podvlčí), dále po této 

komunikaci na silnici III/24636 (Cítov - Dolní Beřkovice) k obchvatu Cítova; obchvatem Cítova 

se napojuje na II/246 s dalším směrem dopravy po II/246 směr Brozánky - silnice I/16. Zároveň 

bylo konstatováno, že  varianty vedou po celé své délce po pozemcích jiných vlastníků. Řešení by 

měla nalézt „Studie nového dopravního napojení v lokalitě Mělník - Horní Počaply - Liběchov“, 

která bude Středočeským krajem zadána ke zpracování.  

Pro posuzování souvisejícího vlivu dopravy se záměrem ZEVO Mělník (vliv na ovzduší, 

vliv na akustickou situaci) v rámci dokumentace byla zvolena trasa silniční dopravy využívající 

novou uvažovanou komunikaci podél železniční trati až na silnici III/24636 (do Podvlčí), dále po 

této komunikaci na silnici III/24636 (Cítov - Dolní Beřkovice) k obchvatu Cítova; obchvatem 

Cítova se napojuje na II/246 s dalším směrem dopravy po II/246 směr Brozánky - silnice I/16. 
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V rámci návrhu trasy C je využíváno platných územních plánů dotčených obcí a veřejně 

prospěšných staveb v ZÚR StK. Je tedy počítáno i s obchvatem Horních Počapel v souvislosti 

s vyvolanou dopravou od Bechlína a od Hněvic. Dále je počítáno i s realizací a napojením 

ochvatu Křivenic na novou komunikaci podél železniční trati pro odlehčení dopravy především 

v Dolních Beřkovicích a Vliněvsi. Trasa je označovaná pracovně jako C - příloha 1 dokumentace. 

Nové dopravní silniční řešení by nemělo sloužit jen k související dopravě se ZEVO 

Mělník a mělo by přispět obecně k řešení nevyhovující dopravní silniční sítě v okolí - jedná se 

tedy o komunikaci veřejnou. Dále je v dokumentaci předpokládáno, že nové komunikace budou 

vybudovány v kategorii S9,5/80 jako silnice III. třídy. 

V současné době již probíhá zpracování „Studie nového dopravního řešení v lokalitě 

Mělník – Horní Počaply – Liběchov“. Předpoklad jejího zpracování 12/2017 – 03/2018. Vybraná 

varianta bude předmětem samostatného procesu EIA (oznamovatelem nebude ČEZ a.s.). 

Podrobněji Dopravní studie - příloha 10 dokumentace. 

Realizace nového dopravního silničního řešení v okolí EMĚ je základní podmínkou 

realizovatelnosti záměru ZEVO. 

 

Nároky na dopravu 

V předkládané dokumentaci je doprava (silniční i železniční) související se ZEVO řešena 

ve dvou mezních stavech:  

A) veškerá doprava odpadů na energetické využití v ZEVO automobilová.  

B) doprava odpadů na energetické využití v ZEVO z blízké vzdálenosti automobilová, ostatní 

po železnici.  

Pro svoz odpadů je uvažováno pro dovoz z blízké vzdálenosti - cca 30 km. 

Je vycházeno ze „Studie dopravy projektu ZEVO Mělník“, WASTEENERGY FUTURE 

s.r.o., 2013 (5/2013) a studie „PŘEKLÁDACÍ STANICE ODPADŮ VE STŘEDOČESKÉM 

KRAJI – AKTUALIZACE 2016“, Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (9/2016) - 

původní studie 4/2014 - zpracované pro Krajský úřad Středočeského kraje. 

Pro budoucí stav byla frekvence automobilové dopravy zpracována v rámci dokumentace 

Dopravní studie - příloha 10 dokumentace. 

V dalším je vycházeno ze sčítání dopravy na komunikacích v okolí v roce 2010 a v roce 

2016. Odhad dopravy na komunikacích v roce 2024 je proveden podle TP 225 PROGNÓZA 

INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ) - Schváleno MD-OPK č.j. 553/2012-

120-STSP/1 ze dne 11. října 2012, s účinností od 12. října 2012 tak, že k frekvenci dopravy na rok 

2016 přidán rozdíl mezi rokem 2024 a 2016 (dle TP 225). 

V dalším odvození dopravy na dotčených komunikacích není uvažováno mimo záměru 

ZEVO Mělník s jinými významnými vlivy na intenzitu dopravy - změny dopravy významných 

uživatelů veřejných komunikací v okolí (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  - Rigips, 

Xella CZ, s.r.o. - závod Mělník, DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA, s.r.o. - provozovna 

Křivenice, STATECH, s.r.o., aktivity v přilehlé průmyslové zóně EMĚ, aktivity v bývalém 

cukrovaru v Dolních Beřkovicích, KVD plus s.r.o., Zemědělská Cítov a.s. příp. další. 

Součástí Dopravní studie - příloha 10 dokumentace - je i předpokládaný stav související 

železniční dopravy. 

Je předpokládáno, že budoucí konečný stav frekvence silniční a železniční dopravy 

v souvislosti se ZEVO bude mezi mezními stavy A a B.  
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Jiná infrastruktura 

Napojení inženýrských a energetických rozvodů na rozvody Elektrárny Mělník je v rámci 

areálu uvažováno ze severovýchodní strany areálu ZEVO. Na ocelových příhradových mostech 

bude ZEVO propojeno s Elektrárnou potrubím chladící vody 2x DN 800, horkovodem 2x DN 

500. 

Na mostech bude dále přiváděna do a z areálu elektrárny pitná voda, silová elektřina, 

demineralizovaná voda DN 50, čiřená voda DN 80 a kondenzát DN 40. 

V souvislosti se zajištěním zásobování areálu elektrárny Mělník zemním plynem pro 

záměr „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ je připravován plynovod od 

Bechlína. V případě, že jako podpůrné palivo bude zvolen zemní plyn, bude využíván z vnitřního 

rozvodu v EMĚ.  
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B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 

B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů 
znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost 
zachycování znečišťujících látek)  

Ovzduší 

Realizace záměru 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 

znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění 

zemních prací, při návozu stavebního materiálu a dílů zařízení, včetně materiálů potřebných pro 

napojení na stávající sítě. Bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu na okolních 

komunikacích. Staveniště bude napojeno na stávající komunikační síť. Odhad přepravních tras 

nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní.  Odhad emisí z liniových zdrojů v 

etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika 

apod. Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor 

staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného 

zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. 
 

Provoz záměru 

Stávající stav: 

Spalovací zdroje v EMĚ jsou provozovány v souladu s platným integrovaným povolením: 

 pro EMĚ I - Elektrárna Mělník I  - Krajský úřad Středočeského kraje č.j.  

11401/2200/06/OŽP/30-Hr ze dne 4.12.2006, ve znění 7. změny ze dne 9.2.2017, č.j. 

187688/2016/KUSK OŽP/Hr 

 pro EMĚ II a III - Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III, Odkaliště Panský les - 

MŽP  ze dne 23.5.2007, č.j. 500/784/503 28/07, ve znění 15. změny ze dne 21.9.2017,č.j. 

058100/2017/KUSK OŽP/Hr 

Skladba spalovacích zdrojů: 

spalovací zdroj  EMĚ I EMĚ II EMĚ III Σ EMĚ 

kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

IČP  643750351 643750021  

instalovaný tepelný 

příkon kotle  

MW 
210,829 306,8 1356,4  

tepelný příkon 

celkem 

MW 
1 264,974 613,6 1 356,4 3 235 

tepelný výkon 

kotle  

MWt 185,333 264,75 1 195,0  

tepelný výkon 

celkem 

MWt 1 111,998 529,5 1 195,0 2 837 

 

spalovací zdroj EMĚ I EMĚ II EMĚ III 

 kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

typ kotle  
parogenerátor G 230 

parní s ohřívákem vody 

a vzduchu G350 

K1600 

průtlačný se 
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spalovací zdroj EMĚ I EMĚ II EMĚ III 

 kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

superponovanou 

cirkulací 

typ topeniště 

granulační 

granulační, dvoutahové 

s přímým foukáním 

paliva 

granulační, věžové s 

přímým foukáním paliva 

palivo  hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

stabilizační palivo extra lehký topný olej těžký topný olej těžký topný olej 

odlučovače TZL elektrostatický elektrostatický elektrostatický 

odsíření *) mokrá vápencová 

vypírka 

mokrá vápencová 

vypírka 

mokrá vápencová 

vypírka 

počet linek odsíření 2 1 1 

komíny počet  3 **) 1 1 

 K1 K2 K3 003 004 

výška m 120 120 140 150 270 

světlost v koruně 

komínu m 
6,4 6,4 6,7 5,8 7,85 

*) V období 2017 – 2020 probíhá výstavba nového systému odsíření pro snížení množství emisí 

SOx v kouřových spalinách z kotlů K1 až K6 – akce „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, 

kotle K1 – K6“. Nový systém odsíření nahradí stávající odsiřovací zařízení. Bude zachován 

systém mokré vápencové vypírky, budou instalovány 2 nové absorbéry. Zařízení na odsíření 

spalin zahrnuje hlavní technologické celky – spalinový sytém, systémy absorbérů, systém 

dávkování vápence a systém odtahu a odvodnění sádrovce. Po realizaci stavby nebudou spaliny 

ochlazovány ve výměnících tepla a nové absorbéry budou využívat technologii TRAY systému, 

jedna linka odsíření pojme maximálně spaliny ze tří kotlů. 

**) Komíny K1 a K2 (120 m) slouží k odvodu spalin pouze v případě poruchy odsíření a při 

najíždění nebo odstavování kotle, komín K3 (140 m) odvádí spaliny prošlé odsířením za běžných 

provozních podmínek.  
 

 

Výchozí stav před realizací ZEVO: 

Skladba spalovacích zdrojů: 

spalovací zdroj  EMĚ I EMĚ II EMĚ III plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 

Σ EMĚ 

kotle K1 - K6 - - 3 - 4 1 

instalovaný tepelný 

příkon kotle  
MW 210,829 - - 37,5-50 334  

tepelný příkon 

celkem 
MW 1 264,974 - - 150 334 1 748,97 

tepelný výkon kotle  
MW 185,333 - - 

35,6-

47,5 
307  

tepelný výkon 

celkem 
MW 1 111,998 - - 142,5 307 1 561,50 
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spalovací zdroj EMĚ I plynová kotelna fluidní kotel 

 kotle K1 - K6 3 až 4 1 

typ kotle  parogenerátor G 230 plynový kotel fluidní kotel 

typ topeniště 
granulační spalovací komora 

atmosférické fluidní 

ohniště 

palivo  hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 
zemní plyn 

hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

stabilizační palivo topný olej/zemní plyn NA zemní plyn 

odlučovače TZL elektrostatický NA pulsní tkaninový filtr 

odsíření *) mokrá vápencová 

vypírka 
NA 

mokrá vápencová 

vypírka 

počet linek odsíření 2 NA 1 

komíny počet  3  1 komín (3-4 kouřovody) 1 

 K1 K2 K3 003 004 

výška m 120 120 140 48 150 

světlost v koruně 

komínu m 
6,4 6,4 6,7 1,4 5,8 

Pozn.: NA - není aplikováno 

Skutečné emisní hmotnostní toky EMĚ 2011 - 2015 (průměr): 

znečišťující látka jednotka EMĚ I EMĚ II EMĚ III celkem 

 TZL t/rok 127,038 111,579 216,323 454,94 

Frakce PM10 t/rok 107,98 94,84 183,87 386,70 

Frakce PM2,5 t/rok 69,87 61,37 118,98 250,22 

 SO2 t/rok 2 082,545 2 052,695 2 864,993 7000,233 

NOx (jako NO2) t/rok 1995,65 1793,52 2554,14 6343,31 

NO2
1)

 t/rok 99,78 89,68 127,71 317,17 

NO
1)

 (jako NO2) t/rok 1895,86 1703,85 2426,43 6026,14 

 CO t/rok 458,72 195,57 78,81 733,10 

 HCl t/rok 4,09 3,80 1,50 9,39 

 HF t/rok 13,74 20,80 96,23 130,77 

NH3 t/rok 0 0 0 0 

TOC t/rok 187,434 193,511 354,566 735,511 

 As kg/rok 230,56 7,94 17,55 256,04 

 Cd kg/rok 9,80 12,31 10,14 32,24 

 Ni kg/rok 44,03 24,20 30,75 98,98 

 Pb kg/rok 161,44 78,46 94,91 334,80 

 Hg kg/rok 36,33 55,64 90,85 182,82 

 B(a)P kg/rok 0,082 0,150 0,197 0,429 

∑Cd+Tl kg/rok 9,985 12,484 10,438 32,907 

∑Sb+As+Pb+Cr+Co

+Cu+Mn+Ni+V 
kg/rok 526,213 213,968 366,907 1 107,088 

PCB g/rok 0,01 0,05 0,11 0,18 

PCDD/F g/rok 0,31 0,14 0,34 0,78 

1) Výpočet množství NO2 a NO dle Tab. 4 v Metodickém pokynu MŽP - Věstník MŽP, srpen 2013 

HCl Plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 



Část B                                                                                                                                                 Údaje o záměru 

 45 

HF Plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 

Cd, Ni, Pb, B(a)P v PM10 

 

Stav se ZEVO: 

Skladba spalovacích zdrojů: 

spalovací zdroj  EMĚ I plynová kotelna fluidní kotel ZEVO Σ EMĚ 

K1 - K6 3 - 4 1 2 

instalovaný tepelný 

příkon kotle  

MW 
210,829 37,5-50 334 55,5  

tepelný příkon 

celkem 

MW 
1 264,974 150 334 111 1 859,97 

tepelný výkon kotle  MW 185,333 35,6-47,5 307 46,65  

tepelný výkon 

celkem 

MW 1 111,998 142,5 307 93,3 1 654,80 

Parametry kotlů ZEVO: 

 Jednotka Hodnota 

Počet kotlů ks 2 

Maximální (jmenovitý) výkon kotlů celkem MWt 93,28 

Předpokládaná účinnost kotle při jmenovitém výkonu % 92 

Fond provozu zařízení každé linky hod/rok 8 000 

Počet hodin provozu dvou linek hod/rok 7 240 

Počet hodin provozu ZEVO hod/rok 8 760 

Množství spalin při provozu dvou linek  
m

3
/hod 105 000 

mil. m
3
/rok 160 

Roční výroba tepla při provozu 2 linek GJ/rok 2 431 250 

Spotřeba paliva směsný komunální odpad t/rok 320 000 

Spotřeba paliva extralehký topný olej t/rok 82,5 

Pozn.: Objem m
3
 označuje objem suchých spalin při teplotě 0°C, tlaku 101,325 kPa a 11 % O2. 

Množství spalin je kalkulováno s cca 10% rezervou pro případ, že by složení směsného 

komunálního odpadu a následně i spalin neodpovídalo odborně odhadnutému průměrnému 

složení. 

 

Uvažované emisní koncentrace: 

znečišťující látka 
Emisní koncentrace 

Rozměr EMĚ I
1)

 plynová kotelna
2)

 fluidní kotel
1)

 ZEVO
3)

 

 TZL mg/m
3
 8 5 5 3 

 SO2 mg/m
3
 130 35 75 30 

 NOx mg/m
3
 175 60 85 120 

 CO mg/m
3
 100 15 70 25 

 As µg/m
3
 32,960 - 1,680 12 

 Cd µg/m
3
 1,470 - 1,84 5 



Část B                                                                                                                                                 Údaje o záměru 

 46 

znečišťující látka 
Emisní koncentrace 

Rozměr EMĚ I
1)

 plynová kotelna
2)

 fluidní kotel
1)

 ZEVO
3)

 

 Ni µg/m
3
 6,410 - 5,400 10 

 Pb µg/m
3
 23,360 - 16,660 15 

 Hg µg/m
3
 7,0 - 4,0 20 

 HF mg/m
3
 0,608 - 2 1 

 HCl mg/m
3
 2,077 - 1 2 

 NH3 mg/m
3
 5 - 8 8 

 TOC mg/m
3
 27,07 - 38,12 10 

 BaP µg/m
3
 0,012 - 0,02 0,01 

 PCB ng/m
3
 0,0017 - 0,003 0,02 

 PCDD/F ng/m
3
 0,0440 - 0,003 0,04 

 Cd+Tl µg/m
3
 1,497 - 1,85 10 

 Sb+As+Pb+Cr+ 

Co+Cu+Mn+Ni+V 
µg/m

3
 76,602 

- 
45,688 150 

1)
Koncentrace znečišťujících látek ve spalinách je vztažena na suché spaliny při teplotě 0°C, tlaku 

101,325 kPa a 6 % obsahu O2. 
2)

Koncentrace znečišťujících látek ve spalinách je vztažena suché spaliny při teplotě 0°C, tlaku 

101,325 kPa a 3 % O2 
3)

 Koncentrace znečišťujících látek ve spalinách je vztažena na suché spaliny při teplotě 0°C, tlaku 

101,325 kPa a 11 % obsahu O2. 

 

Předpokládaná roční výše emisí:  

Emise v roce 2024 jednotka EMĚ I 
plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 
ZEVO ∑ 

Tuhé znečišťující látky t/rok 36,622 0,792 12,105 5,04 54,56 

Frakce PM10 t/rok 31,13 0,67 10,29 4,11 46,20 

Frakce PM2,5 t/rok 20,14 0,44 6,66 2,74 29,97 

Oxid siřičitý t/rok 595,11 5,54 181,57 45,61 827,84 

NOx (jako NO2) t/rok 801,10 9,51 205,78 182,45 1198,84 

NO2
1)

 t/rok 40,06 0,48 10,29 9,12 59,94 

NO
1)

 (jako NO2) t/rok 761,05 9,03 195,50 173,33 1138,90 

Oxid uhelnatý t/rok 457,78 2,38 169,47 38,01 667,63 

 HCl t/rok 2,78 0,00 2,42 3,36 8,564 

 HF t/rok 9,51 0,00 4,84 1,68 16,03 

NH3 t/rok 32,04 0,00 19,37 13,44 64,85 

TOC t/rok 122,48 0,00 92,29 16,8 231,57 

 As kg/rok 150,88 0,00 4,07 20,16 175,11 

 Cd kg/rok 6,73 0,00 6,10 8,4 21,23 

 Ni kg/rok 29,34 0,00 13,07 16,8 59,21 

 Pb kg/rok 106,94 0,00 40,33 25,2 172,47 

 Hg kg/rok 32,04 0,00 9,68 33,6 75,32 

 B(a)P kg/rok 0,06 0,00 0,07 0,168 0,298 

∑Cd, Tl kg/rok 6,86 0,00 6,19 16,8 29,85 
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Emise v roce 2024 jednotka EMĚ I 
plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 
ZEVO ∑ 

∑Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kg/rok 350,66 0,00 110,61 252 713,27 

PCB g/rok 0,01 0,00 0,03 0,034 0,074 

PCDD/F g/rok 0,20 0,00 0,08 0,067 0,347 

Porovnání s výchozím stavem 2011 – 2015: 

Stav 2011 – 2015: provoz EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, 

Stav 2024: provoz EMĚ I, plynová kotelna, fluidní kotel, ZEVO 

Roční emise  Jednotka 
Stav 2011- 

2015 

Stav 2024 

(ZEVO)  

% stavu ZEVO ke 

stavu 2011- 2015 

Tuhé znečišťující látky t/rok 454,94 54,56 11,99 

Frakce PM10 t/rok 386,70 46,20 11,95 

Frakce PM2,5 t/rok 250,22 29,97 11,98 

Oxid siřičitý t/rok 7000,23 827,84 11,83 

NOx (jako NO2) t/rok 6343,31 1198,84 18,90 

NO2
1)

 t/rok 317,17 59,94 18,90 

NO
1)

 (jako NO2) t/rok 6026,14 1138,90 18,90 

Oxid uhelnatý t/rok 733,10 667,63 91,07 

 HCl t/rok 9,39 8,564 91,20 

 HF t/rok 130,77 16,03 12,26 

NH3 t/rok 0 64,85 - 

TOC t/rok 735,511 231,57 31,48 

 As kg/rok 256,04 175,11 68,39 

 Cd kg/rok 32,24 21,23 65,85 

 Ni kg/rok 98,98 59,21 59,82 

 Pb kg/rok 334,80 172,47 51,51 

 Hg kg/rok 182,82 75,32 41,20 

 B(a)P kg/rok 0,429 0,298 69,46 

∑Cd+Tl kg/rok 32,907 29,85 90,71 

∑Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V kg/rok 1 107,09 713,27 64,43 

PCB g/rok 0,18 0,074 41,11 

PCDD/F g/rok 0,78 0,347 44,49 

1) Výpočet množství NO2 a NO dle Tab. 4 v Metodickém pokynu MŽP Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů. 

HCl Plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 

HF Plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 

Cd, Ni, Pb, B(a)P v PM10 

Nutno upozornit na skutečnost, že stávající stav emisí EMĚ (2011-2015) – varianta 

výpočtu A rozptylové studie, je hodnocen na základě reálných hodnot, budoucí stav varianta 

výpočtu D rozptylové studie pak na základě max. uvažovaných konzervativních emisních 

koncentrací. Skutečné emisní koncentrace budou v budoucím stavu reálně nižší – znamená to, že i 

budoucí stav dle záměru z hlediska budoucí kvality ovzduší ovlivněný EMĚ bude nižší. 
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Detailnější informace o emisích v současném i budoucím stavu jsou uvedeny v rozptylové 

studii – příloha 3.1 dokumentace. 

V rozptylové studii byly hodnoceny znečišťující látky, kde je možno na základě 

stávajících znalostí vyhodnotit vliv současného a budoucího provozu EMĚ na kvalitu ovzduší – 

(jsou k dispozici pětileté průměry podle portálu ČHMÚ, nebo jiné relevantní podklady). Jedná se 

o PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, Hg, Pb, kovy - As, Cd, Ni v PM10, B(a)P v PM10; dále jsou 

hodnoceny imisní příspěvky NH3, TOC, ∑Cd+Tl, ∑Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, HCl, HF, 

PCB a  PCDD/F.  

Varianty výpočtu rozptylové studie: 

A – současný stav reprezentujících průměrné emisní hodnoty EMĚ 2011- 2015 (pro tento 

stav jsou publikovány pětileté průměrné hodnoty imisních koncentrací na portálu ČHMÚ). 

D – stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu ZEVO a současně provozovat 

plynovou kotelnu v režimu záložního a špičkovacího zdroje, fluidní kotel a EMĚ I v základním 

zatížení. EMĚ II a EMĚ III budou odstaveny z provozu). 

 

Legislativa: 

Platné INTEGROVANÉ POVOLENÍ: 

 pro EMĚ I - Elektrárna Mělník I  - Krajský úřad Středočeského kraje č.j.  

11401/2200/06/OŽP/30-Hr ze dne 4.12.2006 ve znění 7. změny ze dne 9.2.2017, č.j. 

187688/2016/KUSK OŽP/Hr 

 pro EMĚ II a III - Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III, Odkaliště Panský les - 

MŽP  ze dne 23.5.2007, č.j. 500/784/503 28/07 ve znění 15. změny ze dne 21.9.2017,č.j. 
058100/2017/KUSK OŽP/Hr  

Pro ZEVO Mělník bude podána žádost o integrované povolení dle 76/2002 Sb. v platném znění. 

Vyhláška 415/2012 Sb.: Příloha č. 4 k vyhlášce 415/2012 Sb.: PODMÍNKY PROVOZU PRO 

STACIONÁRNÍ ZDROJE TEPELNĚ ZPRACOVÁVAJÍCÍ ODPAD 

Část I Specifické emisní limity 

1. Specifické emisní limity pro spalovny odpadu 

Emisní limity pro spalovny odpadu jsou vztaženy k celkové jmenovité kapacitě a na normální 

stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %. Pro 

spalování odpadních olejů jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním 

plynu 3 %. 

1.1. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně kontinuálním měřením 

Znečišťující 

látka 

Emisní limit
1
) [mg.m

-3
] 

Denní průměr 
Půlhodinové průměry 10 minutový průměr 

97 % 100 % 

TZL 10 10 30  

NOx 400
2
)    200 200 400  

SO2 50 50 200  

TOC 10 10 20  

HCl 10 10 60  

HF 1 2 4  

CO 50  100
3
) 150

3
) 
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Vysvětlivky: 

1) V případě poruchy nesmí být za žádných okolností překročeny specifické emisní limity pro celkový 

organický uhlík a oxid uhelnatý stanovené podle této tabulky a koncentrace tuhých znečišťujících 

látek 150 mg.m
-3

, vyjádřené jako průměrné půlhodinové hodnoty. 

2) Vztahuje se pouze na stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad o celkové jmenovité kapacitě 

nižší než 6 t.h
-1

 povolené pro tepelné zpracování odpadu před 28. listopadem 2002 a uvedené do 

provozu nejpozději 28. prosince 2003 nebo pokud provozovatel podal úplnou žádost o povolení před 

28. prosincem 2002 za podmínky že stacionární zdroj byl uveden do provozu nejpozději 28. prosince 

2004. Na tyto stacionární zdroje se nevztahuje povinnost plnit půlhodinové průměry koncentrací NOx. 

3) Pro spalovny odpadu s fluidním ložem může příslušný orgán povolit výjimky z emisních limitů pro 

CO, pokud v povolení provozu současně stanoví emisní limit vyjádřený jako průměrná hodinová 

hodnota nejvýše 100 mg.m
-3

 . 

1.2. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením 

Znečišťující látky Emisní limit 

Cd+Tl a jejich sloučeniny 0,05 mg.m
-3

 

Hg a její sloučeniny 0,05 mg.m
-3

 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny 0,5 mg.m
-3

 

PCDD/F 0,1 ng TEQ.m
-3

 

 

Budoucí stav bude respektovat: 

Ve spalovacích zdrojích EMĚ - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1442 

ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení 

V ZEVO Mělník - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/xxxx ze dne x. 

xxxx 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro spalování odpadů. Dosud nebylo vydáno, jeho 

vydání předpokládáno na přelomu let 2018/2019. 

Platnou tuzemskou legislativu v době podání žádosti o integrované povolení. 

Příslušné integrované povolení týkající se záměru z hlediska ochrany ovzduší. 

 

Detailní zhodnocení záměru z hlediska ochrany ovzduší bude provedeno v odborném 

posudku dle zákona 201/2012 Sb. jako příloha žádosti o integrované povolení. 

Znečištění vody 

 Při realizaci záměru není reálně předpokládáno znečištění vod. 

Při provozu záměru budou vznikat následující toky vod: 

Odpadní vody z čištění spalin 

Srážkové vody, které mohou být potenciálně znečištěny úniky ropných látek 

Srážkové vody nekontaminované  

Vody z průtočného chlazení 

Splaškové odpadní vody 

Jednotlivé toky odpadních vod (s výjimkou chladících vod z průtočného chlazení) budou 

čištěny na odpovídajících čistících zařízeních.  

Při provozu záměru budou respektovány platné legislativní předpisy včetně BAT. 

 V podrobnostech následující kapitola B.III.2. Odpadní vody.  
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Znečištění půdy a půdního prostředí 

Při realizaci záměru není reálně předpokládáno znečištění půdy ani půdního prostředí, 

stejně tak jako ve vlastním provozu.  

Stávající stav popsán v „Základní zprávě“ schválené v rámci 11. změny integrovaného 

povolení (Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III, Odkaliště Panský les). 
 

 

B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a 
místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)  

Realizace záměru 

Realizace záměru není spojena s významnou spotřebou vody. Při výstavbě budou 

využívána stávající sociální zařízení, příp. zařízení staveniště dodavatele stavby. Produkce 

odpadních vod při vlastní realizaci není významná. 

 

Provoz záměru 

Současný stav: 

Splaškové vody: 

Jedná se o odpadní vody ze sociálních zařízení a další vody komunálního charakteru 

čištěné v biologické ČOV (BČOV). 

Stavba BČOV umístěna na k.ú. Horní Počaply slouží k čištění splaškových odpadních vod 

z areálu elektráren Mělník, průmyslové zóny v areálu bývalých kasáren, z místní části Křivenice a 

závodu YTONG před jejich vypuštěním do toku Labe.  

Na BČOV odpadní voda přitéká splaškovou větví oddílné kanalizace do čerpací jímky a 

přečerpává se na objekt hrubého předčištění, který má několik funkcí. Na česlích se zachytí 

shrabky a v lapači písku se oddělí písek. Manipulací s dělící přepážkou ve žlabu lapače písku se 

nastaví nátok odpadní vody do velkého a dvou malých oxidačních příkopů. V oxidačním příkopu 

za přítomnosti aerobních organismů v aktivovaném kalu a za dodávky kyslíku hřebenovým 

bubnem probíhá biochemická oxidace organických látek a jejich postupná mineralizace. 

Hřebenový buben zajišťuje mimo dodávky kyslíku i míchání odpadní vody s kalem a její cirkulaci 

v oválném oxidačním příkopu. Kal se nesmí usazovat na dně nádrže, ale musí v maximální možné 

míře být ve styku s odpadní vodou. 

Technologické vody 

Čerpání a předčištění  

Soustava chlazení zahrnuje čerpací stanici surové labské vody pro chlazení kondenzátorů 

turbínové páry. Voda je z řeky Labe odebírána zátokovým jímadlem na 100,475 říčním kilometru 

toku (podle platného IP říční kilometr 827,850). Chlazení kondenzátorů EMĚ III je zajištěno přes 

uzavřený okruh se samostatnou čerpací stanicí a chladící věží. Alternativně lze využít odpadní 

oteplené vody z EMĚ I a II v případě potřeby doplněné čerstvou chladící vodou z výtlačných 

chladicích řadů EMĚ I a II. EMĚ I-III má chlazení turbínových kondenzátorů průtočné. Centrální 

čerpací stanice je osazena 11 čerpadly. 
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Chemická úpravna vody  

Technologická voda je v ČEZ, a. s., upravována pro potřeby bloků EMĚ I (Energotrans, 

a.s.), EMĚ II a EMĚ III (ČEZ, a. s., EMĚ) ve dvou stupních. První stupeň, tzv. předúprava, 

zahrnuje základní předúpravu surové vody odebírané z řeky Labe. První stupeň je umístěn za 

elektrárnou EMĚ I (Energotrans, a.s.). Předúprava surové vody zahrnuje proces číření, filtrace a 

úpravy pH. Před procesem číření prochází voda soustavou česlí k hrubému odloučení pevného 

znečištění. Po číření se vyprodukovaná voda rozdělí do dvou proudů. Část vody prochází úpravou 

hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) na pH 8,0 až 8,5 a je dále využívána pro drobné chlazení EMĚ 

I a EMĚ II, k odsíření EMĚ I a jako procesní voda odsíření EMĚ II a III. Vody s neupraveným pH 

jsou vedeny přes 4 pískové filtry do „Chemické úpravny vody druhého stupně“. Kaly z číření jsou 

odváděny do kalové koncovky vybavené kalolisem (tlaková filtrace), kde jsou odděleny od vody a 

připraveny k odstranění oprávněnou osobou. Odloučená voda na kalolisech se vrátí zpět do 

procesu úpravy vody. Proplachové vody z regenerace pískových filtrů jsou vedeny zpět do 

procesu číření. Druhý stupeň zahrnuje dvě linky demineralizace a dvě linky změkčování. 

Demineralizační stanice sestává ze čtyř stupňů čištění: katexový filtr k záchytu aniontů, 

odvětrávací věž pro odstranění CO2, anexový filtr k záchytu kationů a směsný filtr na doúpravu 

demineralizované vody. 

Část odpadní vody z chemické úpravny vody (neutralizace) se může využít v distribučním 

centru (dále jen DC) při výrobě aglomerátu jako součást přídavné záměsové vody. V tomto 

případě se odpadní vody z chemické úpravny vody a vyčištěná odpadní voda z ČOV odsíření 

čerpají do akumulační nádrže záměsové vody pro DC (vyrovnávací nádrže). Součástí 

vyrovnávacích nádrží záměsové vody je čerpací stanice, která čerpá zachycené vody výtlačným 

potrubím na DC, kde se napojuje na stávající rozvod záměsové vody.  

Nevyužité přebytky odpadní vody z chemické úpravny vody (neutralizace) jsou spolu s 

dešťovými vodami a ostatními odpadními vodami vypouštěny přes pojistnou nádrž dešťové 

kanalizace. 

Čistírna odpadních vod - odsíření  

Slouží k chemickému a mechanickému čištění odpadních vod z procesu odsíření ČEZ., 

a.s., EMĚ II a EMĚ III, respektive k záchytu zbytkového energosádrovce a těžkých kovů. Čištění 

zahrnuje procesy: flokulace hydroxidem vápenatým, číření v prvním stupni, neutralizace v prvním 

stupni, usazování, číření v druhém stupni, neutralizace v druhém stupni, v případě potřeby filtrace 

v pískovém filtru. Vyčištěná vody je odváděna do kanálu chladící vody z průtočného chlazení a s 

ní do recipientu (řeka Labe). Vyčištěná voda je využívána jako voda záměsová při výrobě 

aglomerátu, přebytky jsou odváděny do kanálu chladící vody z průtočného chlazení a s ní do 

recipientu (řeka Labe). Kal shromážděný v kalové jímce je upravován v kalolisu. 

Odkaliště Panský les 

Je situováno cca 1 km JZ od elektrárny, je tvořeno 2 částmi oddělenými dělící hrází. Hráze 

jsou vybudovány z místních materiálů. 

Aktuálně je v hydraulickém režimu realizováno jen havarijní plavení strusky. Při výpadku 

zařízení pro odvodnění strusky je tento materiál havarijně splavován vodou do bagrovacích jímek, 

odkud je ve formě popelové hydrosměsi dopravován pomocí bagrovacích čerpadel potrubními 

trasami na odkaliště. Na odkališti je hydrosměs vypouštěna do systému redeponizačních kazet 

v severovýchodním prostoru odkaliště. Pro plavení a odvodnění strusky je vybudována soustava 

dvou redeponizačních a jedné dosazovací kazety. V redeponizačních kazetách dochází k 

sedimentaci dopravovaného materiálu. Odsazená voda je dočištěna v dosazovací kazetě, odkud je 

přelivnými objekty odváděna odpadním potrubím DN 800 a otevřeným kanálem do řeky Labe. 

Odvodněná a následně vytěžená struska je využita v rámci krajinotvorby na rekultivační účely. 
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Pro odloučení jemných podílů nerozpuštěných látek v odpadní vodě, vypouštěné z 

redeponizačních kazet při havarijním plavení strusky, mohou být na nátoku do dosazovací kazety 

dávkovány prostředky pro podporu koagulace. 

Ve východní části odkaliště je prováděna rekultivace s využitím aglomerátu 

dopravovaného pomocí pasových dopravníků. Krajinotvorba s využitím aglomerátu je prováděna 

v rámci technické rekultivace odkaliště v rámci celkové sanace, rekultivace a revitalizace 

zájmového území Panský les na základě územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem 

Mělník – Rozhodnutí o umístění stavby – Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostorů 

odkaliště Panský les, č.j.: Výst. 75-3188/08/Tě ze dne 22. 6. 2009.  

Ukončení plavení strusky je předpokládáno k 31. 12. 2025. Plavení strusky bude probíhat 

pouze ve výjimečných případech havárie a poruch zařízení SOS za přesně stanovených podmínek 

integrovaného povolení v platném znění. 

Kanál odpadní vody z odkaliště zaústěný do Labe v ř. km 826,513 je na základě 

smluvního vztahu využíván společností Saint Gobain (Rigips) a jeho prostřednictvím jsou 

odpadní vody vypouštěny do Labe na základě samostatného rozhodnutí vydaného pro tuto 

společnost. 

Dešťové vody 

Část dešťových vod z areálu elektrárny je odváděna oddílnou dešťovou kanalizací do 

Labe. Dešťové vody, které mohou být potenciálně znečištěny, jsou svedeny do pojistně nádrže 

dešťové kanalizace a po vyčištění jsou vypuštěny.  Srážkové vody jsou i součástí odpadních vod 

z odkaliště. 

Pojistná nádrž dešťové kanalizace pro zachycování suspendovaných a ropných látek 

(PNDK)  

Stavba umístěna na k.ú. Křivenice slouží k čištění technologických vod ze strojoven a 

srážkové vody, které mohou být znečištěny ropnými látkami v souvislosti s havarijním únikem 

olejů či pohonných hmot, resp. úkapy ropných látek spláchnutých srážkovými vodami ze 

zpevněných ploch areálu elektráren Mělník.  

Pojistná nádrž je rozdělena na tři samostatné funkční části: část usazovacích nádrží, část 

odlučovačů olejů a část dešťových retenčních nádrží. Technologie zařízení „Pojistná nádrž 

dešťové kanalizace pro zachycování suspendovaných a ropných látek“ na čištění odpadních vod z 

dešťové kanalizace je kontinuální samočinná bez nároku na obsluhu.  

Na vtoku do UN jsou osazeny 3 regulátory odtoku, které zajišťují i při maximální hladině 

156,55 m n.m. v přívodním kanálu regulaci odtoku pro jednu usazovací nádrž průtok max. 50 l/s. 

Vody natékají do trojice usazovacích nádrží vybavených plastovými řetězovými shrabováky se 

stíráním hladiny a dna. Plastový řetězový shrabovák kalu slouží ke stírání kalu ze dna nádrží 

čistíren odpadních vod do jímky, která je umístěna na straně přítoku do nádrže.  

Splaveniny jsou shromažďovány v usazovacích prostorech UN, v každém usazovacím 

prostoru je osazeno ponorné kalové čerpadlo, které čerpá kaly do kalové jímky pojistné nádrže. V 

kalové jímce jsou osazena čerpadla, která veškeré kaly čerpají do bagrovací stanice. 

Budoucí stav 

Stávající stav nakládání s vodami EMĚ se realizací posuzovaného záměru významně 

nemění. Proti stávajícímu stavu nebude v provozu chladící věž a bude redukován počet čerpacích 

stanic s ohledem na odstavení EMĚ II a EMĚ III a není uvažováno plavení na odkaliště (pokud 

jeho činnost nebude prodloužena). 

Čištění vod ZEVO Mělník je popsáno dále v této kapitole. Nakládání s vodami stávající a 

budoucí - zjednodušené schéma na následujících stránkách.  
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Schéma nakládání s vodami současné  
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Schéma nakládání s vodami budoucí  
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záměsové vody 

 

ZEVO 

voda podzemní 

vrty 

sociální účely 

voda dešťová 

BOČV 

ČOV ZEVO 

plavení odkaliště 

výpust Labe 

extérní odběratelé 

pojistná nádrž 

průtočné 

chlazení 

odpadní vody z 

odkaliště 

výpust Labe 

výpust Labe 

ČOV odsíření 
ř. km 825,914 

 

výpust Labe 

ř. km 825,356 

OV ze sklepů 

EGT 

Ytong, prům. zóna 

ř. km 828,350 

 

ř. km 827,441  

dešťová 

kanalizace 

Křivenice 
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Podrobnější schéma nakládání s vodami ZEVO Mělník: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dešťové 

vody 

Lapol  

Retenční 

nádrž 

pitná voda 

vrty 

 

Splašková 

voda -

kanalizace 

Údržba 

zpevněných 

ploch 

Údržba 

zeleně 

doplňování vody  

parokondenzátního 

systému 

vlastní 

technologie 

ZEVO 

sociální 

zařízení 

odluhy kotlů 

bezpečnostní 

sprchy chladící voda 

CHUV 

dešťová 

kanalizace 

výpust Labe ř. 

km 825,914  

 

CHÚV předúprava 

 

výpust Labe ř. 

km 825,914 

 

 výpust Labe ř. 

km 827,441   

 

ČOV ZEVO 

výpust Labe ř. 

km 825,914 

 

hospodářství škváry 

kondenzát 

komína 

oteplená voda z EMĚ I 

Oplachy 

zařízení 

Rozpouštění 

chemikálií 

CHUV- úprava II. stupně - 

demineralizace, změkčování 

 
Demi voda 

BOČV 

čištění spalin 

chlazení škváry 

čiřená voda 

oteplená voda 

z chlazení 

povrchová voda Labe 

ř. km 827,850 
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Stávající a předpokládaná bilance odpadních vod: 

vypouštění odpadních vod 2015 2016 2018 2024  

provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III 

EMĚ I + 

plynová kotelna 

+ fluidní kotel 

+ ZEVO 

výpust [m
3
/rok]      

oteplená voda z průtočného chlazení 312 217 420 335 523 275 314 308 000 99 000 000 

pojistná nádrž 363 546 309 294 430 000 430 000 

ČOV odsíření - - 50 000 50 000 

odluh 107 662 49 918 100 000 - 

splašková voda 24 324 40 759 50 000 45 000 

OV z odkaliště 332 954 139 664 350 000 85 000 

čištěná OV ze sklepů EGT 227 962 100 601 300 000 300 000 

ČOV ZEVO - - - 185 000 

Dešťové vody ZEVO - - - 11 800 

Ʃ OV - suma odpadní vody bez 

vody z průtočného chlazení 

 [m
3
/rok]  1 056 448 640 236 1 280 000 1 106 800 

 [l/s]  33,5 20,3 40,6 35,10 

Ʃ OV- suma odpadní vody vč. 

vody z průtočného chlazení 

 [m
3
/rok]  313 273 868 336 163 511 315 588 000 100 106 800 

 [m
3
/s]  9,9 10,7 10,0 3,17 

 
Emisní limity dle platného integrovaného povolení: 

stávající výpusti /povolené množství 

emisí do vody 
 

  

t/rok 

ukazatel 

NL RAS BSK5 CHSKCr N-NH4 C10 – C40 Hg 

oteplená voda z průtočného chlazení               

pojistná nádrž 42 1800 
    

  

odluh 2 2600 
    

  

splašková voda 3,5 
 

3,5 10,7 4 1   

OV z odkaliště 220 2500 
    

  

čištěná OV ze sklepů EGT           0,35   

ČOV odsíření 2 750         0,5 

 

Předpokládaná kvalita a množství vypouštěného znečištění - ZEVO Mělník: 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Odpadní vody splaškové budou produkovány ze sociálních zařízení a podlahových vpustí. 

Odpadní vody budou svedeny pod podlahu objektů a gravitační kanalizací svedeny do čerpací 

stanice odpadních vod. Výtlak splaškové kanalizace bude napojen na stávající areálovou 

splaškovou kanalizaci EMĚ. 

Množství odpadních vod splaškových v cílovém stavu se příbližně jedná spotřebě pitné 

vody pro sociální účely. 
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Splaškové odpadní vody ZEVO Mělník budou čištěny ve stávající BČOV. 

Je navržená typová čerpací stanice o průměru 1,5 m, jímka bude vybavena čerpadlem 

s řezákem s průtokem 6 m3/hod a max.dopravní výškou 25 m, Q=2,2 kW. 

TECHNOLOGICKÉ VODY (odpadní) 

Technologie využití SKO produkuje následující druhy odpadních vod: 

 Oteplené chladící vody z kondenzátoru TG  

V EMĚ je vybudován systém pro průtočné chlazení kondenzátorů turbín vodou z řeky 

Labe. Pro ZEVO dává EMĚ k disposici oteplenou chladící vodu na výstupu ze stávajících 

kondenzátorů o teplotě v letním max. 31 °C a o návrhové teplotě 28 °C, tato chladící voda bude 

odebírána ze stávajícího rozvodu chladící vody - z kanálů oteplené chladící vody mezi blokem B1 

EMĚ I a výpustním hradítkem H9. Oteplená chladící voda o teplotě cca 38°C bude vypouštěna 

zpět do kanálu oteplené chladící vody.  

Bude využita odpadní voda z průtočného chlazení stávající EMĚ, objem vody pro 

průtočné chlazení z Labe nebude z důvodu provozu ZEVO navyšován. 

Provoz ZEVO bude podřízen monitorování teploty v řece Labi tak, jak stanoveno ve 

stávajícím integrovaném povolení pro zdroje v lokalitě Mělník. V případě, že by hrozilo zvýšení 

teploty v Labi nad teplotu stanovenou v integrovaném povolení na 28°C, bude provoz zdrojů v 

lokalitě ZEVO Mělník řízen podle aktuálních hydrologických podmínek a poptávky tepla tak, aby 

podmínky integrovaného povolení pro teplotu v recipientu byly dodrženy. 

 

Odpadní vody z čištění spalin  

Tyto odpadní vody mohou vzniknout pouze v případě použití technologie dvoustupňového 

mokrého čištění spalin. Konkrétní technologie však bude známá až na základě výběru vzešlého 

z nabídky veřejné zakázky. 

Odpadní voda z prvního stupně čištění by byla upravována neutralizací (pomocí 

dávkování Ca(OH)2), dávkováním TMT 15 (srážecího činidla na bázi organického sulfidu), FeCl3 

a PE (polyflukulant) pro vysrážení těžkých kovů a po sedimentaci a odvodnění kalu by byla 

vypouštěna přes vratné potrubí chladící vody a tímto  do kanálu oteplené chladící vody. 

Před vstupem do vratného potrubí chladící vody bývá umístěno měření technologických 

odpadních vod. 

Majoritní složku v odpadních vodách tvoří rozpuštěné látky - RAS, z čištění spalin. 

Množství vypouštěných vod m
3
/rok 185 000  

RAS mg/l 15 000 t/rok 2 775 

Teplota 
o
C 37 až 41 

pH  6,5 - 8,5 

Odpadní vody z druhého stupně čištění spalin by tvořily převážně vody s obsahem 

sádrovce. Sádrovec z této vody by byl odvodněn sedimentací a odstředěním. Sádrovcový koláč by 

byl odvážen na skládku a voda vracena zpět do procesu čištění spalin. 

 Odluh kotlů 

Odluh bude expandován na tlak v napájecí nádrži a dále ochlazen kondenzátem. 

Podchlazený bude používán na doplňování vody do škvárového systému. 

 Ostatní odpadní vody  
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Ostatní odpadní vody (oplachy, kondenzát z komína, vypouštění) – budou vraceny do 

systému čištění spalin (po mechanické filtraci). 

Z výše uvedeného textu je zřejmé, že jedinými odpadními vodami vypouštěnými 

z technologie ZEVO, by v případě použití mokrého čištění spalin, byly odpadní vody, které 

obsahují především rozpustné anorganické soli, s převahou chloridů.  

 

SRÁŽKOVÉ VODY 

Po realizaci záměru ZEVO Mělník bude dešťová kanalizace odvádět tyto srážkové vody: 

 nezávadné vody ze střešních ploch objektů, neznečištěných komunikací a ploch  

 vody z otevřených zpevněných ploch s možností kontaminace ropnými látkami a se 

zvýšeným obsahem nerozpuštěných látek v prvních podílech dešťových splachů či 

oplachových vod, vody budou odváděny do gravitační dešťové kanalizace přes 

odlučovače lehkých kapalin. 

Odpadní vody dešťové budou rozděleny do dvou samostatných větví a budou gravitačně 

svedeny stokami dešťové kanalizace do stávající areálové dešťové kanalizace EMĚ. Potrubí 

dešťové kanalizace bude provedeno z trub plastových silnostěnných SN12. Při křížení potrubí 

s vlečkou, bude podchod potrubí řešen protlakem. 

Alternativou k výše uvedenému řešení je možnost přečerpání dešťových vod přímo do 

odtokového kanálu do Labe s využitím nově budovaného potrubního mostu v rámci této stavby. 

Množství srážkových vod: 

 nezávadné vody ze střešních ploch objektů, neznečištěných komunikací a ploch  

  Qmax = F(m2)/10 000 m2 x i (l/s.ha) x k (koef. odtoku)  

 Součinitel odtoku k:  

- střechy do průmětu odvodň. plochy 10 000 m2  1,0 

- střechy do průmětu odvodň. plochy >10 000 m2  0,9 

- zpevněné plochy a komunikace živice a beton  0,7 (spád plochy do 1 %) 

- zpevněné plochy a komunikace živice a beton  0,8 (spád plochy 1-5 %)  

- zpevněné plochy a komunikace živice a beton  0,9 (spád plochy nad 5 %) 

 

Odvodňovaná plocha F:  

- zastavěné plochy (střechy) F1:     11 968 m2  

- zpevněné plochy a komunikace nekontaminované F2:  11 692 m2  

- zpevněné plochy a komunikace kontaminované F3:    1 643 m2 

- plochy s koeficientem odtoku 0,1 F4:      6 573 m2 

 

Návrhová intenzita deště i : 

Ombrografická stanice – Roudnice nad Labem in=0,5  = 143 l/s.ha 

F = 11 968/10 000 x 143 x 1 + 11 692/10 000 x 143 x 0,8 + 1 643/10 000 x 143 x 0,7  

       + 6 573/10 000 x 143 x 0,1 

F = 330,74 l/s 

 

 odlučovač lehkých kapalin (OLK) 

Manipulační plocha před bunkrem na odpad a parkoviště s možnosti kontaminace ropnými 

látkami budou odvodněny přes odlučovače lehkých kapalin OLK. 
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Odlučovač OLK je navržen na odtok dle ČSN 756510(EN858-1(2) 

Ns =  (Qr + fx * Qs) * fd 

Ns … jmenovitá světlost 

Qr... max. odtok dešťových v vod   fx=1 

Qsmax. odtok ostatních znečištěných vod   Qs= 0,0 

fd … koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující LK dle skladby odlučovacího zařízení 

pro odlučovače gravitačně – s předřazeným lapačem kalů a lehké kapaliny 

v rozpětí hustoty 0,85-0,95 g/cm3 

fd = 1 (ropné látky) 

Qmax = 1 643/10000 x 143 x 0,8 =18,79 l/s 

Celkové množství srážkových vod 349,53 l/s při použitém návrhovém dešti. 
 

V přípravě záměru je uvažováno s využitím dešťových vod pro účely zálivky travnatých 

ploch a zeleně. 

Přívalové dešťové vody jsou spočítány podle vzorce Němce (vycházející z Truplovy 

práce) s použitím publikovaných koeficientů pro nejbližší srážkoměrné stanice Hostivař a 

Roudnice nad Labem. 

i = Ht/t = (a.logt + b).Nn 

kde i - náhradní intenzita deště (mm.min-1) 

 - Hs - dešťový úhrn (mm) 

 - t - doba trvání deště (min.) 

 - N - počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí 

jednou, tedy např. pro intenzitu dosaženou nebo překročenou jednou za 100 let bude N = 100 

(periodicita p = 0,01). 

 - a,b,n, parametry pro příslušnou srážkoměrnou stanici (v daném případě Hostivař 10,4 

2,25 0,21, Roudnice 7,7 3,5 0,23) 

 Z uvedené rovnice odvozené přívalové deště v l/s.ha pro návrhový 15-ti minutový déšť 

 p = 1 p = 0,5 p = 0,2 p = 0,1 p = 0,05 p = 0,02 p = 0,01 

Hostivař 160,9 186,1 225,6 261,0 301,8 365,9 423,2 

Roudnice 139,5 163,6 202,0 236,9 277,9 343,1 402,4 

průměr 150,2 174,9 213,8 248,9 289,9 354,5 412,8 
 

druh plochy plocha 

m
2
 

periodicita 

1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 

celkový objem dešťových vod z areálu v m
3
 za 15 min.  

zastavěné plochy  11 968 145,6 169,5 207,2 241,3 281,1 343,8 400,2 

zpevněné plochy 13 335 126,1 146,9 179,6 209,2 243,5 297,9 346,8 

nezpevněné plochy - zeleň 6 573 8,9 10,4 12,6 14,7 17,1 21,0 24,4 

celkem 31 876 280,7 326,9 399,4 465,2 541,6 662,8 771,4 

  celkový objem dešťových vod z areálu v l/s 

zastavěné plochy  11 968 161,8 188,4 230,3 268,1 312,3 382,0 444,6 

zpevněné plochy 13 335 140,1 163,3 199,5 232,4 270,5 331,0 385,4 

nezpevněné plochy - zeleň 6 573 9,9 11,6 14,0 16,4 19,0 23,4 27,1 

celkem 31 876 311,8 363,2 443,8 516,9 601,8 736,4 857,1 
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V případě periodicity 0,05 (pravděpodobnost opakování návrhového deště jednou za 20 

let) vychází potřebný objem reteční nádrže pro zádrž těchto vod cca 550 m3. 

Bude zřízena srážková kanalizace, která bude po realizaci záměru ZEVO Mělník odvádět 

srážkové vody. Nezávadné vody ze střešních ploch objektů budou svedeny do záchytných nádrží a 

dále využity pro zálivku travnatých ploch a další zeleně. Nezávadné vody z neznečištěných 

komunikací a travnatých ploch budou svedeny do samostatných větví a budou gravitačně vedeny 

do vsakovacích jímek. Geologické podmínky jsou pro tato zařízení velmi vhodné. 

Vody z otevřených zpevněných ploch s možností kontaminace ropnými látkami a se 

zvýšeným obsahem nerozpuštěných látek v prvních podílech dešťových splachů či oplachových 

vod, vody budou odváděny do gravitační dešťové kanalizace přes odlučovače lehkých kapalin. 

 

Legislativa: 

Pro vypouštění odpadních vod a pro kvalitu povrchových vod platí NV 401/2015 Sb., 

které stanovuje v příloze č. 1 v položce 38.32 přípustné složení odpadních vod pro spalování 

odpadů:  

Nařízení vlády 401/2015 Sb. (v platném znění - č. 1 v položce 38.32 přípustné složení 

odpadních vod pro spalování odpadů; BAT dle Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 

technologiích spalování odpadů, červenec 2005  

ukazatel jednotka 401/2015 Sb.
*)

 BAT 2005 uvažovaná hodnota 

pH  6,5-8,5 6,5-11 6,5-8,5 

NL mg/l 30 10 – 45 20 

Sírany mg/l - - - 

N - NH4
+
 mg/l - - - 

CHSKCr mg/l - 50 - 250 150 

TOC mg/l - - - 

Rtuť mg/l 0,03 0,001 – 0,03 0,01 

Kadmium mg/l 0,05 0,01 – 0,05 0,03 

Thallium mg/l 0,05 0,01 – 0,05 0,03 

Arsen mg/l 0,15 0,01 – 0,15 0,05 

Olovo mg/l 0,2 0,01 – 0,1 0,08 

Chrom mg/l 0,5 0,01 – 0,5 0,08 

Měď mg/l 0,5 0,01 – 0,5 0,15 

Nikl mg/l 0,5 0,01 – 0,5 0,15 

Zinek mg/l 1,5 0,01 – 1,0 0,5 

Antimon mg/l - 0,005 – 0,85 - 

Kobalt mg/l - 0,005 – 0,05 - 

Mangan mg/l - 0,02 – 0,2 - 

Vanad mg/l - 0,03 – 0,5 - 

Cín mg/l - 0,02 – 0,5 - 

Součet dioxinů 

a furanů 
15)

 
ng/1 0,3 0,01 – 0,1 0,1 

*)Přípustné hodnoty "p"
 - Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou roční 

průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto 
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nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k tabulce 1 v 

příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
15) Součet dioxinů a furanů je součet množství jednotlivých látek, násobený těmito koeficienty 

ekvivalentu toxicity: 

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin 

(TCDD) 
1 1,2,3,7,8-pentachlordibenzofuran (PeCDF) 0,05 

1,2,3,7,8-pentachlordibenzodioxin 

(PeCDD) 
0,5 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,4,7,8-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,7,8,9-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,6,7,8-hexachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,1 

2,3,4,6,7,8-hexachlordibenzofuran 

(HxCDF) 
0,1 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzodioxin 

(HxCDD) 
0,01 

1,2,3,4,6,7,8-heptachlordibenzofuran 

(HpCDF) 
0,01 

oktachlordibenzodioxin (OCDD) 0,001 
1,2,3,4,7,8,9-heptachlordibenzofuran 

(HpCDF) 
0,01 

2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran (TCDF) 0,1 oktachlordibenzofuran (OCDF) 0,001 

2,3,4,7,8-pentachlordibenzofuran 

(PeCDF) 
0,5 

  

*) 
Platí pouze pro OV z čištění strusky a ložového popela, což není případ ZEVO Mělník. 

 

V  legislativním předpisu (401/2015 Sb.) ani v BREF není hodnota RAS pro spalování 

odpadů předepsána. 

Předpokládaná koncentrace RAS a chloridů v odpadní vodě z čištění spalin ze ZEVO 

Mělník: 

ukazatel jednotka hodnota 

RAS mg/l 15 000 

chloridy mg/l 9 000 

Při dodržení těchto navrhovaných hodnot a předpokládaných koncentrací RAS a chloridů 

je pak následující bilance emisí znečišťujících látek k vypouštění do Labe (množství 

vypouštěných vod z technologie ZEVO Mělník 185 000 m3/rok): 

ukazatel jednotka hodnota ukazatel jednotka hodnota 

NL t/rok 3,70 Arsen kg/rok 9,25 

RAS t/rok 2775,00 Olovo kg/rok 14,80 

CKSKCr t/rok 27,75 Chrom kg/rok 14,80 

chloridy t/rok 1665,0 Měď kg/rok 27,75 

Rtuť kg/rok 1,85 Nikl kg/rok 27,75 

Kadmium kg/rok 5,55 Zinek kg/rok 92,50 

Thallium kg/rok 5,55 Součet dioxinů a furanů  g/rok 0,018 

Rozsah uvedených ukazatelů je zvolen pro účely posuzování vlivů na životní prostředí. 

Skutečný rozsah monitorovaných ukazatelů a jejich emisní limity budou stanoveny 

v integrovaném povolení pro ZEVO Mělník.  
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Srážkové vody: 

Pokud uvažujeme průměrnou výšku srážek v zájmovém území 510 mm, jedná se 

průměrně o cca 11 800 m3/rok. V případě nekontaminovaných vod (ze střech objektů) se jedná o 

plochu 11 968  m2 a množství vod cca 6 100 m3/rok. Potenciálně kontaminované vody mohou 

tvořit cca 5 500 m3/rok, při koeficientu odtoku 0,7, pak cca 3850 m3/rok. 

 Pokud by konzervativně bylo celé množství srážkových vod vypouštěno, jedná se o 

následující znečištění): 

ukazatel mg/l 
vypouštěné znečištění 

jednotka hodnota 

NL 20 kg/rok 110 

C10-C40 0,3 kg/rok 1,7 

V integrovaném povolení se stanoví konečné podmínky a parametry provozního 

monitoringu.  

 

 

B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby 
nakládání s odpady)  

Realizace záměru 

Při realizaci záměru budou vznikat odpady, za jejichž nakládání odpovídá dodavatel 

stavby. Pravděpodobný vznik odpadů:  

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

170101  Beton 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

170201  Dřevo 

170302  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

170402  Hliník 

170405  Železo a ocel 

170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady. 

Výkopové práce budou prováděny v souvislosti s realizací ZEVO Mělník včetně 

napojovacích inženýrských sítí. Z hlediska dalšího nakládání s výkopovou zeminou bude ověřena 

kvalita těchto zemin v souvislosti s vyhláškou 294/2005 Sb. v platném znění.  

Součástí záměru v souvislosti s realizací ZEVO Mělník je demolice některých objektů 

v ploše staveniště. 

Předběžná bilance materiálů z demolic: 

Materiál Množství (m
3
) Hmotnost (tuny) 

Hala 871/1-zděná část 640 1400 

Hala 871/1-OK 14,01 110  
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Jedná se o již historické objekty, při jejichž demolici je předpokládán vznik i 

nebezpečných odpadů. Pravděpodobný vznik odpadů: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Symbolem * jsou v katalogu odpadů 93/2016 Sb. označeny nebezpečné odpady.  

Při provádění demolic bude respektován Metodický návod odboru odpadů pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, 2016).  

Provoz záměru 

Při provozu stávajících spalovacích zdrojů budou vznikat stejné odpady jako dosud - viz 

tabulka níže.  

Kód 

odpadu Název  Kategorie 

Kód 

nakládání 

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 

uvedeného pod číslem 10 01 04) O AN3 

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O AN3 

10 01 18 Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky N AN3 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O AN3 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N AN3 

Budova údržby vlečky 678/01-zdivo 350 630 

Betonová rampa 2-691-beton 100 230 

Ostatní betonové základy 50 115 
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Kód 

odpadu Název  Kategorie 

Kód 

nakládání 

15 01 06 Směsné obaly O AN3 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné N AN3 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami N AN3 

16 01 07 Olejové filtry N AN3 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O AN3 

17 04 05 Železo a ocel O AN3 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O AN3 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 O AN3 

20 03 07 Objemný odpad O AN3 

V souvislosti s provozem ZEVO Mělník budou vznikat některé pro EMĚ nové odpady: 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů 

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody 

19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů 

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 

1901 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky 

1901 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky 

1901 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 

19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky 

1901 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 

19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

 

Případný nebezpečný odpad nebo jiný nevhodný odpad pro termické využití nalezený 

v přijímacím bunkru bude do doby odstranění oprávněnou osobou uložen ve vyčleněných 

kontejnerech na ploše před bunkrem. 

Škvára a popel z termické degradace budou ukládány na odpovídající smluvní skládku 

mimo zájmovou oblast. Po ustálení provozu a provedení kontrolních měření a analýz bude 

rozhodnuto o konečném nakládání se škvárou - odstranění, využití s respektováním vyhlášky 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

v platném znění. Je reálný předpoklad, že i při trvalém provozu bude s popílkem nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem. 

Feromagnetický materiál, který bude separován magnetickým pásovým separátorem ze 

škváry a popela bude, bude odprodáván oprávněné firmě. Tím bude zajištěna recyklace 

odseparovaného kovového odpadu při výrobě surového železa. Jedná se o odpad 19 01 02 Železné 

materiály získané z pevných zbytků po spalování. 
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Tuhý odpad z čištění odpadního plynu  - jeho nebezpečnost spočívá v tom, že obsahuje 

zreagované částice sorbentů, které jsou do odpadního plynu dávkovány, aby chemickými 

reakcemi a adsorpcí vázaly kyselé znečišťující látky (ZL), těžké kovy (TK) a látky typu  PCDD/F. 

Některé takto vzniklé sloučeniny a adsorbované ZL jsou do určité míry vyluhovatelné, a proto je 

tento odpad vodám nebezpečný. Po naplnění kontejneru tuhým odpadem z čištění odpadního 

plynu bude tento odpad, klasifikovaný v Katalogu odpadů jako „N“ (nebezpečný), odvezen na 

skládku nebezpečného odpadu mimo zájmové území.  

Filtrační koláče z čištění odpadních plynů resp. z čištění technologických odpadních vod 

vznikajících při čištění odpadních plynů budou shromažďovány ve dvou speciálních kontejnerech 

určených pro tento druh odpadu a budou předávány oprávněné osobě k odstranění.  

Vyhláška 383/2001 Sb. v platném znění, § 9 stanovuje technické požadavky na nakládání 

s odpady vzniklými při spalování komunálních odpadů:  

Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí být prováděny 

tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou prašností a byly dodrženy požadavky 

zvláštních právních předpisů.3) 

3
) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 309/1991 Sb., o 

ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

Složení odpadů lze orientačně odvodit z provozovaných zařízení na energetické využívání 

odpadů. Jejich složení je závislé na složení vstupních surovin, což se v případě komunálních 

odpadů regionálně může částečně lišit. Vlastnosti vznikajících odpadů budou ověřeny 

akreditovanou laboratoří. V případě potřeby vyloučení nebezpečných vlastností bude postupováno 

ve smyslu Vyhlášky MŽP a MZ ČR 94/2016 Sb. v platném znění.  

Pro provoz zařízení dle záměru bude zpracován provozní řád, jehož povinná náplň je 

uvedena v platných legislativních předpisech.  

Stejně tak platnými legislativními předpisy je dána náplň provozního deníku. 

 

 

B.III.4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled 
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)  

Hluk 

Realizace záměru 

Realizace záměru není významným zdroje hluku. Záměr bude realizován ve stávajícím 

areálu v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů. V průběhu výstavby se nepředpokládá 

překračování platných limitů dle nařízení vlády 272/2011 Sb. (v platném znění) o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Přesto je nutno této problematice v průběhu výstavby 

věnovat pozornost.  

Při výstavbě se počítá s využitím různých stavebních strojů a zařízení. S postupem prací se 

bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. 

Platí obecná podmínka dodržování imisní akustické zátěže ze stavební činnosti dle 

nařízení vlády 272/2011 Sb., v platném znění. 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-383#f2244958
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Provoz záměru 

Jako budoucí nové zdroje hluku související se ZEVO jsou uvažovány následující 

dominantní zdroje hluku (při dodržení akustických parametrů dle zadání pro plynovou kotelnu a 

fluidní kotel, které budou v době zahájení činnosti ZEVO Mělník v provozu): 

Objekt Zdroj hluku 

Výška 

objektu 

Uvažovaná hladina 

akustického tlaku 

[m] LpA [dB] 

SO03 Vysypávání nákl. vozů do bunkru 16 do 85 dB 

SO04 Bunkrová stavba 33 do 85 dB 

SO05 Kotelna 45 do 85 dB 

SO06 Turbínová hala 25 do 85 dB 

SO07 Objekt čištění spalin 42 do 85 dB 

SO08 Komín 80 85 dB / v 1m 

SO09 Provozní budova, výměníková stanice 25 do 80 dB 

SO10 Transformátory, rozvodna, strojovna 20 do 85 dB 

SO12 Hospodářství strusky a popílku 42 do 85 dB 

SO13 Stáčení a hospodářství LTO / přípojka plynu a RS 12 do 75 dB 

Uvedené hodnoty akustického tlaku jsou uvažovány ve vnitřních prostorách jednotlivých 

provozů.  

Opláštění všech posuzovaných objektů ZEVO se předpokládá sendvičovými panely 

s vnitřním jádrem z minerální vlny. Jako příklad opláštění může být tloušťka vnějšího plechu 0,5 

– 0,7 mm, tloušťka vnitřního plechu 0,4 – 0,5 mm. 

Uvažovaná vzduchová neprůzvučnost opláštění (střecha + fasády jako celek) nových 

objektů ZEVO by měla dosahovat hodnoty minimálně Rw + Ctr ≥ 30 dB (včetně uvažování faktoru 

Ctr). 

 

Akustické parametry uvažované při výpočtu (Akustická studie příloha 4 dokumentace), 

které slouží zároveň jako požadavek pro projektovou dokumentaci: 

- Akustický tlak uvnitř budov za normálních podmínek bude při měření do hodnoty LpA 

= 85 dB/ 1 m od zařízení v souladu s normou ISO 3746 a při ustáleném provozu v projektovaném 

rozsahu výkonu. 

- Fasádní a střešní plášť nových objektů (hal) – uvažovaná vzduchová neprůzvučnost 

minimálně Rw + Ctr ≥ 30 dB. 

- Hluk na vnější straně opláštění budov, fasády a střechy, ve vzdálenosti 1 m včetně 

oken, dveří a větracích otvorů, prostupů nesmí přesáhnout hladinu akustického tlaku LpA ≤ 70 dB/ 

1 m. 

- Komín – hladina akustického tlaku na vyústění komínu musí být nižší než LpA ≤ 85 

dB/ 1 m. 

- Hluk sání vzduchového ventilátoru pod stropem kotelny fluidního kotle ve vzdálenosti 

1 m nesmí přesáhnout hladinu akustického tlaku LpA ≤ 70 dB/ 1 m. 

Jako podklady pro výpočtový model hluku v akustické studii (příloha 4.1) jsou použity 

mapy, ze kterých byl sestaven výpočtový model s výškovým profilem terénu. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem je ve výpočtovém programu modelována reálná situace. Jsou tak 
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zohledněny skutečné rozměry budov, zdrojů hluku, vrstevnice terénu, odrazivost okolních ploch 

apod., tak jak odpovídají současné skutečnosti a výše uvedeným předpokladům. 

Jako další podklad pro výpočet a hlavně pro kalibraci výpočtového modelu hluku a jeho 

jednotlivých zdrojů hluku, slouží měření jednotlivých zdrojů hluku a technologických celků po 

areálu + výpočtový model stávajícího stavu. Tyto údaje jsou uvedeny v samostatné akustické 

studii stávajícího stavu (Hluková studie a měření hluku z roku 2017, zakázka Z160833, Greif-

akustika, s.r.o. - součást přílohy 4 dokumentace). 

Další informace k hlukové zátěži jsou uvedeny v Akustické studii - příloha č. 4.1 

dokumentace. 

Vibrace 

Provoz dle záměru není zdrojem vibrací přenášených na okolí. 

Záření 

Provoz není zdrojem ionizujícího ani elektromagnetického záření. V provozovně se 

nepoužívají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály s obsahem 

umělých radionuklidů. 

Případnému přijmu odpadů se zvýšeným obsahem ionizujících látek je zabráněno 

detekčním zařízením na příjmové váze. 

Zápach 

Provoz dle záměru není významným zdrojem pachových vjemů. Příjmový bunkr bude 

řešen jako podtlakový, přičemž odsávaný vzduch bude součástí primárního vzduchu na spalování. 

Vrata bunkru se budou otevírat jen při přejímce odpadu. V případě plánované odstávky obou linek 

bude bunkr předem vyprázdněn.  

Jiné výstupy 

Nejsou známy jiné významné výstupy záměru. 

 

 

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)  

Jedná o výstavbu nového zařízení – ZEVO Mělník ve stávajícím areálu EMĚ. Jedná se o 

nový objekt na dosud nezastavěném území o výšce max. 45 m s komínem 80 m. 
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Mělník, v obci Horní Počaply, 

na katastrálním území Horní Počaply a Křivenice. Areál EMĚ je situovaný jižně od Horních 

Počapel, severně od místní části Křivenice, východně od řeky Labe. 

Geografické souřadnice zájmové lokality (střed EMĚ): x: 738313 

                        y: 1007016 

                        z: 161  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 02-44  

 1:10 000, list 02-44-22  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Mělník 5-3. 

Nadmořská výška povrchu terénu se pohybuje v úrovni cca 161 m n. m. Terén areálu 

EMĚ je převážně rovinatý. V blízkosti protéká řeka Labe. 

 

C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
(např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části 

území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, 

územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky 

významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, 

kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru 

únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 

 

C.I.1. Struktura a ráz krajiny 

Elektrárna Mělník (EMĚ) byla vybudována postupně v rozmezí konce 60. a 80. let 

minulého století jako komplex tří kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované 

vlaky ze severočeských a západočeských dolů.  Provoz jednotlivých částí byl zahájen v roce 1960, 

1971 a 1981. V roce 2010 byla uvedena do provozu malá vodní elektrárna, která vyrábí elektřinu 

z chladící vody vytékající z tepelné elektrárny. Instalovaný tepelný výkon bloků v Mělníku činí 

v současné době 6 x 185 MW, 2 x 307 MW a 1 x 1 195 MW. Západně od areálu EMĚ je umístěno 

odkaliště Panský les. 

 Jižně od areálu EMĚ je provozovna Xella CZ, s.r.o. (YTONG), severozápadně pak Saint-

Gobain Construction Products CZ, a.s. (Rigips), vyrábějící sádrokartony z energosádrovce 

produkovaného v EMĚ, severně průmyslová zóna (různí provozovatelé). 

Na jižním konci Horních Počapel fotovoltaická elektrárna (HQ-SOLAR s.r.o.). 

Jihovýchodně sportovní areál. Západně pak sportovní letiště. 

Na katastrálním území Křivenice - výroba dýh - DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. 

Z EMĚ vedeny horkovody - Praha, Mělník, Horní Počaply, Dolní Beřkovice. 

Z EMĚ veden produktovod na odkaliště Panský les.  

Územím prochází železniční trať Praha - Ústí nad Labem - s vlečkou do EMĚ.  
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Dle studie Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (2. Část), kterou pro 

Středočeský kraj zpracovala v roce 2009 firma Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel (autorizovaný 

architekt ČKA, člen IFLA), se zájmové území nachází v oblasti krajinného rázu NYMBURSKO.  

Oblast Nymburska zabírá Terezínskou, Mělnickou a Nymburskou kotlinu. Rozkládá se tak 

v nejnižší části České tabule. Typickým rysem je katéna niv, nízkých a středních teras. Osu území 

tvoří Labe s okolní krajinou. Díky kvalitní půdě a příznivým klimatickým podmínkám je oblast 

soustavně obývána a intenzivně zemědělsky využívána již od pravěku. Levý břeh Labe je s 

výjimkou lesů kolem Sadské využíván hlavně jako zemědělská půda. 

Pozn. katéna - sled typů půd nebo ekosystémů mezi vyvýšeninou a sníženinou terénu; eluviální 

komplex k. na vrcholu přechází přes koluviální komplex na svahu do iluviálního komplexu na úpatí. 

Největší vliv na utváření reliéfu krajiny v zájmovém území má tok řeky Labe a osidlování 

Polabí v minulosti, kdy intenzivním rozvojem průmyslu a zemědělství a úpravami (splavněním) 

toku Labe docházelo z krajinotvorného hlediska k významným změnám, které se negativně 

projevily zejména ve snižování rozlohy a rozmanitosti původních přírodních společenstev rostlin 

a živočichů. 

Současný stav přírodního prostředí řešeného území vyplývá z vývoje osídlení území a 

jeho vlivu na krajinu. Přírodní prostředí a krajina jsou ovlivněny zejména výrobou elektrické 

energie a tepla v areálu elektrárny Mělník a všech s tím souvisejících provozů (úložiště popílku) a 

územních koridorů technické infrastruktury (elektrovody, teplovody apod.). 

Krajina v zájmovém území je využívána k turistice a to zejména k cykloturistice. Podél 

toku Labe je vedena značená cyklostezka, která je součástí Polabské cyklistické cesty. 

Výřez turistické mapy okolí EMĚ: 
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Zájmové území je z hlediska krajiny ovlivněno především komplexem staveb EMĚ, 

případně dalšími průmyslovými objekty v okolí. 

Rozměry základních objektů EMĚ jsou uvedeny v následující tabulce: 

Č. Popis 
Rozměry v m 

Výška Šířka Délka 

1 Chladící věž 120 80 80 

2 Strojovna EMĚ III 40 80 165 

3 Kotelna EMĚ III 138 37 45 

4 Mezistrojovna  EMĚ II 45 10 160 

5 Kotelna EMĚ II 70 54 130 

6 Komín EMĚ II 150 15 15 

7 Komín EMĚ III 270 18 18 

8 Komín odsíření EMĚ I 140 12 12 

9 Komín 2 EMĚ I 120 10 10 

10 Komín 1 EMĚ I 120 10 10 

11 Kotelna EMĚ I 46 40 200 

12 SOP 60 20 40 

13 Sila sádrovce 45 15 30 

14 Plynová kotelna 12,5 20 50 
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Liniové prvky v krajině tvoří: 

- silniční komunikace  

- železniční tratě 

- produktovody, teplovody, 

- nadzemní vedení - elektro, komunikační  

Výstavba nového systému odsíření (realizace v období 2017 – 2020) vyžaduje z důvodu 

rekonstrukce stávajícího komínu K3 stavbu provizorního komínu. Provizorní ocelový komín 

(výška 68 m) je dočasnou stavbou – po ukončení opravy komínu K3 (140 m) v rámci akce 

„Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotle K1 – K6“ bude provizorní komín odstraněn. 

Místo krajinného rázu v oblasti je vymezeno rozsáhlou údolní nivou řeky Labe, 

vymezenou hranicí lesů Hněvického vrchu (212,5 m. n m.) a okrajem CHKO Kokořínsko vrchem 

Nad Žitavou (263,8 m. n m.).  

V nivě řeky Labe převažují rozsáhlé bloky orné půdy, ojediněle fragmentovány mimolesní 

zelení a polními cestami. Ve zbývající ploše nivy se rozkládají intravilány obcí s převážně běžnou 

zástavbou, zásadně nenarušující, respektive spoluurčující ráz krajiny. Naopak rozsáhlou 

technickou dominantou je vlastní objekt elektrárny Mělník.  

Celkově území spadá do regionu Podřipska. Regionální identitu Podřipska určuje několik 

přírodních prvků. Na prvním místě je to samotný Říp, dále jistě řeky Labe a Ohře, vrch Sovice, 

pestrý horizont Hazmburku a Českého středohoří, které v tomto směru ohraničuje rozsáhlou 

Polabskou nížinu. Region Podřipska je z geologického hlediska tvořen většinou druhohorními 

sedimentárními horninami české křídové pánve – v našem případě slínovci, písčitými slínovci, 

prachovci a pískovci, často překrytými spraší (uloženina vyvátá z předpolí ledovce, složená z 

jemnozrnného vápnitého materiálu) z posledního zalednění nebo říčními písky a štěrkopísky. Ty 
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jsou těženy u Předonína a Straškova. Říp (455 m n. m.) je jedním z projevů třetihorního 

neovulkanismu v české křídové pánvi.  

Záměr výstavby nové plynové kotelny a fluidního kotle s ohledem na krajinný ráz 

posouzen v rámci dokumentace - příloha  7. 

 

C.I.2. Geomorfologie 

Zájmové území EMĚ náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, 

provincie Česká vysočina (I), subprovincie Česká tabule (I6), oblasti Středočeská tabule (I6B) a 

celku Dolnooharská tabule (I6B-1) - nejvyšší vrchol Říp - 461 m, podcelku Terezínská kotlina 

(I6B-1C), okrsku Roudnická brána (I6B-1C-b). 

Dolnooháreckou  tabuli tvoří poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze 

širokými údolími, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. Vertikální i horizontální 

členitost reliéfu je velmi malá, vyskytují se pouze velmi ploché, většinou protáhlé elevace s 

minimálním převýšením, které jsou tvořeny odolnějšími petrografickými typy hornin, a které 

oddělují jednotlivá dílčí povodí drobných vodních toků. Morfologická jednotvárnost je narušena i 

výraznými efuzivními tělesy neovulkanitů, které tvoří morfologicky nápadná tělesa (Říp, 

Házmburk). 

 

C.I.3. Hydrologie 

Zájmové území patří k úmoří Severního moře, k povodí Labe, do dílčího povodí číslo 

hydrologického pořadí 1-12-03-037 (plocha dílčího povodí 69,889 km2). Labe pramení na Labské 

louce ve výšce 1384 m n. m., území ČR opouští u Hřenska v 115 m n.m. Řeka již od Jaroměře 

nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Vlastní tok Labe v zájmovém území náleží 

do správy Povodí Labe s.p., z hlediska širšího povodí se jedná o povodí Dolní Labe, které patří  

do správy Povodí Ohře s.p.  

Výřez vodohospodářské mapy (zdroj: HEIS VÚV):  
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Areál EMĚ se nachází v CHOPAV Severočeská křída jejíž hranice je dána v nařízení 

vlády č. 85/1981 Sb. 

CHOPAV Severočeská křída - chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská 

křída je jednou z nejvýznamnějších zásobáren podzemních zdrojů pitné vody. CHOPAV 

Severočeská křída zasahuje celé území okresu Česká Lípa a jihozápadní části okresů Liberec a 

Semily, okrajově pak i Jablonec nad Nisou. Rozlohou se jedná o největší chráněnou oblast v 

České republice, územně zahrnuje centrální oblasti České křídy, území Děčínského Sněžníku, 

povodí Kamenice, Ploučnice, Pojizeří a labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře. Z vodních 

zdrojů Severočeské křídy je v současné době zásobován především okres Česká Lípa. 

 

C.I.4. Fauna, flóra  

Fytogeografická oblast: termofytikum 

Fytogeografický obvod: České termofytikum 

Fytogeografický okres: Střední Polabí, podokres Všetatské Polabí 

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): jilmová doubrava 

(Querco - Ulmetum) 

Dřívější přírodovědní průzkum areálu EMĚ a jejího okolí je popsán v Zprávě o 

biologickém průzkumu Elektrárny Mělník (Luboš Motl a Kateřina Zímová, 2016).  

Cílený přírodovědný průzkum pro elektrárnu Mělník v souvislosti s posuzovaným 

záměrem byl prováděn v termínu květen – červenec 2017. Výsledky průzkumu jsou uvedeny 

v příloze 6 dokumentace (Přírodovědný průzkum - Elektrárna Mělník – Záměr ZEVO (Luboš 

Motl a Kateřina Zímová, 2017)). 
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Areál elektrárny je tvořen mozaikou kulturně udržovaného travního porostu, roztroušené 

zeleně, jež má parkový charakter a samotných budov areálu elektrárny. Místy se vyskytují i 

ruderální plochy.  

Travní porost, ani vegetace v areálu neskýtají žádné vzácnější druhy. Trávník je tvořen 

směsí travin a jetelin, poskytuje tam potravu medonosnému hmyzu. Díky své velké rozloze není 

trávník sekán najednou, ale dochází k postupnému sekání, díky tomu jsou v areálu vždy nějaké 

plochy s kvetoucími bylinami, což má velký ekologický význam pro bezobratlé živočichy a v 

důsledku i pro ptáky, kteří se bezobratlými živí. Dendrologicky je areál zastoupen různorodým 

druhovým i věkovým složením běžných druhů stromů a keřů. 

Budovy areálu jsou vhodnou příležitostí pro hnízdění ptáků a netopýrů. Většina 

provozních budov není často navštěvována pracovníky elektrárny a poskytuje tak dostatečný klid 

a zázemí pro hnízdění ptáků. Prokázané hnízdění bylo zjištěno u poštolky obecné (Falco 

tinnunculus) a rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Chiropterologický průzkum na výskyt 

netopýrů nebyl proveden, po setmění je zde však patrná jejich poměrně velká letová aktivita. 

 

C.I.5. Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

 Uvedeno dále v této kapitole. 

 

C.I.6. Významné krajinné prvky 

V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichž status je 

dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou 

významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy“.  

Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako 

významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi 

být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované 

VKP). 

Nejbližší zvláště registrovaný významný krajinný prvek je ve vzdálenosti cca 1,7 km od 

centrální části areálu elektrárny Mělník situovaný VKP 103 Bílá stráň u Horních Počapel – strmé 

terasovité stráně na ostrohu na okraji Krabčické plošiny; vegetace má standardní skladbu bílých 

strání. 
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 Významný krajinný prvek Bílá stráň u Horních Počapel 
(převzato z hlavního výkresu Změna č. 1 ÚP obce Horní Počaply, IX/2008, autor Ing. L. Bolder) 

Památné stromy 

V areálu elektrárny Mělník a v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné stromy 

vyhlášené jako památné podle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Nejblíže areálu, a to ve vzdálenosti cca 2 km severovýchodním směrem, roste na 

p.p.č. 587/1 v k.ú. Ješovice na návsi obce Ješovická lípa. Jako památný strom byla vyhlášena 25. 

1. 1983 bývalým KNV Středočeského kraje. Jedná se o strom vysokého stáří, o výšce 12 m a 

obvodu kmene 449 cm, silně poškozený (torzo).  

Další památný strom v zájmovém území se nachází na p.p.č. 202 v k.ú. Radouň u Štětí, 

cca 7 km severním směrem od centrální části areálu elektrárny Mělník. Jedná se o dendrologicky 

hodnotný, solitérně rostoucí exemplář lípy srdčité nazvaný „Radouňská lípa u božích muk“ 

o výšce 22 m, obvodu kmene 345 cm a stáří cca 250 let. Lípa byla vyhlášena jako památný strom 

dne 20. 9. 2011 rozhodnutím MěÚ Štětí.  

 

C.I.7. Územní systém ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje 

uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny 

a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Ochrana systému ekologické stability je 

povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným 

zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a 

ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního 

fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální), 

regionální a nadregionální. 

Zásadní vliv na vývoj daného území z hlediska úrovně ekologické stability má jeho 

intenzivní zemědělské využití a průmyslová činnost. Urbanizace se projevuje nejvíce v údolní 

nivě Labe, a to zejména na jeho levém břehu, kterým prochází významný železniční koridor, kde 
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je umístěn areál tepelné elektrárny a kde je relativně vysoká hustota osídlení. Labe s dosud 

zachovalými zbytky břehových porostů tvoří v daném území přirozenou kostru krajiny, kterou 

doplňují menší vodní toky, spíše ojedinělé prvky lesní a mimolesní zeleně a antropogenní porosty 

(převážně ovocné sady a větrolamy).  

 

Nadregionální prvky SES: nejblíže areálu elektrárny je vymezena osa nadregionálního 

biokoridoru (NRBC) Stříbrný roh – Polabský luh K10. Areál EMĚ součástí vymezeného 

biokoridoru. 

Ve vzdálenosti cca 2,5 km od areálu elektrárny souběžně s NRBC Stříbrný roh – Polabský 

luh vede NRBC Řepínský důl – Vědlice. 

Nejbližšími nadregionálními biocentry jsou NRBC Kokořínský důl a NRBC Řepínský důl. 

NRBC Kokořínský důl je situováno ve vzdálenosti cca 8 km SV směrem od areálu na území 

Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj. NRBC Řepínský důl se nachází cca 10 km 

JV směrem od areálu elektrárny, mimo CHKO.  
 

 
 

                                nadregionální biocentrum (NRBC) 

 

Regionální prvky SES: nejblíže areálu elektrárny Mělník je situováno regionální 

biocentrum (RBC) Luh - 1880, které je vymezeno v prostoru úseku Labe a navazujících 

břehových partií souběžně s areálem elektrárny Mělník. V jihozápadním směru na areál elektrárny 

navazuje RBC Beřkovice a ve vzdálenosti cca 2 km JZ od areálu elektrárny se nachází RBC Vlčí 

les (Panský les) - 1280.  Cca 3,3 km východně od areálu elektrárny vede linie regionálního 

biokoridoru (RBK) Žerka – Beřkovice, který protíná severní okrajové části RBC Žerka, 

situovaného cca 6 km východně od centrální části areálu elektrárny Mělník. RBK Žerka – 

Beřkovice navazuje na výše zmíněný NRBK Řepínský důl – Vědlice a propojuje RBC Žerka 

s jižněji položeným RBC Travnocestní.   

Poloha NRBK, RBK a RBC v nejbližším okolí elektrárny Mělník je patrná z následující 

situace: 
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Nadregionální biokoridor Labe je vymezen vlastním tokem, pásmem břehových porostů 

na levé straně břehu, v nichž se mozaikovitě střídají luční travinobylinná společenstva s liniemi 

dřevin a keřů.  

Popis bioty: Topol černý, dub letní, jilm vaz, akát, olše lepkavá, vrba křehká, jasan ztepilý, 

bez černý, kopřiva dvoudomá, opletník plotní, chmel otáčivý, krabilice mámivá, mydlice lékařská, 

pelyněk pravý, řebříček obecný, ovsík vyvýšený. Žije zde potápka roháč, volavka popelavá, 

ledňáček říční aj. 

 

Lokální ÚSES 

Areál EMĚ není v kontaktu s žádným prvkem lokálního ÚSES. 

 

C.I.8. Zvláště chráněná území  

 CHKO 

Ve vzdálenosti cca 1,6 km severovýchodním směrem od areálu Elektrárny Mělník vede 

hranice Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj: 

 

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se rozkládá na ploše 410 km2 na území Středočeského, 

Libereckého a Ústeckého kraje. Vznikla spojením CHKO Kokořínsko, vyhlášené v roce 1976 na 

ploše 274 km2, a další územně oddělené části o rozloze 136 km2. Rozšíření původní CHKO a 

   nadregionální biokoridor (NRBK) 

  ochranné pásmo NRBK 

 regionální biocentrum (RBK) 

  regionální biokoridor 

 

1.  
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vznik nové CHKO Kokořínsko – Máchův kraj bylo schváleno vládou ČR v dubnu 2014, 

s účinností od 1. září 2014. 

Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená krajina 

pahorkatinného typu, jedinečná výskytem následujících jevů:  

 specifickou geomorfologií (utváření zemského povrchu) s převahou kyselých kvádrových 

pískovců, vytvářejících síť plošin a údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města, 

pokličky, skalní brány či okna a další útvary v ČR unikátních forem a rozsahu; 

 vysokou biologickou rozmanitostí způsobenou především podkladem, polohou a reliéfem 

oblasti, která se projevuje zejména značnou variabilitou ekosystémů na poměrně malé 

ploše; 

 unikátním kulturním krajinným rázem s vyrovnaným zastoupením lesní a nelesní půdy, 

podmíněného historicky absencí průmyslu a rozumným zemědělským využíváním v 

závislosti na reliéfu krajiny; 

 značným zastoupením lidové architektury a hmotné kultury jak roubené, tak i zděné, která 

je jedinečná nikoli sama o sobě, ale především svým harmonickým propojením s okolní 

krajinou v rámci historické sítě osídlení; 

 existencí rozsáhlých mokřadů mezinárodního významu v nivách Liběchovky a Pšovky s 

unikátní faunou a flórou; 

 přítomností rozsáhlých kyselých reliktních borů pralesního charakteru, jejichž výskyt je 

koncentrován především v severní části oblasti; 

 rozsáhlými zásobami kvalitní podzemní vody. 

V působnosti Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se nachází celkem 41 

maloplošných zvláště chráněných území. Jedná se o 6 národních přírodních rezervací, 11 

národních přírodních památek, 6 přírodních rezervací a 18 přírodních památek s výskytem zvláště 

chráněných druhů živočichů a rostlin i s cennou geomorfologií.  

Některá maloplošná chráněná území v péči Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se 

nacházejí mimo vlastní území CHKO. Z těch, která jsou součástí území CHKO, zaslouží zmínku 

především přírodní rezervace Kokořínský důl, tvořící jádro CHKO, jedno z největších 

maloplošných chráněných území v ČR, a dále přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky a 

Mokřady horní Liběchovky, které byly spolu s přírodní památkou Prameny Pšovky zapsány na 

seznam světově důležitých mokřadů Ramsarské úmluvy pod společným názvem Mokřady 

Liběchovky a Pšovky. 

 

Maloplošná zvláště chráněná území  

Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je přírodní rezervace (PR) Mokřady 

dolní Liběchovky, situovaná cca 3,8 km východně od areálu elektrárny Mělník na území CHKO 

Kokořínsko – Máchův kraj. Zejména faunisticky velmi hodnotné území zahrnuje prameniště, 

mokřadní olšiny, ostřicové mokřady a mokřadní louky v nivě meandrujícího potoka Liběchovky.  

Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím mimo CHKO je přírodní památka 

(PP) Vehlovické opuky, situovaná ve vzdálenosti cca 4,8 km jihovýchodním směrem od areálu 

elektrárny Mělník. Předmětem ochrany jsou podzemní prostory vzniklé těžbou opuky, významné 

naleziště zkamenělin a zimoviště některých druhů netopýrů a vrápenců. 
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   přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky (JZ část) 

   přírodní památka Vehlovické opuky 

 

 

 

Přírodní parky 

Přírodní park Rymáň  

Toto území dokumentuje typický ráz krajiny s charakteristickými prvky, jakými jsou lesní 

porosty, dřeviny rostoucí mimo les, pásy křovin oddělující jednotlivá pole a xerotermní stráně 

s teplomilnou květenou. 

Poloha přírodního parku Rymáň je znázorněna v následující mapě: 
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 Evropsky významné lokality 

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou na základě jednotných principů 

vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie. Vycházejí přitom ze směrnice 

2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (která nahradila původní směrnici 79/409/EHS) a ze 

směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin. Požadavky na zařazení vymezených druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť 

stanovené v uvedených evropských normách jsou implementovány do národní legislativy 

prostřednictvím zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(novelizován zákonem 218/2004 Sb.). Soustava Natura 2000 je tvořena evropsky významnými 

lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO). 

Ochrana ptačích oblastí je dána přímo zákonem. Evropsky významné lokality mohou mít 

status zvláště chráněného území, mohou být chráněny smluvně (§ 39 zákona 114/1992 Sb.) nebo 

podléhají základní ochraně podle § 45c odst. 2 zákona 114/1992 Sb.  

Národní seznam evropsky významných lokalit je stanoven nařízením vlády (č. 318/2013 

Sb., novela 73/2016 Sb. a 207/2016 Sb.).  

Zájmovému území nejbližší Evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy NATURA 

2000 je EVL Labe-Liběchov (kód lokality CZ0213039). Okraj severovýchodní části EVL Labe – 

Liběchov je vzdálen od jihovýchodní hranice areálu elektrárny Mělník cca 1 km. EVL zahrnuje 

téměř 8 km dlouhý úsek Labe mezi Mělníkem a Liběchovem, mohutný zahloubený a málo 

proudný tok řeky, s levým břehem rovinatého charakteru a pravým břehem členitějším, 

s výraznějším výškovým kolísáním. Tok je obývaný charakteristickou faunou cejnového pásma, 

výskyt hostitelských vodních mlžů umožnuje existenci populace hořavky duhové (Rhodeus 

sericeus). Hlavním nebezpečím pro vodní organismy je znečištění vody průmyslovou a 

zemědělskou činností, povodně a následné úpravy toku.   

Ve vzdálenosti cca 3,8 km od jihovýchodní hranice areálu elektrárny Mělník se nachází 

jihozápadní partie EVL Kokořínsko (kód lokality CZ0214013), která je zároveň součástí CHKO 

Kokořínsko – Máchův kraj a zahrnuje část toku Liběchovky s břehovými partiemi (zároveň 

přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky). Ve vzdálenosti cca 8 km východním směrem je 

situována EVL Žerka (mimo území CHKO, kód lokality CZ0210066), zahrnující plochy 

s polopřirozenými suchými trávníky a facie křovin na vápnitých podložích. 
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Poloha výše zmíněných evropsky významných lokalit, které se nacházejí v  nejbližším 

okolí zájmového území, vzhledem k areálu elektrárny Mělník, je patrná z následující situace:  

   EVL 

Ve větší vzdálenosti (cca 8,4 km západně) od EMĚ se nachází EVL Hora Říp 

(CZ0420014). Ochrana evropsky významné lokality Hora Říp s následujícími evropskými 

stanovišti: kontinentální opadavé křoviny; vápnité nebo bazické skalní trávníky; panonské skalní 

trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; chasmofytická 

vegetace silikátových skalnatých svahů; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích s 

celou řadou vzácných druhů rostlin (zejména křivatec český pravý, zvonek boloňský nebo čistec 

německý) a bezobratlých živočichů (zejména roháč obecný, přástevník kostivalový či lišaj 

pryšcový) 

 

Ptačí oblasti 

V blízkosti ani v širším okolí dotčené lokality se nenachází žádná ze 41 ptačích oblastí 

vyhlášených na území České republiky. 

 

Zvláště chráněné druhy  

 Uvedeno v kapitole C.I.5. Fauna, flóra dokumentace 

 

C.I.9. Ložiska nerostů  

Záměr není umístěn v dobývacím prostoru nebo chráněném ložiskovém území.  

V širším zájmovém území je dle surovinového informačního subsystému evidováno 

několik ložisek nevyhrazených nerostů a schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů 

- štěrkopísků. V sousedství areálu EMĚ se jedná o ložisko Horní Počaply (ID 3205501) a 

Křivenice - Mělnicko (ID 3205500). Z dalších surovinových zdrojů se v širším zájmovém území 

vyskytuje černé uhlí - na pravém břehu Labe je vyhlášeno Chráněné ložiskové území 0075300 

Bezno (Mělnická pánev) - viz následující situace. 
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zdroj: ČGS, Surovinový informační systém, upraveno SOM, s.r.o.  

 

C.I.10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Zájmové území je využíváno k především průmyslové výrobě (energetika). Širší zájmové 

území, vymezené správními obvody obce Horní Počaply, Cítov, Liběchov, Dolní Beřkovice a 

Štětí patří k historicky nejdéle osídleným částem území České republiky. Příznivá poloha nížiny 

v okolí Labe, jemuž dali jméno Keltové, kteří zde sídlili ve starověku, umožnila rychlý růst a 

rozvoj lidských sídel. O bohaté historii území svědčí řada kulturních památek, z nichž lze např. 

uvést kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horních Počaplech, objekt fary z období baroka (1750) 

v obci Cítov, 17 objektů památkové ochrany v Liběchově (barokní fara, barokní kostel sv. Ducha 

z roku 1654, venkovské domy, aj.), barokní kostel sv. Petra a Pavla ve Chcebuzi, solnici z 1. 

poloviny 18. století v Počeplicích, později přestavěnou na sýpku, a mnoho dalších. 

Informace k územím archeologického významu – viz kapitola C.2.9. 
 

C.I.11. Území hustě zalidněná 

Zájmové území není využíváno k bydlení, jeho okolí lze však charakterizovat jako území 

s vysokou mírou osídlení. Cca 100 m jihovýchodním směrem od jižní hranice areálu elektrárny 

Mělník se rozkládá osada Křivenice, která administrativně náleží pod obec Horní Počaply. 

Zastavěné území obce Horní Počaply je situováno ve vzdálenosti cca 450 od severní hranice 

areálu elektrárny Mělník. Přirozenými centry osídlení v širším zájmovém území jsou města 

Mělník a Štětí. 

V následující tabulce jsou uvedena některá demografická data o území: 

 Horní 

Počaply 

Cítov Liběchov Dolní 

Beřkovice 

Štětí 

 ZUJ 534790 534731 535001 534765 565709 

 LAU (obec) CZ0206 

534790 

CZ0206 

534731 

CZ0206 

535001 

CZ0206 

534765 
CZ0423 565709 

 Statut města Ne Ne Ano Ne Ano 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Local_administrative_unit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
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 Horní 

Počaply 

Cítov Liběchov Dolní 

Beřkovice 

Štětí 

 Počet částí 2 2 2 3 5 

 Katastrální výměra 1240 ha 1581 ha 1178 ha 1252 ha 5390 ha 

 Počet obyvatel 
*) 

1287 1243 1062 1448 8807 

 Z toho v prod. věku 803 821 693 986 5793 

 Průměrný věk 42,1 39,3 41,0 40,4 41,4 

 Pošta Ano Ano Ano Ano Ano 

 Škola Ano Ne Ano Ano Ano 

 Zdravotnické zařízení Ano Ne Ano Ano Ano 

 Policie Ano Ne Ne Ne Ano 

 Kanalizace (ČOV) Ano Ano Ano Ano Ano 

 Vodovod Ano Ano Ano Ano Ano 

 Plynofikace Ano Ano Ano Ano Ano 

Části obce 
Horní Počaply 

Křivenice 

Cítov 

Daminěves 

 

Liběchov 

Ješovice 

D. Beřkovice 

Vliněves 

Podvlčí 

Brocno, Čakovice, 

Hněvice, Chcebuz, 

Počeplice, Radouň, 

Stračí, Štětí, Újezd, 

Veselí 

Adresa obecního 

(městského) úřadu 

Horní Počaply 

247 

277 03 Horní 

Počaply 

Cítov 203 

277 04 

Cítov 

Rumburská 

53 

277 21 

Liběchov 

Klášterní 110 

277 01 Dolní 

Beřkovice 

Mírové nám. 163 

41108 Štětí 

*)
 údaj Českého statistického úřadu k 31. 12. 2016 

Hustota osídlení: 

 výměra km
2
 počet obyvatel hustota osídlení /km

2
 

ČR 78 866 10 578 820 134,1 

Středočeský kraj 10 927 1 338 982 122,5 

Ústecký kraj 5 335 821 377 154,0 

Horní Počaply 12,4 1287 103,8 

Cítov 15,81 1243 78,6 

Liběchov 11,78 1062 90,2 

Dolní Beřkovice 12,52 1448 115,7 

Štětí 53,9 8807 163,4 

 

C.I.12. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

V současném stavu jsou v území překračovány platné imisní limity dle 201/2012 Sb. 

v platném znění pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, 36-té denní hodnoty pro PM10. 

Dále jsou obecně v obcích překračovány platné hygienické imisní limity hluku dle 

272/2011 Sb. v platném znění pro silniční dopravu. 
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C.I.13. Staré ekologické zátěže  

V dotčeném území byla prověřena existence starých ekologických zátěží v SEKM 

(Systém evidence kontaminovaných míst). V lokalitě vlastního záměru se nenachází evidovaná 

stará ekologická zátěž. Žádná stará ekologická zátěž rovněž nebyla zjištěna v k.ú. Horní Počaply. 

V dalších kat. územích jsou evidovány tyto lokality:  

Kat. území Cítov: 

Název Sklad ZD Pískovna 

Identifikátor 1784002 1784001 

Pozice (JTSK) X: 1011279 1010843.94 

Pozice (JTSK) Y: 740289 741490.62 

Existence analýzy rizik: NE NE 

Stupeň poznání: neprozkoumáno neprozkoumáno 

Typ lokality: výroba/skladování/manipulace s 

nebezpečnými látkami (mimo ropných) 

Skládka TKO 

Charakteristika lokality: Centrální část obce Cítov, skladování přípravků 

na bázi chlorovaných uhlovodíků, lze 

předpokládat přetrvávající kontaminaci POPs, u 

objektu byla provedena asanace pesticidů včetně 

ZNJ z tohoto skladu. 

Skládka při okraji bývalé 

pískovny cca 1.300 m Z od 

obce Cítov,  

Další doporučený postup: - - 

Kat. území Liběchov: 

Název Benzina s.r.o., ČSPHM Liběchov Na Tříži 

Identifikátor: 8192002 8192001 

Pozice (JTSK) X: 1008374.3 1006524.89 

Název Benzina s.r.o., ČSPHM Liběchov Na Tříži 

Pozice (JTSK) Y: 736106.96 735699 

Existence analýzy rizik: NE NE 

Stupeň poznání: předběžný průzkum (C) - 

Typ lokality: výroba/skladování/manipulace s ropnými 

látkami 

Skládka TKO 

Plocha lokality: - - 

Charakteristika lokality: Areál ČS PHM na jižním okraji obce Liběchov 

v blízkosti silnice I. Třídy č. 9, cce 80 m od okraje 

zástavby. 

Skládka v opuštěné 

pískovně 

Další doporučený postup: - - 

Kat. území Dolní Beřkovice:  

Název Vejčina 

Identifikátor 2865001 

Pozice (JTSK) X: 1009513.51 

Pozice (JTSK) Y: 737863.43 

Existence analýzy rizik: NE 

Stupeň poznání: neprozkoumáno 

Typ lokality: Skládka TKO 
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Plocha lokality 100–2000 m
2 

Charakteristika lokality: Skládka situována v opuštěné pískovně 

Další doporučený postup: - 

Kat. území Štětí:  

Název SEPAP I 

Identifikátor 16369002 

Pozice (JTSK) X: 1000767.77 

Pozice (JTSK) Y: 739443.14 

Existence analýzy rizik: NE 

Stupeň poznání: Podrobný průzkum (B) 

Typ lokality: Skládka TKO 

Plocha lokality Žlab v křídovém útvaru, krajinná zeleň, neřízená skládka od roku 1967, 

v roce 1995 uzavřena 

Charakteristika lokality: Skládka v krajinné zeleni 

Další doporučený postup: Rozšířit spektrum stanovených ukazatelů při monitoringu 

 

Staré ekologické zátěže v EMĚ nejsou v SEKM evidované. 

V roce 2004 byly realizované sanační práce na odstranění zemin kontaminovaných 

ropnými látkami. Nadlimitně kontaminované vrstvy  zeminy z prostoru manipulační plochy mezi 

kolejí č. 9 a bývalou budovou olejového hospodářství č. 43/70 od úrovně terénu po hladinu 

podzemní vody v hloubce 5,2 m p.t., na ploše 50 m2 a v prostoru JV rohu bývalého objektu 

olejového hospodářství byla odtěžena. Celkem bylo na dekontaminační plochu odvezeno 516,58 t 

zeminy nadlimitně kontaminované ropnými uhlovodíky – obsah NEL 1000 – 20 000 mg/kg. 

Sanace saturované zóny nebyla prováděna.  

V roce 2009 - 2012 bylo provedeno dokončení sanace nesaturované zóny horninového 

prostředí kontaminovaného ropnými látkami v kolejišti č. 9 metodou in situ (promýváním 

v kombinaci se sanačním čerpáním a podporou přirozené biodegradace. Celkem bylo v rámci 

těchto prací odstraněno cca 44 kg ropných látek z celkových bilancovaných 86 kg.  

Plavení popílku do odkaliště Panský les mělo jako vedlejší účinek vzedmutí hladiny 

podzemní vody v kvartérním kolektoru. Proto byla vybudována hydraulická clona. Cílem těchto 

prací bylo udržet režim podzemních vod turonu a kvartéru v okolí odkaliště ve stavu, který 

vyloučí negativní hydraulického provozu odkaliště na okolí, zejména v prostoru obce Podvlčí. 

Kvalitativní ovlivnění podzemních vod vlivem odkaliště je dlouhodobě sledováno 

prostřednictvím vybraných monitorovacích vrtů a studní, kvalita odpadních vod vytékajících 

z odkaliště je monitorována dalšími objekty. Monitoring kvality podzemních vod v areálu EMĚ a 

v blízkém okolí probíhá od roku 2003. Monitorovací systém tvoří hydrogeologické vrty a studna – 

celkem 17 profilů. Z výsledků monitoringu vyplývá, že odkaliště Panský les nemá výraznější vliv 

na kvalitu podzemních vod. 

Pro lokalitu byla zpracována Analýza rizik staré ekologické zátěže (J. Kořistka, listopad 

2013). V rámci 11. změny integrovaného povolení ((Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III, 

Odkaliště Panský les) schválena základní zpráva dle vyhlášky 288/2013 Sb. – zpracovaná pro 

Elektrárnu Mělník a odkaliště Panský les (Mgr. Jaroslav Kořistka, únor 2014). 
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C.I.14. Extrémní poměry v dotčeném území 

 V širším zájmovém území se nevyskytují extrémní poměry. 

 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném 
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny,  
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území 

a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl 

zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, 

utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost 

fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, 

zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného 

majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů  

 

C.II.1. Ovzduší  

Kvalita ovzduší podle podkladů ČHMÚ (pětiletý průměr 2011 - 2015) je uvedena 

v rozptylové studii – příloha 3 dokumentace. 

Další informace o kvalitě ovzduší v zájmové oblasti podle grafických ročenek ČHMÚ: 

znečišťující 

látka 

průměrová

ní 

2011 2012 2013 2014 2015 Ø 2011 - 2015  

μg/m
3
 

NO2 kalendářní 

rok 

> 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 > 13 - 26 

SO2  kalendářní 

rok 

> 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 > 8 - 12 

Oxidů 

dusíku 

kalendářní 

rok 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

> 19,5 - 

24 

≤ 19,5 > 19,5 - 24 

V širším zájmovém území nejsou překračovány platné imisní limity s výjimkou průměrné 

roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36-té max. 24-hodinové koncentrace PM10 (mimo jiné ve 

čtverci 1 x 1 km, kde se nachází EMĚ).  

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu ve čtvercích 1 x 1 km za období 2011 - 2015 

podle ČHMÚ jsou uvedeny na obrázku na následující straně: 

Pětileté průměry 2011 - 2015 ČHMÚ byly použity k hodnocení kvality ovzduší 

v dokumentaci a v příloze č. 3 dokumentace - Rozptylová studie. 

V listopadu 2017 byly publikovány pětileté průměry 2012 - 2016 ČHMÚ - tyto se 

významně neliší od hodnot pětiletých průměrných hodnot za období 2011 - 2015, jak je zřejmé 

z údajů pro čtverec 1 x 1 km, ve kterém se nachází EMĚ (obecně došlo ke snížení): 

znečišťující látka  průměrování jednotka 2011 - 2015 2012 - 2016 

PM10 roční průměr µg/m
3
 27,3 26,4 

36. max. 24hod. průměr µg/m
3 52,2 50,1 

PM2,5 roční průměr µg/m
3 19,3 19,2 

SO2 4. max. 24hod. průměr µg/m
3 27,6 21,4 

NO2 roční průměr µg/m
3 18,0 16,3 

benzen roční průměr µg/m
3 1,5 1,3 

benzo(a)pyren roční průměr ng/m
3
 1,48 1,42 

arsen roční průměr ng/m
3
 2,34 2,33 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10m36_regS.png
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/SO2m4/16SO2m4_regS.png
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znečišťující látka  průměrování jednotka 2011 - 2015 2012 - 2016 

olovo roční průměr ng/m
3
 6,8 5,5 

nikl roční průměr ng/m
3
 1,2 0,8 

kadmium roční průměr ng/m
3
 0,53 0,52 

Roční koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) ve čtvercích 1 x 1 km za období 2011 - 2015 

podle ČHMÚ jsou uvedeny na následujícím obrázku: 
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36-té max. 24-hodinové koncentrace PM10 ve čtvercích 1 x 1 km za období 2011 - 2015 

podle ČHMÚ jsou uvedeny na následujícím obrázku: 
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Nejbližší měřící stanice kvality ovzduší: 

V okrese Mělník - Kralupy nad Vltavou-sportoviště - správce ZÚ se sídlem v Ústí n/L - 

měření BaA, datum vzniku stanice 01. 01. 2016, vzdálenost od EMĚ cca 17,6 km, 

v okrese Litoměřice - Libkovice pod Řípem - správce ORGREZ, a.s., neměří B(a)P, 

datum vzniku stanice 01. 01. 2005 vzdálenost od EMĚ cca 4,5 km, 

v okrese Česká Lípa - Česká Lípa - správce ČHMÚ, neměří B(a)P, datum vzniku stanice 

01. 01. 2005 vzdálenost od EMĚ cca 32,5 km. 

Údaje o emisích EMĚ jsou uvedeny v kapitole B.III.1. dokumentace. EMĚ není jediným 

významným zdrojem emisí v širším zájmovém území. Významné zdroje emisí v okolí EMĚ - 

podle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. a podle portálu ČHMÚ (2014, 2015) - jsou uvedeny 

v příloze 12 Dokumentace. 

 

C.II 2.  Voda 

Kvalitu vody v Labi v zájmovém území lze charakterizovat kvalitou odebírané vody EMĚ 

- viz kapitola B.II.2 dokumentace. 

Další údaje o kvalitě vody Labe v profilu Liběchov (ř. km. 830,2) byly vyžádány v rámci 

zpracování dokumentace od Povodí Labe s.p.: 

Ukazatel Jednotka Rok 2014 2015 2016 průměr 2014-2016 

rozp.l.  mg/l 

Průměr 295,833 272,5 267,5 278,61 

Minimum 260 240 230 230 

Maximum 330 300 330 330 

nerozp.l. mg/l 

Průměr 13,117 13,5 12,325 12,981 

Minimum 2,4 5,7 4,2 5,7 

Maximum 30 26 23 30 

RL žíh. mg/l 

Průměr 219,167 198,333 187,5 201,67 

Minimum 190 170 120 120 

Maximum 250 230 250 250 

NL žíh. mg/l 

Průměr 9,633 9,358 9,242 9,411 

Minimum 1,6 3,8 3,4 1,6 

Maximum 24 19 19 24 

SO4
 

mg/l 

Průměr 59,817 54,192 53,1 55,70 

Minimum 49 48,3 44,1 44,1 

Maximum 73,3 60,3 67,1 73,3 

Cl mg/l 

Průměr 29,825 31,592 30,55 30,66 

Minimum 20,8 22,6 23,3 20,8 

Maximum 38,3 40,8 39,3 40,8 

N-NH4 mg/l 

Průměr 0,098 0,1 0,116 0,105 

Minimum 0,03 0,02 0,04 0,02 

Maximum 0,19 0,2 0,25 0,25 

TOC mg/l 

Průměr 8,1 8,1 6,808 7,67 

Minimum 4,4 4,8 4,8 4,4 

Maximum 13,7 11,2 11 13,7 

DOC mg/l 
Průměr 6,792 6,867 5,708 6,46 

Minimum 3,3 4,1 4,2 3,3 
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Ukazatel Jednotka Rok 2014 2015 2016 průměr 2014-2016 

Maximum 10 10,1 8,6 10,1 

Hg µg/l 

Průměr <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Minimum <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Maximum 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cd µg/l 

Průměr <0,05 0,051 0,063 0,06 

Minimum <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Maximum 0,11 0,09 0,15 0,11 

As µg/l 

Průměr 2,125 1,575 1,592 1,86 

Minimum <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Maximum 6 3,7 2,4 6 

Pb µg/l 

Průměr 0,925 1,017 0,713 0,933 

Minimum <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Maximum 2,1 2,2 1,5 2,2 

Cr µg/l 

Průměr <1,0 1,067 <1,0 1,294 

Minimum <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Maximum 3,8 2,9 2,5 3,8 

Cu µg/l 

Průměr 5,675 5,6 4,392 5,222 

Minimum 3,2 3,6 2,4 2,4 

Maximum 8,4 9,4 9,8 9,8 

Ni µg/l 

Průměr 3,95 3,508 3,417 3,653 

Minimum 2,6 1 <1,0 <1,0 

Maximum 5,5 5,5 8,2 8,2 

Mn mg/l 

Průměr 0,104 0,088 0,077 0,090 

Minimum 0,06 0,07 0,05 0,05 

Maximum 0,16 0,12 0,11 0,16 

Zn µg/l 

Průměr <10,0 <10,0 <10,0 10,86 

Minimum <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 

Maximum 17 10 34 34 

Fe mg/l 

Průměr 0,15 0,138 0,161 0,149 

Minimum 0,07 0,06 0,09 0,06 

Maximum 0,25 0,27 0,32 0,32 

Poskytnuté údaje byly využity při zpracování přílohy 9 - Vlivy na vody. 

 

Informace o průtocích v Labi jsou uvedeny v následující tabulce v profilu Mělník ř. km. 

835,856 (zdroj: internetové stránky Povodí Labe, s.p.): 
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Stanice  LG Mělník   Tok  Labe  

Povodně 

 1. stupeň povodňové aktivity   400[cm] 

 2. stupeň povodňové aktivity   500[cm] 

 3. stupeň povodňové aktivity   550[cm] 

 3. stupeň povodňové aktivity  ( extrémní povodeň) (Q50) 855[cm] 

Poznámka Stanice ČHMÚ 

nízké průtoky 

 Q355: 82,2 [m
3
.s

-1
] 

N-leté průtoky [m
3
.s

-1
] 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

1080 1490 2060 2520 2990 3640 4150 

 Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování) 

15.08.2002 5050 [m
3
.s

-1
]  N ~200 

11.07.1954 1800 [m
3
.s

-1
]  N ~2-5 

— — [m
3
.s

-1
]  N ~ 

Dlouhodobý průměrný průtok v Labi  ve stanici Mělník 256 m
3
/s. 

 

Dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam 

významných vodních toků, je Labe uvedeno v seznamu významných vodních toků: 

Pořadové 

číslo 

Název 

vodního 

toku 

Identifikátor 

vodního 

toku 

Číslo 

hydrologického 

pořadí 

Délka vodního toku v 

kategorii významný v km 

Správce 

toku 

Funkce 

toku 

1. Labe 10100002 1-01-01-001 368,7 PLa V,H 

PLa - Povodí Labe, státní podnik 

H - vodní tok tvořící státní hranici České republiky (nejedná se o toky, které hranici kříží) 

V - vodní tok s vodárenským odběrem. 

V úseku  Mělník - Horní Počaply má Labe stanoveno záplavové území opatřením 

Středočeského kraje ze dne 7. 7. 2006 (zn.92523/2006/KUSK). Změna tohoto stanoveného 

záplavového území byla vyhlášena veřejnou vyhláškou KÚ Středočeského kraje ze dne 22. 12. 

2010 čj.: 159776/2010 /KUSK.  

Část areálu EMĚ leží ve stanoveném záplavovém území pro Q100 (stoletá voda), mimo 

aktivní zónu. Posuzovaný záměr se nachází i mimo záplavové území pro Q100 - viz následující 

situace (zdroj: HEIS VÚV). 

EMĚ má zpracovaný povodňový plán. 
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Co se týká vodních ploch, západně od areálu EMĚ je odkaliště Panský les.  

V širším zájmovém území se jihozápadně od Vliněvsi nachází rozsáhlá vodní nádrž 

(Baraba) vzniklá částečným zatopením vytěženého prostoru po ukončení těžby štěrkopísku. 

Hloubka vody se pohybuje od 1,3 do 2,3 m, v určitých částech dosahuje maxima cca 4 m. Pro 

vzniklou vodní nádrž je charakteristické výrazné zaklesnutí hladiny pod úrovní terénu, které se 

pohybuje od 4,5 do 6,5 m. 
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Podzemní vody 

Podle přílohy č. 6 k vyhlášce MZe 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a 

útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, v platném znění se areál EMĚ nachází v 

hydrogeologickém rajónu 4530 Roudnická křída (základní vrstva útvaru podzemních vod). 

Jedná se o region s významnými zásobami podzemních vod. Nejblíže areálu EMĚ je 

vyhlášeno PHO vodního zdroje Želízy - na druhém břehu Labe, cca 2,7 km východním směrem - 

viz následující situace.   

 
zdroj: Národní geoportál INSPIRE, upraveno SOM, s.r.o. 

Významné odběry podzemních a povrchových vod v okolí EMĚ jsou uvedeny na 

následující situaci: 
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Významné výpusti odpadních vod do povrchových vod v okolí EMĚ jsou uvedeny na 

následující situaci: 

 

 

C.II.3. Půda 

Půdotvorný substrát ve spodní části labské terasy je tvořen hrubozrnnými štěrky s příměsí 

písku až písky. Na povrchu jsou písčité sedimenty překryty vrstvou holocenních náplavů, 

zahrnující hlinité až jílovité písky a písčité hlíny. Převažujícím půdním typem zemědělských půd 

jsou černozemě a hnědozemě černozemní. 

Záměr má být realizován v průmyslovém areálu, v jehož okolí se vyskytují zemědělsky 

využívané pozemky. Zemědělské pozemky charakterizuje bonitovaná půdně ekologická jednotka 

(BPEJ). Je to pětimístný číselný kód, kde jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a 

klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 

ohodnocení.  Východně od areálu EMĚ (mezi tokem Labe a železniční tratí)  je zemědělská půda 

zařazena převážně do BPEJ 1.10.00. Severně do areálu EMĚ (opět mezi tokem Labe a železniční 

tratí)  je zemědělská půda zařazena převážně do BPEJ 1.01.00, 1.01.12, 1.04.01, 1.10.00, 1.21.10, 

1.55.00 a 1.56.00. Západně od areálu EMĚ, (mezi železniční tratí a odkalištěm) je zemědělská 

půda zařazena převážně do BPEJ 1.10.00, 1.13.00, 1.21.10 a 1.21.12. 

Charakteristika BPEJ je dána vyhláškou 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky 546/2002 Sb. 

BPEJ je charakterizovaná klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, 

skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného 

pozemku. Popis výše uvedených BPEJ 1.01.00 je uveden dále: 

1. číslice udává příslušnost ke klimatickému regionu:  

1 - region T 1 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 C 2 600 - 2 800; prům. roční teplota 8 - 9 C; 

průměrný roční úhrn srážek 500 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 - 60 %, 

vláhová jistota 0 - 2. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce:  

01 - Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, 

bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 
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04 - Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) uložených 

na píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s výsušným režimem 

10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez 

skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

13 - Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na 

eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 

cm uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na 

dešťových srážkách ve vegetačním období  

21 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 

nevododržných, silně výsušných substrátech 

55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých 

nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních 

uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, 

vláhově příznivé 

 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice

*) 

0 0 - 3, úplná rovina, rovina všesměrná 

1 3 - 7, mírný sklon všesměrná 

*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 
 skeletovitost hloubka 

*)
 

0 bezskeletovitá, s příměsí hluboká 

1 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá 

hluboká, středně hluboká 

2 slabě skeletovitá hluboká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 

skeletovitostí 

Dle § 3 odst. 5 zákona č. 334//1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů se 

zemědělská půda podle kvality rozděluje do 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 

„třídy ochrany“) vymezených prováděcím právním předpisem. Tímto předpisem je vyhláška č. 

48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, která platí od 8. 3. 2011 (ve znění vyhl. č. 150/2013 Sb.). 

Půdy v širším zájmovém území patří do následujících tříd ochrany: 

BPEJ třída ochrany
 

BPEJ třída ochrany
 

BPEJ třída ochrany
 

1.01.00 I 1.10.00 I 1.21.12 V 

1.01.12 II 1.13.00 II 1.55.00 IV 

1.04.01 IV 1.21.10 IV 1.56.00 I 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa se nacházejí mezi areálem EMĚ a tokem Labe a 

jižně od areálu EMĚ u osady Podvlčí (JV od odkaliště).  

Úhrnné druhy pozemků v okrese Mělník v ha (Český úřad zeměměřičský a katastrální – 

www.cuzk.cz): 

rok (vždy k 31. 12.) 
zemědělská 

půda 

lesní 

pozemek 

vodní 

plocha 

zastav. plocha a 

nádvoří 

ostatní 

plocha 

celková 

výměra 

2009 46 440 13 164 1 408 1 654 7 439 70 105 

2010 46 416 13 162 1 407 1 776 7 346 70 107 

2011 46 404 13 166 1 400 1 776 7 359 70 106 

2012 46 356 13 167 1 381 1 789 7 421 70 114 

2013 46 217 13 172 1 437 1 770 7 516 70 112 

http://www.cuzk.cz/
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2014 46 175 13 178 1 436 1 767 7 556 70 112 

2015 46 139 13 184 1 456 1 767 7 571 70 117 

2016 46 108 13 201 1 453 1 771 7 583 70 116 

Úhrnné druhy pozemků  - typu zemědělská půda - v okrese Mělník v ha (Český úřad 

zeměměřičský a katastrální – www.cuzk.cz) 

rok (vždy k 

31. 12.) 
orná půda chmelnice vinice zahrada 

ovocný 

sad 
TTP 

zemědělská 

půda 

2009 41 445 276 260 1 624 888 1 947 46 440 

2010 41 123 276 260 1 625 887 1 945 46 416 

2011 41 413 276 260 1 625 884 1 946 46 404 

2012 41 343 276 246 1 628 873 1 990 46 356 

2013 41 156 277 246 1 626 872 2 039 46 217 

2014 41 100 276 246 1 625 874 2 054 46 175 

2015 41 047 276 246 1 628 872 2 069 46 139 

2016 41 017 277 246 1 629 871 2 069 46 108 

TTP – trvalý travní porost 

 

Zastoupení jehličnatých a listnatých druhů stromů v potenciální lesní vegetaci okresu 

Mělník je vyjádřeno procentuálně v tabulce Tab. 6. Jehličnatý porost je nejvíce zastoupen smrkem 

ztepilým a borovicí, v nižším rozsahu je pak evidován také výskyt smrkových exotů a modřínů. 

Listnaté stromy svou typovou různorodostí převyšují jehličnany. V lesích okresu Mělník lze 

nalézt ve větším rozsahu duby, buky a břízy, ale také např. akáty, habry, jasany a další. 

Porostní plocha v okrese Mělník v % zastoupení (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů – 

www.eagri.cz): 

rok listnaté jehličnaté holina
*
 

2009 38,8 59,6 1,6 

2010 38,7 59,7 1,6 

2011 38,7 59,8 1,5 

2012 39,0 59,5 1,5 

2013 39,8 58,7 1,5 

2014 40,1 58,4 1,5 

2015 40,5 58,2 1,4 

2016 40,5 58,1 1,4 

*Pozn.: Holinou je myšlena lesní plocha, na které byl vykácen les nebo byl porost zničen živelnou 

pohromou a nový nebyl doposud vysazen.  

 

C.II.4. Přírodní zdroje 

Geologické podmínky 

Geologicky patří zájmové území do mělnické kotliny s nadmořskými výškami okolo 160 

m n.m. Po stránce regionálně geologické se širší okolí nachází v jižním křídle centrální křídové 

pánve. Podle faciálního vývoje náleží křídové horniny do oblasti vltavsko-berounské s vývojem 

slinitoprachovitým, vápnitoslinitým a písčitým. Podloží pánve tvoří mladopaleozoické a 

proterozoické horniny. Křídové sedimenty jsou zastoupeny uloženinami cenomanu a spodního a 

http://www.eagri.cz/
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středního turonu. Křídová transgrese začíná jílovci a pokračuje uloženinami mořského cenomanu, 

navazují slínovce a vápnitojílovité prachovce. Kvartérní pokryv o mocnosti 11-16 m je tvořen 

říčními štěrkopískovými sedimenty, sprašovými hlínami, deluviofluviálními uloženinami a 

navážkami. Podzemní voda je vázána na kvartérní štěrkopískové uloženiny labské terasy s volnou 

nebo mírně napjatou hladinou. Voda byla zastižena v hloubkách 3,5 + 5,3 m pod úrovní 

stávajícího terénu. 

Skalní podloží zde reprezentují slínovce uložené v hloubkách 10-12 m. Slínovce jsou 

svrchu silně zvětralé, místy až rozložené níže pak přecházejí plynule do zvětralých až navětralých 

partií. Mocnost silně zvětralé vrstvy nepřesahuje 1,0 m. 

Nadloží tvoří hrubozrnné písky s hojnými valouny až písčité stěrky. Průzkumem byla 

zjištěna mocnost štěrkopísků cca. 6,0 m.  

Fluviální uloženiny jsou překryty ve značné části sedimenty – sprašové hlíny nepravidelné 

vrstvy s maximální mocností 4,5 m.  

Nejsvrchnější vrstvu tvoří různorodé navážky mocnosti do 1,0 m.  

Horniny jsou zařazeny do 2.-3. třídy těžitelnosti. 

Podzemní vody vykazují mírně zvýšenou síranovou a kyselostní agresivitu. Z pohledu 

stavby a příslušných norem se však jedná o prostředí neagresivní. 

Areál leží v oblasti s velmi nízkou seismickou aktivitou, v návrhu nosných konstrukcí ve 

statickém výpočtu lze zanedbat seismické zatížení. 

 

Hydrogeologie 

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajonu 34530 – Roudnická křída (základní 

vrstva). 

Dle regionalizace mělkých podzemních vod (Kříž H., 1971) jde o region I D 4 – region s 

celoročním doplňováním zásob, se  specifickým odtokem podzemních vod 1,01–1,50 l.s-1.km-2, s 

nejvyššími průměrnými měsíčními stavy hladin podzemní vody v měsících květen - červen a s 

nejnižšími stavy v měsících prosinec – únor. 

Podloží v zájmovém území záměru je tvořeno především komplexem hornin spodního 

turonu, ten je zastoupen převážně jílovci až prachovci, převládá puklinový typ zvodnění, ale jeho 

význam je nevýrazný. Maximální hodnoty koeficientu filtrace se ve studovaném území pohybují v 

řádu x.10-7 m.s-1. Z těchto důvodů je možné sedimenty spodního turonu považovat za částečný 

izolant, který odděluje zvodnění cenomanu od středního turonu. Směr proudění podzemní vody v 

turonských sedimentech je ZSZ-VJV. Nejdůležitější zvodnělou částí v dotčeném území jsou 

kvartérní struktury, převážně tvořené štěrkopísky Labe s velmi dobrou - průlinovou - propustností 

v řádech 10-3 - 10-4 m.s-1. Štěrkopísky jsou dotovány převážně bočním příronem z výše uložených 

křídových sedimentů a částečně bodovými nebo krátce liniovými „přírony“ z hlubších oběhů 

křídové struktury v podloží terasových akumulací. Přímá dotace terasy srážkami je v zájmovém 

území pravděpodobně minimální s ohledem na malou propustnost víceméně souvislé krycí vrstvy 

povodňových hlín, které mohou lokálně tvořit i artéský strop pro slabě napjatou kvartérní vodu. 

Směr proudění podzemní vody kvartéru v zájmovém území je přibližně kolmo na tok Labe, tj. JZ-

SV s menšími místními, respektive sezónními odchylkami. 

Kvartérní horniny údolní nivy Labe tvoří významný mělký kolektor podzemní vody. 

Mocnost hladiny podzemní vody je okolo 10 m. Spád hladiny podzemní vody je mírný. Voda 

křídové zvodně se nachází 25 – 30 m pod terénem. 

Surovinové zdroje 

Uvedeno v kapitole C.I.9. 
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Stará důlní díla 

V nejbližším okolí nejsou - nejblíže Vehlovice včetně poddolovaného území - ve 

vzdálenosti cca 3,8 km od EMĚ. 

Svahové nestability 

Nejbližší registrované svahové nestability v Liběchově - cca 1150 m východně od kostela 

- sesuv na dosti příkrém pravidelném tvaru - plocha cca 1 ha. Sesouvá se povrch pokryvného 

útvaru - cca 2,5 km od EMĚ. 

Horní Počaply -  severozápad katastru - v lese - potenciální sesuv - 2,5 km od EMĚ. 

Významné geologické lokality 

Vehlovické opuky - 3,8 km 

Lokalizace: Sv. část obce Vehlovice, mezi polní cestou a dvěma hřišti, cca 4 km s. od 

Mělníka 

Charakteristika objektu: Podzemní opukové lomy 

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) 

Lomy ve Vehlovicích byly za příčinou stavby dráhy Polabské v obrovských rozměrech 

otevřeny. Byly těženy dvě polohy opuk. Spodní označovali skalníci spodkem, svrchní žlutavě 

zbarvenou polohu žloutkem. Ta byla zpracována především na dlaždice a žlaby a dobývána i 

podzemními štolami. Z paleontologického hlediska jsou právě tyto žlutavé opuky významné 

množstvím zkamenělin, především ryb, jinde v české křídě vzácných. 

Geologické zajímavosti 

Nejbližší Říp - cca 8,2 km od EMĚ. 

Jedna z nejznámějších českých hor, kupa souměrných tvarů (456 m), zdaleka viditelná, 

převyšující o 200 m své okolí. Těleso nefelinitu bylo původně přívodním kanálem sopky s lávou 

utuhlou pod povrchem. Bylo později erozí vypreparováno z méně odolných hornin. Na skalnatých 

svazích jsou sutě, stopy mrazového zvětrávání a odnosu. 

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP). 

Kokořínský důl - cca 8,1 km od EMĚ. 

Kaňonovité údolí Pšovky zaříznuté do křídových křemenných pískovců jizerského 

souvrství stáří turonu. Pískovce jsou většinou dobře vrstvené, místy s drobným šikmým 

zvrstvením s vložkami slepenců i prachovců. Proželeznění (inkrustace) pískovců a selektivní 

zvětrávání podmiňují vznik různorodých skalních tvarů - pokličky, skalní města, římsy, skalní 

brány, voštiny, okna a výklenky a pseudokrasové jeskyně.  

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO 

Seizmicita 

Dle dříve platné ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do 

oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 

stupňů). Česká republika byla dle dříve platné ČSN P ENV 1998-1-1 rozdělena do seizmických 

zón dle hodnot efektivního špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží). Nejvyšších 

hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a 

nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do 

zóny H. 

Dle Národní přílohy Eurokódu 8 - část 1 je v okrese Mělník referenční zrychlení 

základové půdy 0 - 0,02 g. Jedná se tedy o území, kde se seizmicita v normálních případech 

neuvažuje (cca 50 % území ČR). 
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C.II.5. Biologická rozmanitost 

Fytogeografická oblast: termofytikum 

Fytogeografický obvod: České termofytikum 

Fytogeografický okres: Střední Polabí, podokres Všetatské Polabí 

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): jilmová doubrava 

(Querco - Ulmetum) 

V širším kontextu je z hlediska biologické rozmanitosti v blízkosti EMĚ evropsky 

významná lokalita Labe Liběchov. Předmětem ochrany je hořavka duhová Rhodeus sericeus 

amarus. Tato krátkověká ryba obývá především stojaté či pomalu proudící vody nižších poloh, 

jako jsou některé rybníky, poloprůtočná a mrtvá ramena, zátoky řek a zavodňovací kanály. V 

tocích se v zimním období přesouvá do proudných úseků. Podmínkou výskytu ostrakofilní 

hořavky duhové je přítomnost vodních mlžů, a to především velevrubů (Unio) a škeblí 

(Anodonta), jimž klade jikry do žaberní dutiny v období od dubna do června, výjimečně až do 

srpna v několika dávkách.  

Hořavka duhová je zařazena do Červeného seznamu ČR jako ohrožená. Druh trpí 

devastací a ztrátou biotopů – k velkému úbytku lokalit, zejména drobných stojatých vod, 

docházelo především v minulosti. Mezi negativní jevy patří především nevhodné technické zásahy 

do biotopu vedoucím často k jeho zániku, např. omezení záplavového režimu v oblasti aktivních 

aluvií, Na hořavku má negativní dopad také znečištění vodního prostředí  a eutrofizace. 

Vyhlášená EVL se nachází v prostoru cca 1,5 km od výústního objektu  EME.  

Dřívější přírodovědní průzkum areálu EMĚ a jejího okolí je popsán v Zprávě o 

biologickém průzkumu Elektrárny Mělník (Luboš Motl a Kateřina Zímová, 2016).  

Cílený přírodovědný průzkum pro elektrárnu Mělník v souvislosti s posuzovaným 

záměrem byl prováděn v termínu květen – červenec 2017. Výsledky průzkumu jsou uvedeny 

v příloze 6 dokumentace (Přírodovědný průzkum - Elektrárna Mělník – Záměr Fluidní kotel a 

Plynová kotelna (Luboš Motl a Kateřina Zímová, 2017)). 

Výsledky průzkumu: 

V rámci ploch sledovaných průzkumem byla zaznamenána významnější biologická 

rozmanitost  zejména  na ploše, která je tvořena  vodním tokem Labe, jeho korytem, oběma břehy 

a břehovými porosty a okolním lesem. Celá tato plocha  slouží jako funkční ÚSES, kde aktivně 

probíhá  migrace bioty podél koridoru řeky Labe. 

Zoologický průzkum: 

Z hlediska hmyzu se jedná především o atraktivitu kvetoucích nektarových rostlin pro opylující 

hmyz. Hojně zastoupeni jsou obecně brouci (Coleoptera), pavouci (Ranaera), rovnokřídlí 

(Orthoptera), dvoukřídli (Diptera), motýli (Lepidoptera), ploštice (Heteroptera).  

 

Zjištěné zvláště chráněné taxony  

 Čmelák skalní (Bombus lapidarius) - zaznamenáno několik jedinců na květech. 

Nebylo zjištěno hnízdo; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 

Sb.  

  Čmelák zemní (Bombus terrestris) - zaznamenáno několik ex. na květech na 

Nebylo zjištěno hnízdo; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 

Sb.   



Část C                                                                                                  Údaje o životním prostředí v dotčeném území 

 

 101 

 Mravenec otročící (Formica fusca) - zaznamenáno několik desítek ex. Nebylo 

zjištěno hnízdo; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.  

  Mravenec rodu formica (Formica rufibarbis) – zaznamenáno několik desítek ex. 

Nebylo zjištěno hnízdo;  kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 

Sb.  

 Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – zaznamenány 3 jedinci - při průletu nad 

lokalitou; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.  

 Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – viděni 4 ex. při přeletu nad korytem 

Labe ; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.  

 Moták pochop (Circus aeruginosus) - zaznamenán 1 pravidelně lovící exemplář 

nad lokalitou; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. 

 Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) – zaznamenán 1 hnízdící pár na břehu 

Labe; kategorie ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.  

 Luňák červený (Milvus milvus) - pozorován 1 ex. při lovu na lokalitě; kriticky 

ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. 

 Škeble rybničná –(Anodonta cygnea) – zaznamenáno několik jedinců v korytě 

řeky Labe; kategorie silně ohrožený druh dle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. 

 Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – zaznamenáno několik desítek 

exemplářů na březích řeky Labe,  kategorie kriticky ohrožený druh dle vyhlášky 

MŽP č.395/1992 Sb. 

 

Botanický průzkum  - Plocha záměru je v raném sukcesním stadiu, které je neustálou 

stavební činností obnovováno. Z toho důvodu zde není přítomen trvalý bylinný, ani dřevinný 

porost. Jsou zde přítomny některé druhy lišejníků, které se vyskytují po celém areálu elektrárny a 

budou předmětem samostatného lichenologického průzkumu. Travní porost, ani vegetace v místě 

stavby ZEVO neskýtají žádné vzácnější druhy. Trávník je tvořen směsí travin a jetelin, poskytuje 

tam potravu medonosnému hmyzu. Díky své velké rozloze není trávník sekán najednou, ale 

dochází k postupnému sekání, díky tomu jsou v areálu vždy nějaké plochy s kvetoucími bylinami, 

což má velký ekologický význam pro bezobratlé živočichy a v důsledku i pro ptáky, kteří se 

bezobratlými živí. Dendrologicky je areál zastoupen různorodým druhovým i věkovým složením 

běžných druhů stromů a keřů. 

 

Areál elektrárny je tvořen mozaikou kulturně udržovaného travního porostu, roztroušené 

zeleně, jež má parkový charakter a samotných budov areálu elektrárny. Místy se vyskytují i 

ruderální plochy.  

Ze zjištěných druhů lišejníků byly z hlediska bioindikace zajímavé tyto taxony:  

málo citlivé: Terčovka brázditá (Parmelia sulcata) 

středně citlivé: Terčovník zední (Xanthoria parietina) 

Budovy areálu jsou vhodnou příležitostí pro hnízdění ptáků a netopýrů. Většina 

provozních budov není často navštěvována pracovníky elektrárny a poskytuje tak dostatečný klid 

a zázemí pro hnízdění ptáků. Prokázané hnízdění bylo zjištěno u poštolky obecné (Falco 

tinnunculus) a rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Chiropterologický průzkum na výskyt 

netopýrů nebyl proveden, po setmění je zde však patrná jejich poměrně velká letová aktivita. 

Z hlediska biologické rozmanitosti je vlastní areál EMĚ ochuzen o přirozený výskyt druhů 

rostlin i živočichů, jak vyplývá z provedeného průzkumu.  Okolí areálu EMĚ (mimo průmyslové 

plochy) je srovnatelné se středními atributy biologické rozmanitosti v ČR. 
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Prostupnost krajiny 

Areál EMĚ i širší zájmové území není součástí migračně významného území pro velké 

savce ani dálkového migračního koridoru. Obecně migrační území je omezeno vlastním areálem 

EMĚ a navazujícími provozy – areál Xella a průmyslová zóna (vesměs oplocenými).  

 

C.II.6. Klima 

Zájmové území leží v oblasti teplé, na srážky chudé, pro které jsou platné následující 

klimatické charakteristiky (www.geoportal.gov.cz): 

Léto: dlouhé s 40-50 dny, teplé s průměrnou teplotou 15-16 0C, suché se srážkovým 

úhrnem < 200 mm, < než sto dnů se srážkami > 1 mm za den, 

Přechodné období: krátké se 100-140 mrazovými dny, méně teplým jarem s průměrnou 

teplotou 7 – 8 0C, teplým podzime s průměrnou teplotou 8 – 9 0C, 

Zima: kratší s 40-50 ledovými dny, mírně teplá s průměrnou teplotou 0 až -20C, suchá, na 

srážky chudá s úhrnem 200-400 mm, spíše  kratším trváním sněhové pokrývky 50-60 dnů. 

Podle klasifikace dle Quitta (1971): 

 teplá oblast T2 

počet letních dnů 50-60 

počet dnů s průměrnou teplotou 10 
o
C a vyšší 160-170 

počet dní s mrazem 100-110 

počet ledových dní 30-40 

průměrná lednová teplota (°C) -2- -3 

průměrná dubnová teplota (°C) 8 - 9 

průměrná červencová teplota (°C) 18 - 19 

průměrná říjnová teplota (°C) 7 - 9 

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

suma srážek ve vegetačním období (mm) 350-400 

suma srážek v zimním období (mm) 200-300 

počet dní se sněhovou pokrývkou 40-50 

počet zatažených dní 120-140 

počet jasných dní 40-50 

Podle klimatických oblastí z atlasu podnebí ČSR 1958 (Atlas podnebí Česka 2007): 

 teplá oblast A2 

Iz ˂ -20 

charakteristika okrsku teplý suchý s mírnou zimou, a kratším slunečním svitem 

znaky klimatické nebo terénní lednová teplota nad - 3
o
C, sluneční svit ve vegetačním období 

pod 1500 hodin 

suma srážek ve vegetačním období 350-400 

Iz Končekův vláhový index 

Iz = R/2 + Δr - 10t - (30 + v
2
) 

R úhrn srážek 

t průměrná teplota vzduchu 

v průměrná rychlost větru ve 14 hod za duben až září 

http://www.geoportal.gov.cz/
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Δr kladná odchylka úhrnu srážek za prosinec až únor od množství 105 mm 

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu areál elektrárny Mělník (N 50° 24.587', E 14° 

25.862') jako pětiletý průměr byl zpracován z ročních dat ČHMÚ Praha na průměrné hodnoty pro 

léta 2011 až 2015 (Orgrez 2017):  

Stabilita Rychlost N NE E SE S SW W NW CALM Suma 

I 

Celkem 

0,18 0,01 0,07 0,26 0,18 0,05 0,19 0,20 0,50 1,64 

II 0,57 0,12 0,72 1,68 0,66 0,29 0,56 0,50 0,89 5,99 

III 4,22 1,33 4,97 6,91 3,23 3,56 6,18 4,27 2,91 37,57 

IV 1,13 0,34 1,31 1,53 0,55 1,56 3,81 1,96 0,31 12,50 

V 5,16 2,05 4,59 6,58 2,36 5,14 7,82 7,14 1,45 42,30 

Celkem 

1,7 6,89 2,66 6,64 10,56 5,61 4,55 8,03 6,91 6,07 57,91 

5,0 4,36 1,20 4,97 6,32 1,36 5,85 8,70 6,54 0 39,30 

11,0 0,01 0 0,05 0,09 0,00 0,19 1,84 0,60 0 2,78 

Celkem Celkem 11,25 3,85 11,66 16,96 6,98 10,60 18,57 14,06 6,07 100,0 

Detailní položky: 

Stabilita Rychlost N NE E SE S SW W NW CALM Suma 

I 

1,7 0,18 0,01 0,07 0,26 0,18 0,05 0,19 0,20 0,50 1,64 

5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 

1,7 0,51 0,11 0,66 1,34 0,65 0,26 0,52 0,48 0,89 5,43 

5,0 0,05 0,00 0,06 0,34 0,01 0,03 0,04 0,02 0 0,56 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 

1,7 2,87 1,02 3,39 5,21 2,84 2,23 4,10 3,17 2,91 27,75 

5,0 1,34 0,31 1,58 1,69 0,38 1,31 1,69 1,06 0 9,37 

11,0 0 0 0,01 0,01 0,00 0,01 0,38 0,04 0 0,45 

IV 

1,7 0,51 0,22 0,68 0,78 0,40 0,40 0,77 0,61 0,31 4,68 

5,0 0,62 0,12 0,58 0,67 0,15 0,98 1,58 0,78 0 5,48 

11,0 0 0 0,04 0,08 0 0,18 1,46 0,57 0 2,34 

V 

1,7 2,81 1,30 1,83 2,96 1,54 1,61 2,44 2,46 1,45 18,41 

5,0 2,35 0,76 2,76 3,62 0,82 3,53 5,38 4,68 0 23,89 

11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem Celkem 11,25 3,85 11,66 16,96 6,98 10,60 18,57 14,06 6,07 100,0 

Rychlostní větrná růžice – průměr z let 2011 až 2015 pro lokalitu areálu Elektrárny 

Mělník: 
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Stabilitní větrná růžice – průměr z let 2011 až 2015 pro lokalitu areálu Elektrárny Mělník: 

 

  

Nebližší stanice měření klimatických podmínek: 

 Kralupy nad Vltavou, Doksany, Tuhaň 

Posouzení stavu území v rámci naplňování adaptační strategie bylo provedeno k hlavním 

projevům změny klimatu definovaným v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu. 

Dopady spojené se změnou klimatu 

Podle zprávy ze dne 25.1.2017 vydané Evropskou agenturou pro životní prostředí čelí 

regiony Evropy v důsledku změny klimatu růstu hladiny moří a zvyšující se extremitě počasí, 

která se projevuje častějšími a intenzivnějšími vlnami veder, povodněmi, epizodami sucha a 

bouřemi. 

Podle zprávy „Změna klimatu, dopady a zranitelnost v Evropě 2016“ pozorované změny 

klimatu již vykazují rozsáhlé dopady na ekosystémy, hospodářství a lidské zdraví a na kvalitu 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
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života v Evropě. Na celosvětové i evropské úrovni jsou neustále zaznamenávány nové teplotní 

rekordy, rekordní hladiny moří i rekordní úbytek mořského ledu v Arktidě. Charakter 

atmosférických srážek se v Evropě mění, vlhké oblasti se obecně stávají ještě vlhčími a suché 

oblasti ještě suššími. Objem ledovců a sněhové pokrývky se zmenšuje. Zároveň jsou v mnoha 

oblastech stále častější a intenzivnější extrémní klimatické výkyvy, jako jsou vlny veder, silné 

srážky a sucha. Zpřesňované prognózy vývoje klimatu poskytují další důkaz o tom, že v mnoha 

evropských regionech budou stále častější extrémy spojené se změnou klimatu. 

V přiměřeném rozsahu se toto konstatování týká ČR i zájmové oblasti záměru. 

Zranitelnost území vůči projevům změny klimatu 

Posouzení stavu území v rámci naplňování adaptační strategie bylo provedeno k hlavním 

projevům změny klimatu definovaným v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu 

(2017): 

DLOUHODOBÉ SUCHO – relevantní 

POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ POVODNĚ – relevantní 

ZVYŠOVÁNÍ TEPLOT – relevantní 

EXTRÉMNÍ METEOROLOGICKÉ JEVY (extrémně vysoké teploty vzduchu, vydatné 

srážky (déšť, sněžení, námraza) a extrémní vítr – relevantní 

 

C.II.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

 Informace o hustotě zalidnění jsou uvedeny v kapitole C.I.11. Další demografické údaje 

jsou součástí přílohy 11 Dokumentace.  

 Ve Středočeském kraji střední délka života dosáhla u mužů 75,2 let a u žen 80,9. 

Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy (41,3 % u mužů a 52,2 % u žen) 

spolu s ostatními ischemickými nemocemi srdečními a cévními nemocemi mozku a dále 

novotvary (29,4 % u mužů a 22,2 % u žen). Celkový počet hlášených onemocnění zhoubnými 

novotvary a novotvary in situ v přepočtu na 100 tisíc obyvatel však zůstává nadále pod 

republikovým průměrem. 

Kojenecká úmrtnost dosahuje v celé ČR velmi nízkých hodnot a její hodnocení na úrovni 

krajů je výrazně ovlivněno malým počtem úmrtí do 1 roku (v roce 2013 ve Středočeském kraji 

zemřelo 23 kojenců).   

V nemocnicích na území celé ČR bylo hospitalizováno celkem 277 935 obyvatel 

Středočeského kraje (21 426 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel). Nejčastější příčinou 

hospitalizace zůstávají nemoci oběhové soustavy (3 185 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel v roce 

2013 - novější údaje nejsou publikovány), jako další nejčastější příčiny hospitalizace jsou nemoci 

trávicí soustavy (1 994 hospitalizací na 100 tisíc obyvatel) a zhoubné novotvary (1 632 

hospitalizací na 100 tisíc obyvatel). Průměrná ošetřovací doba ve dnech byla v roce 2013 6,4 dne. 

 

C.II.8. Hmotný majetek 

Záměr bude realizován v areálu EMĚ – bez zásahů do pozemků jiných vlastníků. 

 

C.II.9. Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů 

Stav širšího zájmového území před zahájením výstavby EMĚ I je zřejmý z leteckého 

snímku z roku 1954 na následující stránce. 
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Stručná charakteristika jednotlivých sídelních útvarů v okolí EMĚ (potenciálně dotčených 

záměrem) je uvedena v samostatné příloze 11 dokumentace. Tato příloha obsahuje i seznam 

registrovaných kulturních památek v širším okolí záměru. 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN): 

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu 

archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv 

archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na 

němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové 

území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří. 

 

 

 

zdroj: Portál cenia 

Metodika SAS ČR rozděluje evidovaná území s archeologickými nálezy (ÚAN) do čtyř 

kategorií: 

 UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů.  

 UAN II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 

ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51–

100 %.  

 UAN III – území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 

archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území 

mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost 

výskytu  archeologických nálezů. Jde o veškeré ostatní území státu mimo UAN I, II a IV.  
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 UAN IV – území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 

Jde o veškerá vytěžená území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří. 

Lokality UAN I a UAN II v ploše EMĚ a v blízkém okolí jsou uvedeny na následující 

situaci: 

 
 

číslo v 

mapě 

kategorie 

UAN 

katastr poř. č. SAS název UAN 

prostor EMĚ 

1 II Horní Počaply, Křivenice   

2 I Horní Počaply 02-44-22/13 Poloha "vedle Labe". 

3 I Horní Počaply 02-44-22/12 Elektrárna 

okolí 

4 I Horní Počaply 02-44-17/8 H.Počaply - silnice u hřiště 

5 I Horní Počaply 02-44-17/9 H. Počaply - sídliště elektrárny 

6 II Křivenice 02-44-22/14 Křivenice - jádro vsi 

7 I Horní Počaply 02-44-16/2 Železniční zastávka ve směru na 

Prahu 

8 I Dolní Beřkovice 02-44-22/11 Pískovna (zejména její horní 

okraj) 

javascript:OrderBy('',%20'nazlok%20desc')
javascript:w=window.open('/ost/archeologie/ISAD/free/index.php?frame&MAP=TMS_ARCH_PUBLIC&FROM_HOTLINK=1&PORCSAS=02-44-22/13','ARCH_SAS','');w.focus()
javascript:w=window.open('/ost/archeologie/ISAD/free/index.php?frame&MAP=TMS_ARCH_PUBLIC&FROM_HOTLINK=1&PORCSAS=02-44-22/12','ARCH_SAS','');w.focus()
javascript:w=window.open('/ost/archeologie/ISAD/free/index.php?frame&MAP=TMS_ARCH_PUBLIC&FROM_HOTLINK=1&PORCSAS=02-44-16/2','ARCH_SAS','');w.focus()
javascript:w=window.open('/ost/archeologie/ISAD/free/index.php?frame&MAP=TMS_ARCH_PUBLIC&FROM_HOTLINK=1&PORCSAS=02-44-22/11','ARCH_SAS','');w.focus()
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Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Hluk 

Dominantním zdrojem hluku v zájmovém území jsou výrobní objekty a automobilová a 

železniční doprava. 

Na hlavních komunikacích v okolí EMĚ (silnice III. třídy) jsou obecně překračované 

platné hygienické limity hluku dle nařízení vlády 272//2011 Sb. v platném znění. Potvrzeno i 

měřením realizovaným ČEZ, a.s. (EkoMod) v roce 2013. 

 

Doprava 

Hlavní silniční komunikační osu území tvoří silnice III/24050 – Dolní Beřkovice – 

Hněvice. Silniční komunikační síť je dlouhodobě nevyhovující. 

Výsledky sčítání na předmětné komunikaci: 

silnice sčítací 

úsek 

rok 

sčítání  
TV O M SV Začátek  Konec 

24050 1-6960 2005 192  969  8  1 169  

Horní Počaply  

Dolní 

Beřkovice, x 

s 24639  

2010 313  1 300  11  1 624  

2016 296 1 458 21 1 775 

TV  - těžká motorová vozidla celkem 

O  - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 

M  - jednostopá motorová vozidla 

SV  - všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)   

 

V případě železnice se jedná o trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín hl. n., v jízdním řádu 

pro cestující označená číslem 090, vede z Prahy do Děčína přes Kralupy nad Vltavou, Vraňany, 

Hněvice, Roudnici nad Labem, Lovosice a Ústí nad Labem. Dvoukolejná elektrizovaná trať je 

součástí 1. tranzitního koridoru a součástí celostátní dráhy. Celá trať vede po rovině v blízkosti 

řek Vltava a Labe. Od těchto řek se vzdaluje jen ve dvou úsecích, a to nejvíce na vzdálenost čtyř 

kilometrů. 

 

Frekvence železniční dopravy podle podkladů Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace (2017): 

  

Dolní Beřkovice - 

(Hněvice) 

Hněvice - (Dolní 

Beřkovice) 

čas 

06-22 22-06 06-22 22-06 

EC 7 1 7 1 

R-projíždějící 8 0 9 0 

R-zastavující 11 1 10 1 

Os (471) 10 3 12 2 

Os (810) 1 0 0 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kralupy_nad_Vltavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%88any
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bvice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roudnice_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovosice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._tranzitn%C3%AD_koridor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celost%C3%A1tn%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
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Sv 1 0 1 0 

nákladní 22 17 26 13 

 

Technické údaje 

Ochranná pásma - Při návrhu a realizaci stavby je nutné respektovat ochranná pásma 

stávající technické infrastruktury elektrárny a to zejména železničních vleček, vodovodů, 

kanalizací, produktovodů a kabelových a venkovních vedení. Součástí technického řešení bude 

také ochrana před bludnými proudy včetně propojení do stávající sítě EMĚ.  

Součástí všech podzemních konstrukcí budou ochranná opatření, chránící konstrukce a 

vnitřní prostory před pronikáním zemní vlhkosti, případně spodní a povrchové vody. Hladina 

spodní vody je zhruba v úrovni pod -5,0 m pod terénem.  

Radonový index převažující: 1 

 

Územní plánování 

Obec Horní Počaply má zpracovaný územní plán. Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce 

Horní Počaply formou opatření obecné povahy č.j.: 1665/15/OV na základě usnesení  č. 28/15 ze 

dne 22. 6. 2015.  

Území EMĚ je v tomto územním plánu vedeno jako – území průmyslové výroby a skladů. 

V současné době je v přípravě nová územně plánovací dokumentace. 

Dle vyjádření Městského úřadu Mělník, odbor výstavby a rozvoje, není umístění záměru 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (viz dokumentace část H). 

ČEZ, a.s. uplatnil již v roce 2016 připomínky k regulativům pro stávající území EMĚ 

(zejména k výšce objektů), které nekorespondují se stávajícím stavem území, a požádal o zahrnutí 

změny do nové územně plánovací dokumentace v souvislosti s koncepcí provozu elektrárenského 

komplexu EMĚ v budoucích letech. Tato koncepce je založena na útlumu výroby elektrické 

energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se stávajícími i 

avizovanými legislativními předpisy a spočívá v realizaci nového fluidního kotle, plynové kotelny 

a příp. zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. 

Posuzovaného záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO 

Mělník“ se stávající nesoulad s platnou územně plánovací dokumentací týká vlastního objektu 

ZEVO Mělník.  
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C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení 
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a 
vědeckých poznatků posoudit 
 

Současný stav přírodního prostředí zájmového území vyplývá z vývoje osídlení a 

využívání území a jeho vlivu na složky životního prostředí. Přírodní prostředí a krajina jsou 

ovlivněny zejména výrobou elektrické energie a tepla v areálu elektrárny Mělník a všech s tím 

souvisejících provozů (např. úložiště popílku, výroba sádrokartonu apod.) a územních koridorů 

technické infrastruktury (železniční tratě, pozemní komunikace, elektrovody, teplovody apod.). 

Krajina v zájmovém území je využívána i k turistice a to zejména k cykloturistice. Podél 

toku Labe je vedena značená cyklostezka, která je součástí Polabské cyklistické cesty. 

Záměr ZEVO Mělník je umisťován areálu EMĚ, který je již historicky využíván pro 

průmyslovou výrobu - výrobu elektrické energie a tepla.  Okolí EMĚ je jednak také využíváno 

k průmyslové výrobě, dále je intenzivně zemědělsky využíváno, je protkáno řadou inženýrských 

sítí, včetně dopravní infrastruktury. Okolí je však zároveň přírodovědně hodnotné a nachází se zde 

sídelní útvary. Stav životního prostředí v dotčeném území je tak determinován čtyřmi faktory - 

zemědělskou, průmyslovou, přírodní a obytnou funkcí. Tyto čtyři funkce jsou v území 

dlouhodobě konsolidované a s jasně vymezenými vztahy. Nejsou tak zdrojem významných střetů. 

Území v okolí elektrárny je přírodně i krajině rozmanité a hodnotné, s relativně vysokým podílem 

přírodních a přírodě blízkých ekosystémů. 

Jak vyplývá z uvedených údajů, celková kvalita životního prostředí v dotčeném území, 

vztažená k jeho dosavadnímu stavu a vývoji (tedy bez přítomnosti záměru), je ve všech ohledech 

příznivá, k neúnosnému zatížení území nedochází.  

Zájmové území je charakteristické dlouhodobým překračováním platných imisních limitů 

– roční koncentrace benzo(a)pyrenu (podle RS  nedosahuje příspěvek zdrojů EMĚ k úrovni 

znečištění ovzduší roční koncentrací ani tisíciny hodnoty ročního imisního limitu pro ochranu 

zdraví lidí),  a PM10 (podle RS nedosahuje příspěvek zdrojů EMĚ k úrovni znečištění ovzduší 

roční ani tisíciny hodnoty ročního imisního limitu pro ochranu zdraví lidí).  Imisní limity 

vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace nejsou překračovány. Tento stav je dlouhodobě 

setrvalý. Na základě dostupných informací o stavu životního prostředí, jeho vývojových trendech 

a na základě provedených odborných studií lze usuzovat, že příznivý stav životního prostředí 

zůstane v dotčeném území zachován. 

Z hlediska biologické rozmanitosti vlastní areál EMĚ je ochuzen o přirozený výskyt druhů 

rostlin i živočichů, jak vyplývá z provedeného průzkumu.  Okolí areálu EMĚ (mimo průmyslové 

plochy) je srovnatelné se středními atributy biologické rozmanitosti v ČR. 

K překročení kritické úrovně pro zachování biologické rozmanitosti, která by např. měla 

za následek zničení ekosystémů, v současnosti nedochází, ani se stav neblíží této hranici. 

V případě neprovedení záměru lze předpokládat, že daná plocha určená k výstavbě ZEVO, by 

pokračovala v sukcesním vývoji.  Avšak vzhledem k neustálé stavební činnosti, díky níž 

dochází k obnovování raného sukcesního stádia, nelze očekávat dosažení klimaxového 

společenstva. 

 

 Z provedeného přírodovědného průzkumu vyplývá, že plocha výstavby není z ekologického 

hlediska významná, jedná se o velmi ochuzený potravní biotop pro bezobratlé živočichy a 

ptáky. 
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Elektrárenský komplex EMĚ je tvořen - Elektrárna Mělník I (EMĚ I),  Elektrárna Mělník 

II (EMĚ II) a  Elektrárna Mělník III (EMĚ III).    

Elektrárna Mělník I  

Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960.  

V současné době zde pracuje 6 kotlů, každý o výkonu 230 t/h páry, propojených parní 

sběrnou se 4mi turbínami (2 protitlaké, 2 odběrové); o tepelném výkonu 6 x 185 MW a celkovém 

elektrickém výkonu 4 x 60 MW. 

Od roku 1993 je jejím provozovatelem společnost Energotrans, a.s.  

Elektrárna Mělník II  

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II (EMĚ II) byly uvedeny do trvalého provozu 

v listopadu roku 1971. V současnosti od roku 1998 provozovány pouze dva bloky o tepelném 

výkonu 2 x 307 MW a celkovém elektrickém výkonu 2 x 110 MW. 

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného 

napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice.  

V roce 2014 byl uveden do provozu horkovodní propoj teplárenského systému EMĚ I a 

EMĚ II pro posílení dodávek tepla do horkovodu Praha. 

Elektrárna Mělník III  

Elektrárna Mělník III (EMĚ III) s blokem o tepelném výkonu 1 195 MW a elektrickém 

výkonu 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981.  

Koncepce provozu elektrárenského komplexu EMĚ v budoucích letech je založena na 

útlumu výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit 

v souladu se stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a to zejména z hlediska ochrany 

životního prostředí, zvláště pak z hlediska ochrany ovzduší. 

Koncepce předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna bude 

uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel). Následně 

na úrovni roku 2024 se předpokládá uvedení do provozu Zařízení pro energetické využívání 

odpadu (ZEVO Mělník). 

Z hlediska procesu dle 100/2001 Sb. je záměr realizace dvou nových spalovacích jednotek 

řešen samostatnou dokumentací dle 100/2001 Sb. „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v 

lokalitě Mělník“ - oznamovatel Energotrans, a.s.; záměr realizace ZEVO Mělník je řešen 

předkládanou dokumentací dle 100/2001 Sb. „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě 

Mělník - ZEVO Mělník“ - oznamovatel ČEZ, a.s. 

Budoucí stavy z hlediska další koncepce programu (útlumu výroby) lze charakterizovat 

takto: 

Koncepce předpokládá, že pro zajištění výroby v souladu s legislativou v ochraně ovzduší 

spolu s útlumem některých zdrojů (režimu záložního zdroje, příp. úplného odstavení) realizovat 

následující opatření: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepelném příkonu 150 MW  

- a tuto v následných letech provozovat bez ohledu na případnou realizaci ZEVO. 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat nový fluidní kotel o tepelném příkonu 334 MW - a 

tento v následných letech provozovat s nebo bez plynové kotelny bez ohledu na případnou 

realizaci ZEVO. Po najetí nových zdrojů odstavit EMĚ II. 



Část C                                                                                                  Údaje o životním prostředí v dotčeném území 

 

 112 

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu ZEVO  a současně provozovat 

plynovou kotelnu a/nebo fluidní kotel, nové zdroje provozovat v potřebném rozsahu. Odstavit 

EMĚ III. 

Z hlediska kvality ovzduší je zájmové území charakteristické dlouhodobým 

překračováním platných imisních limitů – roční koncentrace benzo(a)pyrenu (původ není v EMĚ), 

a 36-té max. 24 hod koncentrace PM10. 

Z hlediska akustické zátěže výpočtem bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu 

areálu Elektrárny Mělník nebude překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb, ve 

všech sledovaných bodech hygienické limity hluku pro denní i noční dobu dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Pro účely posouzení budoucího stavu ve výpočtech stávajícího stavu již není uvažován 

provoz chladicí věže, který bude ukončen v roce 2020. 

Na hlavních komunikacích v okolí EMĚ (silnice III. třídy) jsou obecně překračované 

platné hygienické limity hluku dle nařízení vlády 272//2011 Sb. v platném znění. Potvrzeno i 

měřením realizovaným ČEZ, a.s. (EkoMod - Ing. Radim Smetana) v roce 2013. 

Posuzovaný záměr má nové nároky na silniční dopravu především z hlediska dopravy 

odpadů na energetické využití v ZEVO.  

Řešení dopravní silniční situace v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník je 

v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje, který tuto řeší včetně navazující 

problematiky - projednání s dotčenými obcemi, proces posuzování na životní prostředí dle 

100/201 Sb., zanesení do ZUR Středočeského kraje, do územních plánů obcí a následnou realizaci 

tak, aby dopravní situace byla vyřešena včetně realizace do zahájení provozu ZEVO Mělník. 

Nové dopravní řešení by nemělo sloužit jen k související dopravě se ZEVO a mělo by 

přispět obecně k řešení nevyhovující dopravní silniční sítě v okolí - jedná se tedy o komunikaci 

veřejnou.  

Konečné řešení je v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje, kdy v rámci 

procesu dle zákona 100/2001 Sb. bude vyhodnocen vliv nové dopravní infrastruktury na kvalitu 

ovzduší a akustickou situaci včetně související dopravy se ZEVO. 

Na Krajském úřadě Středočeského kraje je ustavena Pracovní skupina pro nakládání 

s odpady ve Středočeském kraji. V zápisu z jednání z 29. 6. 2017 uvedeno k možným dopravním 

silničním trasám: 

- řešení by měla nalézt „Studie nového dopravního napojení v lokalitě Mělník - Horní 

Počaply - Liběchov“, která bude Středočeským krajem zadána ke zpracování. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele „Studie nového dopravního 

řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov“. Předpoklad jejího zpracování 11/2017 – 

03/2018. Vybraná varianta bude předmětem samostatného procesu EIA (oznamovatelem nebude 

ČEZ, a.s.). 
 

V porovnání se stavem v roce 2016 dochází realizací záměru k poklesu železniční dopravy 

v souvislosti s EMĚ na úrovni roku 2024: 

 v dopravě uhlí ze 2415 vlakových souprav ročně na 1006, 

v dopravě vápence ze 48 vlakových souprav ročně na 22. 

v souvislosti se ZEVO Mělník v případě kombinované dopravy (z blízké vzdálenosti 

silniční, ze vzdálené železniční doprava) maximálně 526 vlakových souprav ročně. Celkově se 

tedy sníží nároky na železniční dopravu ze současných 2463 vlakových souprav ročně na 

maximálně 1554 vlakových souprav ročně. 
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Realizací záměru v rámci koncepce programu (útlumu výroby) v EMĚ dojde k snížení 

zatížení složek životního prostředí z EMĚ (zejména ovzduší a vody) a tedy k obecnému zlepšení 

stavu životního prostředí. 

Nerealizace předmětného záměru znamená v podstatě zachování stavu dle záměru „Nový 

zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ s dopady na složky životního prostředí, 

zejména na kvalitu ovzduší odpovídající tomuto stavu. 
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH 
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ  
 

D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, 
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů 
záměru,  
které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných 

pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, 

kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu 

stavu  území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů 

s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů 

na ochranu životního prostředí 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Nejbližší obytné objekty v blízkosti EMĚ jsou znázorněny na následující situaci - jedná se 

objekty v Horních Počaplech, Křivenicích, Liběchově, a v Podvlčí:   

 
 

 Vzdálenost od (v m) 

areálu EMĚ ZEVO Mělník 

Křivenice 380 920 

Horní Počaply 610 1280 

Liběchov 1370 2430 

Podvlčí 920 1690 
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Další obytné objekty v okolí jsou již více vzdáleny (např. Počeplice -  cca 1700 m). 

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 

odstavce. 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 

prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu 

odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 

životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních 

aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací 

rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení 

rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na 

únosnou míru, respektive je udržela na únosné míře. 

 Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru 

posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout: 

 pracovní prostředí 

 ovzduší 

 hluk 

 vibrace 

 

 životní prostředí 

 znečištění ovzduší 

 tuhými znečišťujícími látkami  

 plynnými emisemi 

 hluková zátěž 

 práce s rizikovými látkami 

 znečištění vody a půdy 

 havarijní stavy 

Vlastní realizace záměru není příliš náročná. 

Pracovní prostředí 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády 361/2007 Sb. 

v platném znění.  

Rizikové faktory jsou zde členěny na: 

- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž 

teplem a zátěž chladem) 

- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, 

látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a 

azbest 

- biologické činitele (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou 

vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu) 

- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční 

manipulace s břemeny) 
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K mikroklimatickým faktorům je v § 41, odst. 1 je uvedeno: Na pracovišti musí být 

k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným 

větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její 

fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující 

mikroklimatické podmínky již od počátku směny.  

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých 

mikroklimatických podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických 

látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou 

upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny 

v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení. 

Dle § 9 odst. 2 nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění, koncentrace chemické látky 

nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 

jejich přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné 

koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z přílohy č. 2 část A nařízení 

vlády 361/2007 Sb.) - NOx, SO2, CO, benzo(a)pyren, As, Cd, Ni, Cr, Mn, Pb, Co, a další. Dále je 

uvedena problematika týkající se TZL. 

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť: 

škodlivina číslo CAS 
PEL NPK-P 

poznámky 
mg/m

3
 

SO2 7446-09-5 1,5 5 I 

CO 630-08-0 30 150 P 

NOx 10102-43-9 10 20 I 

Amoniak 7664-41-7 14 36  

Benzo(a)pyren 50-32-8 0,005 0,025 D, P 

Arsenu sloučeniny, jako As (s 

výjimkou arsenovodíku) 
 0,1 0,4 P 

Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd 7440-43-9 0,05 0,1 D 

Niklu sloučeniny, jako Ni (s 

výjimkou nikltetrakarbonylu) 
 0,05 0,25 S 

Chrom a sloučeniny chrómu (II, III) 

jako Cr 

 
0,5 1,5 I 

Chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr  0,05 0,1 I, S, P 

Mangan - jeho sloučeniny, jako Mn  1 2  

Olova sloučeniny, jako Pb (kromě 

alkylsloučenin) 
 

0,05 0,2 P* 

Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co 7440-48-4 0,05 0,1 S 

Antimonu sloučeniny, jako Sb (s 

výjimkou oxidu antimonitého) 
 

0,5 1,5 I 

Oxid vanadičný (prach, dýmy) 1314-62-1 0,05 0,1 I, P 

Rtuti (dvojmocné) anorganické 

sloučeniny, jako Hg 
 

0,02 0,15 D, P 

Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl  0,1 0,5 D, P, S 

Chlorovodík 7647-01-0 8 15 I 

Fluorovodík 7664-39-3 1,5 2,5  
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CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts 

PEL - přípustné expoziční limity 

NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 

P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie 

S - látka má senzibilizační účinek 

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace 

plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při 

osmihodinové pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní 

expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy 

koncentrace chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší 

přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla 

hodnota přípustného expozičního limitu překročena.  

NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, 

kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na 

možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší 

přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické 

látky po dobu nejvýše 10 minut. 

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii dopravní 

prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády 361/2007 Sb. jsou uvedeny 

přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou 

koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. 

Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být 

vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, 

které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro 

horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr  5 %, 10/Fr mg/m3 

při obsahu fibrogenní složky Fr  5 % a PELc 10 mg/m3. V daném případě nelze předpokládat 

významné koncentrace tuhých znečišťujících látek v pracovním prostředí navíc s vyšším obsahem 

fibrogenní složky. Dle přílohy č. 3 nař. vl. 361/2007 Sb. jsou půdní prachy uvedeny v tabulce č. 3 

- Prachy s převážně nespecifickým účinkem a hodnota PELc je pro ně uvedena 10 mg/m3.  

Hluk 

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 

nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické 

důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

 akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 

poškozením sluchu 

 funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 

současného posunu sluchového prahu 

 funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 

 funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového 

cyklu 

 funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které 

je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 

 funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 

v oblasti pracovního výkonu 

 funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 
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Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Hygienický limit pro 

osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 3 odst. 1) vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s,  

pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je 

vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro 

tvůrčí práci rutinní povahy včetně velínu (§ 3 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.  

Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a 

skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci 2, kde hluk nevzniká pracovní činností 

vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto 

pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 70 dB.  

Vibrace 

Vlastní technologie je zdrojem vibrací z točivých a lineárních pohonů bez přenosu na 

okolí. Vliv zanedbatelný. 

 

Při uvedení ZEVO Mělník do provozu doporučuje zpracovatel dokumentace provést 

měření pracovního prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

 

Životní prostředí 

Ovzduší  

Emise znečišťujících látek - realizací záměru dochází k významným změnám emisí do 

ovzduší, jak je dokumentováno v dokumentaci kap. B.III.1. 

Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění 

vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém 

čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy 

zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). 

Stávající úroveň kvality ovzduší v okolí záměru v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována 

v kapitole C.2.1, podrobnější informace pak z hlediska širší oblasti v rozptylové studii - příloha 3. 

Je zřejmé, že z hlediska sledovaných škodlivin jsou v zájmovém území záměru překračovány 

platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb. pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36-té 

denní koncentrace PM10.  

Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie (příloha 3.1), která se zabývá 

těmito hodnocenými znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5, 

NO2, NOx, SO2, CO, NH3, TOC a dále  benzo(a)pyren, As, Cd, a Ni v PM10; Pb a Hg; HCl, HF, Σ 

Cd, Tl; Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V; PCDD/F a PCB. 

Současný stav je representován charakteristikou provozu EMĚ v letech 2011 - 2015, 

včetně roční výše emisí – varianta A výpočtu imisní zátěže v RS (pro „Zařízení pro energetické 

využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“) - v dalším označeno jako stav A - výchozí - 

srovnávací. 

Budoucí stavy z hlediska další koncepce programu (útlumu výroby) lze charakterizovat 

takto: 
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Koncepce předpokládá, že pro zajištění výroby v souladu s legislativou v ochraně ovzduší 

spolu s útlumem některých zdrojů (provozem v režimu záložního zdroje, příp. úplným 

odstavením) realizovat následující alternativní opatření: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepelném příkonu 150 MW  

- a tuto v následných letech provozovat jako záložní a špičkovací zdroj a v případě nedostatku 

tepelného výkonu jako doplněk k základnímu zdroji EMĚ I a zdrojům EMĚ II, III v režimu 

záložního zdroje 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat nový fluidní kotel o tepelném příkonu 334 MW - a 

tento v následných letech provozovat spolu s EMĚ I v základním zatížení, plynovou kotelnou 

v režimu záložního a špičkovacího zdroje a EMĚ III v režimu záložního zdroje.  

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu a současně provozovat fluidní kotel 

a EMĚ I v základním zatížení a plynovou kotelnu v režimu záložního a špičkovacího zdroje. 

Stav 2024 je zároveň hodnocen v rozptylové studii (příloha 3.1) jako výpočtová varianta 

D. 

Realizací záměru v rámci programu (útlumu výroby) EMĚ dojde k obecnému snížení 

emisí, jak je uvedeno v dokumentaci v kapitole B.III.1. 

Hluk 

Vliv záměru ZEVO Mělník v kontextu celé EMĚ byl posouzen Akustickou studií – 

příloha 4.1 a 4.2 dokumentace. Výpočtem bylo zjištěno, že stávající ani budoucí stav provozu 

areálu Elektrárny Mělník nebude překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb, ve 

všech sledovaných bodech hygienické limity hluku pro denní i noční dobu dle nařízení vlády 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. Pro účely posouzení budoucího stavu ve výpočtech stávajícího stavu již není uvažován 

provoz chladicí věže, který bude ukončen v roce 2020. 

 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel 

Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek 

prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro 

hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. 

Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, 

Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy 

hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby 

k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.  

Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší 

záměrem a hluk.  

Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno oprávněnou osobou - Ing. Olga Krpatová - 

příloha 5 a to v případě imisního zatížení porovnáním stávajícího stavu, který je representován 

průměrným stavem 2011-2015, a konečným stavem po realizaci ZEVO Mělník na základě 

výsledků rozptylové studie - příloha 3.1 dokumentace.  

V případě akustické zátěže je brán stávající a budoucí stav dle akustické studie zpracované 

Ing. Petrem Havránkem ze společnosti Greif-akustika, s.r.o. (příloha 4.1, 4.2 dokumentace).  

Ze závěru hodnocení zdravotních rizik uvádíme: 
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Posouzení vlivů na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik imisních škodlivin 

v ovzduší vychází z předložené rozptylové studie zpracované společností ORGREZ, Divize 

kontroly imise a paliv, se sídlem Budovatelů 2531, 434 01 Most v září 2017. Z emisní bilance 

vyplývá, že v roce 2024 po realizaci záměru dojde oproti průměrným hodnotám z let 2011 až 

2015 k významnému snížení emisí všech prezentovaných škodlivin vyjma amoniaku, který bude 

emitován až ve výhledovém stavu. 

Posouzení vlivů imisních škodlivin na veřejné zdraví bylo provedeno pro stav A: 

Současnost – dosavadní provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III v letech 2011 až 2015 a pro stav D: 

ZEVO – předpoklad provozu od roku 2024 (EMĚ I standardní provoz, EMĚ II a EMĚ III 

odstavení z provozu, plynová kotelna režim špičkového a záložního zdroje, fluidní kotel 

standardní provoz, ZEVO standardní provoz včetně příspěvku liniových zdrojů uvnitř areálu 

EMĚ) pro zvláštní referenční body v nejbližším okolí EMĚ.  

Podrobně byly vyhodnoceny následující škodliviny na základě výběru provedeného v 

kapitole 3.1. Výběr škodlivin k hodnocení: PM10 a PM2,5, NO2, SO2, těžké kovy (As, Cd, Ni,Cr6+), 

benzen, benzo(a)pyren, NH3, HCl, HF, PCB a PCCD/F. 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že realizací záměru dojde oproti současnému stavu 

k poklesu imisních příspěvků u PM10, PM2,5, NO2, SO2, As, Pb, TOC, HF, PCDD/F v okolí 

záměru s pozitivním vlivem na imisní situaci a na veřejné zdraví. Dále dojde u některých 

výpočtových bodů k poklesu a u některých výpočtových bodů k nárůstu imisních příspěvků Cd, 

Ni, Hg, sumy kovů Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V, PCB v okolí záměru a k nárůstu 

imisních příspěvků u CO, NH3, BaP, sumy kovů Cd+Tl, HCl v okolí záměru. Z posouzení vlivů 

na veřejné zdraví vyplynulo, že nárůst imisních příspěvků Cd, Ni, Hg, sumy kovů Sb + As + Pb + 

Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V, PCB, CO, NH3, BaP, sumy kovů Cd+Tl, HCl a nově emitované 

příspěvky amoniaku nebudou představovat zdravotní riziko pro obyvatelstvo.   

Z hlediska zdravotního rizika bylo vyhodnoceno i pozadí jednotlivých škodlivin, kdy byla 

zhodnocena stávající imisní situace v posuzované lokalitě. Pozadí průměrných ročních imisních 

koncentrací frakcí PM10 a PM2,5 je spojeno s mírně zvýšenými zdravotními riziky na základě 

nejnovějších informací WHO, které vycházejí z výsledků evropských epidemiologických studií 

podobně jako na řadě míst v České republice. K bližšímu kvantitativnímu odhadu dlouhodobého 

vlivu suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5 na lidské zdraví v rámci tohoto hodnocení byly 

využity výsledky projektu HRAPIE, které vycházejí z epidemiologických studií u velkých 

souborů obyvatel. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici vztahy ke 

kvantitativnímu vyhodnocení chronického účinku NO2 a SO2 na lidské zdraví, tak na základě 

doporučení WHO je riziko NO2 a SO2 vyhodnoceno na základě ročních průměrných koncentrací 

suspendovaných částic s předpokladem, že v tomto riziku je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve 

venkovním ovzduší včetně NO2 a SO2. WHO na základě nových doporučení z principu předběžné 

opatrnosti považuje za potenciální zdravotní riziko již expozici SO2 v úrovni výrazně nižší než je 

současný imisní limit pro denní koncentrace SO2. Z uvedeného vyplývá, že krátkodobé výkyvy 

současných pozaďových denních koncentrací SO2 dosahované za nepříznivých rozptylových 

podmínek se mohou spolupodílet společně se suspendovanými částicemi na celkových 

nepříznivých zdravotních účincích především u citlivější části populace.  

Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v lokalitě se pohybuje řádově 

v úrovni přijatelného karcinogenního rizika, kdy není zároveň překračována mez společensky 

přijatelného rizika prezentovaná platným imisním limitem ČR pro benzen. V případě pozadí 

průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu není překračován platný imisní limit 

ČR pro benzo(a)pyren u 11 referenčních bodů z 32 referenčních bodů, a tudíž není překračována 

ani mez společensky přijatelného rizika a u 21 referenčních bodů z 32 referenčních bodů je 

překračován platný imisní limit ČR pro benzo(a)pyren, a tudíž je překračována mez společensky 

přijatelného rizika podobně jako na řadě míst v České republice.  
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Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací těžkých kovů (arsenu, kadmia, niklu, 

šestimocného chromu) nepředstavuje riziko chronických toxických účinků, ani karcinogenních 

účinků. Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací olova a rtuti nepředstavuje riziko 

chronických toxických účinků na obyvatelstvo. Pozadí oxidu uhelnatého CO a amoniaku 

nepředstavuje riziko akutních účinků na obyvatelstvo. 

Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací HCl, HF, PCB a PCDD/F není v České 

republice v současné době na monitorovacích stanicích měřeno. Referenční hodnoty použité pro 

hodnocení zdravotního rizika HCl a HF poskytují dostatečnou rezervu a lze tedy konstatovat, že i 

určité hypotetické pozadí těchto látek nebude představovat významné toxické zdravotní riziko pro 

obyvatelstvo. Z orientačních výpočtů pro pozadí PCDD/F a PCB, které uvádí WHO ve svých 

materiálech, vyplývá, že tyto uváděné koncentrace nepředstavují riziko karcinogenních účinků pro 

obyvatelstvo. 

 

Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví 

Z posouzení akustické situace stacionárních zdrojů, která vychází z předložené akustické 

studie zpracované Ing. Petrem Havránkem ze společnosti Greif-akustika, s.r.o. v červnu 2017, 

vyplývá, že příspěvky hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem záměru 

v  denní době i v noční době nepředstavují nepříznivé zdravotní účinky.  K ověření výsledků 

akustického posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže v nejbližším 

chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

Dále byl posouzen vliv silniční dopravy a železniční dopravy, který vychází z hlukové 

studie liniových zdrojů v rámci zajištění koncepce lokality EMĚ zpracované Ing. Petrem 

Havránkem ze společnosti Greif-akustika, s.r.o. v říjnu 2017. Pro posouzení vlivu automobilové 

dopravy v souvislosti s budoucím provozem ZEVO Mělník v areálu Elektrárny Mělník byla 

zvolena varianta dopravní trasy, která zahrnuje ideový návrh nové dopravní silniční infrastruktury 

dle návrhu ČEZ a.s. V hlukové studii je uvedeno, že téměř u většiny výpočtových bodů jsou 

překračovány hygienické limity ze silniční dopravy stanovené pro komunikace III. třídy, v Cítově 

i u komunikace II. třídy. V hlukové studii jsou navrhovány následující protihluková opatření: 

protihlukové stěny, „tichý“ asfalt, snížení rychlosti. Výpočty hlučnosti jsou provedeny bez těchto 

navržených protihlukových opatření.  

Z orientačního kvalitativního zhodnocení hluku ze silniční dopravy vyplývá, že pro 

stávající stav v roce 2016 a pro budoucí stav v roce 2024 ze 17 zvolených výpočtových bodů jsou 

u 11 zvolených výpočtových bodů překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých 

účinků hluku pro obtěžování hlukem z dopravy, u 9 zvolených výpočtových bodů jsou 

překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro zhoršenou 

komunikaci řečí, u 7 zvolených výpočtových bodů je překračována prahová hodnota 60 dB, kdy 

můžeme předpokládat zvýšené riziko kardiovaskulárních účinků při dlouhodobém působení hluku 

ze silniční dopravy (zvýšení rizika infarktu myokardu) a u 11 zvolených výpočtových bodů jsou 

překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro zvýšené užívání 

sedativ a léků k navození spánku a pro horší kvalitu spánku včetně rušení spánku. 

Z orientačního kvalitativního zhodnocení hluku ze silniční dopravy vyplývá, že pro 

budoucí stav 2024 při zprovoznění nových komunikací bez ZEVO, pro budoucí stav 2024 při 

zprovoznění nových komunikací se  ZEVO vše po silnici i pro kombinovanou dopravu ze 17 

zvolených výpočtových bodů jsou u 13 zvolených výpočtových bodů jsou překračovány prahové 

hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro obtěžování hlukem z dopravy, u 10 

zvolených výpočtových bodů jsou překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých 

účinků hluku pro zhoršenou komunikaci řečí, u 6 zvolených výpočtových bodů je překračována 

prahová hodnota 60 dB, kdy můžeme předpokládat zvýšené riziko kardiovaskulárních účinků při 



Část D                        Komplexní charakteristika a hodnocení možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

 122 

dlouhodobém působení hluku ze silniční dopravy (zvýšení rizika infarktu myokardu) a u 14 

zvolených výpočtových bodů jsou překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých 

účinků hluku pro zvýšené užívání sedativ a léků k navození spánku a pro horší kvalitu spánku 

včetně rušení spánku. 

Z orientačního kvalitativního zhodnocení hluku z železniční dopravy vyplývá, že ze 17 

zvolených výpočtových bodů jsou u 5 zvolených výpočtových bodů překračovány prahové 

hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro obtěžování hlukem z dopravy, u 2 zvolených 

výpočtových bodů jsou překračovány prahové hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku 

pro zhoršenou komunikaci řečí a u 13 zvolených výpočtových bodů jsou překračovány prahové 

hodnoty prokázaných nepříznivých účinků hluku pro zvýšené užívání sedativ a léků k navození 

spánku a pro horší kvalitu spánku včetně rušení spánku v obou výpočtových variantách. V případě 

orientačního kvantitativního vyhodnocení dopravy bylo zvoleno obtěžování hlukem ze silniční a 

železniční dopravy a subjektivní rušení spánku hlukem ze silniční a z železniční dopravy na 

základě vztahů expozice a účinku, které vycházejí z meta-analýzy zahraničních 

epidemiologických studií a doporučení v zemích EU. Vypočteny byly procenta osob vysoce 

obtěžovaných hlukem ze silniční a ze železniční dopravy a procenta osob silně rušených ze 

spánku vlivem silniční a železniční dopravy. 

Výsledky posouzení vlivů na veřejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a závěry 

posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uváděná v rozptylových 

studiích a v akustických studiích.  

 

Sociální a ekonomické důsledky 

Zařízení dle záměru, resp. změny záměru je situováno ve stávajícím areálu EMĚ, 

v průmyslové zóně. 

Realizací záměru se nepředpokládá změna počtu zaměstnanců.   

Na základě známých skutečností nelze předpokládat významné negativní sociální a 

ekonomické důsledky záměru. 

 

Narušení faktorů pohody 

K narušení faktorů pohody může výjimečně docházet v období zkušebního provozu po 

realizaci úprav dle záměru, kdy budou probíhat zkoušky jednotlivých technologických uzlů a 

technologie jako celku. V tomto období nelze vyloučit ojedinělé případy ovlivňování okolí.  

Vzhledem ke vzdálenosti obytných objektů lze však považovat tento vliv v trvalém 

provozu při respektování podmínek uvedených v předkládané dokumentaci za značně 

nepravděpodobný. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči 

změně klimatu 

Vlivy na ovzduší 

Modelový výpočet příspěvků záměru k celkové úrovni znečištění ovzduší byl proveden 

velmi podrobně v rámci dokumentace v rozptylové studii (příloha 3.1): 
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Referenční body (celkem 7 186 bodů) jsou v rozptylové studii zvoleny ve čtvercové síti 

s krokem po 1 x 1 km a jsou prakticky totožné s referenčními body prezentujícími úroveň 

znečištění ovzduší v letech 2011 až 2015 (ČHMÚ Praha). 

Pro tabelární hodnocení vlivu emisních zdrojů na okolní kvalitu ovzduší v rozptylové 

studii jsou výsledky výpočtu porovnávány v dílčích plošných entitách: 

 v členění podle okresů – 9 okresů včetně hlavního města Prahy, pokrývající okolí EMĚ do 

cca 40 km. 

 v členění podle CHKO - České středohoří, Český ráj, Kokořínsko, Křivoklátsko. 

 v členění podle sídel s více jak 10 000 obyvatel - Brandýs nad Labem, Čelákovice, Česká 

Lípa, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Litoměřice, Mělník, Milovice, Mladá Boleslav, 

Neratovice, Nový Bor, Nymburk, Poděbrady, Roudnice nad Labem, Říčany, Slaný. 

 v členění podle sídelních útvarů v blízkosti EMĚ v ploše cca 60 km2 - Bechlín, Brozánky, 

Býkev, Cítov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Beřkovice, Horní 

Počaply, Hořín, Chloumek, Jenišovice, Ješovice, Jeviněves, Kostomlaty pod Řípem, 

Křivenice, Liběchov, Libkovice pod Řípem, Mělník, Nové Tupadly, Počeplice, Podvlčí, 

Předonín, Račice, Strážnice, Štětí, Tupadly, Vlíněves, Želízy. 

 v členění podle zvláštních referenčních bodů v blízkosti EMĚ - Bechlín, Brozánky, 

Býkev, Cítov, Daminěves, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Beřkovice, Horní 

Počaply, Hořín, Chloumek, Jeníšovice, Ješovice, Jeviněves, Kostomlaty pod Řípem, 

Křivenice, Liběchov, Libkovice pod Řípem, Mělník - jih, Mělník – sever, Mělník – střed, 

Nové Tupadly, Počeplice, Podvlčí, Předonín, Račice, Strážnice, Štětí – jih, Štětí – střed, 

Tupadly, Vlíněves, Želízy. 

Rozptylová studie je pojmuta z hlediska širokého území. Ve vztahu k předmětné lokalitě 

záměru uvádíme dále hodnoty příspěvků v nejbližších obytných sídlech v okolí areálu EMĚ: 

 Stav A – Současnost – dosavadní provoz EMĚ I + EMĚ II + EMĚ III v letech 2011 až 

2015. 

 Stav D - ZEVO Mělník předpoklad v provozu od roku 2024, a současně provozovat nový 

fluidní kotel, a EMĚ I v základním zatížení a novou plynovou kotelnu v režimu 

záložního a špičkovacího zdroje 

Přehled výsledků rozptylové studie z hlediska příspěvků provozu EMĚ v ročních 

koncentrací příslušných hodnocených znečišťujících látek (v případě CO uveden maximální denní 

osmihodinový průměr): 

imisní situace µg/m3 - jedná se o průměr 2011-2015 

 

roční koncentrace PM10 roční koncentrace PM2,5 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

µg/m
3
 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

µg/m
3
 

A D A D 

Křivenice 25,48 0,1884 0,0305 19,00 0,1219 0,0199 

Horní Počaply 25,64 0,0996 0,0184 19,38 0,0571 0,0120 

Podvlčí 25,26 0,1322 0,0202 18,99 0,0854 0,0131 

Liběchov 25,52 0,1418 0,0221 19,00 0,0914 0,0143 

Dolní Beřkovice 25,90 0,0886 0,0133 18,95 0,0571 0,0086 

Počeplice 25,53 0,1111 0,0191 19,10 0,0717 0,0123 

 Imisní limit v µg/m
3
 

 40 25 µg/m
3
;
 
od 1.1.2020 20 µg/m

3
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roční koncentrace SO2 roční koncentrace NO2 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku 

v µg/m
3
 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

µg/m
3
 

A D A D 

Křivenice 

> 8 - 12 

3,923 0,527 15,77 0,624 0,163 

Horní Počaply 2,126 0,311 15,53 0,507 0,129 

Podvlčí 2,620 0,346 15,38 0,611 0,141 

Liběchov 2,857 0,381 15,53 0,507 0,140 

Dolní Beřkovice 1,816 0,228 16,56 0,486 0,104 

Počeplice 2,209 0,328 15,58 0,582 0,135 

 Imisní limit v µg/m
3
 

 

Pro ochranu zdraví lidí není 

stanoven; pro ochranu ekosystémů a 

vegetace 20 

40 

 

 

roční koncentrace NOx 
maximální denní osmihodinový průměr 

CO 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku 

v µg/m
3
 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

µg/m
3
 

A D A D 

Křivenice 

> 19,5 - 24 

3,327 0,829 - 24,948 25,066 

Horní Počaply 1,697 0,533 - 16,703 20,043 

Podvlčí 2,238 0,563 - 16,722 20,868 

Liběchov 2,417 0,601 - 17,518 21,975 

Dolní Beřkovice 1,495 0,366 - 11,039 16,715 

Počeplice 1,890 0,531 - 17,173 20,117 

 Imisní limit v µg/m
3
 

 

Pro ochranu zdraví lidí není 

stanoven; pro ochranu ekosystémů a 

vegetace 30 

10 000 

 

čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace benzo(a)pyrenu roční koncentrace As 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D A D 

Křivenice 1,110 0,000236 0, 000348 2,13 0,1447 0,0909 

Horní Počaply 1,060 0,000123 0, 000261 2,16 0,0812 0,05912 

Podvlčí 1,000 0,000158 0, 000256 2,10 0,0870 0,06196 

Liběchov 1,080 0,000172 0, 000260  2,11 0,0962 0,06676 

Dolní Beřkovice 1,170 0,000032 0, 000161 2,15 0,0599 0,04060 

Počeplice 1,040 0,000129 0, 000238 2,15 0,0835 0,05987 

 Imisní limit 

 
pro celkový obsah znečišťující látky v 

částicích PM10 – 1 ng/m
3
 

pro celkový obsah znečišťující látky v 

částicích PM10 – 6 ng/m
3
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čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace Cd roční koncentrace Ni 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D  A D 

Křivenice 0,53 0,01998 0,02158 1,06 0,0557 0,0501 

Horní Počaply 0,53 0,01018 0,01515 1,02 0,0298 0,0363 

Podvlčí 0,52 0,01264 0,01539 1,01 0,0357 0,0356 

Liběchov 0,53 0,01389 0,01595 1,04 0,0391 0,0373 

Dolní Beřkovice 0,53 0,00874 0,00981 1,07 0,0247 0,0237 

Počeplice 0,51 0,01060 0,01426 1,03 0,0309 0,0331 

 Imisní limit v ng/m
3
 

 
pro celkový obsah znečišťující látky v 

částicích PM10 – 5 ng/m
3
 

pro celkový obsah znečišťující látky v 

částicích PM10 – 20 ng/m
3
 

 

čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace Pb roční koncentrace Hg 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D A D 

Křivenice 5,55 0,1905 0,1238 - 0,0943 0,0720 

Horní Počaply 5,68 0,1019 0,0754 - 0,0505 0,0539 

Podvlčí 5,45 0,1212 0,0827 - 0,0646 0,0529 

Liběchov 5,55 0,1330 0,0886 - 0,0702 0,0539 

Dolní Beřkovice 5,71 0,0839 0,0560 - 0,0450 0,0098 

Počeplice 5,71 0,1057 0,0768 - 0,0527 0,0497 

 Imisní limit v ng/m
3
 

 500 Není stanoven 

 

čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace Σ Cd, Tl;  
roční koncentrace Σ Sb, As, Pb, Cr, 

Co, Cu, Mn, Ni, V; 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D A D 

Křivenice - 0,01959 0,03405 - 0,5301 0,6180 

Horní Počaply - 0,00961 0,02573 - 0,2748 0,4422 

Podvlčí - 0,01265 0,02517 - 0,3533 0,4440 

Liběchov - 0,01386 0,02551 - 0,3844 0,4595 

Dolní Beřkovice - 0,00847 0,01582 - 0,2368 0,2831 

Počeplice - 0,01069 0,02347 - 0,3071 0,4162 

 Imisní limit  

 Není stanoven Není stanoven 
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čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace HCl*) roční koncentrace HF**) 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D A D 

Křivenice - 0,006 220 0,008 580 - 0,045 457 0,011 306 

Horní Počaply - 0,002 973 0,005 991 - 0,026 068 0,006 577 

Podvlčí - 0,003 803 0,006 064 - 0,037 211 0,007 344 

Liběchov - 0,004 213 0,006 264 - 0,038 164 0,008 019 

Dolní Beřkovice - 0,002 520 0,003 846 - 0,024 915 0,004 821 

Počeplice - 0,003 296 0,006 064 - 0,029 256 0,007 344 

 Imisní limit  

 Není stanoven Není stanoven 

*) anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako HCl 

**) anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF 

 

čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace PCDD/F roční koncentrace PCB 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D A D 

Křivenice - 3,681E-07 2,578E-07 - 7,99E-08 8,69E-08 

Horní Počaply - 1,976E-07 1,665E-07 - 4,20E-08 6,03E-08 

Podvlčí - 2,206E-07 1,763E-07 - 5,91E-08 6,17E-08 

Liběchov - 2,748E-07 1,882E-07 - 6,22E-08 6,40E-08 

Dolní Beřkovice - 5,47E-08 1,146E-07 - 3,97E-08 3,93E-08 

Počeplice - 2,206E-07 1,646E-07 - 4,68E-08 5,66E-08 

 Imisní limit  

 Není stanoven Není stanoven 

 

čtverec 1 x 1 km 

roční koncentrace TOC 

imisní 

situace 

ng/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

ng/m
3
 

A D 

Křivenice - 358,46 172,23 

Horní Počaply - 186,63 95,27 

Podvlčí - 250,13 109,85 

Liběchov - 267,44 121,51 

Dolní Beřkovice - 167,45 73,07 

Počeplice - 208,13 100,22 

 Imisní limit  

 Není stanoven 

 

Ve všech případech je ve výpočtové sítí dosahováno maximálního příspěvku EMĚ 

v Křivenicích. 
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Obdobně lze uvést i výsledky krátkodobých koncentrací znečišťujících látek – realizací 

záměru dochází obecně k jejich snížení proti stávajícímu stavu. 

Podle výsledků rozptylové studie dochází tedy realizací záměru ve všech sledovaných 

znečišťujících látkách k snížení imisní zátěže a to i v bezprostředním okolí záměru, s výjimkou 

amoniaku, který lze považovat za novou škodlivinu emitovanou do ovzduší ve srovnání se stavem 

A -  v souvislosti s probíhající realizací DeNOx kotlů EMĚ I. a DeNOx nového fluidního kotle dle 

záměru „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“, a v rámci posuzovaného 

záměru ZEVO Mělník. 

 

Z hlediska krátkodobých koncentrací uvádíme příspěvky záměru k maximální hodinové 

koncentraci amoniaku z rozptylové studie - jedná se o znečišťující látku s možnými pachovými 

účinky: 

čtverec 1 x 1 km 

max. hodinová koncentrace NH3 

imisní 

situace 

µg/m
3
 

koncentrace příspěvku v 

µg/m
3
 

A D 

Křivenice - - 3,57 

Horní Počaply - - 1,97 

Podvlčí - - 1,80 

Liběchov - - 2,51 

Dolní Beřkovice - - 2,01 

Počeplice - - 1,76 

 Imisní limit  

 Není stanoven 

Krátkodobé (hodinové) koncentrace amoniaku lze očekávat v okolí záměru za nejméně 

příznivých podmínek, které v daném roce nemusí nastat, do 5,3 µg/m3 (Strážnice). Imisní limit pro 

amoniak není stanoven. Není uveden v seznamu referenčních koncentrací znečišťujících látek, 

zveřejněného na stránkách SZÚ. Pro pracovní prostředí dle nařízení vlády 361/2007 Sb. je uveden 

přípustný expoziční limit 14 mg.m-3. 

Nejnižší zjištěný čichový práh amoniaku 28 g/m3 - realizace záměru s příspěvkem na 

úrovni jednotek mikrogramů tedy nepřinese pachové vjemy.  

Realizace záměru přináší absolutní snížení emisí ve všech sledovaných znečišťujících 

látkách v rozptylové studii proti srovnávacímu stavu (2011-2015), jak vyplývá z následující 

tabulky (NH3 je nová znečišťující látka v souvislosti s realizací záměru a v souvislosti 

s opatřeními probíhajícími v EMĚ): 
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 Celá EMĚ podíl roku 2024 

na stavu 2011-

2015 v % jednotka 2011 až 2015 2016 
předpoklad 

2024 

výroba tepla TJ/rok 45 601 40 804 19 380 42,5 

Emise      

Tuhé znečišťující 

látky 

PM10 t/rok 386,699 
 

11,9 15,6 

PM2,5 t/rok 250,217 12,0 15,6 

Oxid siřičitý t/rok 7 000,233 5545,04 827,84 11,8 

NOx (jako NO2) t/rok 6 343,310 4791,10 1198,84 18,9 

NO2 t/rok 317,165  59,94 18,9 

Oxid uhelnatý t/rok 733,097 968,039 667,63 91,1 

HCl t/rok 9,388 12,441 8,56 91,2 

HF t/rok 130,774 44,616 16,03 12,3 

NH3 t/rok - - 64,85 - 

As v PM10  kg/rok 256,043 52,21 175,11 68,4 

Cd v PM10 kg/rok 32,239 14,412 21,23 65,8 

Ni v PM10 kg/rok 98,975 184,825 59,21 59,8 

Pb  kg/rok 334,797 221,212 172,47 51,5 

Hg kg/rok 182,820 176,276 75,32 41,2 

∑Cd+Tl kg/rok 32,907 - 29,85 90,7 

∑Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu

+Mn+Ni+V 
kg/rok 1 107,1 

- 713,27 64,4 

B(a)P v PM10 kg/rok 0,429 0,937 0,298 69,5 

PCB g/rok 0,18 - 0,074 41,1 

PCDD/F g/rok 0,78 - 0,347 44,5 

TOC t/rok 735,511 - 231,569 31,5 

Nutno upozornit na skutečnost, že stávající stav emisí EMĚ (2011 - 2015) – výpočtová 

varianta A rozptylové studie - je hodnocen na základě reálných hodnot, budoucí stav - varianta D 

- pak na základě max. uvažovaných konzervativních emisních koncentrací. Skutečné emisní 

koncentrace budou tedy reálně nižší – znamená to, že i budoucí stav dle záměru z hlediska kvality 

ovzduší ovlivněný EMĚ bude nižší. 

Součástí dokumentace je i rozptylová studie silniční dopravy v okolí EMĚ (příloha 3.2 

dokumentace).  

V současné době jsou uvažovány tři ideové trasy napojení silničních komunikací na 

ZEVO Mělník. Pro posuzování souvisejícího vlivu dopravy se záměrem ZEVO Mělník (vliv na 

ovzduší, vliv na akustickou situaci) byla jako reprezentativní model zvolena ideová trasa C 

dopravy i když je zřejmé, že žádná z ideových tras není dosud stabilizovaná. Blíže viz kapitola 

B.II.3 dokumentace a příloha 10 - Dopravní model. 

V rozptylové studii k silniční dopravě řešeno ve výpočtových variantách: 

 Stav A – Současnost – počty vozidel dle dat odhadu počtu vozidel roku 2016 - stávající 

silniční dopravní síť. 

 stav BO – Bez ZEVO Mělník odhad provozu v roce 2024 bez provozu nákladních vozidel se 

související dopravou pro (stav roku 2024 odhadnutý pouze z meziroční změny skladby a počtu 

vozidel) - nová silniční dopravní síť  



Část D                        Komplexní charakteristika a hodnocení možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

 129 

 Stav B – ZEVO Mělník odhad provozu od roku 2024 (ZEVO standardní provoz) se související 

dopravou směsného komunálního odpadu výhradně nákladními automobily - nová silniční 

dopravní síť - doprava do ZEVO Mělník trasa C 

 Stav C – ZEVO Mělník odhad provozu od roku 2024 (ZEVO standardní provoz) 

s kombinovanou dopravou směsného komunálního odpadu jak nákladními automobily, tak 

po železnici. - nová silniční dopravní síť - doprava do ZEVO Mělník trasa C 

 

Rozptylová studie z  dopravy na veřejných komunikacích v okolí EMĚ, včetně silnice I/16, 

řeší orientačně imisní zátěž z hlediska následujících škodlivin: frakce suspendovaných částic PM10 a 

PM2,5, oxidu dusičitého NO2, oxidu siřičitého SO2, oxidu uhelnatého CO, benzenu, benzo(a)pyrenu.  

Jedná se o orientační posouzení jak veškerá silniční doprava (nákladní i osobní auta) v okolí 

EMĚ ve stávajícím a budoucím stavu (s realizací ZEVO Mělník) může významně ovlivnit kvalitu 

ovzduší. Skutečný vliv bude záviset na konečném řešení dopravní silniční situace Krajským úřadem 

Středočeského kraje v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník. 

Z hlediska budoucího stavu: 

Pokud uvažujeme vliv související dopravy se ZEVO Mělník ve vztahu ke stavu BO jako 100 

% imisní zátěže, pak dostáváme pro řešenou oblast následující porovnání: 

znečišťující 

látka 

průměrování BO B C 

% 

PM10 
roční průměr 100 102,3 100,9 

max. 36-tá  denní  100 102,5 101,4 

PM2,5 roční průměr 100 102,6 101,4 

SO2 

roční průměr 100 101,2 100,5 

max. 4-tá denní 100 100,6 100,2 

max. 25-tá hodinová 100 100,3 100,1 

NOx 
roční průměr 100 102,7 101,0 

max.19-tá hodinová 100 101,3 100,6 

CO maximální denní osmihodinový průměr 100 101,2 100,5 

B(a)P roční průměr 100 102,5 101,3 

benzen roční průměr 100 101,6 100,8 

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní zátěž ze silniční dopravy v řešeném 

území je obecně významná, což je způsobeno především velkou frekvencí dopravy na silnici I/16, 

kde však příspěvek frekvence dopravy nákladních aut souvisejících se ZEVO Mělník je podle 

dopravního modelu nízký - ve výpočtové variantě B - 4,4 %, ve výpočtové variantě C - 1,7 %. 

 K zvýšení imisní zátěže území dojde i v případě nerealizace ZEVO Mělník v důsledku 

uvažovaného obecného nárůstu frekvence dopravy na veřejných komunikacích a to v případě 

PM10, PM2,5, SO2 a benzo(a)pyrenu; v případě NO2 a benzenu dojde poklesu (podle příslušných 

emisních koeficientů dle MEFA 13, Verze 1.0.7 pro jednotlivé časové horizonty a složení 

vozového parku). 

Z výsledků rozptylové studie dále vyplývá, že logicky je vliv silniční dopravy na imisní 

zátěž nižší v případě kombinované dopravy odpadů (stav C) do ZEVO Mělník.  

Realiazací záměru ZEVO Mělník v případě související dopravy do ZEVO po silnici dojde 

k mírnému zvýšení imisního zatížení zájmového území. Skutečný příspěvek k imisní zátěži 

dopravou bude mezi výpočtovou variantou B a C. 
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I při konečné volbě nové dopravní silniční infrastruktury odlišné od uvažované dopravní 

trasy pro ZEVO v rozptylové studii nelze očekávat významně jiné ovlivnění kvality ovzduší 

dopravou související se ZEVO Mělník. 

 

Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze vzhledem k významnému snížení emisí z výroby 

charakterizovat jako významný, pozitivní a dlouhodobý. 

 

Vlivy na klima 

Hodnoceno samostatnou studií v příloze 8 dokumentace, realizací záměru dochází 

k významnému poklesu vlivu EMĚ na klimatickou situaci v blízkém i širším okolí. 

Mitigační a adaptační opatření k záměru nejsou zapotřebí. 

Vliv záměru na klima lze charakterizovat jako významný, pozitivní a dlouhodobý. 

 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
 (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů) 

Vliv záměru v kontextu celé EMĚ byl posouzen Akustickou studií – příloha 4.1 

dokumentace. 

Celková situace v lokalitě s vyznačením měřicích a výpočtových bodů: 

 

 

MB 01 

MB 07 

MB 04 

MB 05 

MB 06 
MB 03 

MB 02 

Areál firmy 
RIGIPS 

Areál EMĚ  

Areál firmy 
YTONG 

Podvlčí 

MB 08 

MB 06 

MB 04 

MB 04 B 
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Měřicí a 

výpočtové 

body 

Popis 

Výška 

bodu  

nad zemí 

Vzdálenost 

od zdroje 

hluku 

MB01 POČEPLICE – hranice pozemku rodinného domu č.p. 22 3 m cca 2100 m 

MB02 JEŠOVICE – hranice pozemku chatového objektu č. 0162 3 m cca 1600 m 

MB03 
LIBĚCHOV – hranice pozemku bytového domu č.p. 282, 

okraj parkoviště 
3 m cca 1500 m 

MB04 
HORNÍ POČAPLY – hranice pozemku rodinného domu  

č.p. 230 
3 m cca 1500 m 

MB04 B 
HORNÍ POČAPLY – hranice pozemku rodinného domu  

č.p. 265 
3 m cca 1200 m 

MB05 KŘIVENICE – hranice pozemku rodinného domu č.p. 7 3 m cca 400 m 

MB06 KŘIVENICE – hranice pozemku rodinného domu č.p. 28 3 m cca 340 m 

MB07 PODVLČÍ – hranice pozemku rodinného domu č.p. 4 3 m cca 1200 m 

MB08 
POČEPLICE – chatová oblast, hranice pozemku chatového 

objektu č.ev. 8 
3 m cca 650 m 

Kurzívou označené místa MB02 a MB08 nejsou chráněnými venkovními prostory staveb 

a slouží pouze pro informaci. 

V akustické studii byly uvažovány vstupy popsané v kapitole B.II.4 dokumentace a dále 

železniční a silniční doprava v areálu EMĚ.  

Související externí doprava se záměrem ZEVO Mělník v areálu EMĚ je posuzována v 

krajních stavech:  

- související doprava se ZEVO veškerá silniční 

- související doprava se ZEVO kombinovaná – z blízké vzdálenosti silniční, ostatní 

železniční doprava 

 Hodinová frekvence vlaků 

příjezd i odjezd 

denní frekvence nákladních 

aut příjezd i odjezd 

denní doba 6 

– 22 

noční doba 

22 – 6 

denní doba 6 

– 22 

noční doba 

22 – 6 

stávající stav 1,25 1,25 - - 

budoucí stav 

se ZEVO 

související doprava se 

ZEVO veškerá silniční 
0,583 0,583 130 0 

související doprava se 

ZEVO kombinovaná 
0,917 0,917 102 0 

 Stávající silniční doprava v areálu EMĚ není uvažována s ohledem na malou významnost 

zdroje.  

 

Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb  

ve sledovaných bodech – stávající stav: 

Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

LAeq,T (dB) 
Hygienický 

limit 

Denní doba Noční doba Den/noc 

MB01 
POČEPLICE - hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 22 

3 m 33,5 33,5 
50/40 

6 m 33,6 33,6 
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Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

LAeq,T (dB) 
Hygienický 

limit 

Denní doba Noční doba Den/noc 

MB02 
JEŠOVICE - hranice pozemku 

chatového objektu č. 0162 
3 m 40,2 40,2 --- 

MB03 

LIBĚCHOV - hranice pozemku 

bytového domu č.p. 282, okraj 

parkoviště 

3 m 33,7 33,7 
50/40 

6 m 33,8 33,8 

MB04 
HORNÍ POČAPLY - hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 230 

3 m 37,5 37,5 
50/40 

6 m 37,5 37,5 

MB04 B 
HORNÍ POČAPLY - hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 265 

3 m 39,4 39,4 
50/40 

6 m 39,5 39,5 

MB05 
KŘIVENICE - hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 7 

3 m 39,5 39,5 
50/40 

6 m 39,8 39,8 

MB06 
KŘIVENICE - hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 28 

3 m 38,3 38,3 
50/40 

6 m 38,5 38,5 

MB07 
PODVLČÍ - hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 4 

3 m 39,4 39,4 
50/40 

6 m 39,4 39,4 

MB08 

POČEPLICE – chatová oblast, 

hranice pozemku chatového objektu 

č.ev. 8 

3 m 44,1 44,1 --- 

Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb  

ve sledovaných bodech – budoucí stav, provoz od roku 2024 - výpočtová varianta související 

dopravy se ZEVO silniční - maximální možný stav: 

Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

LAeq,T (dB) 
Hygienický 

limit 

Denní doba Noční doba Den/noc 

MB01 
POČEPLICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 22 

3 m 33,8 33,3 
50/40 

6 m 33,8 33,3 

MB02 
JEŠOVICE – hranice pozemku 

chatového objektu č. 0162 
3 m 38,7 38,5 --- 

MB03 

LIBĚCHOV – hranice pozemku 

bytového domu č.p. 282, okraj 

parkoviště 

3 m 33,2 31,2 
50/40 

6 m 33,2 31,3 

MB04 
HORNÍ POČAPLY – hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 230 

3 m 38,3 37,6 
50/40 

6 m 38,4 37,6 

MB04 B 
HORNÍ POČAPLY – hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 265 

3 m 40,1 39,7 
50/40 

6 m 40,1 39,7 

MB05 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 7 

3 m 39,6 32,0 
50/40 

6 m 39,8 32,2 

MB06 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 28 

3 m 34,3 32,8 
50/40 

6 m 34,6 32,9 

MB07 PODVLČÍ – hranice pozemku 3 m 39,1 37,2 50/40 
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Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

LAeq,T (dB) 
Hygienický 

limit 

Denní doba Noční doba Den/noc 

rodinného domu č.p. 4 6 m 39,2 37,2 

MB08 

POČEPLICE – chatová oblast, 

hranice pozemku chatového objektu 

č.ev. 8 

3 m 44,1 43,9 --- 

Vypočítané hladiny akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb  

ve sledovaných bodech – budoucí stav, provoz od roku 2024 - výpočtová varianta související 

dopravy se ZEVO kombinovaná – z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční doprava - 

maximální možný stav: 

Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

LAeq,T (dB) 
Hygienický 

limit 

Denní doba Noční doba Den/noc 

MB01 
POČEPLICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 22 

3 m 33,7 33,3 
50/40 

6 m 33,7 33,3 

MB02 
JEŠOVICE – hranice pozemku 

chatového objektu č. 0162 
3 m 38,6 38,5 --- 

MB03 

LIBĚCHOV – hranice pozemku 

bytového domu č.p. 282, okraj 

parkoviště 

3 m 32,9 31,3 
50/40 

6 m 32,9 31,3 

MB04 
HORNÍ POČAPLY – hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 230 

3 m 38,3 37,6 
50/40 

6 m 38,3 37,6 

MB04 B 
HORNÍ POČAPLY – hranice 

pozemku rodinného domu č.p. 265 

3 m 40,1 39,8 
50/40 

6 m 40,1 39,8 

MB05 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 7 

3 m 38,9 32,3 
50/40 

6 m 39,0 32,4 

MB06 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 28 

3 m 34,1 32,9 
50/40 

6 m 34,3 33,0 

MB07 
PODVLČÍ – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 4 

3 m 38,7 37,1 
50/40 

6 m 38,8 37,1 

MB08 

POČEPLICE – chatová oblast, 

hranice pozemku chatového objektu 

č.ev. 8 

3 m 44,0 43,8 --- 

Hygienický limit LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu a hygienický limit LAeq,1h = 40 dB pro 

noční dobu je dle modelového výpočtu splněn ve všech výpočtových bodech a úrovních. 

Oba mezní posuzované stavy související externí dopravy s ZEVO Mělník při současném 

působení stacionárních zdrojů hluku se příliš neliší, výhodnější je výpočtová varianta související 

dopravy se ZEVO kombinovaná. Reálný stav bude mezi výpočtovými variantami veškerá silniční 

doprava silniční a z blízké vzdálenosti silniční, ostatní železniční doprava. 

Nové stacionární zdroje hluku, provozy spojené s plánovaným novým budoucím využitím 

lokality EMĚ, ZEVO Mělník, je třeba navrhovat a realizovat s  uvedenými akustickými parametry 

v kapitole B.III.4 (hluk) dokumentace. 
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V následující tabulce je ještě uvedeno srovnání stávajícího provozního stavu a budoucího 

provozního stavu ve všech sledovaných výpočtových bodech. V tabulce je vyčíslen rozdíl 

stávajícího a budoucího stavu. Kladné hodnoty vyjadřují zhoršení oproti původnímu (stávajícímu) 

stavu, záporné hodnoty vyjadřují zlepšení. 

Srovnání stávajícího a budoucího provozního stavu akustické zátěže z areálu EMĚ 

(související doprava se ZEVO silniční - z hlediska akustické zátěže méně příznivá): 

Výpočtový 

bod 
Objekt Výška 

Rozdíl mezi stávajícím a 

budoucím stavem Δ (dB) 

+ zhoršení / - zlepšení 

Denní doba Noční doba 

MB01 
POČEPLICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 22 

3 m +0,3 -0,2 

6 m +0,2 -0,3 

MB02 
JEŠOVICE – hranice pozemku chatového 

objektu č. 0162 
3 m -1,5 -1,7 

MB03 
LIBĚCHOV – hranice pozemku bytového 

domu č.p. 282, okraj parkoviště 

3 m -0,5 -2,5 

6 m -0,6 -2,5 

MB04 
HORNÍ POČAPLY – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 230 

3 m +0,8 +0,1 

6 m +0,9 +0,1 

MB04 B 
HORNÍ POČAPLY – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 265 

3 m +0,7 +0,3 

6 m +0,6 +0,2 

MB05 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 7 

3 m +0,1 -7,5 

6 m 0 -7,6 

MB06 
KŘIVENICE – hranice pozemku 

rodinného domu č.p. 28 

3 m -4,0 -5,5 

6 m -3,9 -5,6 

MB07 
PODVLČÍ – hranice pozemku rodinného 

domu č.p. 4 

3 m -0,3 -2,2 

6 m -0,2 -2,2 

MB08 
POČEPLICE – chatová oblast, hranice 

pozemku chatového objektu č.ev. 8 
3 m 0 -0,2 

 

I když v některých výpočtových bodech dojde dle modelu k mírnému zhoršení, tak ve 

všech bodech jsou splněny hygienické limity pro denní i noční dobu. 

 

Součástí dokumentace je rovněž Akustická studie liniových zdrojů v rámci zajištění 

koncepce lokality EMĚ v souvislosti se ZEVO Mělník (příloha 4.2. Dokumentace) - mimo areál 

EMĚ v dotčených chráněných prostorů staveb. 

Předmětem hlukové studie liniových zdrojů v rámci zajištění koncepce lokality EMĚ 

z října 2017 je vyhodnocení hluku ze silniční dopravy ve stávajícím stavu v roce 2016, 

v budoucím stavu v roce 2024, v budoucím stavu v roce 2024 po zprovoznění nových komunikací 

bez ZEVO, v budoucím stavu v roce 2024 po zprovoznění nových komunikací se ZEVO 

(výhradně automobilová doprava odpadů na energetické využití v ZEVO) a v budoucím stavu v 

roce 2024 po zprovoznění nových komunikací se ZEVO (automobilová doprava odpadů na 

energetické využití v ZEVO kombinovaná s železniční dopravou).  

Silniční a železniční doprava se posuzují odděleně, protože každý z těchto zdrojů hluku 

má stanoveny samostatné hlukové limity. 
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Pro zjištění reálné akustické situace ze silniční dopravy ve výchozím stavu bylo 

provedeno měření září - říjen 2017, které bylo použito pro vytvoření výpočetního modelu (příloha 

4.3. dokumentace). 

 

V následující tabulce je uvedeno stručné shrnutí výsledků akustické studie pro silniční 

dopravu ve stávajícím a v budoucím stavu při respektování dopravní trasy C (v bližším viz příloha 

4.2.) 

sídelní útvar hygienický limit současný stav*) předpokládaný stav 

po zprovoznění 

ZEVO Mělník 

opatření  

BECHLÍN komunikace III. 

třídy pro denní 

dobu 55 dB, pro 

noční dobu 45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(57,6/50,8 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 0,3 dB 

v denní době 

Možná 

protihlukov

á opatření u 

liniových 

zdrojů 

hluku jsou 

obecně 

protihlukov

é stěny, 

„tichý“ 

asfalt, nebo 

snížení 

rychlosti. 

CÍTOV 

 
komunikace II. 

třídy - pro denní 

dobu 60 dB, pro 

noční dobu 50 dB; 

komunikace III. 

třídy pro denní 

dobu 55 dB, pro 

noční dobu 45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(65,1/58,1 dB) 

 

 

zhoršení akustické 

situace o 0,3 až 1,6 

dB v denní době 

DOLNÍ 

BEŘKOVICE 

včetně 

usedlosti 

JOSEFKA 

pro denní dobu 55 

dB, pro noční dobu 

45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(58,7/51,9 dB) 

Josefka (66,8/60,5 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 0,1 až 1,9 

dB v denní době 

HNĚVICE pro denní dobu 55 

dB, pro noční dobu 

45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(66,2/59,4 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 0,1 v denní 

době 

HORNÍ 

POČAPLY 

pro denní dobu 55 

dB, pro noční dobu 

45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(63,7/56,8 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 0,1 až 0,3 

dB v denní době 

KŘIVENICE pro denní dobu 55 

dB, pro noční dobu 

45 dB 

v obci překračovány 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

(58,5/51,2 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 0,1 dB 

v denní době 

PODVLČÍ 

 

pro denní dobu 55 

dB, pro noční dobu 

45 dB 

plněny hygienické 

limity pro denní  

i noční dobu 

(43,6/35,9 dB) 

zhoršení akustické 

situace o 1,3 dB 

v denní době, 

hygienické limity pro 

denní i noční dobu 

budou plněny 

 

*) uvedeny maximální hodnoty dle Akustické studie - příloha 4.2. dokumentace 

 Realizací nové silniční dopravní struktury v území dojde k významným změnám 

v akustické zátěži. 
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 Příspěvek k akustické situaci ZEVO Mělník se v jednotlivých výpočtových bodech 

akustické studie činí pro případ související silniční dopravy veškeré - 0,0 - 1,9 dB, pro případ 

související silniční dopravy jen z blízké vzdálenosti 0,0 - 1,2 dB. 

Řešení dopravní silniční situace v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník je 

v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje, který tuto situaci řeší včetně navazující 

problematiky. 

V textu Akustické studie je uveden i komentář k možným protihlukovým opatřením, které 

slouží pro případné využití budoucím realizátorem nové silniční dopravní sítě. 

 

Dále je v Akustické studii (příloha 4.2. dokumentace) vyhodnocen hluk ze železnice ve 

stávajícím stavu v roce 2016 a v budoucím stavu související dopravy s provozem ZEVO - mimo 

areál EMĚ v dotčených chráněných prostorů staveb. 

Pro zjištění reálné akustické situace ze železniční dopravy ve výchozím stavu bylo 

provedeno měření září - říjen 2017, které bylo použito pro vytvoření výpočetního modelu (příloha 

4.4. dokumentace).  

Při výpočtu akustické zátěže je respektována stopa tratě 527 (mezi Hněvicemi a Dolními 

Beřkovicemi) a údaje o frekvenci dopravy na této trati poskytnuté Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, pro rok 2016.  

 Hodinová frekvence vlaků příjezd i odjezd 

denní doba 6 – 22 noční doba 22 – 6 

stávající stav 9 4,5 

budoucí stav 

se ZEVO 

související doprava se 

ZEVO kombinovaná 
6 3,05 

Podle provedeného výpočtu vlivem realizace záměru ZEVO Mělník nedojde ve 

výpočtových bodech ke zvýšení hluku akustické zátěže z extérní  železniční dopravy mimo areál 

EMĚ. V některých výpočtových bodech dojde dokonce k mírnému snížení hluku z železniční 

dopravy (o 0,1 - 0,2 dB). 

 

Vliv záměru ZEVO Mělník na akustickou situaci v okolí EMĚ lze považovat za 

akceptovatelný a dlouhodobý. 

Záměr není zdrojem vibrací ani známých rušivých vlivů. 

Jiné fyzikální a biologické účinky záměru nejsou známy. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

Způsob odvodňování se záměrem nemění.  

Spotřeba podzemní vody se proti stávajícímu stavu po realizaci záměru významně nemění, 

neboť se nepředpokládá významná změna v počtu pracovníků v EMĚ, ani významná změna 

v odběrech externích odběratelů. 

V souvislosti s koncepcí provozu elektrárenského komplexu EMĚ v budoucích letech (je 

založena na útlumu výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak 

dalších lokalit) dojde k významné změně ve spotřebě povrchové vody. 

Spotřeba povrchové vody (zdroj Labe), jak je uvedeno v kapitole B.II.2., se sníží proti 

stávajícímu stavu – 333 624 tis. m3/rok (průměr 2015 - 2016) na 102 681 tis. m3/rok v cílovém 

roce (včetně ZEVO Mělník), což činí cca 30,8 % původního (výchozího) stavu. Nároky na 
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povrchovou vodu ZEVO Mělník tvoří cca 9,2 % předpokládané spotřeby vody v cílovém roce, 

přičemž se jedná o již odebranou povrchovou vodu pro EMĚ I.  

Celková produkce odpadních vod se sníží, jak je uvedeno v kapitole B.III.2, v souvislosti 

s  koncepcí provozu komplexu EMĚ v budoucích letech proti stávajícímu stavu - 324 719 tis. 

m3/rok (průměr 2015 - 2016) na 100 107 tis. m3/rok v cílovém roce (včetně nových spalovacích 

zdrojů a ZEVO Mělník), což činí cca 30,8 % původního stavu. V souvislosti se snížením 

produkce odpadních vod se bude snižovat i množství vypouštěného znečištění. V bilanci je 

počítáno se zachycenými dešťovými vodami ve vodním hospodářství EMĚ. Produkce odpadních 

vod z odkaliště Panský les se bude postupně snižovat hlavně v souvislosti s odstavením bloků 

EMĚ II a EMĚ III, a s postupující rekultivací. V bilancích je počítáno s produkcí odpadních vod 

z ČOV odsíření. V budoucím stavu již není počítáno s odluhem z chladící věže. 

Nepředpokládá se významná změna v produkci splaškových vod, neboť se nepředpokládá 

významná změna v počtu pracovníků v EMĚ, ani významná změna ve splaškových 

vodách   extérních dodavatelů do BOČV provozované v EMĚ. 

Způsob nakládání s vodami v EMĚ se nemění, jak již bylo uvedeno v kap. B.III.2, od roku 

2017 je obnoveno vypouštění vod z ČOV odsíření. 

V současné době tvoří vypouštěné vody z areálu EMĚ cca 97,7 % objemu odebíraných 

povrchových vod z Labe. Tento podíl zůstane zhruba i v budoucnosti zachován. 

Z hlediska sledovaných ukazatelů nedochází v současném stavu k podstatné změně 

v hmotnostním toku ve vypouštěných vodách proti odebírané povrchové vodě: 

ukazatel BOČV odluh pojistná 

nádrž 

ze sklepů 

EGT 

odkaliště 

Panský les 

oteplená voda 

z průtočného 

chlazení 

Σ 

t/rok (průměr 2015-2016) 

BSK5 0,120 - - - - - 0,12 

CHSKCr 0,817 1,261 5,429 1,806 1,770 5 432,6 5 443,68 

NL 0,385 0,896 5,769 0,653 3,074 6 624,9  6 635,68 

N-NH4 0,102 - - - - - 0,102 

RAS 16,071 16,244 80,379 45,579 53,1 63 951,3 64 162,67 

Pcelk 0,072 0,016 0,067 0,028 0,024 64,8 65,01 

Nanorg 0,509 0,223 1,036  0,517 0,616 973,9 976,801 

AOX 0,0013 0,00102 0,065 0,0022 0,0032 6,594 6,608 

Cd 2,04E-06 4,31E-05 0 5,03E-06 2,36E-05 0,0073 0,0073 

 Hg 1,14E-05 1,04E-05 0 1,64E-05 3,06E-05 0,0422 0,0423 

C10 - C40 - - 0,085 0,016 - - 0,101 

 

ukazatel Odebíraná voda Vypouštěná voda 

t/rok (průměr 2015-2016) 

BSK5 0,120 0,12 

CHSKCr 5 970,65 5 443,683 

NL 6 642,93 6 635,677 

RAS 64 244,70 64 162,67 

Pcelk 64,983 65,01 

Nanorg 972,63 976,801 
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ukazatel Odebíraná voda Vypouštěná voda 

t/rok (průměr 2015-2016) 

AOX 6,392 6,608 

Cd 0,0075 0,0073 

Hg 0,0435 0,0423 

 

Z hlediska kvality vypouštěných vod se nepředpokládá v rámci koncepce provozu 

komplexu EMĚ v budoucích letech, včetně realizace ZEVO Mělník dle záměru, významná 

změna.  

S ohledem na skutečnost, že spotřeba povrchové vody (zdroj Labe) se sníží proti 

stávajícímu stavu na cca 30,8 % v cílovém roce (včetně ZEVO Mělník), a prakticky ke stejnému 

snížení dojde i v případě vypouštěných vod do Labe, jedná se i o významné snížení množství 

vypouštěných znečišťujících látek záměrem.  

Způsob nakládání s odpadními vodami se obecně nemění. 

Množství vypouštěných vod z technologie ZEVO Mělník - 185 000 m3/rok.  

 

Uvažované hodnoty kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV ZEVO Mělník: 

ukazatel jednotka uvažovaná hodnota ukazatel jednotka uvažovaná hodnota 

pH  6,5-8,5 Arsen mg/l 0,05 

NL mg/l 20 Olovo mg/l 0,08 

RAS mg/l 15 000 Chrom mg/l 0,08 

chloridy mg/l 9 000 Měď mg/l 0,15 

CHSKCr mg/l 150 Nikl mg/l 0.15 

Rtuť mg/l 0,01 Zinek mg/l 0,5 

Kadmium mg/l 0,03 Součet dioxinů a 

furanů  
ng/1 0,1 

Thallium mg/l 0,03 

Při dodržení těchto uvedených navrhovaných hodnot je pak následující bilance 

znečišťujících látek ČOV ZEVO Mělník k vypouštění do Labe:  

ukazatel jednotka hodnota ukazatel jednotka hodnota 

NL t/rok 3,648 Arsen kg/rok 9,25 

RAS t/rok 2 736 Olovo kg/rok 14,592 

chloridy t/rok 1 751 Chrom kg/rok 14,592 

CHSKCr  t/rok 27,75 Měď kg/rok 27,36 

Rtuť kg/rok 1,824 Nikl kg/rok 27,36 

Kadmium kg/rok 5,472 Zinek kg/rok 91,2 

Thallium kg/rok 5,472 Součet dioxinů a furanů  g/rok 0,018 

 

Srážkové vody:  

Potenciálně kontaminované vody mohou tvořit cca 3 850 m3/rok. Pokud by konzervativně 

celé toto množství bylo vypouštěno, jedná se o následující vypouštěné znečištění: 
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ukazatel mg/l 
vypouštěné znečištění 

jednotka hodnota 

NL 20 kg/rok 110 

C10-C40 0,3 kg/rok 1,7 

Uvedené hodnoty (včetně odpadních vod z technologie) představují maximální 

předpokládané znečištění ve vypouštěných vodách. 

Pro kvalitu povrchových vod je v nařízení vlády 401/2015 Sb. předepsáno (příloha 2): 

ukazatel   
401/2015 

Sb. 

skutečnost v odebíraných povrchových 

vodách 2014-2016 (průměr)   

sledování kvality 

EMĚ 

Povodí Labe – 

profil Liběchov 

Rozpuštěné látky sušené RL105  mg/l 750 201,1 278,61 

Rozpuštěné látky žíhané RL550 mg/l 470 - 201,67 

Nerozpuštěné látky sušené NL105 mg/l 20 20,6 12,98 

Nerozpuštěné látky žíhané NL550 mg/l - - 9,41 

CHSKCr mg/l 26 19,3 - 

Chloridy Cl
-
 mg/l 150 - 30,66 

Sírany SO4
2-

 mg/l 200 - 55,70 

TOC mg/l 10 - 7,67 

N-NH4
+
 mg/l 0,23 - 0,105 

Cd mg/l ≤0,00008 0,0000158 0,00006 

Hg mg/l 0,00007 0,00012 <0,00005 

As mg/l 0,011 - 0,0019 

Pb mg/l 0,0012 - 0,00093 

Cr mg/l - - 0,00129 

Cu mg/l - - 0,0052 

Ni mg/l 0,004 - 0,00365 

Zn mg/l - - 0,0109 

Mn mg/l - - 0,090 

Fe mg/l - - 0,149 

Sb mg/l 0,25 - - 

   Poznámka: (-) nesledováno 

Ovlivnění průměrné kvality vody v Labi provozem ZEVO Mělník (při úvaze hodnot 

Povodí Labe v profilu Liběchov - větší soubor dat než sledování EMĚ v odebírané vodě 2015 -

2016) a dlouhodobém průměrném průtoku v Labi 256 m3.s-1: (množství vypouštěných vod 

v souvislosti se ZEVO 185 000 m3/rok technologie; srážkové vody 3 850 m3/rok) 

ukazatel 

vypouštěné množství koncentrace v Labi mg/l 

jednotka hodnota 
výchozí 

stav 

teoretický příspěvek 

ke kvalitě  

výsledný 

stav 

NL t/rok 3,725 12,98 0,0005 12,980 

RAS t/rok 2 775 278,61 0,344 278,947 

chloridy t/rok 1 665 30,66 0,206 30,865 
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ukazatel 

vypouštěné množství koncentrace v Labi mg/l 

jednotka hodnota 
výchozí 

stav 

teoretický příspěvek 

ke kvalitě  

výsledný 

stav 

CHSKCr t/rok 27,75 19,3 0,0034 19,303 

   µg/l 

Rtuť kg/rok 1,85 <0,05 0,229 0,050 

Kadmium kg/rok 5,55 0,06 0,687 0,061 

Thallium kg/rok 5,55 - 0,687 - 

Arsen kg/rok 9,25 1,9 1,146 1,90 

Olovo kg/rok 14,8 0,93 1,833 0,932 

Chrom kg/rok 14,8 1,29 1,833 1,29 

Měď kg/rok 27,75 5,2 3,437 5,20 

Nikl kg/rok 27,75 3,65 3,437 3,65 

Zinek kg/rok 92,5 10,9 11,458 10,91 

   ng/l 

Součet dioxinů a furanů  g/rok 0,018 - 0,0000022  

Thallium se v povrchových vodách obecně vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích - 

udává se, že v mořské vodě je nižší než 0,01 μg/l - pod mezí detekce. V profilu Labe - Liběchov 

se nesleduje. 

Součet dioxinů a furanů v profilu Labe - Liběchov se nesleduje. 

Ovlivnění kvality povrchových vod Labe provozem ZEVO Mělník je, jak vyplývá 

z předchozí tabulky, minimální. 

Celková předpokládaná bilance vypouštěného znečištění z areálu EMĚ je uvedena v 

následující tabulce. 

Poznámky k tabulce: 

BOČV, pojistná nádrž, ze sklepů EGT, - při zachování kvalitativních i kvantitativních 

parametrů 2015 - 2016 - sledování EMĚ;  

odkaliště Panský les  - při zachování kvalitativních parametrů 2015 - 2016 - sledování EMĚ 

odluh - po roce 2020 nebude 

oteplená voda z průtočného chlazení - při zachování kvalitativních parametrů 2015 - 2016 - 

sledování EMĚ + údaje Povodí Labe a.s. 

ZEVO technologie, ZEVO srážkové vody - při respektování návrhových parametrů 
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ukazatel BOČV odluh pojistná 

nádrž 

ze sklepů 

EGT 

odkaliště 

Panský les 

oteplená voda z 

průtočného chlazení 

ZEVO 

technologie 

ZEVO 

srážkové vody 

Σ 

t/rok 

BSK5 0,120 0 - - -  0  0,12 

CHSKcr 0,817 0 5,429 1,806 0,637 1660,63 27,75  1697,1 

NL 0,385 0 5,769 0,653 1,106 2025,09 3,648 0,077 2036,3 

N-NH4 0,102 0 - -     0,102 

RAS 16,071 0 80,379 45,579 19,10 19548,50 2 736  22445,6 

Pcelk 0,072 0 0,067 0,028 0,009 19,81   20,0 

Nanorg 0,509 0 1,036  0,517 0,222 297,70   300,0 

AOX 0,0013 0 0,065 0,0022 0,0012 2,016   2,02 

Cd 2,04E-06 0 0 5,03E-06 0,0000085 0,0022 0,005472  0,0077 

 Hg 1,14E-05 0 0 1,64E-05 0,000011 0,0129 0,001824  0,0148 

C10 - C40 - 0 0,085 0,016 -   0,004 0,105 

chloridy  0    3035,34 1 751  4786,3 

Thallium  0    - 0,005472  0,0055 

Arsen  0    0,1881 0,00925  0,197 

Olovo  0    0,09207 0,014592  0,107 

Chrom  0    0,12771 0,014592  0,142 

Měď  0    0,5148 0,02736  0,542 

Nikl  0    0,36135 0,02736  0,389 

Zinek  0    1,0791 0,0912  1,170 

Součet dioxinů 

a furanů 
 0       0,000000018 
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Porovnání znečištění vod odebíraných a vypouštěných v budoucím stavu (realizace 

ZEVO): 

ukazatel Odebíraná voda Vypouštěná voda komentář 

t/rok  

BSK5 0,04 0,12  

CHSKCr 1837,61 1697,1  

NL 2044,52 2036,3  

RAS 19772,88 22445,6 

teoretický nárůst způsoben zatím 

uvažovanou technologií čištění spalin 

ZEVO Mělník 

Pcelk 20,00 20,0  

Nanorg 299,35 300,0  

AOX 1,967 2,02  

Kadmium 0,002 0,0077  

Rtuť 0,013 0,0148 

teoretický nárůst způsoben 

uvažovanou hodnotou pro 

technologické vody ZEVO 

chloridy 3148,2 4786,3 

teoretický nárůst způsoben zatím 

uvažovanou technologií čištění spalin 

ZEVO Mělník 

Thallium - 0,0055  

Arsen 0,195 0,197  

Olovo 0,095 0,107 

teoretický nárůst způsoben 

uvažovanou hodnotou pro 

technologické vody ZEVO 

Chrom 0,132 0,142  

Měď 0,534 0,542  

Nikl 0,375 0,389  

Zinek 1,119 1,170  

Součet dioxinů a 

furanů 
- 0,000000018 

 

Jedná se o konzervativní porovnání, kdy je uvažována kvalita technologických vod ze 

ZEVO na horní hranici draftu BAT 2017 (Prováděcí rozhodnutí komise (EU) kterým se stanoví 

závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU pro spalování odpadů), V případě RAS a chloridů jsou brány v úvahu hodnoty dle 

Detailní studie proveditelnosti (AS CHEMOPRAG, a.s.), které mohou být změněny dodavatelem 

technologie především na základě volby technologie čištění spalin při splnění zadávacích 

podmínek výběrového řízení. Konečný stav lze tedy očekávat významně příznivější. 

 

K záměru zpracována studie vlivu na vody – příloha 9 dokumentace. 

Vliv z hlediska odběru povrchových vod, významný, pozitivní, dlouhodobý. 

Vliv z hlediska vypouštění odpadních vod, včetně znečištění, málo významný, 

akceptovatelný, dlouhodobý. 
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D.I.5. Vlivy na půdu  

Záměr nevyvolává nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících 

ochraně lesa. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu EMĚ. 

Vliv žádný významný, dlouhodobý 

 

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje 

Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje v zájmovém území. Vliv 

dlouhodobý. 

Záměrem není ovlivněna možnost případného využívání evidovaných ložisek 

nevyhrazených nerostů v blízkosti EMĚ. 

 

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)  

Vlivy na faunu a floru 

Záměr realizace ZEVO je situován ve stávajícím areálu EMĚ s nároky na nové zastavěné 

plochy.  

Cílený přírodovědný průzkum pro elektrárnu Mělník v souvislosti s posuzovaným 

záměrem byl prováděn v termínu květen – červenec 2017 (Přírodovědný průzkum - Elektrárna 

Mělník – Záměr ZEVO, Zímová, Motl, červenec 2017). Zpráva o průzkumu je uvedena v příloze 

6 dokumentace. 

Na základě závěrů přírodovědného průzkumu a expozice lokality z hlediska biodiverzity 

lze konstatovat následující: 

 

 Lokalita není z ekologického hlediska významná, jedná se o velmi ochuzený potravní 

biotop pro bezobratlé živočichy a ptáky.  

 Během průzkumu nebyly zjištěny žádné druhy, které by byly v kolizi s dalším rozvojem 

elektrárny 

 Nalezené zvláště chráněné druhy nejsou na zájmovou lokalitu nijak přímo vázány, ani zde 

nehnízdí.   

 Pro zachování a rozvoj biodiverzity je klíčová plocha, která je tvořena vodním tokem 

Labe, jeho korytem, oběma břehy a břehovými porosty a okolním lesem. Celá tato plocha 

slouží jako funkční ÚSES, kde aktivně probíhá migrace bioty podél koridoru řeky Labe. 

Zejména  zde  byl zaznamenán výskyt chráněných druhů a je na ni  vázán i předmět 

ochrany  EVL Liběchov -  hořavka duhová 

Pro eliminaci případného negativního vlivu na stávající biotu se doporučují tato opatření:  

 Před zahájením stavby stále obnovovat rané sukcesní stadium, tedy ponechávat plochu 

stále bez vegetace  

 Během stavby dle potřeby zajistit biologický dozor k eliminaci negativních vlivů na 

stávající biotu 

Vliv záměru na floru a faunu žádný významný, dlouhodobý. 

Vlivy na ekosystémy 

 Areál EMĚ není v přímém kontaktu s prvky ÚSES – s výjimkou nadregionálního 

biokoridoru K10 – v jehož vymezení se nachází EMĚ. Vlastní areál EMĚ je součástí předmětného 
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biokoridoru Stříbrný roh – Polabský luh – mimo osu tohoto biokoridoru. Posuzovaný záměr bude 

realizován ve stávajícím průmyslovém areálu. 

 Vlastní průmyslový areál EMĚ nevytváří podmínky pro přirozený rozvoj biotopů. 

 Koncepcí provozu komplexu EMĚ v budoucích letech, jejíž součástí je posuzovaný 

záměr, je založena na útlumu výroby elektrické energie spojené s výraznou redukcí výroby tepla. 

V té souvislosti bude podstatně nižší zatížení ovzduší zdroji z EMĚ, včetně vlivu na množství 

odebíraných povrchových vod a vypouštěných ve vztahu k toku vodoteče Labe. 

 Vliv záměru na ekosystémy v souvislosti se záměrem a koncepcí provozu elektrárenského 

komplexu EMĚ v budoucích letech – positivní, dlouhodobý. 

 

Vliv na lokality Natura 

Vliv na lokality Natura vyloučen Stanoviskem orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k možnému vlivu 

záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu v elektrárenské lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Krajský úřad Středočeského kraje, č.j. 

060304/2017/KUSK ze dne 17.5.2017) – viz část H dokumentace. 

 

Vliv na prostupnost krajiny 

Areál EMĚ včetně přilehlých průmyslových ploch není vhodným prostředím pro 

prostupnost krajiny ani v současném stavu. Realizací záměru se toto konstatování nemění. 

Vliv neutrální, dlouhodobý. 
 

Vliv na biologickou rozmanitost 

 Realizací záměru v rámci koncepce provozu elektrárenského komplexu EMĚ v budoucích 

letech a vlastního posuzovaného záměru dojde k snížení emisí do ovzduší, k snížení odběru 

povrchových vod, k snížení objemu vypouštěných vod, snížení množství znečišťujících látek do 

vod, k nevýznamným změnám v akustické zátěži území včetně okolí.  

Záměr „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ bude 

realizován ve stávajícím areálu EMĚ, a to v jeho v současnosti výrobně nevyužívané části. 

Vlastní zájmové území není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů, i když 

ojedinělý výskyt chráněných druhů flory a fauny v okolí nelze zcela vyloučit.  

Pro realizaci záměru nebudou tedy využívány plochy významně ovlivňující biologickou 

rozmanitost území. 

V širším kontextu je z hlediska biologické rozmanitosti v blízkosti EMĚ evropsky 

významná lokalita Labe Liběchov. Odběry vod a i vypouštění vod EMĚ je realizováno pod touto 

evropsky významnou lokalitou - tedy bez možnosti ovlivnění. 

Hodnocení vlivu záměru na biologickou rozmanitost je dále řešeno ve vztahu 

k relevantním cílům Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, která je 

dostupná na stránkách MŽP. Jedná se o následující cíle:  

 Cíl 1: Naplnit směrnice o ptácích a stanovištích – realizací záměru není dotčeno. 

Podpůrné opatření v závazných podmínkách realizace záměru - Zpracovat projekt 

ozelenění nevyužívaných ploch v areálu EMĚ 

 Cíl 2: Zachovat a obnovit ekosystémy a jejich služby – realizací záměru nedochází ke 

ztrátě a narušení ekosystémů.  Podpůrné opatření - viz předchozí bod. 
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 Cíl 3: Zvýšit příspěvek zemědělství a lesnictví k udržení a posílení biologické rozmanitosti 

– záměrem dotčeny pouze ostatní plochy v areálu EMĚ, z hlediska záměru nerelevantní 

cíl. 

 Cíl 4: Zajistit udržitelné využívání rybolovných zdrojů – z hlediska záměru nerelevantní 

cíl. 

 Cíl 5: Boj proti nepůvodním invazním druhům – z hlediska záměru je předpokládaná 

rekultivace dotčených ploch stavbou a ozelenění nevyužívaných ploch v areálu EMĚ 

 Cíl 6: Odvrácení úbytku celosvětové biologické rozmanitosti – strategický cíl EU, mimo 

možnost zhodnocení ze strany záměru.  

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že vliv záměru na biologickou rozmanitost 

v širším okolí EMĚ je pozitivní, dlouhodobý. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Záměr výstavby ZEVO Mělník v EMĚ s ohledem na krajinný ráz posouzen v rámci 

dokumentace - příloha  7. 

Ze závěru uvádíme: 

Záměr výstavby ZEVO v elektrárenské lokalitě, kdy dojde k určitým změnám v objemu, 

proporcích a uspořádání hmot, mírně změní pohledově charakter obrazu stávajícího areálu v 

krajině, avšak nezmění jeho celkový výraz a charakter. Záměr mírně zvýrazní vizuální obraz 

elektrárenského komplexu, avšak vzhledem ke stávajícímu měřítku celého areálu, ne neúnosně. 

Ke zmírnění vlivu navrhuje hodnotitel volit vhodný nenápadný barevný povrchový vzhled 

jednotlivých objektů tak, aby transparentně „nevystupovaly“ v celkovém obrazu tohoto areálu. 

Na základě provedeného hodnocení a zjištěných skutečností i na základě toho, že bude 

dodrženo nenápadné provedení uvedených objektů, lze dle hodnotitele vydat souhlasné 

stanovisko ve smyslu ustanovení §12, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Po zprovoznění předkládaného záměru je předpokládána demolice nepotřebných objektů - 

odstavených částí EMĚ z provozu. Harmonogram těchto prací je v přípravě. Po realizaci demolic 

nepotřebných objektů se celkový vliv areálu EMĚ na krajinný ráz významně sníží. 

Vliv málo významný, dlouhodobý. 

 

Vlivy související s demoličními pracemi 

V souvislosti s realizací ZEVO Mělník je uvažováno s následujícími demolicemi: 

Objekt montážní haly č. 871/1 

Objekt dílny č. 678/01 

Boční betonová rampa  

Stožár osvětlení, trafokobka, zděný telefonní sloupek 

Dále k demolici, případně přeložení sítí:  

 Jímka na dešťovou vodu na SZ hranici pozemku vč. přívodní kanalizace – přemístění 

 Podzemní rozvody pitné a požární vody - přemístění 

 Telefonního vedení 

 Dešťové kanalizace 
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 Silnoproudé kabeláže a veřejného osvětlení  

Demolice budou prováděny externím zhotovitelem, který zajistí i odvoz a likvidaci 

odpadů, včetně výběru příslušné skládky.  

Skutečný rozsah demolic a přeložek bude záviset na na konečném projekčním řešení 

ZEVO a konkretizaci technického řešení v dalším stupni přípravy stavby. 

Demolované objekty mohou obsahovat asbest, příp. jiné nebezpečné látky, jejichž 

přítomnost bude ověřena v rámci zpracování projektu demolice. Při provádění demolic bude 

respektován Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 

a pro nakládání s nimi (MŽP, 2016). Většinu demoličního materiálu bude možno využít 

oprávněnou firmou.  

Vzhledem k rozsahu demolic a při dodržování obecných pravidel lze považovat vliv za 

málo významný, krátkodobý. 

 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů  

Realizací záměru bude ovlivněn pouze majetek oznamovatele.  

Záměr nemá vliv na kulturní památky, kulturní dědictví, archeologické památky v okolí. 

Vliv žádný, dlouhodobý. 
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných 
významných vlivů z nich plynoucích 
 

Možná environmentální rizika při možných haváriích a nestandartních stavech vyplývají 

z používaných paliv, chemikálií a medií; jsou pro stávající stav ošetřena příslušnými provozními 

předpisy. V dalším se zabýváme pouze možnými riziky z hlediska vlastního záměru. 

Za havárie a nestandardní stavy lze předběžně označit: 

 Vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu 

 Havárie spalovacího zařízení 

 Nouzový stav v pračce spalin 

 Únik skladovaných chemikálií 

 Únik chemikálií při stáčení z autocisterny 

 Požár v zařízení 

Vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu 

Riziko: Vznícení odpadu ve skladovacím a homogenizačním bunkru, případně v násypce 

do topeniště kotle.  

Opatření:  Prostor bude trvale sledován obsluhou jeřábu. Dále jako účinné opatření se 

nainstaluje spolehlivé zařízení pro zjišťování a likvidaci požárů (EPS). 

Ze zkušeností je známo, že lokální vznícení v bunkru odpadů se dá včas a rychle 

lokalizovat zařízením elektronické požární signalizace (EPS) a eliminovat okamžitým zásahem 

integrovaného hasicího zařízení. Občanská zástavba, či objekty cizích subjektů leží naprosto 

mimo jakýkoliv dosah sálavých účinků z požáru bunkru komunálního odpadu. Obyvatelům 

v okolí nehrozí při tomto požáru žádné nebezpečí.  

Havárie spalovacího zařízení 

Riziko:  Koroze a následná destrukce trubek kotle tlakem páry 

Opatření:  Tento typ havárie bude systémově eliminován standardními bezpečnostními 

prvky a armaturami a spolehlivými čidly, které budou permanentně snímat maximálně dovolené 

teploty a tlaky. V případě překročení limitních hodnot následuje regulované odstavení kotle 

v řízeném automatickém programu. 

Únik spalin vzniklý před úplným odstavením kotle nebude značný, lze očekávat rychlou 

disipaci do atmosféry. Ohrožení blízkého nebo širšího okolí toxickými účinky spalin 

z havarovaného zařízení nehrozí.  

Nouzový stav v pračce spalin 

Riziko:  Překročení maximálně přípustných teplot a tlaků v systému čištění a praní 

kouřových plynů a následná destrukce zařízení a zvýšení imisní zátěže okolí. 

Opatření:  Při překročení přípustné teploty nebo tlaku v kterémkoliv komponentu 

technologie čištění spalin, bude aktivován nouzový systém odvádění kouřových spalin. Odstavení 

technologického zařízení iniciuje i převedení provozu kotle do klidového stavu. Zvýšení imisní 

zátěže blízkého nebo širšího okolí vlivem havárie zařízení nehrozí. 

Prevence: Údržba a pravidelné odborné prohlídky a revize tohoto vyhrazeného 

technického zařízení. 

Únik skladovaných chemikálií 
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Riziko:  Havárie při manipulaci s chemikáliemi, zejména při jejich překládání. 

Opatření:  Veškerá překladiště chemikálií jsou izolována od okolí, opatřena účinným 

odsáváním a podlahy jsou vyspádovány do nouzových záchytných jímek. Pro provoz zařízení 

nejsou potřebná taková množství chemikálií, aby případná netěsnost systému vyvolala havarijní 

stav.  

Případný únik skladovaných chemikálií neohrozí půdu, ovzduší, vody ani obyvatelstvo 

v užším ani širším okolí. 

Únik chemikálií při stáčení z autocisterny 

Riziko:  Havárie při stáčení chemikálií. 

Opatření:  Veškerá místa stáčení chemikálií jsou vyspádovány do nouzových záchytných 

jímek. Pro provoz zařízení nejsou potřebná taková množství chemikálií, aby případná závada 

vyvolala havarijní stav.  

Případný únik chemikálií při stáčení neohrozí půdu, ovzduší, vody ani obyvatelstvo 

v užším ani širším okolí. 

Požár v zařízení 

Riziko:  Požár v jednotlivých úsecích zařízení 

Opatření:  Prostory s nebezpečím požáru - jako např. elektrické rozvodny apod. jsou 

odděleny protipožárními příčkami a vybaveny zařízením elektrické požární signalizace (EPS), 

které včas automaticky hlásí možné příznaky vzniku požáru (zvýšení teploty, výskyt spalin 
apod.). 

 

Dopady na okolí 

Případné havárie v zařízení ZEVO Mělník jsou lokálního rázu. V případě nouzového 

odstavení technologického zařízení v režimu dojetí je třeba uvažovat emisi nevyčištěných nebo 

jen částečně vyčištěných kouřových plynů do atmosféry po nezbytnou dobu k odstávce zařízení 

(max. 2 hodiny). 

Všechny objekty ZEVO Mělník budou vybaveny protipožárním zabezpečením, které 

podléhá pravidelnému odbornému dohledu. 

Zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných 

havárií), stanoví v souladu s právem Evropských společenství systém prevence závažných havárií 

pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický 

přípravek v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu. V zařízení ZEVO Mělník nelze zcela vyloučit používání látek v tabulce I a II přílohy č. 1 

zákona.  

 Povinnosti vyplývající ze zákona 224/2015 Sb. pro každý podnikající subjekt: 

a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech 

nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam“), 

b) na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných látek 

umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a 

c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v 

objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1, nebo navrhne zařazení objektu do skupiny A 

nebo do skupiny B za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2. 
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V dalších stupních dokumentace budou respektovány v požadavky zákona č. 350/2011 

Sb., o chemických látkách a chemických směsí v platném znění. 

Součástí provozních předpisů zpracovaných pro ZEVO Mělník bude interní předpis pro 

prevenci, organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii 

a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní 

připravenosti. 

 

Preventivní opatření 

Zařízení ZEVO Mělník bude vybaveno dostatečným aktivním bezpečnostním zařízením.   

Parametry spalin budou splňovat požadavky české i evropské legislativy. Emise 

vycházející ze zařízení ZEVO Mělník budou podle požadavků předpisů pro ochranu ovzduší 

kontinuálně měřeny a vyhodnocovány, měřidla budou pravidelně ověřována autorizovanou 

osobou. 

Další analýzy (např. stanovování obsahu koncentrace těžkých kovů v odpadech a 

koncentrace v technologických vodách z procesů čištění kouřových plynů, vyluhovatelnost 

zbytkových materiálů atd.) se budou provádět periodicky během provozu zařízení ZEVO Mělník, 

dle podmínek provozního řádu. 

Obsluhující personál bude vysoce kvalifikovaný a periodicky školený pro obsluhu zařízení 

za normálního i výjimečného stavu.  

Pro provoz zařízení budou zpracovány příslušné provozní řády (z hlediska ovzduší, 

odpadů, vod). 

Během výstavby ZEVO Mělník budou integrována dílčí bezpečnostní opatření podle 

požadavků příslušných orgánů. 

V dalších stupních dokumentace budou respektovány i požadavky zákona 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění.  

 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Obecně je provozovatel zařízení povinen zabezpečit základní požadavky stanovené 

zákony a prováděcími předpisy. Provoz zařízení ZEVO Mělník bude, z hlediska bezpečnosti práce 

a technických zařízení, spojen s možnými riziky plynoucími z: 

 provozování zdvihacího zařízení 

 provozování degradačního zařízení na zemní plyn (průmyslová pec) 

 provozování středotlakého a nízkotlakého potrubí plynu 

 provozování středotlakého kotle 

 provozování teplovodního výměníku a potrubí TTV 

 provozování potrubí stlačeného vzduchu 

 provozování tlakových nádob  

 používání materiálů na čištění odpadních plynů ve velmi jemné prachové 

konzistenci 

 manipulace se surovinami a odpadními látkami 

 práce s elektrickými zařízeními 

Zdvihací zařízení 
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Návrh a provozování zdvihacího zařízení musí odpovídat požadavkům danými vyhláškou 

ČÚBP a ČBÚ 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění a ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné 

používání – Část 1: Všeobecně. 

Degradační zařízení  

Degradační zařízení je klasifikováno jako průmyslová pec. Je umístěno v hale. Zařízení je 

určeno k termické degradaci komunálního odpadu a k využití získaného tepla. Zapalovacím a 

případně podpůrným palivem je ELTO nebo zemní plyn (ZP).  Maximální spotřeba hořáků 

zařízení pro případ ELTO je 3 t/hod (obě linky) - zdroj skladovací nádrž 100 m3, v případě 

zemního plynu pak 3800 m3/h - zdroj vnitřní rozvod zemního plynu v EMĚ. 

Maximální spotřeba hořáků bude využívána především pro nájezd na provozní teplotu. Za 

ustáleného provozu termické degradace jsou hořáky vypnuty. Degradační zařízení musí být 

provedeno podle ČSN 06 3003. Výrobu, montáž a uvádění do provozu mohou provádět fyzické 

nebo právnické osoby, splňující požadavky, uvedené v oddílu II. ČSN 06 3003. Před uvedením do 

provozu musí být provedeny výchozí revize dle požadavků výrobce a dle požadavků platných 

předpisů. Revize plynového zařízení budou prováděny dle Vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb., o 

kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění vyhlášky 352/2000 Sb. a dle 

požadavků oddílu IV. ČSN 06 3003. Současně musí být provozovateli předána dokumentace dle 

oddílu II. ČSN 06 3003. Provozovatel musí vypracovat před uvedením do zkušebního provozu 

„Místní provozní řád“, dle ČSN 38 6405. Pro provoz regeneračního zařízení musí provozovatel 

splnit podmínky oddílu VII, ČSN 06 3003 a údržba a opravy se musí řídit požadavky oddílu VIII. 

téže normy. Povinnosti provozovatelů plynových zařízení stanoví § 8 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 

21/1979 Sb., ve znění vyhlášek 554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb. Hala, v níž je 

degradační zařízení umístěno, bude větrána podtlakově. Do haly bude přiváděn větrací vzduch, 

vzduch pro odvod tepelné zátěže a vzduch pro spalování ZP. Oteplený vzduch bude odváděn 

nástřešními jednotkami. Dle požadavků technických předpisů a doporučení TPG 908 02 a TDG 

938 01 budou v hale umístěny indikátory výskytu zemního plynu v ovzduší haly s dvoustupňovou 

funkcí signalizace a uzavření havarijního uzávěru na přívodu ZP. Současně musí být zajištěno 

předání signálu řídicímu systému linky termické degradace k havarijnímu odstavení zařízení z 

provozu. 

Parní kotle 

Dle ustanovení § 2, odst. 2), písm. d) vyhlášky 18/1979 Sb. se jedná o kotle 4. třídy. 

Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky kotlů smí, dle ustanovení § 4, odst. 1) vyhlášky 

18/1979 Sb., provádět organizace pouze na základě oprávnění (oprávněné organizace). Před 

uvedením kotlů do provozu musí být na nich provedena, dle ustanovení § 5. odst. 1) vyhlášky 

18/1979 Sb., stavební a první tlaková zkouška. Při provozu kotlů musí být na nich prováděny, dle 

ustanovení § 4, odst. 1) vyhlášky 18/1979 Sb., provozní revize a zkoušky v rozsahu, způsobem a 

ve lhůtách, stanovených ČSN 07 0710. Revizi smí provádět pouze osoba, která má k této činnosti 

osvědčení o odborné způsobilosti (revizní technik dle ustanovení § 8 vyhlášky 18/1979 Sb.), a 

která o ní provede zápis do revizního deníku, dle ustanovení ČSN 07 0710. Provoz, obsluha a 

údržba kotlů musí být prováděna dle ustanovení ČSN 07 0710. Obsluhu kotle smí provádět pouze 

odborně způsobilý pracovník (topič), dle ustanovení § 11 vyhlášky 18/1979 Sb. 

Parní potrubní rozvod 

Potrubí stlačeného vzduchu  

Na potrubí rozvodu stlačeného vzduchu musí být před jeho uvedením do provozu 

provedeny předepsané zkoušky (dle ČSN EN 13 480-5) a výchozí revize rozvodu včetně 

vypracování revizní zprávy a provozního řádu se schématem rozvodu. Potrubí bude označeno 

tabulkami o druhu a smyslu vedeného média dle ČSN 13 0072. 
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Manipulace se surovinami a odpadními látkami  

Obdobné riziko vdechnutí prachových částic hrozí obsluze i při manipulaci s odpadem z 

tkaninového filtru. Navíc odpad z tkaninového filtru obsahuje chemické sloučeniny, které mají 

škodlivé účinky na živé organismy. Proto při manipulaci s odpadem z filtru musí obsluha používat 

stejné OOP jako u vstupních surovin. Pro manipulaci se zpracovávaným odpadem dostačuje těsný 

pracovní oděv a rukavice. 

Elektrická zařízení 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky 73/2010 Sb. se jedná o vyhrazená elektrická technická zařízení 

třídy II., skupiny D a J. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických 

zařízení smí, dle přílohy č. 2, odst. 1 vyhlášky 73/2010 Sb., provádět pouze právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby na základě oprávnění. U vyhrazeného elektrického technického zařízení 

musí být, dle přílohy č. 2, odst. 3 vyhlášky 73/2010 Sb., před jeho uvedením do provozu 

osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek, stanovených právními a ostatními předpisy. 

Osvědčení provádí revizní technik s osvědčením dle vyhlášky 50/1979 Sb. Obsluhu silnoproudých 

zařízení a zařízení měření a řízení zajistí po zaškolení pracovníci stávající obsluhy. Musí se jednat 

o pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. nejméně podle § 4 – pracovníci poučení. 

Ochrana pracovníků před úrazem elektrickým proudem bude navržena dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 

1.3, tj. samočinným odpojením od zdroje a zvýšena ochranným pospojováním, dle ČSN 33 2000-

5-54. Umělé osvětlení bude navrženo podle požadavků normy ČSN 36 0450. Instalováno bude 

rovněž i osvětlení nouzové. Pro nouzové osvětlení jsou použita svítidla s vlastním akumulátorem. 

Vstupní dveře do haly budou opatřeny bezpečnostními značkami NB.1.53 s doplňkovým nápisem 

č. 99 a bezpečnostními značkami B.1.2 a B.1.1 dle ČSN ISO 3864 (01 8010). Elektrický rozváděč 

RM 3, bude označen dle ČSN ISO 3864 bezpečnostní značkou NB.3.01 s doplňkovým nápisem č. 

01 a bezpečnostní značkou B.1.4. Hlavní technologická zařízení budou označena dle systému a 

způsobu, použitých v realizační projektové dokumentaci. Připojení zařízení na zemnicí soustavu 

bude provedeno dle ČSN 34 1390. 
 

PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 

Problematika zajištění požární ochrany stavby je řešena v samostatné projektové 

dokumentaci dle platných předpisů. Všechny objekty budou vybaveny protipožárním 

zabezpečením, které podléhá pravidelnému státnímu dohledu. Při respektování všech 

legislativních podmínek nebude ZEVO tvořit riziko pro své okolí. Podrobný popis opatření bude 

předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

VNĚJŠÍ VLIVY 

Z vnějších vlivů mohou na stavbu negativně působit zemětřesení, vyvolaná pohybem 

litosférických desek, nekompaktní podloží na pozemku a pronikání radonu z podloží do halového 

objektu. Návrh řešení vypracuje stavební technik. Rizikový geofaktor je 1 – převládající stupeň 

nízký. 

Technické řešení staveb bude odpovídat požadavkům na odolnost proti nárazům větru 

tak, jak jsou vyžadovány normami a předpisy. 
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na 
možnost přeshraničních vlivů  
 

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru „Zařízení pro energetické 

využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ na životní prostředí podle jejich významu a 

následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího 

po nejméně významný. 

Vliv na ovzduší a klima 

Realizací koncepce provozu komplexu EMĚ, která je založena na útlumu výroby 

elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit, včetně 

předkládaného záměru dojde k významnému snížení emisí znečišťujících látek z provozu EMĚ 

proti současnému stavu, a tím i snížení imisního zatížení blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Uvedením do provozu ZEVO v roce 2024 dojde k dalšímu snížení emisí části posuzovaných 

znečišťujících látek (např. TZL, SO2, NO2, CO, HF) a k nevýraznému nárůstu emisí při 

modelových hodnotách emisí na úrovni BAT v souvislosti s provozem ZEVO pro HCl, Cd, Ni, 

Hg, BaP, emise ΣCd+Tl, emise ΣSb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a PCB. Jedná se o 

znečišťující látky vesměs měřené na úrovni velmi nízkých hodnot (řád mikro a nanogramů), 

jejichž hodnoty s využitím nejlepších dostupných technik pro čištění emisí budou ověřeny v rámci 

zkušebního provozu. V rámci dokumentace posouzeno rozptylovou studii. Zároveň dojde 

k výraznému snížení produkce skleníkových plynů. Posouzeno v rámci předkládané dokumentace 

samostatnou studii. Vliv výrazně pozitivní, dlouhodobý. 

Vliv na vody 

Realizací koncepce včetně předkládaného záměru dojde k významnému snížení odběru 

povrchových vod, vypouštěných odpadních vod i množství vypouštěného znečištění proti 

současnému stavu. Posouzeno v rámci předkládané dokumentace samostatnou studii. Vliv 

výrazně pozitivní, dlouhodobý. 

Vliv na veřejné zdraví 

Snížení imisního zatížení ovzduší má nepochybně vliv na veřejné zdraví. Posouzeno 

v rámci předkládané dokumentace samostatnou studii, včetně předpokládané akustické zátěže. 

Vliv výrazně pozitivní, dlouhodobý. 

Vliv na akustickou situaci 

ZEVO Mělník nemá významný vliv na akustickou zátěž v nejbližším chráněném prostoru 

staveb (v kontextu celé EMĚ) při dodržení navržených akustických parametrů. Zároveň jsou 

navržena protihluková opatření na stávajících zdrojích. Při dodržení navržených opatření vliv 

žádný významný, případně pozitivní proti stávajícímu stavu, dlouhodobý. Nutno ověřit 

kontrolním měřením ve zkušebním provozu. 

Vliv na krajinný ráz  

ZEVO Mělník, včetně komínu plynové kotelny, způsobí částečné posílení vjemu 

průmyslového areálu EMĚ. Posouzeno v rámci předkládané dokumentace samostatnou studii. 

Tento vliv bude z části potlačen demolicí některých nepotřebných objektů.  Vliv málo významný, 

dlouhodobý. 

Vliv na biologickou rozmanitost 
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Vliv záměru na biologickou rozmanitost v širším okolí EMĚ, s ohledem na snížení imisní 

zátěže a snížení odběru a vypouštění vod, je pozitivní, dlouhodobý. 

Ostatní vlivy na složky životního prostředí:  

Záměr nemá vliv, nebo vliv je pozitivní. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk, 

záření a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, podzemní a povrchová voda, půda, 

přírodní zdroje, biologická rozmanitost, hmotný majetek a kulturní dědictví, příp. jiné a to i 

hlediska vzájemného působení) nebyly při zpracování této dokumentace identifikovány významné 

skutečnosti, které by svědčily o neakceptovatelném ovlivnění životního prostředí resp. veřejného 

zdraví v dotčeném území.  

Záměrem jsou snižovány emise základních znečišťujících látek do ovzduší, jsou 

snižovány nároky na odebíranou vodu, nároky na vypouštěnou vodu, jsou dodrženy platné 

hygienické limity hluku, nejsou dotčeny další plochy mimo areál EMĚ. 

 
 

D.III.1. Možnosti přeshraničních vlivů 

Záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nemá přeshraniční vlivy. 
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, 
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví  
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 

možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k 

fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace 

podle kapitoly II a reakcí na ně 

 

D.IV.1. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru 
možné 

Územně plánovací opatření 

Dle vyjádření Městského úřadu Mělník, odbor výstavby a rozvoje, není umístění záměru 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (viz dokumentace část H). 

Obec Horní Počaply má zpracovanou územně plánovací dokumentaci (územní plán). 

Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Horní Počaply formou opatření obecné povahy č.j.: 

1665/15/OV na základě usnesení  č. 28/15 ze dne 22. 6. 2015. Území EMĚ je v tomto územním 

plánu vedeno jako – území průmyslové výroby a skladů. 

V současné době je v přípravě nová územně plánovací dokumentace. 

ČEZ, a.s. požádal již v roce 2016 (22. 9. 2016) o zahrnutí změny do nové územně 

plánovací dokumentace v souvislosti s koncepcí provozu elektrárenského komplexu EMĚ 

v budoucích letech. Tato koncepce je založena na útlumu výroby elektrické energie při zachování 

zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se stávajícími i avizovanými 

legislativními předpisy a spočívá v realizaci nového fluidního kotle, plynové kotelny a příp. 

zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník. 

Posuzovaného záměru „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO 

Mělník“ se stávající nesoulad s platnou územně plánovací dokumentací týká vlastního objektu 

ZEVO Mělník, který lze považovat za nový objekt.  

Nová územně plánovací dokumentace Obce Horní Počaply není dosud dokončena. 

Požadavek ČEZ, a.s. na změnu územně plánovací dokumentace je stále v platnosti (uplatněno 

znovu 12. 9. 2017). 

Technická opatření 

Dále jsou uvedena opatření, která jsou již presentována v předchozím textu kapitoly B.I.6. 

- „Závazné podmínky realizace záměru“. Nejsou navrhována žádná nová opatření. 

I. Opatření pro fázi přípravy záměru:  

V přípravě záměru dodržet zadané parametry pro výběrové řízení na dodavatele ZEVO 

Mělník.  

V přípravě budou respektovány příslušné BAT dle WI BREF (Prováděcí rozhodnutí 

Komise (EU)) spalování odpadů. 

S ohledem na termín realizace a uvedení do provozu posuzovaného záměru bude 

oznamovatel odpovídajícím způsobem reflektovat jak v přípravě záměru, tak v realizaci a 

v provozu na změny v platné legislativě složkových předpisů v ochraně životního prostředí. 

Zpracovat harmonogram demolic nepotřebných objektů po uvedení záměru do provozu. 



Část D                        Komplexní charakteristika a hodnocení možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

 

 155 

Zpracovat projekt ozelenění nevyužívaných ploch v areálu EMĚ jako opatření k snižování 

imisní zátěže PM10 a benzo(a)pyrenu. 

 

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru: 

Na dodavatele stavby ZEVO Mělník přenést smluvně povinnost použití technických 

dostupných opatření k snížení sekundární prašnosti při výstavbě.  

Další specifická opatření se nenavrhují. 

 

III. Opatření pro fázi provozu záměru: 

Ověřit vlastnosti pevných produktů ZEVO Mělník z hlediska jejich následné využitelnosti, 

resp. způsobu odstranění. 

Do provozních předpisů (včetně provozního řádu dle 201/2012 Sb.) uvést (aktualizovat) 

opatření pro snižování sekundární prašnosti při provozu (včetně zpevněných pojezdových ploch) a 

tyto v provozu provádět.  

 V případě negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů provozu tyto 

vyhodnotit a v případě potřeby přijmout nápravná opatření a tato realizovat. 

 V této fázi záměru se v současnosti další specifická opatření nenavrhují. 

 

IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru: 

 V této fázi záměru se v současnosti nenavrhují. Budou uvedeny platném integrovaném 

povolení pro ZEVO Mělník. 

 

V. Monitoring 

Monitoring ovzduší (emisí) 

 Provádět monitoring emisí dle v té době platného integrovaného povolení. 

Monitoring vod 

Provádět monitoring vod dle v té době platného integrovaného povolení. 

Monitoring akustické zátěže 

Po zprovoznění záměru provést měření akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru 

staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

Popis kompenzací 

Kompenzační opatření v souvislosti s posuzovaným záměrem se nenavrhují. Realizací 

záměru dochází k snížení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Kompenzační opatření 

proto nejsou zapotřebí. 
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D.IV.2. Předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které se vztahují k fázi 
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace 
podle kapitoly II a reakcí na ně 

Pro fázi přípravy záměru jsou navržena následující opatření:  

V přípravě záměru dodržet zadané parametry pro výběrové řízení na dodavatele stavby dle 

záměru 

Opatření je navrženo především k dodržení platných hygienických limitů hluku 

v nejbližším chráněném prostoru staveb při výstavbě. Dalším důležitým momentem je dodržení 

výstupů ze zařízení dle zadaných parametrů pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 

S ohledem na termín realizace a uvedení do provozu posuzovaného záměru bude 

oznamovatel odpovídajícím způsobem reflektovat jak v přípravě záměru, tak v realizaci a 

v provozu na změny v platné legislativě složkových předpisů v ochraně životního prostředí. 

Opatření je navrženo s ohledem na připravované novely zákona o ovzduší, zákona o 

odpadech, příp. další legislativní předpisy, které nabydou platnosti v přípravě záměru, příp. 

v době jeho realizace. 

Zpracovat harmonogram demolic nepotřebných objektů po uvedení záměru do provozu. 

Opatření je navrženo s ohledem na skutečnost, že po realizaci záměru (plynové kotelny a 

fluidního kotle) bude EMĚ II a EMĚ III vyřazena z provozu. Pokud se pro objekty těchto 

provozních celků nenajde jiné účelné využití, dojde k jejich likvidaci (včetně nepotřebných komínů 

a chladící věže), což bude mít nesporný přínos pro krajinný ráz. 

Zpracovat projekt ozelenění nevyužívaných ploch v areálu EMĚ jako opatření k snižování 

imisní zátěže PM10 a benzo(a)pyrenu. 

Ozelenění (osázení dřevinami) je obecné účinné opatření k snížení imisní zátěže 

uvedených znečišťujících látek, přitom v zájmovém území jsou dlouhodobě překračovány platné 

imisní limity pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu a 36-té max. denní koncentrace 

PM10. 

 
 Pro fázi realizace záměru  

Na dodavatele stavby ZEVO Mělník přenést smluvně povinnost použití technických 

dostupných opatření k snížení sekundární prašnosti při výstavbě.  

Opatření je navrženo s ohledem na nutnost omezení sekundární prašnosti při výstavbě a i 

s ohledem na to, že v zájmovém území je dlouhodobě překračován imisní limit pro 36-tou hodnotu 

PM10.  

Nejsou navrhována žádná další specifická opatření, mimo těch, která vyplývají z platné 

legislativy, příp. těch, která vyplynou z příslušného integrovaného povolení v souvislosti se 

záměrem. 

 

Pro fázi provozu záměru 

Ověřit vlastnosti pevných produktů ZEVO Mělník z hlediska jejich následné využitelnosti, 

resp. způsobu odstranění. 

Opatření je navrženo s ohledem na nutnost ověření vlastností škváry, popílku, pevných 

produktů čištění spalin z hlediska odpovídajícího následného nakládání.  
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 Do provozních předpisů (včetně provozního řádu dle 201/2012 Sb.) uvést (aktualizovat) 

opatření pro snižování sekundární prašnosti při provozu (včetně skládek uhlí) a tyto v provozu 

provádět.  

Opatření je navrženo s ohledem na nutnost omezení sekundární prašnosti při provozu a i 

s ohledem na to, že v zájmovém území je dlouhodobě překračován imisní limit pro 36-tou hodnotu 

PM10.  

V případě negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů provozu tyto 

vyhodnotit a v případě potřeby přijmout nápravná opatření a tato realizovat. 

Jedná se o opatření zejména ve vztahu k v té době platnému integrovanému povolení. 

 

 Z hlediska monitoringu ovzduší se předpokládá kontinuální monitoring základních 

znečišťujících látek a jednorázové měření v rozsahu a četnosti dle integrovaného povolení pro 

ZEVO Mělník. Obdobně v případě monitoringu vod. 

Po zprovoznění záměru bude provedeno měření akustické zátěže v nejbližším chráněném 

prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, případně 

budou přijata nápravná opatření. 

 
 

Mimořádné situace podle kapitoly D.II. z provozu zařízení jsou známa a příslušná opatření 

budou zapracována do příslušných materiálů - provozní řád dle 201/2012 Sb., havarijní plán dle 

vyhlášky 450/2005 Sb. a do dalších provozních předpisů. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
 

Kompletní podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v příloze 14 

dokumentace.  

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, poznatků o 

daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele dokumentace. 

Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech 

na základě odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito 

programu SYMOS 97, verze 2006 a verze 2013 (Rozptylová studie - ORGREZ, Divize kontroly 

imisí a paliv).  

K posouzení vlivu záměru na akustickou situaci bylo použito výpočtového programu 

LimA-Predictor V9.11. (Akustická studie - Greif-akustika, s.r.o.). 

Jako výchozí stav v kvalitě ovzduší byla brána úroveň let 2011-2015, pro které jsou 

v době zpracování dokumentace publikovány pětileté průměry imisních koncentrací 

znečišťujících látek ve čtvercích 1 x 1 km. Tyto údaje byly doplněny o emisní toky EMĚ v roce 

2016. 

V ostatních složkách životního prostředí je brán jako výchozí stav období 2014 - 2016, 

příp. 2015 - 2016, nebo aktuální stav. 

Stávající stav vychází z podkladů oznamovatele a odborných studii.  

Budoucí stav je predikován z hlediska uvedení stavby dle záměru do provozu, v případě 

hodnocení vlivů na veřejné zdraví je hodnocen z hlediska kvality ovzduší stávající stav (2011 - 

2015) a budoucí stav po zprovoznění záměru; v případě akustické zátěže pak výchozí stav a stav 

po zprovoznění záměru. Obdobný přístup v případě vlivů na klima, vlivů na krajinný ráz a další 

složky životního prostředí. 

K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy a to včetně Prováděcího 

rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o 

nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, dále referenční dokument o nejlepších dostupných 

technologiích spalování odpadů, červenec 2005. 
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků 
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich 
plynoucích  
 

Dokumentace byla zpracována na základě stávající projektové přípravy záměru, 

konzultací s  investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. 

Předkládaná dokumentace byla vyhotovena v období přípravy zadání do výběrového řízení na 

dodavatele staveb. Konečné technické řešení je věcí dodavatele stavby při splnění všech 

zadávacích podmínek. Je však třeba konstatovat, že navrhované ZEVO Mělník v EMĚ je po 

technické stránce dostatečně známo včetně legislativních požadavků na něj kladených. To 

umožňuje predikovat jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí. Ve vlastním řešení se 

mohou objevit dílčí změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a 

vyhodnocené vlivy na životní prostředí. 

Kompletní podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v příloze 

14  dokumentace. 
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy)  
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 

oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru 

 

 
Záměr je předložen jednovariantně a je výsledkem předběžného interního i extérního 

posuzování technologického řešení včetně dispozičního řešení v souladu s koncepcí provozu 

komplexu EMĚ v budoucích letech, která je založena na útlumu výroby elektrické energie při 

zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit 
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ČÁST F ZÁVĚR 
 

Koncepce provozu komplexu EMĚ v budoucích letech je založena na útlumu výroby 

elektrické energie při zachování zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit v souladu se 

stávajícími i avizovanými legislativními předpisy a to zejména z hlediska ochrany životního 

prostředí, zvláště pak z hlediska ochrany ovzduší. 

Koncepce předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna bude 

uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel). Následně 

na úrovni roku 2024 se předpokládá uvedení do provozu Zařízení pro energetické využívání 

odpadu (ZEVO Mělník). 

Z hlediska procesu dle zákona 100/2001 Sb. je záměr realizace dvou nových spalovacích 

jednotek řešen samostatnou dokumentací „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě 

Mělník“ - oznamovatel Energotrans, a.s.; záměr realizace ZEVO Mělník je řešen předkládanou 

dokumentací dle zákona 100/2001 Sb. „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník 

- ZEVO Mělník“ - oznamovatel ČEZ, a.s., v návaznosti na záměr „Nový zdroj fluidní kotel a 

plynová kotelna v lokalitě Mělník“. 

Koncepce předpokládá, že pro zajištění výroby v souladu s legislativou v ochraně ovzduší 

spolu s útlumem některých zdrojů (režimu záložního zdroje, příp. úplného odstavení) realizovat 

následující alternativní opatření: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepelném příkonu 150 MW  

- a tuto v následných letech provozovat jako záložní a špičkovací zdroj a v případě nedostatku 

tepelného výkonu jako doplněk k základnímu zdroji EMĚ I a zdrojům EMĚ II, III v režimu 

záložního zdroje 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat nový fluidní kotel o tepelném příkonu 334 MW - a 

tento v následných letech provozovat spolu s EMĚ I v základním zatížení, plynovou kotelnou 

v režimu záložního a špičkovacího zdroje a EMĚ III v režimu záložního zdroje  

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu ZEVO a současně provozovat 

fluidní kotel, a EMĚ I v základním zatížení a plynovou kotelnu v režimu záložního a špičkovacího 

zdroje 

Předkládaná dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí hodnotí vliv záměru 

„Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“. 

Ve svém principu se jedná o ekologický záměr, který má prioritně zajistit zachování 

zásobování teplem jak Prahy, tak dalších lokalit (Mělník, Neratovice, Horní Počaply, Dolní 

Beřkovice) a řeší náhradu fosilních paliv energetickým využíváním směsného komunálního 

odpadu s širšího regionu v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, a 

v souladu s tím, že od roku 2024 podle současné platné legislativy není možno směsný komunální 

odpad ukládat přímo na skládky. 

Předkládaná dokumentace posuzuje vlivy záměru z hlediska všech složek životního 

prostředí.  

Lze konstatovat, že realizace koncepce provozu komplexu EMĚ v budoucích letech, jehož 

je posuzovaný záměr součástí, přinese výrazné zlepšení ve vztahu k vlivům provozu EMĚ na 

životní prostředí, především pak z hlediska vlivů na ovzduší a zdraví obyvatel v okolí EMĚ. 

Realizací záměru dojde k výraznému snížení emisí základních znečišťujících látek 

v cílovém roce ve srovnání se stávajícím stavem, přičemž za srovnávací je zvolen průměr let 2011 

– 2015:  
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Znečišťující látka TZL SO2 NOx CO provoz 

t/rok  

2011-2015 454,9 7000,2 6343,3 733,1 EMĚ I - III 

2024 54,56 827,8 1 198,8 667,6 EMĚ I, plynová kotelna + 

fluidní kotel, ZEVO Mělník 

% výchozího stavu 11,99 11,83 18,90 91,07  

Postupně budou, po uvedení do provozu nových zdrojů, odstavovány zdroje EMĚ II a 

EMĚ III.  

Zdroj EMĚ II bude odstaven po zahájení provozu fluidního kotle (předpoklad r. 2022) a 

EMĚ III po prověření bezproblémového provozu fluidního kotle a po uvedení ZEVO do provozu 

(předpoklad rok 2024). 

Z hlediska ovzduší jsou navržena opatření jak u stávajících zdrojů, tak u nových zdrojů dle 

záměru, včetně ZEVO Mělník, aby v provozu záměr plnil platné legislativní předpisy, včetně 

příslušných BAT.  

ZEVO Mělník bude realizován dodavatelsky. Pro výběrové řízení pro tyto nové zdroje 

budou předepsány takové hlukové parametry, aby nedošlo k zhoršení akustické zátěže ve srovnání 

s rokem 2020.  

Záměr ZEVO Mělník je umístěn ve stávajícím areálu EMĚ. Nejsou známy překážky z 

hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci záměru v dané lokalitě. Je možno 

konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a 

hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný záměr splňuje legislativní 

předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je akceptovatelný. 

Záměr ZEVO Mělník je podmíněn realizací nové dopravní silniční infrastruktury. Řešení 

dopravní silniční situace v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník je v kompetenci 

Středočeského kraje, který tuto řeší včetně navazující problematiky - projednání s dotčenými 

obcemi, proces posuzování na životní prostředí dle 100/2001 Sb., zanesení do ZUR 

Středočeského kraje, do územních plánů obcí a následnou realizaci tak, aby dopravní situace byla 

vyřešena včetně realizace do zahájení provozu ZEVO Mělník. 

V současné době probíhá výběrové řízení (KÚ Středočeského kraje) na zpracovatele 

„Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov“. Předpoklad 

jejího zpracování 11/2017 – 03/2018. Vybraná varianta bude předmětem samostatného procesu 

EIA (oznamovatelem nebude ČEZ, a.s.). 

I přesto je související silniční doprava se ZEVO Mělník v předkládané dokumentaci 

ideově řešena.  

Zpracovatel dokumentace na základě znalostí a informací uvedených v předkládané 

dokumentaci doporučuje stavbu ZEVO Mělník 

 

R E A L I Z O V A T  

 

za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a 

dalších stupňů schvalování záměru. 
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  
 

Elektrárenský celek EMĚ byl budován postupně. Skládá se ze tří technologických celků 

EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně jako komplex kondenzačních elektráren 

spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. 

 

Elektrárna Mělník I (EMĚ I) disponuje instalovaným elektrickým výkonem 240 MW.  

Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960.  

Elektrárna Mělník I byla uvedena do provozu v letech 1957-1960 jako bloková 

kondenzační elektrárna pro potřeby elektrizační soustavy ČEZ. V současné době zde pracuje 6 

kotlů, každý o výkonu 230 t/h páry, propojených parní sběrnou se 4mi turbínami (2 protitlaké, 2 

odběrové) o celkovém elektrickém výkonu 4 x 60 MW. Od roku 1993 je jejím provozovatelem 

společnost Energotrans, a.s. 

Palivem používaným v EMĚ I je hnědé energetické uhlí, kterého výrobna spálí zhruba 1,5 

milionu tun/rok. Při plném výkonu je elektrárna schopna dodávat 240 MW elektrických a 650 

MW tepelných v podobě horké vody. 

Po roce 1988 prošla elektrárna významnou rekonstrukcí, při které byly vyměněny 

kondenzační turbíny za teplárenské, vybudována výměníková stanice a tepelný napaječ o délce 34 

km pro dodávku tepla do Prahy. Provoz s významně teplárenským režimem byl zahájen v roce 

1995. V současné době je teplo dodáváno i do nejvzdálenějších částí Prahy, jako je Jižní Město, 

Krč, Modřany. V roce 2003 byla připojena i otopná soustava města Neratovice. 

 

Elektrárna Mělník II (EMĚ II) disponuje instalovaným elektrickým výkonem 220 MW (2 

x 110 MW). Původní čtyři bloky EMĚ II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 

1971. V rámci realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po 

nabytí nové ekologické legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky. 

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného 

napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice. 

 

Elektrárna Mělník III (EMĚ III) s blokem s instalovaným elektrickým výkonem 500 MW 

byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl až do zprovoznění nového zdroje 

v Ledvicích největším uhelným blokem v ČR. 

V současné době probíhá rekonstrukce odsíření na zdroji EMĚ I (hlavní zdroj tepla pro 

Prahu) s cílem dosažení takových emisních parametrů, které budou v souladu s požadavky 

legislativy po roce 2020.  

U současných emisních zdrojů EMĚ II a EMĚ III se v rámci nové koncepce provozu 

v areálu EMĚ díky záměru výstavby fluidního zdroje a plynové kotelny nepočítá s jejich 

rekonstrukcí tak, aby vyhovovaly legislativním předpisům (specifických emisním limitům) 

platných po roce 2020. Jejich běžná provozní činnost skončí k polovině roku 2020. Současně 

s ukončením realizace změny koncepce provozu areálu EMĚ. Do té doby realizace plynové 

kotelny a fluidního kotle, tj. od poloviny roku 2020 do roku 2022) budou tyto zdroje provozovány 

v režimu záložního zdroje (max. 1 500 hod. ročně). 
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Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je zpracováván jako vedlejší energetický 

produkt v přilehlém závodě Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (Rigips) na výrobu 

sádrokartonových desek. 

V záměru není uvažováno s prodloužením činnosti odkaliště Panský les, i když tato 

možnost je v současné době diskutována. V případě, že bude aktuální, bude rovněž tato činnost 

vyhodnocena z hlediska požadavků na posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 

Sb. v platném znění. 

Voda pro sociální účely je odebírána z podzemního zdroje, pro technologické vody pak 

z řeky Labe. Odpadní voda z biologické čističky, odpadní voda z technologie po ošetření a voda 

z průtočného chlazení je odváděna do Labe. Bilance množství vod odebíraných z Labe a 

vypouštěných do Labe je přibližně vyrovnaná.  

Emise do ovzduší z energetických bloků jsou zjišťovány kontinuálním měřením, příp. 

jednorázovým měřením dle platných integrovaných povolení. Stejně tak je kontrolována jakost a 

množství odebíraných a vypouštěných vod.  

Charakteristika stávajících energetických celků EMĚ: 

Skladba spalovacích zdrojů: 

spalovací zdroj  EMĚ I EMĚ II EMĚ III Σ EMĚ 

kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

instalovaný tepelný příkon 

kotle  

MW 
210,829 306,8 1 356,4  

tepelný příkon celkem MW 1 264,97 613,6 1 356,4 3 235,0 

tepelný výkon kotle  MWt 185,333 264,75 1 195,0  

tepelný výkon celkem MWt 1 111,998 529,5 1 195,0 2 836,5 

 

spalovací zdroj EMĚ I EMĚ II EMĚ III 

 kotle K1 - K6 K 09, K 10 K 11 

typ kotle  

parogenerátor G 230 
parní s ohřívákem vody a 

vzduchu G350 

K1600 průtlačný se 

superponovanou 

cirkulací 

typ topeniště 
granulační 

granulační, dvoutahové s 

přímým foukáním paliva 

granulační, věžové s 

přímým foukáním paliva 

palivo  hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

hnědé uhlí energetické, 

průmyslová směs 

stabilizační palivo extra lehký topný olej těžký topný olej těžký topný olej 

odlučovače TZL elektrostatický elektrostatický elektrostatický 

odsíření *) mokrá vápencová 

vypírka 
mokrá vápencová vypírka 

mokrá vápencová 

vypírka 

počet linek odsíření 2 1 1 

komíny počet  3 **) 1 (svazek výduchů) 1 

 K1 K2 K3 003 004 

výška 120 120 140 150 270 

světlost v koruně 

komínu 
6,4 6,4 6,7 5,8 7,85 
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*) V období 2017 – 2020 probíhá výstavba nového systému odsíření pro snížení množství 

emisí SOx v kouřových spalinách z kotlů K1 až K6 – akce „Snížení emisí SOx na Elektrárně 

Mělník I, kotle K1 – K6“. Nový systém odsíření nahradí stávající odsiřovací zařízení. Bude 

zachován systém mokré vápencové vypírky, Zařízení na odsíření spalin zahrnuje hlavní 

technologické celky – spalinový sytém, systémy absorbérů, systém dávkování vápence a systém 

odtahu a odvodnění sádrovce. Po realizaci stavby nebudou spaliny ochlazovány ve výměnících 

tepla a absorbéry budou využívat technologii TREY systému, jedna linka odsíření pojme 

maximálně spaliny ze tří kotlů, stejně jako dosud.  

Z důvodu nutnosti zabezpečení nepřetržitých dodávek tepla a elektrické energie i po dobu 

výstavby je realizace rozdělena do 2 etap – v první etapě bude realizována odsiřovací linka 1 tj. 

absorbér pro kotle K1 – K3 vč. souvisejícího zařízení, ve druhé etapě odsiřovací linka 2 tj. 

absorbér pro kotle K4 – K6 vč. souvisejícího zařízení.  

**) Komíny K1 a K2 (120 m) slouží k odvodu spalin pouze v případě poruchy odsíření a 

při najíždění nebo odstavování kotle, komín K3 (140 m) odvádí spaliny za běžných provozních 

podmínek.  

Výstavba nového systému odsíření (realizace v období 2017 – 2020) vyžaduje z důvodu 

rekonstrukce stávajícího komínu K3 stavbu provizorního komínu. Provizorní ocelový komín 

(výška 68 m) je dočasnou stavbou – po ukončení opravy komínu K3 (140 m) v rámci akce 

„Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotle K1 – K6“ bude provizorní komín odstraněn. 

 

Budoucí stavy z hlediska další koncepce programu (útlumu výroby) v EMĚ lze 

charakterizovat takto: 

Koncepce předpokládá, že pro zajištění výroby v souladu s legislativou v ochraně ovzduší 

spolu s útlumem některých zdrojů (režimu záložního zdroje, příp. úplného odstavení) realizovat 

následující alternativní opatření: 

Stav 2021 - do roku 2021 realizovat novou plynovou kotelnu o tepelném příkonu 150 MW  

- a tuto v následných letech provozovat jako záložní a špičkovací zdroj a v případě nedostatku 

tepelného výkonu jako doplněk k základnímu zdroji EMĚ I a zdrojům EMĚ II, III v režimu 

záložního zdroje. 

Stav 2022 - do roku 2022 realizovat nový fluidní kotel o tepelném příkonu 334 MW - a 

tento v následných letech provozovat spolu s EMĚ I v základním zatížení, plynovou kotelnou 

v režimu záložního a špičkovacího zdroje a EMĚ III v režimu záložního zdroje.  

Stav 2024 - k roku 2024 realizovat a uvést do provozu ZEVO a současně provozovat 

fluidní kotel a EMĚ I v základním zatížení a plynovou kotelnu v režimu záložního zdroje. 

Z hlediska výroby tepla lze uvedenou koncepci charakterizovat předpokládaným 

množstvím vyrobeného tepla v jednotlivých časových horizontech: 

 EMĚ I EMĚ II EMĚ III plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 

ZEVO celkem 

množství 

vyrobeného 

tepla TJ/rok 

2011 – 2015 (průměr) 

16 162 11 042 18 397 - - - 45 601 

2016 

16 230 11 754 12 821 - - - 40 804 

2021 

17 000 1 151,77 2 000 716 - - 20 868 

2022 



Část G                                                                            Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 

 166 

 EMĚ I EMĚ II EMĚ III plynová 

kotelna 

fluidní 

kotel 

ZEVO celkem 

12 500 0 1 800 279 5 954 - 20 533 

2024 a další 

10 716 0 0 6233 2 431 19 380 

Koncepce tedy předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna 

bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel). 

Následně na úrovni roku 2024 se předpokládá uvedení do provozu Zařízení pro energetické 

využívání odpadu (ZEVO Mělník). 

Z hlediska procesu dle 100/2001 Sb. je záměr realizace dvou nových spalovacích jednotek 

řešen samostatnou dokumentací „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník“ - 

oznamovatel Energotrans, a.s.; záměr realizace ZEVO Mělník je řešen předkládanou dokumentací 

dle 100/2001 Sb. „Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník“ - 

oznamovatel ČEZ, a.s., v návaznosti na záměr „Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna 

v lokalitě Mělník“. 

Charakteristika záměru - parametry ZEVO Mělník: 

 Jednotka Hodnota 

Počet kotlů ks 2 

Maximální (jmenovitý) výkon kotlů celkem MWt 93,28 

Předpokládaná účinnost kotle při jmenovitém výkonu % 92 

Fond provozu zařízení každé linky hod/rok 8 000 

Počet hodin provozu dvou linek hod/rok 7 240 

Počet hodin provozu ZEVO hod/rok 8 760 

Množství spalin při provozu dvou linek m
3
/hod 105 000 

Roční výroba tepla při provozu 2 linek GJ/rok 2 431250 

Spotřeba paliva směsný komunální odpad t/rok 320 000 

Výška komínu (nový) m 80 

Průměr koruny komína m 2 x 2,1 

Uvedení do provozu 2024. 

 

Záměr byl z hlediska vlivu na ovzduší posouzen detailní rozptylovou studii. Ze závěrů 

vyplývá, že realizací dochází k významnému snížení emisí proti stávajícímu stavu 

s odpovídajícím dopadem na kvalitu ovzduší v okolí. 

Realizací záměru dojde k výraznému snížení emisí základních znečišťujících látek 

v cílovém roce ve srovnání se stávajícím stavem, přičemž za srovnávací je zvolen průměr let 2011 

– 2015:  

 

Znečišťující látka TZL SO2 NOx CO provoz 

t/rok  

2011-2015 454,9 7000,2 6343,3 733,1 EMĚ I - III 

2024 54,56 827,8 1 198,8 667,6 EMĚ I, plynová kotelna + 

fluidní kotel, ZEVO Mělník 

% výchozího stavu 11,99 11,83 18,90 91,07  
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Z hlediska vod dochází k výraznému snížení jak odebírané, tak vypouštěné vody do Labe. 

  stav 2015 - 2016 stav 2024 % výchozího stavu 

odebírané vody  tis. m
3
/rok 333 624,1 102 681,0 30,8 

vypouštěné vody  tis. m
3
/rok 324 718,7 100 106,8 30,8 

 

Pro posouzení akustického zatížení byla zpracována akustická studie, která 

dokládá dodržení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru v budoucím stavu. 

Zároveň jsou navrženy akustické parametry nově zřizovaných zdrojů, které jsou závazné pro 

projekční řešení i dodavatele stavby. Splnění nutno ověřit ve zkušebním provozu, případně 

navrhnout a realizovat nápravná opatření.  

Realizace záměru nemá nároky na zábor zemědělského půdního fondu a pozemků 

sloužících funkci lesa (bude realizován ve stávajícím areálu EMĚ).  

Celkově lze záměr v rámci koncepce programu (útlumu výroby) v EMĚ považovat za 

akci, která v každém případě zlepší kvalitu ovzduší nejen v bezprostředním, ale i vzdáleném 

okolí.  

Záměr ZEVO Mělník je podmíněn realizací nové dopravní silniční infrastruktury. Řešení 

dopravní silniční situace v zájmovém území včetně napojení na ZEVO Mělník je v kompetenci 

Krajského úřadu Středočeského kraje, který tuto řeší včetně navazující problematiky - projednání 

s dotčenými obcemi, proces posuzování na životní prostředí dle 100/201 Sb., zanesení do ZUR 

Středočeského kraje, do územních plánů obcí a následnou realizaci tak, aby dopravní situace byla 

vyřešena včetně realizace do zahájení provozu ZEVO Mělník. 

V současné době probíhá výběrové řízení (KÚ Středočeského kraje) na zpracovatele 

„Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov“. Předpoklad 

jejího zpracování 11/2017 – 03/2018. Vybraná varianta bude předmětem samostatného procesu 

EIA (oznamovatelem nebude ČEZ, a.s.). 

 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel 

dokumentace k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí 

jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů realizovatelný. 
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ČÁST H PŘÍLOHY 

Na následujících stránkách jsou uvedeny tyto přílohy: 

- Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (MěÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje, č.j. 2766/VYS/17/Tě ze dne 

18.9.2017) 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona 

č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

č.j. 060304/2017/KUSK ze dne 17.5.2017) 

 
 

Na přiloženém CD jsou uvedeny následující přílohy dokumentace: 

1. Mapové přílohy a situace 

1.1. Lokalizace EMĚ 

1.2.  Předběžná lokalizace ZEVO Mělník 

1.3.  Dopravní silniční trasy v okolí EMĚ 

2. Porovnání záměru s BAT 

3. Rozptylové studie 

3.1.  Rozptylová studie 

3.2.  Rozptylová studie - silniční doprava v okolí EMĚ 

4. Hlukové studie 

4.1. Hluková studie z areálu EMĚ 

4.2. Hluková studie z liniových zdrojů 

4.3. Kontrolní měření hluku od silniční dopravy v chráněných venkovních prostorech 

staveb 

4.4. Kontrolní měření hluku od železniční dopravy ve venkovním prostoru 

5. Vliv na veřejné zdraví 

6. Biologické posouzení 

7. Vliv na krajinu 

8. Vliv na klima 

9. Vliv na vody 

10. Dopravní model 

11. Údaje o obcích v okolí a kulturní památky 

12. Doplňující informace o ovzduší 

13. Informace o spalovnách komunálního odpadu 

14. Podklady 
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