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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
TRINITY INVESTMENT a.s.

A.II. IČO
26 19 24 20

A.III. Sídlo
TRINITY INVESTMENT a.s.
Na Žertvách 2230/44
180 00 Praha 8

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

JUDr. Petr Skácel
Děčínská 464/3
190 00 Praha 9

Projektant:
IKP Consulting Engineers s.r.o.
Jirsíkova 5
186 00 Praha 8
telefon: 255 733 351

Licenzor výroby bioethanolu:
CHEMATUR ENGINEERING AB
Baggangsvagen
BOX 430
SE-69127 Karlskopa, Sweden
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru
Zemědělský lihovar Vrbátky
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
Ø výroba bioethanolu
Ø výroba lepku
Ø celková plocha areálu

250 m3/den, cca 83 000 m3/rok
max. 20 160 tun/rok
114 903 m2

B.I.3. Umístění záměru
Kraj
Obec
Katastrální území

Olomoucký
Vrbátky
Vrbátky, Štětovice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr bude realizován jako výstavba „na zelené louce„. V blízkosti je
provozován stávající cukrovar.
Kumulace s jinými záměry v této oblasti není známa.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
K dlouhodobým záměrům Evropské unie patří podpora výroby biopaliv a jejich
přidávání do pohonných hmot. V případě benzínu je to výroba a přimíchávání
bioethanolu. Cílem je, mimo snížení objemu benzínu vyráběného z ropy, podpora
zemědělské výroby, která prochází v celé Evropské unii složitým obdobím a vyžaduje
si značnou státní a unijní podporu.
Celosvětový potenciál výroby bioethanolu je cca 500 mil. tun za rok při výrobě ze
zcukerňujících plodin (cukrová třtina, cukrová řepa, obilí, kukuřice, brambory, ovoce).
Produkce z lignocelulozových biomas (dřevo, sláma) by mohla být až třikrát vyšší;
bioethanol by potom celosvětově mohl nahradit až 37% ropy.
Rozsáhlá a udržitelná výroba bioethanolu může vést k hmatatelným a významným
přínosům pro celkový vývoj klimatu na Zemi a pro životní prostředí prostředí vůbec,
dále pro diverzifikaci energetických zdrojů, trvalou a efektivní udržitelnost zemědělské
výroby a účelné využití zemědělského půdního fondu.

6

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výroba biopaliv se stává velice aktuální v souvislosti s dosavadním i předpokládaným
cenovým vývojem na trhu fosilních paliv, zejména ropy. Při správně zvolené moderní
koncepci výroby je možné dosáhnout nízkých výrobních nákladů a tím vytvořit
podmínky pro odbyt produkce bioethanolu jak v České republice, tak v zahraničí.
Česká republika se v rámci přístupových jednání zavázala, že stejně jako ostatní
členské státy začne bioethanolu při plnění těchto směrných čísel:
§
§
§

do roku 2005
do roku 2010
do roku 2020

2,00%
5,75 %
20,00 %

V současné době nejsou k dispozici dostatečné výrobní kapacity jak v České
republice, tak ani v ostatních zemích Evropské unie.
Tento záměr by měl zároveň přispět i k udržení zemědělské rostlinné výroby v regionu,
zajištění potřebného množství pšenice pro výrobu bioethanolu v režimu
nepotravinářského využití.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zájmové území se nachází u silnice mezi obcí Vrbátky a její místní části Štětovice u
železniční stanice Vrbátky. Území je rovinaté a v současné době je zemědělsky
využívané. Nadmořská výška území je na kótě 208 - 210 m n. m. Fotodokumentace
zájmového území je doložena v další části předkládaného oznámení.
Stavební část

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení je záměr členěn na
následující stavební objekty:
SO 01 Příprava území
SO 02 Vrátnice a oplocení
SO 03 Příjem obilí
SO 04 Předčištění, skladování obilí, mlýn
SO 05 Separace lepku
SO 06 Budova hlavního procesu s nádržemi
SO 07 Sklad chemikálií
SO 08 Sklad bioethanolu a denaturačních přípravků
SO 09 Stáčení bioethanolu
SO 10 Čistírna technologických vod
SO 11 Sušení obilních výpalků
SO 12 Energoblok – zařízení pro výrobu páry a el.energie
SO 13 Energetická zařízení
SO 14 Komunikace
SO 15, 16 Inženýrské sítě, napojení areálu, vnitřní rozvody
SO 17 Pomocné provozy
SO 18 Sklad lepku
SO 19 Provozní budova a parkoviště osobních vozidel
SO 20 Parkovací stání nákladních vozidel
SO 21 Terénní a sadové úpravy
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SO 01 Příprava území

V rámci tohoto SO se počítá s provedením skrývky ornice o síle 0,3 - 0,4 m. Dále bude
vybudováno zařízení staveniště a přivedení el. energie a vody.
SO 02 Vrátnice a oplocení

Vrátnice je zděný, přízemní objekt se železobetonovým stropem o rozměrech 4,9 x
18,4 m a výšce 3,6 m. Zastavěná plocha 90,16 m2, obestavěný prostor 343 m3.
Střecha bude plochá s hydroizolačním povlakem z PVC s tepelnou izolací z minerální
vlny. Okna a vrata budou ocelová, tepelně izolační, nerezová nebo s povrchovou
úpravou metalickou barvou. Minerální probarvená omítka bude strukturována
v struktuře jako panely pohledového betonu.
Součástí objektu vrátnice jsou i dvě silniční váhy s váživostí do 60 tun (samostatná
váha pro vjezd a výjezd) a přístřešky nad těmito vahami. Oba přístřešky jsou tvořeny
lehkou ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 6,25 x 19,2 m se sedlovou
střechou z profilovaných plechů o výšce hřebene 6,35 m. Zastavěná plocha 207,5
m2. Ocelové konstrukce budou žárově pozinkované, plechy s povrchovou úpravou
polyesterem.
Železniční vagóny a železniční cisterny budou váženy na samostatných kolejových
dynamických váhách.
V prostoru vrátnice bude prováděn i odběr vzorků obilí dováženého silniční dopravou.
Odběr vzorků obilí ze železničních vagónů bude umístěn v SO 03.
Ve vrátnici bude umístěno kontrolní stanoviště vjezdu a výjezdu z areálu s váhami,
místnost ostrahy, laboratoř, kancelář příjmu a sociální zázemí.
Oplocení areálu bude provedeno z drátěného pletiva v ocelových rámech zasazených
do ocelových sloupků na železobetonové podezdívce. Výška podezdívky bude 2 m,
výška pletiva cca 2 m.
SO 03 Příjem obilí

Lehká ocelová hala o půdorysných rozměrech 15 x 26 m a výšce 12,5 m s opláštěním
a zastřešením z profilovaných plechů s povrchovou úpravou polyesterem, sedlová
střecha. Uvnitř haly budou osazeny podzemní betonové násypníky na obilí, přes
které bude prováděn příjem obilí jak nákladních motorových vozidel, tak i ze
železničních vagonů. Objekt bude podzemím propojen s objektem předčištění SO 04
(dopravníky obilí).
SO 04 Předčištění, skladování obilí, mlýn

Tento SO se skládá z:
♦
♦
♦
♦

vlastního věžového objektu ve kterém bude prováděno předčištění obilí
zpevněné plochy kolem objektu předčištění
souboru 16 sil na skladování obilí
objektu mlýna

Objekt předčištění je věžového typu o půdorysných rozměrech 20 x 20 m a výšce 38
m, nosná ocelová konstrukce s opláštěním a zastřešením z profilovaných plechů
s povrchovou úpravou polyesterem. Z podzemí objektu je propojení dopravníky jak do
objektu SO 03 – příjem obilí, tak i do prostoru skladovacích sil obilí. Vedle objektu
8
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předčištění je umístěna bloková sušárna obilí (pro případ příjmu obilí s nadlimitním
obsahem vlhkosti).
V objektu předčištění není trvalá přítomnost osob, osoby se zde vyskytují pouze
občasně, při kontrole zařízení. Budova nebude vytápěna.
Nosné ocelové konstrukce žárově pozinkované, stěny profilovaný plech, barva světle
zelená, střecha, profilovaný plech, barva šedá.
Skladování obilí o předpokládané maximální skladovací kapacitě cca 158 000 tun je
navrženo souborem 16 ocelových sil. Využitelný, skladovací objem každého sila je cca
13 200 m3 (což odpovídá cca 9 900 tunám uskladněné pšenice). Průměr sila je 28,5 m
a výška 27,2 m. Sila jsou ocelová (žárově pozinkovaná) s obslužnými lávkami a
žebříky a budou opatřena tepelnou izolací proti namrzání obilí.
Budovu mlýna tvoří pětipodlažní nepodsklepený technologický blok s komunikačním
jádrem (výtah, schodiště manipulační otvor) s dvoupodlažní přístavbou s pomocnými
prostorami (kancelář, šatny s WC a umývárnami, rozvodna, kompresorovna, velín).
Půdorysné rozměry budovy jsou 53,3 x 13,8 m, výška 21 m. Střechy obou částí jsou
pultové. Objekt bude temperován na +5 °C. Zastavěná plocha je 738,3 m2, obestavěný
prostor je 13225,12 m3.
První nadzemní podlaží mlýna je ze železobetonového skeletu s pláštěm s kontaktním
zateplovacím systémem na železobetonových stěnách. Zbývající čtyři nadzemní
podlaží hlavní budovy a jedno podlaží přístavby tvoří ocelový skelet s opláštěním a
zastřešením ze sendvičových panelů. Součástí stavební části jsou ocelové zásobníky
(sila) pro obilí, mouku a otruby.
Založení skeletu (sloupů) mlýna bude na pilotách. Sila jsou založeny na samostatné
základové desce oddělené od nosné konstrukce skeletu. Objekt bude navržen tak, aby
vyhovoval z hlediska dynamických účinků zatížení.
Návrh objektu bude zahrnovat opatření proti výbuchu, stěny budou navrženy jako
prachotěsné, dveře plynotěsné.
Barevné řešení: Stěny z panelů barva světle zelená (rastrování jako u profilovaných
plechů). Okna a vrata budou nerezová nebo s povrchovou úpravou metalickou barvou
v odstínu nerez oceli. Střešní plášť v barvě šedé.
SO 05 Separace lepku

Objekt separace lepku je jednopodlažní železobetonový skelet o půdorysných
rozměrech 53,3 x 13,8m, výška 13 m. Střešní konstrukce bude tvořena předpjatými
vazníky. Obvodový plášť je navržen ze železobetonových sendvičových panelů
s vloženou tepelnou izolací, střecha bude plochá s hydroizolačním povlakem z PVC
s tepelnou izolací. Objekt bude temperován na teplotu 5 0C.
SO 06 Budova hlavního procesu s nádržemi

Tento SO sestává z následujících částí:
♦ Dva přístřešky procesních nádrží
♦ Budova destilace
♦ Budova sušárny lepku
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Přístřešky procesních nádrží

Přístřešek nádrží na ztekucení a zcukření je tvořen ocelovou konstrukcí o půdorysných
rozměrech 74,95 x 17,75 m s pultovou střechou z profilovaných plechů. Přístřešek
nádrží na fermentaci je o půdorysných rozměrech 30,95 x 44,3 m se sedlovou
střechou z profilovaných plechů, výška hřebene je 16,9 m. Nosnou konstrukci
přístřešků tvoří příčné rámy s táhlem a ztužidla. Sloupy jsou vetknuty do základů.
Zastavěná plocha obou přístřešků je 2648,8 m2
Barevné řešení: Nosné ocelové konstrukce žárově pozinkované, střecha - profilovaný
plech barva tmavě zelená.
Budova destilace

Osmipodlažní objekt o půdorysných rozměrech 27,4 x 45 m a výšce 24,75 m
(strojovna výtahu 27,3 m). Na střeše jsou umístěny kondenzátory chladicích jednotek.
Zastavěná plocha: 1233 m2, obestavěný prostor: 30 825 m3.
Součástí objektu je trafostanice, elektrorozvodna, rozvodna řídícího systému, centrální
velín a sociální zázemí. V objektu je trvalá přítomnost osob pouze v centrálním velínu,
v ostatních částech objektu se osoby vyskytují pouze občasně při kontrole zařízení.
Objekt bude nouzově vytápěn při odstávce.
V hlavních technologických prostorech jsou některá podlaží výškově sloučena,
dodatečné výškové členění je řešeno ocelovou konstrukcí s pororošty.
Nosná konstrukce objektu je tvořena montovaným železobetonovým skeletem
s obousměrnými rámy. Stropní tabuli tvoří monolitická železobetonová deska,
spřažená s konstrukcí skeletu. Z hlediska montáže je konstrukce řešena tak, že
sloupy jsou vždy průběžné přes 2 nebo 3 podlaží a průvlaky jsou vkládány do
modulového pole v obou směrech. Vodorovné ztužení budovy je řešeno nosnými
stěnami v obou směrech. Založení skeletu (sloupů) budovy bude na pilotách.
Technologické zařízení je založeno na samostatné základové desce oddělené od
nosné konstrukce skeletu. Ve střeše a v jednotlivých podlažích budou montážní
otvory pro destilační kolonu.
Obvodový plášť je ze železobetonových sendvičových panelů s vloženou tepelnou
izolací povrchovou úpravou z pohledového betonu, alternativně je možno uvažovat
s pláštěm z panelů z pohledového keramzitbetonu. Střecha bude plochá
s hydroizolačním povlakem z PVC a s tepelnou izolací. Okna a vrata budou ocelová,
tepelně izolovaná, nerezová nebo s povrchovou úpravou metalickou barvou. Objekt je
propojen ocelovou lávkou s objektem sušárny lepku.
Barevné řešení: Stěny z panelů z pohledového probarveného betonu barva světle
zelená
Budova sušárny lepku

Jedná se o jednopodlažní železobetonový skelet o půdorysných rozměrech 30 x 15
metrů a výšce 25 metrů s vloženými mezipatry. Objekt bude založen na pilotách a
pasech. Střešní konstrukce bude tvořena předpjatými vazníky. Obvodový plášť je
navržen ze železobetonových sendvičových panelů s vloženou tepelnou izolací,
střecha bude plochá s hydroizolačním povlakem z PVC s tepelnou izolací, v matové
úpravě. Objekt bude temperován na teplotu 5 0C. V objektu budou realizována proti
výbuchová opatření.
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SO 07 Sklad chemikálií

Tento stavební objekt sestává z:
♦ vlastního objektu skladu chemikálií (vyzdívaný montovaný skelet)
♦ dvou nepropustných železobetonových van, které jsou opatřeny ocelovými přístřešky
♦ jedno stáčecí místo pro stáčení kapalin ze železničních cisteren, včetně čerpací stanice

Místnosti skladu chemikálií budou větrány v souladu s příslušnými předpisy a budou
vytápěny. Objekt bude vybaven pitnou vodou, kanalizací, sprchou pro výplach očí,
umyvadlem, WC, sprchou s termostatickým ventilem a místností obsluhy. Podlahy
jednotlivých místností skladu chemikálií budou vyspádovány do bezodtokových
havarijních jímek.
Venkovní zásobníky budou osazeny ve dvou nepropustných železobetonových
vanách, které plní zároveň i funkci havarijní jímky. Velikost (volný objem) van bude
dimenzována tak, aby bezpečně došlo k akumulaci veškeré uniklé kapaliny z největší
z uložených nádrží. Vany budou opatřeny kyselinovzdorným nátěrem.
Ve vanách jsou osazeny zásobníky na následující chemikálie: kyselina sírová 96%,
kyselina fosforečná 70%, hydroxid sodný 50%, čpavková voda, odpěňovací olej. Ve
vlastním skladu chemikálií budou skladovány suroviny potřebné v technologii výroby
bioethanolu, které budou dodávány v menších obalech (kanystry, sudy, kontejnery,
pytle, hoboky apod.) silniční dopravou.
Součástí tohoto SO bude i jedno stání železničních cisteren, kde bude prováděno
stáčení kapalin ze železničních cisteren do skladovacích zásobníků. Stáčecí místo
bude vybaveno typovou záchytnou vanou odpovídajícího objemu, umístěnou
v kolejišti. Do této vany bude vyspádována i podlaha z navazující čerpací stanice
chemikálií.
Do objektu SO 07 je zařazen také další sklad enzymů, který bude dispozičně umístěn
v hlavní provozní budově SO 06. Tento sklad bude chlazen na teplotu +5 °C. Stavební
řešení skladu bude respektovat požadavky na udržení nízké skladovací teploty a
možnosti sanitace skladovacích prostor.
SO 08 Sklad bioethanolu a denaturačních přípravků

V rámci tohoto SO budou vybudovány základy pro:
♦
♦
♦
♦

2 zásobníky finálního produktu o objemu 2 x 3500 m3
2 tzv. denní zásobníky bioethanolu o objemu 2 x 100 m3
1 zásobník na tzv. bioethanol druhé jakosti o objemu 150 m3
3 zásobníky na denaturační přísady o objemu 3 x 100 m3

Výše uvedené zásobníky budou dodány jako dvouplášťové s trvalou kontrolou
kapaliny v meziprostoru a nevyžadují osazení do havarijních jímek. Zásobníky budou
propojeny potrubím na potrubních mostech s dalšími navazujícími objekty.
Pro čerpání hořlavých kapalin budou navržena čerpadla s mechanickou ucpávkou
nebo jiné vhodné typy čerpadel, u kterých nebude docházet k únikům čerpané
kapaliny.
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SO 09 Stáčení bioethanolu

Pro expedici bioethanolu budou k dispozici dvě stáčecí místa, která mohou pracovat
nezávisle na sobě. Jedno bude umožňovat plnění bioethanolu do železničních
cisteren, druhé do automobilových cisteren. Železniční i automobilové cisterny budou
během stáčení umístěny na vahách, aby byla zajištěna kontrola expedovaného
množství. Výrobní zařízení bude zajištěno úředními závěrami dle vyhlášky č. 140/1997
Sb. Parní prostory zásobníků a cisteren budou v době plněny propojeny stabilním
potrubím.
Stáčecí plochy budou řešeny jako nepropustné a zabezpečené havarijní jímkou. Pro
umístění technologického zařízení pro stáčení bioethanolu budou zajištěny pomocné
konstrukce.
Obě stáčecí místa budou kryty ocelovými přístřešky - otevřené prutové konstrukce
zastřešené profilovanými plechy. Půdorysný rozměr střechy je 11 x 20 m. Střecha je
vynášena pěti příčnými rámy s centrálními sloupy které jsou vetknuté do základu
pomocí čtyř kotevních šroubů přes ocelovou patku.
Výšky přístřešků vychází z průjezdních profilů železničních cisteren a autocisteren.
SO 10 Čistírna technologických vod

Tento SO sestává z následujících částí:
Nádrž mokrých výpalků + nádrž ředící vody

Nádrž mokrých výpalků je otevřená, přes její vrchní část vede lávka. Půdorysný
rozměr nádrže je 7,00 x 4,8 m, výška 4,7 m.
Nádrž ředící vody je také otevřená, částečně zapuštěná pod terén. Půdorysný rozměr
nádrže je 18,3 x 5,3 m, výška nad terénem je 0,2 m.
Nádrže jsou řešeny jako železobetonové vany.
Flotace a odvodnění aerobního kalu

Objekt tvoří dvoupodlažní nepodsklepená hala s půdorysným rozměrem 10,5 x 19,4
m. V přízemí a v části druhého patra je umístěn provoz pro odvodnění kalu a flotaci.
Kromě technologických prostor je v budově umístěn velín, rozvodna a ocelové
schodiště. Sociální zázemí (WC, sprcha a denní místnost) pro zaměstnance je
navrženo na tři osoby v jedné směně. Střecha je pultová. Halový objekt tvoří
dvoupodlažní železobetonový skelet, který je opláštěn, zastřešení je navrženo ze
sendvičových panelů.
Acidifikace

Nádrž pro acidifikaci je zastropená s pochozí střešní krytinou o půdorysné ploše 5,9 x
10,5 m. Prostupy z nádrže jsou kryty pochozími poklopy. Nádrž je řešena jako
železobetonová vana, která je opláštěna. Strop vany je železobetonový, opatřený
pochozí krytinou.
Zásobní nádrže kalu

Zásobní nádrže kalu jsou navrženy dvě o půdorysné ploše 12,35 x 15,8 m. Nádrž
navazující na acidifikaci je zastropena pochozí krytinou, prostupy z nádrže jsou zakryty
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pochozími poklopy. Druhá nádrž je odkrytá. Nádrže jsou nadzemní železobetonové
vany. Stěny zastropené nádrže jsou opláštěny a železobetonový strop je opatřen
pochozí krytinou.
IC Reaktor

Pro IC reaktor je navržena železobetonová deska podporovaná pilotami. Deska je
navržena o tloušťce 700 mm, piloty mají průměr 800 mm a 1000 mm a délku 10 m.
Založení schodiště IC reaktoru je navrženo na společném základě s IC reaktorem,
který zajistí přenášení svislého zatížení. Přenášení účinků vodorovných sil od
schodiště se předpokládá kotvením k IC reaktoru.
Mix tank

Objekt mix tanku a zázemí MAP reaktoru je řešeno jednopodlažní budovou o
půdorysných rozměrech 8,2 x 9,0 m a výšce 5,4 m. Objekt se předpokládá
železobetonový, monolitický, plošně založený na desce. Stěny mix tanku budou
železobetonové, tloušťka stěna je navržena 300 mm. Střecha je plochá, pultová
s atikou, krytinu tvoří hydroizolační PVC fólie. Objekt je zateplen.
MAP reaktor

Objekt MAP reaktoru tvoří železobetonová monolitická nádrž kruhového půdorysu o
průměru 7,8 m a výšce 4,5 m, tloušťka stěn i dna je navržena 400 mm. Založení je
plošné na desce, která tvoří současně i dno nádrže.
Vedle objektu MAP reaktoru se nachází kalové pole, které je navrženo jako
železobetonová monolitická nádrž o půdorysných 15,5 x 8,5 m a hloubce 1 m, v místě
jímky je hloubka 1,9 m.
Založení je plošné na desce. Nádrž bude zastřešena lehkou posuvnou laminátovou
střechou.
Regenerační a denitrifikační nádrže

Objekt regeneračních a denitrifikačních nádrží sestává ze dvou monolitických
železobetonových nádrží kruhového půdorysu o průměru 22 m a výšce 10 m nad
terénem. Nádrže jsou zapuštěny 2,0 m pod povrch terénu. Kruhová nádrž se skládá
z vnitřní části, z vnějších stěn o tloušťce 550 mm a vnějšího prstence o tloušťce stěny
250 mm.
Monoblok aerobního čištění

Objekt monobloku aerobního čištění tvoří železobetonová monolitická vnitřně členěná
nádrž obdélníkového půdorysu o rozměrech 50,2 m x 21,4 m, výška stěn je 5,5 m.
Nádrž je zapuštěna do hloubky 4,3 m pod úroveň upraveného terénu. Tloušťka
vnějších (obvodových) stěn je navržena stejně jako tloušťka dna 500 mm. Vnitřní
stěny, které dělí nádrž na jednotlivé části, mají tloušťku 400 mm.
Založení nádrže je plošné. Základová spára má kótu -4,6 m pod úrovní upraveného
terénu, tedy 2,6 m pod hladinou ustálené podzemí vody.
Dmychárna

Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 15,5 x 10,5 m. Konstrukčně se jedná o
jednolodní montovanou halu. Střešní konstrukci vynáší žebírkové střešní panely 250
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mm a po krajích půdorysu železobetonové desky. Vnitřní svislé stěny a příčky jsou
zděné z cihel.
Podlahu tvoří převážně betonová mazanina tloušťky 100 mm s podkladním betonem a
s různými pochozími povrchy (PVC, stěrky, cementový potěr apod.) Obvodový plášť
tvoří cihelné zdivo 400 mm + omítka.
Odsíření bioplynu

Pro založení objektu odsíření je navržena železobetonová monolitická deska tloušťky
300 mm, horní hrana desky je 200 mm nad úrovní upraveného terénu. Deska je
uložena na 100 mm vrstvě podkladního betonu a na podsypu ze štěrkopísku o
mocnosti 600 mm.
Plynové hospodářství

Pro založení tohoto objektu jsou navrženy tři železobetonové monolitické desky
tloušťky 300 mm, horní hrana desek je 200 mm nad úrovní upraveného terénu. Deska
je uložena na 100 mm vrstvě podkladního betonu na podsypu ze štěrkopísku o
mocnosti 600 mm.
SO 11 Sušení obilních výpalků

Dvojpodlažní montovaný železobetonový skelet s pětipodlažní vestavbou výšky 19 m
a půdorysných rozměrech 15,5 x 32,8 m. Zastavěná plocha je 510 m2, obestavěný
prostor je cca 10 000 m3. Stropní a střešní konstrukce bude tvořena předpjatými TT
nosníky, které jsou uloženy na podélných rámech. Obvodový plášť je
ze železobetonových sendvičových panelů s vloženou tepelnou izolací s povrchovou
úpravou z pohledového betonu, alternativně je možno uvažovat s pláštěm z panelů
z pohledového keramzitbetonu. Střecha bude plochá s hydroizolačním povlakem
z PVC a s tepelnou izolací. Okna a vrata budou ocelová tepelně izolovaná, nerezová,
nebo s povrchovou úpravou metalickou barvou. Návrh objektu bude zahrnovat
opatření proti výbuchu, stěny budou navrženy jako prachotěsné, dveře plynotěsné.
V objektu bude umístěna sušárna výpalků s příslušenstvím, elektro rozvodna,
rozvodna řídícího systému, velín. V objektu není trvalá přítomnost osob ani ve velínu,
osoby se vyskytují pouze občasně při kontrole zařízení. Objekt bude nouzově vytápěn
při odstávce.
Barevné řešení: Stěny z panelů z pohledového probarveného betonu barva světle
zelená, střešní plášť v barvě šedé.
SO 12 Energoblok – zařízení pro výrobu páry a el.energie

Energoblok sestává z objektu kotelny a z objektu výroby elektřiny. Konstrukce kotelny
je tvořena základovým monoblokem, do kterého je přes masivní sloupy osazen kotel,
který je nezávisle zavěšen a oddilatován od ostatní konstrukce objektu. Vodorovné
konstrukce (plošiny) jsou kombinací ocelových nosníků, které jsou vyplněny pórorošty,
nebo trapézovými plechy uzavřenými železobetonovou deskou. Obvodový plášť je
lehký, ze sendvičových panelů. Střešní konstrukce je tvořena lehkými střešními
panely.
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K objektu kotelny přiléhá objekt výroby elektřiny. Vlastní turbina s generátorem jsou
osazeny na železobetonové stolici. Nosné konstrukce jsou tvořeny obdobně jako
konstrukce kotelny.
Oba objekty jsou opatřeny pomocnými zdvihacími zařízeními (mostové jeřáby).
SO 13 Energetická zařízení

Stavební řešení tohoto objektu sestává pouze ze základových desek pro umístění
jednotlivých kontejnerů.
SO 14 Komunikace

Přístup do areálu bude zajištěn z veřejné příjezdové komunikace. Vjezd do závodu
bude přes hlavní vrátnici – SO 02.
Návrh areálových komunikací vychází z řešení a umístění budov a výrobních celků
závodu. Jde o systém na sebe kolmých komunikací základní šířky 7,0 m. Návrhová
rychlost na komunikacích je 20 km/h. Zaoblení komunikací v křižovatkách je řešeno
složenými kruhovými oblouky o poloměrech 12,0 a 24,0 m. Za vrátnicí se nachází
parkoviště pro nákladní automobily. Navrženo je 12 parkovacích stání o rozměrech 4,0
x 18,0 m. Pro zaměstnance a návštěvy je určeno parkoviště umístěné u provozní
budovy. Jedná se o kolmá stání v počtu 14 s rozměry 2,5 x 5,0 m. Z tohoto množství je
uvažováno se dvěma parkovacím stáními pro invalidní osoby o rozměrech 3,5 x 5,0 m.
Výškové řešení komunikací bude navrženo s ohledem na
výškové osazení
jednotlivých budov a objektů v terénu. Musí zajistit bezproblémový přístup do objektů a
současně odvodnění ploch. Základní příčný sklon komunikace je 2.5 %. Podélné
sklony se vzhledem ke konfiguraci terénu budou pohybovat v rozmezí 0.5% - 2%.
Podrobně bude výškové řešení zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Areálové komunikace jsou navrženy s živičným krytem, chodníky a parkovací stání
pro osobní automobily jsou navrženy ze zámkové dlažby. Přesný typ a barevné řešení
bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace po dohodě s investorem
stavby.
Odvodnění areálových komunikací a zpevněných ploch bude řešeno pomocí uličních,
případně horských vpustí, které budou zapojeny do dešťové kanalizace. Srážkové
voda ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány úniky ropných
látek, budou do kanalizace vedeny přes odlučovač ropných látek.
SO 15,16 Inženýrské sítě, napojení areálu, vnitřní rozvody
Splašková kanalizace

Sociální zařízení objektů budou napojena na areálovou splaškovou kanalizaci.
Splaškové vody od zařizovacích předmětů v nadzemní části objektu budou svedeny
svislými odpady do ležaté kanalizace. Ležatá kanalizace se napojí před objektem do
areálové splaškové kanalizace. Materiálové provedení kanalizace je navrženo
z plastového potrubí PVC. Splaškové vody z areálu budou svedeny do obecní
splaškové kanalizace a likvidovány v obecní čistírně odpadních vod.
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Technologické odpadní vody

Čištění technologických vod je řešeno samostatně v rámci skupiny objektů SO 10.
Srážkové vody

Nekontaminované srážkové vody ze střech a přístřešků budou dle geologických
podmínek co nejvíce odváděny do terénu k zasakování. Přebytek vody bude odváděn
dešťovou kanalizací do retenční nádrže.
Srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací, kde nelze vyloučit možnost
kontaminace z důvodů úniků ropných látek, budou do dešťové kanalizace vedeny přes
odlučovače ropných látek. Dešťová kanalizace bude zakončena retenční nádrží o
využitelném objemu cca 800 m3. Vody z retenční nádrže budou řízeným odtokem
zaústěny do obecní dešťové kanalizace.
Pitná voda

Vodovodní přípojku pro závod je možno zřídit odbočkou ze stávajícího řadu PVC DN
150, který je ve správě Vodovody a kanalizace Prostějov a.s.. Přípojka bude vedena
přes komunikaci v délce cca 20 m. Přípojka bude provedena z PVC DN 150.
Přípojka vody bude sloužit pro sociální zázemí zaměstnanců a doplňování zásoby
technologické a požární vody.
Pitná voda v areálu bude vedena společným rozvodem, který bude řešen zároveň jako
požární a bude vybaven nadzemními hydranty. Hydranty budou rozmístěny v areálu
tak, aby byly splněny požadavky na vzdálenosti požárních hydrantů jak od jednotlivých
objektů, tak vzájemně mezi sebou Pro případ požáru bude k dispozici nádrž požární
vody o objemu 1 000 m3.
Zemní plyn

Přípojka bioethanolového závodu bude provedena na VTL. Na stávajícím VTL řadu
DN 100 bude zřízena odbočka a přípojkou DN 100 délky cca 900 m bude přiveden
plyn k nové regulační stanici VTL/STL 3000. U vstupu do závodu bude umístěn hlavní
uzávěr plynu HUP.
Spotřeba plynu se předpokládá pouze v době najíždění provozu po provozní odstávce.
Elektrické energie

Bioethanolový závod bude napojen na elektrickou energií přes přípojku 22 kV, která
bude vedena ze stávající linky VN 6. Délka této přípojky je cca 600 m.
Požadovaný rezervovaný příkon je stanoven na max. 7 MW. Přívod je prozatím
nárokován ve stupni 3 dodávky el.energie dle ČSN 341610 s tím, že spotřebiče které
potřebují napájení ve stupni 1 nebo 2 budou napojeny přes vlastní diesel agregát nebo
UPS. Na přípojce a na všech úpravách se bude investor lihovaru podílet na základě
smlouvy o smlouvě budoucí mezi investorem a rozvodným závodem E.ON.
Přípojka el. energie bude řešena samostatným projektem. Investorem celé přípojky
bude firma E.ON.
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Železniční vlečka

Pro potřeby dopravy surovin ( zejména obilovin) a odvozu hotového produktu
(bioethanolu) bude zřízena železniční vlečka, která bude připojena do nádraží Vrbátky.
Vlečka bude zpracována jako samostatný projekt stavby.
SO 17 Pomocné provozy

Součástí tohoto SO jsou dva stavební objekty:
A). Jednolodní montovaná hala o půdorysných rozměrech 36 x 16 m a výšce 4,0 m
pod vazník. Sedlový plnostěnný vazník výšky 600 až 900 mm je profilu Y. Sloupy jsou
profilu 300 x 400 mm. Podélné ztužení haly je řešeno pomocí trámových ztužidel. 200
x 600 mm. Nosnou část střechy tvoří žebírkové střešní panely 250 mm. Základy jsou
navrženy jako železobetonové pasy pod sloupy haly .
Obvodový plášť je vyzdívaný z betonových tvárnic (dutiny a spáry zalité betonem)
s kontaktním zateplovacím systémem s izolační vrstvou z minerální vlny s trapézovým
plechem. Pod úrovní terénu jsou stěny izolovány 10 cm extrudovaného polystyrénu.
Plášť střechy je ze železobetonových panelů, na kterých je parotěsná vrstva, pěnový
polystyren a hydroizolační PVC - fólie.
V části objektu bude osazena zakrytá železobetonová vana částečně zapuštěná pod
úroveň terénu s půdorysnými rozměry 15,55 x 35,20 m a výšce 2,5 m (využitelný
objem cca 1 000 m3), která bude plnit i funkci požární nádrže. Obvodový plášť
železobetonové vany je o síle 400 mm s kontaktním zateplovacím systémem s izolační
vrstvou z minerální vlny s trapézovým plechem. Pod úrovní terénu jsou stěny
izolovány 10 cm extrudovaného polystyrénu. Zakrytí vany je provedeno
železobetonovou deskou tloušťky 250 mm, na které je parotěsná vrstva, pěnový
polystyren a hydroizolační PVC - fólie.
Dále bude v této části objektu umístěno zařízení na úpravnu vody pro kotelnu a
cirkulační okruhy chladící vody.
Na objekt navazuje z jedné strany přístavek, kde bude umístěna strojovna SHZ.
Z druhé strany na objekt navazuje železobetonová hala, která je v celé ploše
podsklepena s půdorysnými rozměry 21,90 x 16,00 m. Střecha je sedlová. Obvodový
plášť budovy strojního chlazení je vyzdívaný z betonových tvárnic (dutiny a spáry zalité
betonem) s kontaktním zateplovacím systémem s izolační vrstvou z minerální vlny
s trapézovým plechem. Plášť střechy je ze železobetonových panelů, na kterých je
parotěsná vrstva, pěnový polystyren a hydroizolační PVC - fólie. V hale bude
umístěno zařízení strojního chlazení a cirkulační čerpadla chladících okruhů.
Součástí stavební části je základová deska pro osazení osmi chladících věží (4 x 26 t
a 4 x 15 t).
B). Jednopodlažní hala o rozměrech 18,2 x 22,8 m, se sedlovou střechou, výška
hřebene 8,45 m. Hala se železobetonovými sloupy, ztužidly, paždíky a průvlaky a
ocelovou konstrukcí střechy s ocelových příhradových vazníků včetně zavětrování.
Objekt bude založen na patkách a obvodových pasech. Sloupy vetknuty do
základových patek. Obvodový a střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů
s izolací z minerální vlny. Ocelové konstrukce budou žárově pozinkované, plechy
s povrchovou úpravou polyesterem.
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Objekt bude využíván pracovníky údržby jako dílna běžných oprav. V oddělené
místnosti bude umístěna kompresorovna pro výrobu tlakového vzduchu. Vně objektu
bude realizována základová deska pod zásobník kapalného dusíku a příslušenství.
SO 18 Sklad lepku

Jednopodlažní hala o rozměrech 27,2 x 44,8 m, se zastřešením sedlovou střechou,
výška hřebene 16,9 m s přístřeškem pro zastřešení manipulační plochy.
Hala se železobetonovými sloupy a průvlaky a ocelovou konstrukcí střechy
z ocelových příhradových vazníků včetně zavětrování. Objekt bude založen na
patkách a obvodových pasech. Sloupy vetknuty do základových patek.
Opláštění a zastřešení ocelovými profilovanými plechy. Ocelové konstrukce budou
žárově pozinkované, plechy s povrchovou úpravou polyesterem.
SO 19 Provozní budova a parkoviště osobních vozidel

Třípodlažní objekt o půdorysných rozměrech 18,4 x 18,4 m, výška 11,4 m (světlík
14,55 m), zastavěná plocha 340 m2, obestavěný prostor 4600 m3.
Konstrukčně je budova řešena jako monolitický železobetonový bezprůvlakový skelet
systému lokálně podepřené desky se skrytými hlavicemi a po obvodě s obrubními
žebry. Objekt je založen na patkách.
Obvodový plášť je navržen jako lehký obvodový plášť ( tepelná izolace dle ČSN)
v kombinaci skla a ocelových plechů. Střecha budovy plochá, tepelná izolace dle
ČSN, s hydroizolačním povlakem z PVC. Objekt bude vytápěn. Kancelářské prostory
budou klimatizovány.
V objektu je navržen osobní výtah s možností užívání pro osoby se sníženou možností
pohybu a orientace.
Barevné řešení: Obvodový plášť je navržen v kombinaci přírodního skla a ocelových
plechů (nerez) s ocelovými okny nerez nebo s povrchovou úpravou metalickou barvou.
Střešní plášť v barvě šedé.
V 1. NP jsou umístěny recepce, bistro, šatny, zasedací místnost, WC, v ostatních
podlažích jsou kancelářské prostory s kuchyňkami a WC.
U objektu bude zřízeno parkoviště osobních vozidel s kapacitou cca 40 stání.
SO 20 Parkovací stání nákladních vozidel

Vyznačená zpevněná plocha se živičným povrchem o kapacitě cca 12 stání těžkých
nákladních vozidel.
SO 21 Terénní a sadové úpravy

Záměrem sadovnických úprav je vytvoření přírodního ochranného porostního pásu
sestaveného z volných stromových skupin, s propojením na stávající hodnotné
přírodní prvky v okolí stavby.
Sestava a skladba dřevin bude podrobně sestavena v souladu s danými stanovištními
podmínkami a s umístěním sítí technické podzemní vybavenosti v dalším stupni
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projektové dokumentace. Sestava dřevin je uvažována z dlouhověkých a
středněvěkých druhů ze sortimentu doporučených dřevin podle Mapy potencionální
přirozené vegetace ČR, relativně rychle rostoucích a relativně odolných proti
exhalacím a nepříliš náročných na stanovištní půdní podmínky.
Dispoziční řešení areálu a umístění jednotlivých stavebních objektů je zřejmé
z výkresu „situace areálu“, který je uveden v příloze č. 2 předkládaného oznámení.
Technologická část

V současné době jsou pro výrobu bioethanolu používány ve světě dva základní
procesy.
„Batch process“, dávkový proces, se používá především ve Spojených Státech pro
produkci etanolu z kukuřice. Proces fermentace probíhá v dávkách tak, že z jedné
poloviny fermentačního zařízení se kvas odebírá pro další zpracování, zatímco v
druhé části kvasí. Celková produkce dosahuje téměř 4,5 milionu tun ethanolu za rok.
Kontinuální proces se používá pro produkci etanolu z obilí, které bude převládající
surovinou pro výrobu bioethanolu ve střední Evropě, t.j. i v České republice. V tomto
případě proces fermentace a odběru kvasu probíhá bez přerušení – kontinuálně, resp.
semikontinuálně.
Tradiční technologie existujících závodů s kontinuálním procesem, které vyrábějí
ethanol v poměrně malých objemech pro potravinářské účely, jsou pro produkci
velkých objemů energetického bioethanolu neekonomické.
Pro výrobu ve velkých objemech je třeba zvýšit ekonomickou efektivnost s cílem
dosáhnout minima výrobních nákladů na litr produkce. Cesta je v komplexním přístupu
ke koncepci celé technogické linky, včetně souvisejících procesů a moderním řešení
některých prvků (sekcí) technologické linky. Patří k tomu mimo jiné:
§
§
§
§
§
§

§

oddělením balastních látek (otruby) již na začátku procesu
využitím vedlejších produktů výroby ethanolu (lepek)
konverze organických odpadů z procesu výroby ethanolu na bioplyn a následné
spalování bioplynu a pevných zbytků v kogenerační jednotce resp kotli a výroba
tepla (páry) a elektrické energie.
využití membránových separačních procesů k zefektivnění výrobního procesu
(dehydratace etanolu)
čištění technologických vod a jejich zpětné využití (recirkulací) v procesu
využití odpadního tepla, rekuperace
komplexní energetická optimalizace apod.

Pro závod Vrbátky byl vybrán tzv. proces BIOSTIL 2000,
švédské společnosti CHEMATUR.

který vychází z licence

Proces BIOSTIL 2000 je dlouhodobě provozně ověřený. Umožňuje dosažení vysoké
čistoty produktů a meziproduktů, vysoké výtěžnosti a zdravotní nezávadnosti
produkce, dlouhých výrobních cyklů atd.
Proces BIOSTIL 2000 umožňuje obě základní varianty výroby – se separací i bez
separace lepku. Technologická linka je navržena se separací lepku a bude tak
provozována v případě, že lepek bude v základní surovině obsažen minimálně
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v množství 14 % váhových. Pokud bude obsah lepku nižší, nebude sekce separace
lepku provozována a lepek bude separován společně s výpalky.
V následující části je uveden základní popis jednotlivých technologických částí výroby
bioethanolu na základě údajů z rozpracovaného projektu pro územní řízení.
Podrobnější popis technologie obdrží investor po uzavření kontraktu a bude uveden
v projektu pro stavební řízení a v žádosti o integrované povolení.
Technologický proces výroby bioethanolu dle licence BIOSTIL 2000 je možné rozdělit
do následujících částí:
♦
♦
♦
♦

Příjem, sušení, předčištění a skladování
Mletí
Separace lepku
Hlavní výrobní proces – ztekucení, zcukření, fermentace, destilace, dehydratace a
denaturace etanolu, skladování a expedice etanolu
♦ Zpracování obilních výpalků
♦ Zpracování tekuté části obilních výpalků na čistírně technologických vod, včetně
výroby bioplynu
♦ Energetické využití zužitkovatelných meziproduktů, včetně bioplynu a odpadů
z čištění technologických vod
Příjem, sušení, předčištění a skladování

Základní surovina – pšenice bude do závodu dovážena železniční nebo silniční
dopravou. Pro každý druh dopravy je řešen samostatný a nezávislý vstup do zařízení,
který umožňuje souběžný příjem jak železniční tak i silniční dopravou.
Při dovozu pšenice silniční dopravou se každé vozidlo při průjezdu vrátnicí zváží na
mostové váze a odebere se vzorek obilí. Vozidlo zajede do objektu SO 03 a vysype
pšenici do výsypníku obilí. V období žní, kdy bude prováděn výkup pšenice přímo ze
sklizně automobilovou dopravou, lze předřadit vysušení obilí v sušárně v případě, že
bude obsahovat vysokou vlhkost. Typová sušárna s maximálním hodinovým výkonem
100 tun/hod bude umístěna vedle SO 04. Ohřev sušárny bude nepřímý – odpadním
teplem z výroby bioethanolu.
Při dovozu pšenice železniční dopravou se vagon zváží a přistaví se do vyznačeného
prostoru objektu SO 3, kde se odebere vzorek a následně se obilí vysype do
výsypníku obilí.
Pšenice z obou výsypníků je dopravována systémem dopravníků (umístěných
v kanále pod vozovkou) do objektu SO 04, kde se provede první předčištění obilí, tj.
z pšenice se oddělí těžší frakce (případná zemina, kaménky apod.) a lehčí frakce
(plevy, část otrub apod.). Zemina s kamením se bude odvážet jako odpad kategorie
„ostatní odpad“ na odpovídající druh skládky. Lehká frakce se bude mísit s otrubami
(které se oddělí při následném mletí) a bude využívána jako palivo v kotli energobloku.
Dopravní vzduch se strženými částicemi obilními prachu se vypouští přes filtrační
zařízení do ovzduší. Předčištěné obilí se následně systémem dopravníků dopravuje do
obilních sil.
Pro skladování pšenice bude vybudováno 16 sil, což vytváří maximální skladovací
kapacitu cca 158 000 tun. Tato kapacita umožňuje předzásobení a naplnění sil
zejména v době vlastní sklizně.
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Investor předpokládá následující model příjmu pšenice. Cca 100 000 tun pšenice bude
do závodu dovezeno v průběhu 100 dní od zahájení sklizně. V tomto období bude
denní příjem (pondělí až neděle v době od 6 do 22 hodin) cca 1000 tun pšenice a
bude zcela jednoznačně převládat silniční doprava pšenice. Vzhledem k tomu, že
převážná část této pšenice bude dovážena přímo od prvovýrobců, nelze vyloučit
zvýšenou vlhkost vlivem nepříznivých klimatických podmínek v době sklizně a proto se
uvažuje, že v tomto období bude cca 20% tj. 20 000 tun pšenice procházet nejprve
sušárnou obilí. Pro ohřev sušárny se předpokládá využití odpadního tepla
bioethanolového závodu, např. z kogeneračních jednotek spalování bioplynu. Kapacita
sušárny bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace dle skladovacích
a sušících kapacit v regionu. Pro účely tohoto oznámení se předpokládá maximální
sušící kapacita 100 tun/hod, průtok sušícího vzduchu 75 000 Nm3/hod a koncentrace
TZL ve vyčištěném odpadním vzduchu do 10 mg/m3.
Zbývajících cca 150 000 tun pšenice bude dováženo průběžně v průběhu roku.
Průměrný denní příjem v tomto období bude cca 600 tun a bude zajišťován z 50 %
silniční dopravou (20 tun/vozidlo) a z 50 % železniční dopravou (40 tun/vagon).
Vzhledem k tomu, že tato pšenice již bude dodávána ze skladů, nepředpokládá se její
dosoušení.
Pro zajištění požadované kapacity výroby bioethanolu ve výši 250 m3/den bude nutné
zajistit dodávky cca 250 000 tun pšenice ročně.
Skladovací sila pšenice jsou provzdušňována tlakovým vzduchem, který je následně
přes filtrační zařízení vypouštěn do ovzduší.
Ze sil je pšenice dopravována systémem dopravníků do budovy mlýna. Touto
dopravou začíná kontinuální, nepřetržitá část výroby bioethanolu. Při plném výkonu
zařízení bude průběžně dopravováno do mlýna cca 31 tun/hod, 750 tun/den pšenice.
Mletí

Pšenice je ze skladovacích sil dopravována systémem dopravníků do dvou
vyrovnávacích (odležovacích) sil před mlýny. Ta mají zásobní objem 2 x 2300 m3. Pro
mletí obilovin je navržen maximální kapacita mlýnů 32 tun/hod (2 mlecí linky).
Před mletím budou ze vstupní pšenice v čistícím cyklonu odstraňovány zbytky
nečistot. Vzduch z cyklonu je vypouštěn přes tkaninové filtry do ovzduší, zachycené
pevné části a prach budou využity ve vlastním energetickém hospodaření závodu
spalováním s ostatními spalitelnými vedlejšími produkty z výroby.
V mlýnici budou instalovány dvě mlecí linky, průměrný výkon obou linek bude cca 30
tun/hod. Vzhledem k tomu, že je navržena separace lepku, bude prováděno mletí
pšenice tzv. mokrým procesem. Pro vlhčení pšenice bude používána vyčištěná voda
z čistírny odpadních vod. Na výstupu z mlýnice jsou shromažďovány tři produkty:
♦ Mouka č.1 v množství v množství cca 75% váhových, která je určena svou kvalitou
pro separaci lepku. Po separaci lepku se tento hmotnostní proud vrací do hlavního
výrobního procesu BIOSTIL 2000. Pokud nebude separace lepku prováděna je
další pracovní postup shodný s moukou č.2 a lepek se odstraní v procesu
BIOSTILL.
♦ Mouka č.2 v množství cca 10% váhových (s nižším obsahem lepku). Tato mouka se
nedopravuje na separaci lepku a je přiváděna přímo do hlavního procesu.
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♦ Otruby v množství cca 15 % váhových, které se shromažďují v zásobníku a
dopravují do energocentra ke spálení.
Prostor mlýnů bude lokálně odsáván, vzduch bude do ovzduší vypouštěn přes filtrační
zařízení.
Separace lepku

Separace lepku je navržena pro výrobu vitálního lepku (glutenu) jako vedlejšího
produktu z výroby bioethanolu. Bude prováděna v případě, že pšenice bude obsahovat
v sušině více než 12 % lepku. Separace bude prováděna podle následujícího
technologického postupu:
Mouka č.1 je odebírána ze skladovacího sila, prochází vážícím systémem a je
míchána s vodou. Před vstupem do mísiče je voda ohřívána na cca 55o C. V mísiči je
dosaženo jemné kašovité konzistence výsledné suspenze. Poměr vody a mouky je
přibližně 1 : 1 v závislosti na kvalitě mouky.
Suspenze je čerpána vysokotlakým čerpadlem, které vytváří potřebnou mechanickou
sílu k hydratování částic lepku. Působením smykové síly dochází k rozpadu
aglomerátů lepek – škrob, což vede k vysokému výtěžku a jakosti výsledného
produktu při nízké spotřebě vody.
Suspenze vycházející z vysokotlakého čerpadla je vedena přes vyrovnávací nádrž do
odstředivých dekantérů, v nichž se lepek odlučuje od škrobu. Vlastní separace lepku
od škrobu se provádí na obloukových sítech. Odloučený lepek se dále vede do
lepkového finišéru, kde je nastaven obsah proteinu. Lepek je odvodňován na
vřetenovém lisu kuželového typu se síty. Odvodněný lepek je odváděn na sušení,
filtrát zpět do hlavního výrobního procesu.
Odvodněný lepek je čerpán konstantní rychlostí do desintegrátoru a do recirkulačního
okruhu horkého vzduchu a suchého prášku. Předem stanovená frakce cirkulujícího
materiálu je selektivně odváděna ze systému, velikostně nadměrný a polosuchý
materiál je vracen do desintegrátoru.
Usušený lepek se uskladní v zásobních silech. Před expedicí je plněn do pytlů nebo
big bagů.
Škrobová suspenze se vrací do hlavního výrobního procesu a lepek se oddělí
s dalšími látkami až před fermentací.
Hlavní výrobní proces

V případě procesu se separací lepku je mouka č.1 zpracovaná v procesu separace
lepku po jeho oddělení přiváděna do hlavního procesu ve formě škrobové suspenze.
Mouka č.2 je přiváděna ve vlhkém stavu do míchací nádrže, kde je po smíchání
s ředící vodou o teplotě cca 80oC homogenizována tak, aby byla prostá hrudek nebo
žmolků.
V případě, že separace lepku není prováděna, prochází veškerá mouka přes míchací
nádrž přiváděna veškerá mouka a zpracována stejným způsobem.
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Ztekucení

Ztekucení je prováděno ve dvou nádržích stejné velikosti zapojených v sérii. Teplota
je zvýšena na 90 - 95o C párou injektovanou do první nádrže a dále jsou přidávány
enzymy pro dosažení ztekucení. Zdržení ve ztekucovacích nádržích je asi 2 hodiny.
Zcukření

Před zcukřením se suspenze ochlazuje přibližně 60 °C. Ztekucená suspenze prochází
procesem zcukření ve třech nádržích řazených v sérii. Druhý enzym je dávkován pro
rozložení ztekuceného škrobu na fermentovatelné cukry. Třetí enzym je dávkován pro
rozložení celulózových vláken v pšenici a snížení viskozity cukerného substrátu. Je
nezbytné udržovat pH v rozmezí 4,0 – 4,5. Pro dosažení tohoto pH je přidávána před
první zcukerňovací nádrží 96% H2SO4. Doba zdržení v každé zcukerňovaní nádrži je 6
– 7 hodin.
Fermentace

Proces fermentace je semi-kontinuální. Zatímco v jedné jednotce fermentace probíhá,
druhá se k procesu připravuje.
Do roztoku se dávkuje droždí a další fermentační přísady. Pekárenské kvasinky se
pěstují v samostatné nádrži, přičemž živinou je pasterovaný roztok glukózy. Kyslík pro
kvašení se dodává ve vzduchu. Proti pěnění se přidává odpěňovací olej.
V průběhu fermentace se cukr reakcí s droždím zcela přemění na alkohol, přičemž se
uvolňuje oxid uhličitý.
Zbytková koncentrace fermentovatelného cukru v alkoholové zápaře je udržována
obvykle pod 0,2% váhových. Koncentrace alkoholu se udržuje mezi 6 - 6,5%.
Optimální fermentační teplota je 32OC.
Odváděný plyn (cca 192 tun/den) obsahující vzduch, oxid uhličitý (152 tun/den jako
100% CO2) a alkoholové páry, se promývá ve vodní pračce, přičemž se získává další
etanol zvyšující výtěžek etanolu z fermentace o 1 procento. Voda z pračky se využije
v procesu ztekucení.
Z fermentace se zápara čerpá na statická síta, kde dojde k separaci vlákniny.
Oddělená vláknina se přidává do výpalků.
Zápara zbavená vlákniny se dále vede na odstředivky, kde dojde k oddělení kvasinek.
Menší část oddělených kvasinek se vrací do procesu fermentace, nadbytečné
kvasinky se přidávají do výpalků. Vyčištěná kapalná fáze vstupuje do procesu
destilace – záparové kolony.
Destilace a dehydratace

V záparové koloně se odděluje etanol (cca 90 %), těkavé složky (acetaldehyd) a tuhé
organické částice, jako lepek (pokud není odstraněn v separaci lepku) a vláknina
obsažená ve výpalcích. Část alkoholu se odvádí a skladuje jako etanol 2. jakosti.
Záparová kolona pracuje při tlaku 30 kPa abs. Vakuum je vytvářeno vývěvou, jejíž
odtahové plyny a páry se promývají.
Ze spodní části kolony se odtahují výpalky, které mají obsah sušiny cca 25%. Pro další
zpracování se po odstředění odvádějí na čistírnu technologických vod, přičemž
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odstředěná část výpalků se odvádí na další zpracování (sušení a spalování
v energobloku).
Tekutý surový alkohol se přivádí ze záparové kolony do rektifikační kolony pracující
při tlaku 230 kPa abs., v blízkosti azeotropického bodu. Páry etanolu se odvádí z horní
části kolony do dehydratace, přiboudlina ze střední části kolony a lutrová voda z dolní
části kolony (odvod na čistírnu odpadních vod).
Následná dehydratace ethanolu se provádí v procesu BIOSTIL tzv. pervaporací.
Využitím pervaporace se velikost destilačních kolon zmenší o 10-15% oproti procesu
s molekulovými síty. To současně vede i k úspoře energie na dopravu a ohřev
cirkulujícího ethanolu.
Skladování, denaturace a distribuce bioethanolu

Výsledný produkt po dehydrataci o koncentraci ethanolu 99,6 - 99,8% se ochladí a
jímá v denních nádržích bioethanolu. V samostatné nádrži se jímá tzv. alkohol druhé
jakosti.
Po kontrole kvality se bioethanol z denních nádrží bude přečerpávat do skladovacích
nádrží bioethanolu (2 x 3500 m3). V rámci čerpání bude do bioethanolu dávkováno
dávkovacím čerpadlem stanovené množství denaturační přísady.
Skladovací nádrže bioethanolu (2x 3500 m³), budou vyrobeny jako dvouplášťové.
Nádrže budou umístěny na základových deskách. Okolí nádrží bude zpevněné se
štěrkovým povrchem.
Expedice bioethanolu ze závodu bude prováděna převážně železničními cisternami,
expedice v autocisternách bude pouze výjimečně. Plnění železničních cisteren bude
prováděno v SO 09.
Zpracování obilních výpalků

Technologický postup zpracování obilních výpalků a všech dalších pevných vedlejších
produktů z hlavního procesu výroby bioethanolu je navržen v tomto uspořádání:
♦ Výpalky budou odstředěny.
♦ Kapalná fáze z odstředivek bude vedena následně na flotaci s cílem snížit nerozpuštěné
látky před nátokem do IC reaktoru na minimální vyhovující úroveň.
♦ Výpalky z procesu odstředění a flotace budou vysušeny na 80 – 90% sušiny a budou
spáleny v kotli energobloku.
♦ Kapalná fáze z flotace bude po naředění (s cílem snížit teplotu vody) a po acidifikaci
přivedena do anaerobního IC reaktoru, který využívá pro intenzivní proces čištění
granulovanou anaerobní biomasu. Zde je více než 90% znečištění přeměněno na bioplyn.
♦ Anaerobní granulovaný kal odebíraný z IC reaktoru bude expedován jako produkt, případně
bude přidáván k výpalkům a spalován v kotli.
♦ Bioplyn z IC reaktoru je odváděn do plynového hospodářství. Sirovodík obsažený
v bioplynu bude srážen metodou THIOPAX, cílový obsah sirovodíku bude nižší než 0,05%
hmotových. Převážná část bioplynu bude využita pro provoz dvou kogeneračních jednotek,
zbytkové množství bude spalováno v kotli energobloku. Za mimořádných situací bude
bioplyn spalován na bezpečnostním hořáku.
♦ Vysoký obsah síranů v odpadní vodě (dávkování kyseliny sírové pro ztekucování škrobů)
bude srážen při flotaci pomocí vápna na sádrovec.

24

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

♦ Dočištění technologických vod proběhne na aerobní čistírně technologických vod se
skladbou technologické linky: aktivační systém R – D – N, dosazovací nádrž, regenerační
nádrž, čerpání vratného kalu, dmychárna a kalové nádrže. Odvodnění aerobního kalu je
uvažováno odstředěním s následným spalováním v kotli energobloku.

Součástí technologické linky na zpracování výpalků bude automatizovaný systém
řízení, který bude spolupracovat s centrálním řídícím systémem celého závodu.
Sušení výpalků

Vlhké výpalky odstředěné na ČOV jsou spolu flotačním kalem a kaly z ČOV
dopravovány šnekovým dopravníkem do procesu odpařování a sušení.
Proces odpařování a sušení probíhá ve dvou samostatných kontaktních, kontinuálních
sušárnách. Vzhledem k vysokému obsahu lepku v surovině je zvolen proces
odpařování a sušení za sníženého obsahu vody v surovině, která vstupuje do
sušárny.Snížení obsahu vody se dosáhne smícháním vstupujících výpalků
s vysušenými výpalky, které se recyklují.
Sušení se bude provádět za mírného podtlaku, požadovaná maximální konečná
vlhkost produktu bude do 10% hmotových. Teplosměnná plocha sušáren je 2 x 400
m2. Sušící vzduch je ohříván ve výměníku topnou párou o teplotě 100 ºC.
Usušený produkt vychází ze sušárny se dopravuje šnekovým dopravníkem do sila
energocentra ke spálení.
Energetické využití zužitkovatelných meziproduktů, včetně bioplynu a odpadů z čištění
technologických vod

Energoblok slouží především k výrobě technologické páry. Hlavním palivem jsou
spalitelné zbytky z přípravy základní suroviny pro hlavní proces (otruby a ostatní
spalitelné zbytky z fáze čištění obilí), a vedlejší spalitelné produkty získané v procesu
BIOSTIL, které jsou případně doupraveny na čistírně technologických odpadních vod
(ethanol 2. jakosti, odpadní kvasinky, výpalky, odvodněný (vysušený) aerobní kal,
výjimečně i anaerobní odvodněný (vysušený) kal a bioplyn.
Pro startování výrobního procesu po provozní odstávce bude do kotle zaveden zemní
plyn.
Vyrobená pára bude před odvedením do výrobního procesu využita pro výrobu
elektrické energie. V tomto případě se jedná o výrobu elektrické energie z biomasy,
tedy z obnovitelných zdrojů.
Kotelna

Pro spalování a výrobu provozní páry je navržen parní roštový kotel, který je schopen
spalovat všechny zmíněné produkty odpadávající z jednotlivých sekcí technologické
linky. Regulační rozsah kotel bude 30 – 100% jmenovitého výkonu.
Předpokládaná návratnost kondenzátu z výrobního procesu BIOSTIL je 90%. Pro
doplňování vody do systému bude součástí hospodářství kotelny chemická úpravna
vody.
Kotel bude provozován v plně automatickém provozu s minimálními nároky na obsluhu
při najíždění a odstavování.

25

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Převážná část vznikajícího bioplynu (cca 17 000 Nm3/den) bude využívána na dvou
kogeneračních jednotkách, které budou provozovány trvale v souběhu a na maximální
výkon. Drobné výkyvy v tvorbě bioplynu se tak projeví pouze v množství zbytkového
bioplynu (cca 3600 Nm3/den), který bude přiváděn do hořáku roštového kotle. Výběr
dodavatele kogeneračních jednotek bude proveden v projektu pro stavební řízení,
předpokládá se kompletní balená dodávka.
Parní turbosoustrojí

Vysokotlaká pára vyrobená v kotli bude redukována na tlak potřebný pro výrobní
proces v parní kondenzační turbíně s regulovaným odběrem s potlačenou kondenzací,
která bude pohánět synchronní generátor pro výrobu elektrické energie.
Turbosoustrojí složené z parní turbíny, převodovky a synchronního generátoru bude
vybaveno potřebným příslušenstvím (olejové hospodářství, kondenzátor ucpávkové
páry, čidla pro měření a regulaci, silové a napájecí kabelové rozvody, odvodnění
turbíny, izolace turbíny). Turbosoustrojí bude umístěno na jednoduchém betonovém
základu s podsklepením.
Turbosoustrojí bude mít vlastní řídící systém, který bude zajišťovat jeho plně
automatický provoz včetně přifázování do sítě. ŘS bude schopen komunikovat s
centrálním ŘS bioethanolového závodu.
Schéma technologie výroby je doloženo v příloze č.3 předkládaného oznámení.
Stanovisko zpracovatelského týmu oznámení k předloženému technologickému
řešení:
V době vypracování oznámení byly zpracovatelskému týmu k dispozici pouze základní
údaje o technologii. Tyto podklady budou rozpracovány projektovou organizací ve
spolupráci s nositelem technologie v rámci projektu pro stavební řízení, kdy bude
investorem předložena žádost o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. Na
základě dostupných podkladů lze pro další projektovou přípravu požadovat
respektování následujících doporučení:
•

v rámci projektu pro stavební řízení budou upřesněny bilance a provozní parametry
jednotlivých technologických operací výroby bioethanolu

•

v rámci projektu pro stavební řízení předloží provozovatel žádost o integrované povolení dle
zákona 76/2002 Sb.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Zahájení trvalého provozu

06/2006
12/2007
01/2008
01/2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Vrbátky
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B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto
zákonu
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 8.4. “ Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 50 000
hl/rok výrobků “, záměr lze zařadit i pod bod 7.3. „ Ostatní chemické výroby s produkcí
od 100 tun/rok“. V obou případech je příslušným orgánem pro zjišťovací řízení dotčený
Krajský úřad Olomouckého kraje.
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém podkladu:
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Fotodokumentace zájmového území:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál závodu nachází na následujících
pozemcích v k.ú. Vrbátky a Štětovice:
2

Katastrální území

Číslo parcely

Výměra (m )

Způsob využití

BPEJ

Vrbátky
Vrbátky
Vrbátky
Vrbátky
Vrbátky
Vrbátky
Vrbátky

313
312/1
312/2
311
310/2
310/3
310/4

9437
15008
15007
7810
2410
15114
11080

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

30100
30100
30100
30100
30100
30100
30100

Štětovice
Štětovice
Štětovice

75
76
77

26145
7430
5365

orná půda
orná půda
orná půda

30100
30100
30100

CELKEM

114 806

Veškeré výše uvedené pozemky jsou vedeny jako orná půda v ZPF.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“).
Na katastrálním území Duban se nacházejí zdroje dodávající vodu do vodojemu Stráž.
Jedná se o skupinu 6 vrtů, ze kterých je voda jímána do společné akumulace a odtud
potom čerpána do řídícího vodojemu Stáž. Zdroje mají stanovena ochranná pásma
1.a 2. stupně – vyhlášena rozhodnutím odboru VLHZ ONV v Prostějově, č.j. 1577/83Př ze dne 17.1.1984. Toto rozhodnutí je společné pro ochranná pásma vodních zdrojů
Hrdibořice.
V území lze podél komunikace Štětovice – Vrbátky vysledovat hranici CHOPAV
Kvartér řeky Moravy. Která je stanovena NV. Č.85/1981.
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V řešeném území se dále nachází vodní zdroje areálu cukrovaru bez vyhlášených
ochranných pásem.
Situace ochranných pásem je patrná z následujícího mapového podkladu:
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Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky charakteru VKP (tok Blaty prochází cca 2 km východně, cca 0,9 km východně
tok historického Štětovického náhonu) nebo skladebných prvků ÚSES (opět podél
toku Blata, dále severně od Vrbátek mezi sídly Vrbátky a Dubany). Zájmové území
záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani
s žádným takovým prvkem není v kontaktu.
Ostatní ochranná pásma
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na
úroveň nízkého napětí - 2 m,
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
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Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

B.II.2. Voda
Vodovodní přípojku pro závod je možno zřídit odbočkou ze stávajícího řadu PVC DN
150, který je ve správě Vodovody a kanalizace Prostějov a.s.. Přípojka bude vedena
přes komunikaci v délce cca 20 m. Přípojka bude provedena z PVC DN 150.
Přípojka vody bude sloužit pro sociální zázemí zaměstnanců a doplňování zásoby
technologické a požární vody.
Pitná voda v areálu bude vedena společným rozvodem, který bude řešen zároveň jako
požární a bude vybaven nadzemními hydranty. Hydranty budou rozmístěny v areálu
tak, aby byly splněny požadavky na vzdálenosti požárních hydrantů jak od jednotlivých
objektů, tak vzájemně mezi sebou Pro případ požáru bude k dispozici nádrž požární
vody o objemu 1 000 m3.
Podzemní zdroje vody nebudou využívány.
Výstavba

Voda bude odebírána z nové vodovodní přípojky a její množství bude záviset na počtu
pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho
pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši
120 l/den. Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 18 měsíců
s průměrným počtem 25 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

25
3
60
18
1080

Výše uvedená bilance je však podmíněna realizací vodovodní přípojky a napojením
sociálních zařízení na veřejnou kanalizaci. Pokud tato podmínka nebude splněna,
budou na staveništi používána pouze chemická WC a spotřeba vody pro sociální účely
bude prakticky nulová. Pitná voda bude na staveniště dovážena v PET lahvích.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr.
Provoz
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
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Ø 30 m3/rok pro výrobního pracovníka
Ø 16 m3/rok pro THP
Dle sdělení oznamovatele budou pro zaměstnance dovážena hotová jídla
v termosetech, nebo mražená hotová jídla. Z hlediska spotřeby vody je uvažována
spotřeba 10 litrů/1 jídlo.
Při předpokládaném počtu 55 zaměstnanců (45 dělníků a 10 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
jídelna
CELKEM

Počet pracovníků
45
10
55

3

Roční spotřeba (m /rok)
1 350
160
190
1 700

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení, bude se spotřeba vody pro
technologii pohybovat v rozmezí 3 – 7 l/s, tj. 10,8 – 25,2 m3/hod, cca 150 000 m3/rok.
Tato bilance vody vychází z podkladů, které v této fázi poskytl dodavatel technologie a
předpokládá, že veškeré odpadní vody z technologie výroby bioethanolu budou
upraveny na úpravně vody, která je součástí technologické dodávky, na takovou
kvalitu, že bude možné takto vyčištěnou vodu recirkulovat zpět do výrobního procesu.
V případě, že se tyto předpoklady nepotvrdí, bude nutno úměrně zvýšit odběr pitné
vody z vodovodního řadu. Upřesnění bilance spotřeby vody pro technologii bude
provedeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
Provoz

Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
Ø 30 m3/rok pro výrobního pracovníka
Ø 16 m3/rok pro THP
Dle sdělení oznamovatele budou pro zaměstnance dovážena hotová jídla
v termosetech, nebo mražená hotová jídla. Z hlediska spotřeby vody je uvažována
spotřeba 10 litrů/1 jídlo.
Při předpokládaném počtu 55 zaměstnanců (45 dělníků a 10 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
jídelna
CELKEM

Počet pracovníků
45
10
55

3

Roční spotřeba (m /rok)
1 350
160
190
1 700

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení, bude se spotřeba vody pro
technologii pohybovat v rozmezí 3 – 7 l/s, tj. 10,8 – 25,2 m3/hod, cca 150 000 m3/rok.
Tato bilance vody vychází z podkladů, které v této fázi poskytl dodavatel technologie a
předpokládá, že veškeré odpadní vody z technologie výroby bioethanolu budou
upraveny na úpravně vody, která je součástí technologické dodávky, na takovou
kvalitu, že bude možné takto vyčištěnou vodu recirkulovat zpět do výrobního procesu.
V případě, že se tyto předpoklady nepotvrdí, bude nutno úměrně zvýšit odběr pitné
vody z vodovodního řadu. Upřesnění bilance spotřeby vody pro technologii bude
provedeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení a zejména
pak jednotlivých zásobníků, nádrží a sil.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Provoz
Suroviny a výrobky

Při výrobě bioethanolu se předpokládá následující sortiment základních surovin,
výrobků a vedlejších produktů:
Suroviny
Pšenice
Kyselina sírová
Kyselina fosforečná 70%
Hydroxid sodný 50%
Čpavková voda
Kvasinky
Enzymy
Odpěňovací olej
Denaturační přípravky
Oxid vápenatý
Chlorid hořečnatý
Prefloc
Flokulant
Vedlejší produkty – kotelna
Otruby + spalitelné podíly z čištění
Výpalky a kaly z ČOV
Bioplyn
Odpadní etanol 80%
Výrobky
Bioethanol
Lepek
Síra
Struvit (hnojivo)

t/den
750
4,0
5,0
22,0
0,46
0,75
0,48
0,15
4,0
2,50
2,50
2,13
0,06

t/rok
250 000
1 333
1 666
7 333
153
250
160
50
1 333
833
833
720
20

109
100
3
20600 Nm
2,0

36 300
33 300
3
6 866 000 Nm
666

3

3

250 m
60,5
1,44
10

83 000 m
20 160
480
3 330

V tabulce nejsou uvedeny obalové materiály, suroviny a přípravky pro údržbu strojního
zařízení (oleje, tuky apod.). Z hlediska spotřeby těchto surovin, materiálů a přípravků
se však jedná o nevýznamná množství.
Upřesnění sortimentu a konkretizace jednotlivých přípravků bude provedena v projektu
pro stavební řízení.
Energie
Elektrická energie

Bioethanolový závod bude napojen na elektrickou energií přes přípojku 22 kV, která
bude vedena ze stávající linky VN 6. Délka této přípojky je cca 600 m.
Požadovaný rezervovaný příkon je stanoven na max. 7 MW. Přívod je prozatím
nárokován ve stupni 3 dodávky el.energie dle ČSN 341610 s tím, že spotřebiče které
37

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

potřebují napájení v 1 nebo 2 stupni budou napojeny přes vlastní diesel agregát nebo
UPS. Přípojka el. energie bude řešena samostatným projektem.
Celkový průměrný odběr bude okolo 12 MWh, roční odběr bude cca 71 000 MWh., cca
6,2 MWh a 49 600 MWh ročně bude kryto vlastními dodávkami z energobloku výroby
bioethanolu.
Aby byl zajištěn trvalý příkon pro čerpadla stabilního hasícího zařízení, nouzové
osvětlení a některých dalších elektrických spotřebičů, a to i v případě výpadku
elektrické energie bude instalován v samostatné místnosti energetického centra
dieselagregát s jmenovitým výkonem synchronního generátoru ve výši 650 kVA.
Upřesnění výkonu trafostanice a bilance spotřeby elektrické energie bude provedeno
v projektu pro stavební řízení.
Zemní plyn

Přípojka zemního plynu bude provedena ze stávajícího VTL plynovodu. Na stávajícím
VTL řadu DN 100 bude zřízena odbočka a přípojkou DN 100 délky cca 900 m bude
přiveden zemní plyn k nové regulační stanici VTL/STL 3000. U vstupu do závodu bude
umístěn hlavní uzávěr plynu HUP. Spotřeba plynu se předpokládá v množství do 4000
m3/hodinu maximálně, a to pouze v době najíždění provozu. Maximální roční spotřeba
zemního plynu bude do 200 000 m3.
Pára

V kotelně energobloku bude osazen roštový kotel o instalovaném výkonu 42 MW t ,
který bude vyrábět 52 tun páry hodinově o parametrech 4,3 MPa a 445 0C. Tato pára
je vedena do protitlaké turbiny o výkonu 4,65 MW e. Na výstupu z turbiny bude
odebírána 41 tun páry hodinově o parametrech 1,1 MPa a 220 0C. Na hlavním
rozdělovači u kotelny bude tato pára redukována na požadované pracovní parametry a
rozvedena k jednotlivým spotřebičům. 90 % kondenzátu (z vytápění objektů a
z technologie) bude vraceno na kotelnu. Čerstvá napájecí voda pro kotelnu bude
připravována na chemické úpravně vody (součást kotelny) z vyčištěné technologické
odpadní vody. Množství napájecí vody a specifikace zařízení chemické úpravny vody
budou stanoveny v projektu pro stavební řízení.
Chladící voda

Chladicí systém bioethanolového závodu bude sloužit k udržování provozních teplot
médií technologického procesu na požadované úrovni. Bude navržen jako uzavřený
cirkulační okruh, aby bylo možné minimalizovat spotřebu chladicí vody (prakticky
pouze odpar a odkal).
Systém bude rozdělen do tří částí:
1. uzavřený chladicí okruh pro teplotní úrovně 25 – 32 °C (fermentace, chlazení
kondenzátorů okruhu č. 2)
2. uzavřené okruhy strojního chlazení (kondenzátory chladicích jednotek pro chlazení v
procesu pervaporace)
3. doplňující okruh strojního chlazení pro zvětšení chladicího výkonu okruhu č. 1 v letních
měsících

Celkový instalovaný chladicí výkon ve všech chladicích okruzích bude cca 20 MW.
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Okruh č. 1:

Okruh č.1 bude složen z osmi uzavřených chladicích věží, oběhových čerpadel,
systému doplňování vody (chladicího média), zásobní nádrže vody a výměníků v
jednotlivých PS, které budou chladit přímo média v technologickém procesu nebo
vložené výměníky chladicích jednotek.
K chlazení oběhové vody bude sloužit vzduch, v době zvýšených teplot v letním
období budou věže skrápěny upravenou vodou z procesu, v době letních teplotních
maxim bude oběhová voda dochlazována strojním chlazením z okruhu č. 3.
Předpokládá se, že chladicí věže budou umístěny na střeše budovy destilace,
případně v její blízkosti. Ochlazená voda bude vedena samostatným rozvodem po
potrubních mostech nebo podzemním kanálem.
Okruh č. 2:

Tento okruh bude složen ze tří samostatných chladicích jednotek pro tři teplotní
úrovně, které jsou nutné pro zajištění provozu pervaporace:
- chlazení na teplotu cca 15 °C
- chlazení na teplotu cca 5 °C
- chlazení na teplotu cca –1 °C

Pro chlazení budou použity blokové kompresorové chladicí jednotky s náplní
ekologicky šetrného chladiva (např. R134a) v uzavřených okruzích. Jednotky budou
umístěny v samostatné strojovně chlazení, jejich chod bude řízen vlastním řídícím
systémem v závislosti na odebíraném chladicím výkonu.
Okruh č. 3:

Tento okruh bude sloužit pro dochlazování chladicí vody z okruhu č. 1 na
požadovanou teplotu v době letních teplotních maxim. Předpokládá se použití
chladicích jednotek podobného typu jako v okruhu č. 2, tj. blokových chladicích
jednotek s náplní ekologicky šetrného chladiva.
Doplňování chladícího okruhu (krytí ztrát odparem a odluhem) předpokládá projektant
z přebytků upravené technologické vody. Parametry chladicího systému a jeho
jednotlivých částí budou podrobněji určeny v dalším stupni projektové dokumentace v
závislosti na požadavcích navrženého technologického procesu.
Tlakový vzduch

Výrobu tlakového vzduchu o přetlaku max. 0,75 MPa budou zajišťovat dva šroubové
kompresory, které budou umístěny v samostatné místnosti ve SO 17. Výkon každého
kompresoru bude cca 100 m3/hod. Typy a výkony kompresorů budou upřesněny
v projektu pro stavební řízení. Předpokládá se kompletní dodávka typové jednotky
včetně příslušenství a automatického systému řízení. Vzduch bude vysoušen ve dvou
kondenzačních sušičích a následně filtrován. Provoz kompresorové stanice nebude
vyžadovat trvalou přítomnost obsluhy, stěny kompresorovny budou obloženy
protihlukovou izolací tak, aby byly dodrženy stanovené limitní hodnoty hluku vně
kompresorovny.
Dusík

V rámci projektu pro územní řízení se předpokládá vytvoření inertní atmosféry
v zásobnících hořlavin (etanol, přípravky na denaturaci).
Pro zabezpečení výroby dusíku bude osazena typová odpařovací stanice dusíku
s navazujícím potrubním rozvodem tlakového dusíku k jednotlivým spotřebičům.
39

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Odpařovací stanice dusíku bude umístěna na betonovém oploceném základě. Stanice
sestává ze zásobníku kapalného dusíku, dvou odpařovačů dusíku, potrubního
propojení a uzavíracích a pojistných armatur.
Kapalný dusík bude dovážen autocisternami. Spotřeba dusíku bude upřesněna
v projektu pro stavebné řízení, v závislosti na rozsahu zásobníků, ve kterých bude
požadována inertní dusíková atmosféra. V této fázi projektové přípravy bude stanoven
i výkon jednotky a výběr dodavatele typové balené jednotky.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitém zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno odvozem ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení.
Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a nevyžaduje žádné
rozšíření stávajícího komunikačního systému. Vzhledem k tomu, že výkopová zemina
bude použita pro terénní úpravy a jako náhrada za odvezenou ornici, předpokládá se
přibližně vyrovnaná bilance zeminy. Dovoz technologického zařízení nebude
představovat, z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení.
Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou dodávány jako kompletní dodávky od
jednotlivých dodavatelů a pro jejich dodávky bude možné využívat i nově budovanou
železniční vlečku.
Etapa provozu

Dopravní obslužnost závodu na výrobu bioethanolu bude zejména záviset na způsobu
dopravy hlavní suroviny – pšenice a na způsobu dopravy hlavního výrobku –
bioethanolu. Zde předpokládá provozovatel následující model dopravy:
♦ V době předzásobení (v délce cca 100 dní v roce) bude do závodu dovezeno 100000 tun
pšenice (1000 tun/den). V této fázi se uvažuje převážně silniční doprava – 20 tun/vozidlo a
dovoz sedm dní v týdnu.
♦ Zbývajících cca 150 000 tun pšenice bude dováženo průběžně v průběhu roku. Zde se
předpokládá, že cca 50 % bude dopravováno v železničních vagónech (50 t/vagón) a 50%
bude dopravováno silniční dopravou (20 tun/vozidlo). Silniční doprava bude v provozu
pondělí – pátek, železniční doprava bude v provozu pondělí – neděle.
♦ Vzhledem k tomu, že odběratelem bioethanolu budou závody vyrábějící benziny a
motorovou naftu, tj. odběratelé, které mají železniční vlečku, bude se expedice bioethanolu
provádět převážně v železničních cisternách (400 - 480 hl/cisterna). Doprava
v autocisternách (20 m3/vozidlo) bude zcela výjimečná a v modelu není uvažována.
♦ Železniční doprava se předpokládá i pro dovoz ostatních kapalných chemikálií (kyselina
sírová, hydroxid sodný, denaturační přípravky, čpavková voda apod.). Zde se uvažuje cca
40 tun/železniční cisterna.
♦ Expedice lepku a dalších vedlejších výrobků bude převážně kamionovou dopravou (20
t/kamion). Expedice po železnici je z hlediska výrobce možná a bude záviset na
možnostech odběratele. V rámci tohoto oznámení je uvažována nejméně příznivá varianta
– veškerá expedice kamiony.
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♦ Doprava ostatních surovin a odvoz odpadů bude prováděn výhradně silniční dopravou –
těžké nákladní automobily s vytížením cca 10 tun a lehké nákladní automobily s vytížením
cca 2 tuny na vozidlo.
♦ Zpětné vytížení vozidel se neuvažuje.
♦ Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a nedělí.
♦ Počet příjezdů osobních vozidel zaměstnanců, vedení firmy a návštěv se předpokládá ve
výši cca 40 OA denně. Cca 20 OA přijede nebo odjede v noční době od 22 do 06 hodin.
(odjezd z odpolední směny a příjezd směnových pracovníků na ranní směnu).
♦ Ve vazbě na provoz cukrovaru v období řepné kampaně je předkládaným oznámením
doporučeno v této době vyloučit zásobování zemědělského závodu pšenicí nákladními
automobily a pro tuto dobu využívat pro zásobování železniční dopravu

Na základě výše uvedených předpokladů a bilance spotřeby jednotlivých surovin je
celková bilance dopravy závodu uvedena v následující tabulce:
Silniční doprava – počty jízd

Pšenice-předzásobení
Pšenice ostatní
Kyselina sírová
Kyselina fosforečná
Hydroxid sodný
Čpavková voda
Denatur. přípravky
Ostatní suroviny
Bioethanol
Lepek
Síra, struvit
Odpady
Ostatní doprava
Osobní doprava
CELKEM

TNA -den
50
20
0
0
0
0

TNA - rok
5000
3750
0
0
0
0

LNA –den
0
0
0
0
0
0

LNA -rok
0
0
0
0
0
0

OA - den
0
0
0
0
0
0

OA - rok
0
0
0
0
0
0

1
0
4
2
2
1
0
60/30

250
0
1000
500
500
250
0
11 250

2
0
0
0
4
10
0
16

500
0
0
0
1000
2500
0
4000

0
0
0
0
0
10
40
50

0
0
0
0
0
2500
14 000
16500

Železniční doprava počet vagonů
(cisteren)
Ks -den
Ks - rok
0
0
6
1500
1
26
34
148
4
34
0
0
6
1900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
3646

Dovoz pšenice silniční dopravou v období předzásobení bude nepřetržitě v denní
době, tj. včetně sobot a nedělí. Ostatní silniční doprava se předpokládá pouze v denní
době a v pracovní dny. Příjezdy nákladních vozidel v noční době budou zcela
výjimečné (porucha vozidla pod.).
Celkové průměrné pohyby silniční a automobilové dopravy jsou uvedeny v následující
tabulce:
Vozidlo
Železniční cisterny
TNA
LNA
OA
Celkem

Denní pohyby
26
120/60
32
100
278/218

Roční pohyby
7292
22500
8000
33000
70792
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Etapa výstavby
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního
materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. 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. Vzhledem k ne příliš významným nárokům na bilance
hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby
označit za málo významné.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů
oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech
oznámení.
Etapa provozu
Bodové zdroje

Bodové zdroje znečišťování ovzduší lze rozdělit do dvou skupin, a to energetické
zdroje a technologické zdroje.
Energetické zdroje

Energetickým zdrojem závodu je roštový kotel s turbinou a dvě kogenerační jednotky.
Roštový kotel

Za běžného provozu budou v roštovém kotli spalovány pouze obnovitelné zdroje
energie, tj. vedlejší produkty z vlastní výroby bioethanolu, jak je uvedeno v další části
této kapitoly. Do hořáku kotle bude přiveden i zemní plyn, jeho použití se však
předpokládá pouze ve fázi prvního najetí, kdy nebudou k dispozici obnovitelné zdroje
energie a dále může být částečně používán při najíždění zařízení po provozní
odstávce, nebo v mimořádných případech.
Základní charakteristika kotle je uvedena v následující tabulce:
Parametry zdroje
Výkon
Výkon (turbiny)
Účinnost
Množství vyrobené páry
Tlak páry
Teplota páry
Množství spalin
Teplota spalin
Průměr výduchu
Výška komína

Jednotka
MW t
MW e
%
t/hod
MPa
0
C
3
m /hod
0
C
mm
m

Roštový kotel
42
4,65
85
52
4,3
445
56 300
150
1 800
40
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Za běžného provozu bude složení paliva v kotli následující:
Zdroj
Otruby + spalitelné podíly z čištění obilí
Výpalky a ostatní kaly z ČOV
Bioplyn
Bioethanol 2 jakosti

Složení
Cca 100 % sušina
85 –90% sušina
Min. 80% CH4
Cca 80 % etanol, 10% acetaldehyd, 10% voda

Výhřevnost
15 MJ/kg
15 MJ/kg
3
23 MJ/m
20 MJ/kg

Denní spotřeba
109 tun
100 tun
3
3 630 Nm
2 tuny

Pro spalování těchto látek platí dle přílohy č.4 nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
následující emisní limity (koncentrace jsou uvedeny v mg/m3):
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku jako NO2
Oxid uhelnatý
Org. látky jako ΣC
Refer. Obsah O2

Emisní limit biomasa
250
2500
650
650
50
11

Emisní limit kapalná paliva
100
1700
450
175
Nestanoven
3

Emisní limit plynná paliva
50
900
200
100
Nestanoven
3

V souladu s přílohou č.6 tohoto nařízení lze na základě výše uvedené spotřeby a
výhřevnosti jednotlivých paliv a odpovídajících emisních limitů stanovit emisní limit pro
spalování více druhů paliv (koncentrace jsou uvedeny v mg/m3):
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku jako NO2
Oxid uhelnatý
Org. látky jako ΣC

Výsledný emisní limit
243
2448
636
630
50

Roční hmotnostní toky jednotlivých škodlivin na výstupu z kotle do ovzduší (pro FPD
8000 hodin/rok a množství spalin 56 300 m3/hod) jsou pak uvedeny v tabulce:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku jako NO2
Oxid uhelnatý
Org. látky jako ΣC

Hmotnostní tok emisí (tun/rok)
109,447
1102,579
292,760
283,752
22,520

Výše uvedená hodnota hmotnostního toku oxidu siřičitého je odvozena z limitních
hodnot a je v zásadě ovlivněna stanoveným emisním limitem pro biomasu 2500
mg/m3. Uvedenému množství 1102 tun oxidu siřičitého by odpovídal obsah síry
v otrubách a výpalcích ve výši 0,8 % hmotových. Dle sdělení projektanta není přesný
obsah síry v těchto palivech znám a může být i proměnný. Lze však reálně
předpokládat, že bude nižší. Prověření skutečného obsahu síry v jednotlivých palivech
bude provedeno v rámci projektu pro stavební řízení. Pro účely tohoto oznámení zadal
projektant maximální koncentraci oxidu siřičitého na výstupu z kotle do ovzduší (při
spalování výše uvedeného sortimentu paliv) ve výši 700 mg/m3. Pokud bude obsah
síry v palivech vyšší, a hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého 700 mg/m3 by byla
překračována, bude prováděno odsíření spalin tak, aby byl s rezervou dodržen
zpřísněný emisní limit pro oxid siřičitý ve výši 700 mg/m3. Podmínka na dodržení
emisního limitu oxidu siřičitého ve výši 700 mg/m3 je zapracována do souboru opatření
a stává se tak závaznou podmínkou pro realizaci záměru. Při respektování tohoto
opatření jsou hmotnostní toky emisí z kotle uvedeny v tabulce, která i sumarizuje
vstupy použité v rozptylové studii pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
ovzduší:
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Roštový kotel
Název zdroje: 41 - roštový kotel
Jednotka
3
m /hod
3
m /s
0
C
mm
m
hod/rok
Emise znečišťujících látek
Hmotnostní tok (mg/s)
Hmotnostní tok (kg/hod)
3800,24
13,681
10947,22
39,410
10165,28
36,595
9852,50
35,469
781,94
2,815

Veličina
Množství spalin
Množství spalin
Teplota spaliny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
CxHy jako ΣC

Hodnota
56 300
15,639
150
1 800
40
8 000
Hmotnostní tok (t/rok)
109,447
315,280
292,760
283,752
22,520

Kogenerační jednotky

Dle podkladů z projektu pro územní řízení budou v závodě bioethanolu osazeny dvě
kogenerační jednotky o následujících parametrech:
Parametry zdroje
Výkon
Výkon
Množství spalin
Teplota spalin
Průměr výduchu
Výška komína

Jednotka
MW t
MW e
3
m /hod
0
C
mm
m

Kogenerační jednotka 1
1,145
0,814
2 542
130-150
150
20

Kogenerační jednotka 2
1,145
0,814
2 542
130-150
150
20

V obou kogeneračních jednotkách bude spalováno celkem cca 17 000 Nm3/den
bioplynu, který bude na ČOV odsířen na cca 0,05 %. V případě poruchy na
kogenerační jednotkách lze toto množství bioplynu spalovat v roštovém kotli.
Charakteristika bioplynu po odsíření je uvedena v tabulce:
jednotka
% objem.
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
m
%
0
C
3
MJ/Nm

Maximální koncentrace sulfanu
Maximálním koncentrace sloučenin chloru
Maximálním koncentrace sloučenin fluoru
Maximálním koncentrace sloučenin chloru a fluoru
Maximálním koncentrace sloučenin křemíku
Maximálním koncentrace sloučenin amoniaku
Maximálním koncentrace sloučenin olejových par
Maximální velikost pevných částic
Maximální relativní vlhkost
Teplota
Výhřevnost

hodnota
0,1
100
50
100
5
50
250
-6
5.10
60
10-30
23

Pro kogenerační jednotky platí dle bodu 1.1.6. přílohy č.4 nařízení vlády č. 352/2002
Sb. následující emisní limity (koncentrace jsou uvedeny v mg/m3), které jsou vztaženy
na navrhovanou kogenerační jednotku se vznětovým motorem a pro spalování
bioplynu:
Škodlivina
Tuhé částice
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku jako NO2
Oxid uhelnatý
Org. látky jako ΣC
Referenční obsah O2

Emisní limit
Nestanoven
1)

500
650
2)
150
5

Kde:
Ad 1) při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než 2200
mg/m3 v přepočtu na obsah metanu, resp. 60 mg/MJ tepla přivedeného v palivu.
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Ad 2) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou metanu při hmotnostním toku vyšším
než 3 kg/hod.
Pro daný případ, kdy bioplyn obsahuje cca 80% metanu a má výhřevnost 23 MJ/m3 lze
celkový obsah síry v bioplynu stanovit jako:
a) 2200 x 0,8 = 1760 mg/Nm3
b) 60 x 23 = 1380 mg/Nm3
Budeme li uvažovat průměrnou hodnotu z obou způsobů výpočtu ve výši 1570 mg
síry/Nm3 bioplynu, lze roční emisi oxidu siřičitého pro jednu kogenerační jednotku
vyčíslit jako:
1570 x 2 x 354,167 x 8000 x 10-9 = 8, 897 tun SO2/rok.
Roční hmotnostní toky jednotlivých škodlivin na výstupu z kogeneračních jednotek do
ovzduší jsou pak uvedeny v následujících tabulkách, kde jsou i sumarizovány vstupy
těchto zdrojů do rozptylové studie:
Kogenerační jednotka I
Veličina
Množství spalin
Množství spalin
Teplota spaliny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
SO2
NOx
CO

Název zdroje: 37 - kogenerační jednotka I
Jednotka
3
m /hod
3
m /s
0
C
mm
m
hod/rok
Emise znečišťujících látek
Hmotnostní tok (mg/s)
Hmotnostní tok (kg/hod)
308,92
1,112
353,06
1,271
458,96
1,552

Hodnota
2 542
0,706
140
150
20
8 000
Hmotnostní tok (t/rok)
8,897
10,168
13,218

Kogenerační jednotka II
Veličina
Množství spalin
Množství spalin
Teplota spaliny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
SO2
NOx
CO

Název zdroje: 39 - kogenerační jednotka II
Jednotka
3
m /hod
3
m /s
0
C
mm
m
hod/rok
Emise znečišťujících látek
Hmotnostní tok (mg/s)
Hmotnostní tok (kg/hod)
308,92
1,112
353,06
1,271
458,96
1,552

Hodnota
2 542
0,706
140
150
20
8 000
Hmotnostní tok (t/rok)
8,897
10,168
13,218

Sušárna obilí, sušárna lepku a sušárna výpalků

Tyto sušárny nebudou mít vlastní energetický zdroj, sušící vzduch bude ohříván ve
výměníku parou z energobloku. Emise TZL z vlastního sušení jsou uvedeny jako
technologický zdroj.
Technologické zdroje

Z ostatních škodlivin, které budou z výrobny bioethanolu emitovány do ovzduší se
jedná zejména o emise tuhých znečišťujících látek a dále pak o emise těkavých
organických látek (VOC) a emise pachových látek.
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Tuhé znečišťující látky (TZL)

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení se jedná o následujících 30
zdrojů emisí TZL (číslování zdrojů je převzato z projektu pro územní řízení):
1 – 16
18
19
20
32
33
38
46
48
49
50
52
53
54
55

SO 04
SO 04
SO 04
SO 04
SO 11
SO 11
SO 12
SO 18
SO 04
SO 04
SO 04
SO 05
SO 05
SO 05
SO 05

skladovací sila obilí
sušárna obilí
sušárna obilí
předčištění obilí
sušárna výpalků
sušárna výpalků vzduchotechnika objektu
energoblok vzduchotechnika objektu
sklad lepku vzduchotechnika objektu
lokální odsávání mlýna
výstup z pneudopravy obilí
výstup z pneudopravy mouky
výstup z pneudopravy lepku
lepek vzduchotechnika objektu
výstup z pneudopravy mouky pro separaci lepku
sušárna lepku

Odvod vzdušniny ze všech technologických zdrojů (kromě výduchů vzduchotechniky)
bude veden přes zařízení ke snižování emisí, převážně se bude jednat o různé typy
tkaninových filtrů. Podle charakteru TZL se na výstupech z filtrů předpokládají
koncentrace TZL ve výši 10 mg/m3, nebo 20 mg/m3 (viz údaje v následných
tabulkách).
Charakteristiky jednotlivých zdrojů jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Zdroj 1 – 16 - skladovací sila obilí

Provzdušňování skladovacích sil bude periodické, v závislosti na klimatických
podmínkách. Pro účely bilancí se předpokládá provzdušňování každého sila v délce
cca 3 hodiny/den. Pro zadání do rozptylové studie je tak uvažováno
s provzdušňováním 2 sil po celý fond provozní doby.
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 1 – 8 – skladovací sila obilí
Jednotka
3
m /hod
0
C
mm
m
hod/rok
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
3
(mg/m )
20
0,52

Hodnota
26 000
20
1 400
26
8 000
Hmotnostní tok (kg/rok)
4 160

Název zdroje: 9 – 16 – skladovací sila obilí
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
26 000
0
C
20
mm
1 400
m
26
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
20
0,52
4 160
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Zdroj 18,19 - sušárna obilí

Dle zadání budou sušárny obilí provozovány pouze v případě, že dodávané obilí bude
mít nadlimitní vlhkost. Předpokládá se sušení cca 20 000 tun obilí ročně. Při výkonu
sušárny 100 tun/hod je fond provozní doby sušárny 200 hodin v roce, souběh sušáren
se neuvažuje.
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 18 – 19 – sušárna obilí
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
56 250
0
C
70
mm
2 000
m
21
hod/rok
200
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,56
112

Zdroj 20 – předčištění obilí
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 20 – předčištění obilí
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
18 600
0
C
20
mm
1 200
m
39
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
20
0,37
2 960

Zdroj 32 – sušárna výpalků

V závodě budou osazeny dvě sušárny výpalků. Vzduch ze sušáren bude odváděn
společným výduchem přes filtr do ovzduší. Zadané množství vzduchu odpovídá
souběhu obou sušáren.
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 32 – sušárna výpalků
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
1 300
0
C
70
mm
300
m
22
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
20
0,026
208

Zdroj 33 – sušárna výpalků, vzduchotechnika objektu
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 33 - sušárna výpalků, vzduchotechnika objektu
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
1 100
0
C
20
mm
300
m
19
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
20
0,022
172
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Zdroj 38 – energoblok, vzduchotechnika objektu
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 38 - energoblok, vzduchotechnika objektu
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
1 250
0
C
20
mm
300
m
25
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
20
0,025
200

Zdroj 46 – sklad lepku, vzduchotechnika objektu
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 46 – sklad lepku, vzduchotechnika objektu
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
1 250
0
C
20
mm
300
m
19
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,0125
100

Zdroj 48 - lokální odsávání mlýna
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 48 – lokální odsávání mlýna
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
28 700
0
C
20
mm
400
m
22
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,287
2 296

Zdroj 49 - výstup z pneudopravy obilí
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 49 – výstup z pneudopravy obilí
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
45 830
0
C
20
mm
1800
m
22
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,458
3 664

Zdroj 50 - výstup z pneudopravy mouky
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 50 – výstup z pneudopravy mouky
Jednotka
3
m /hod
940
0
C
20
mm
150
m
22
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
3
(mg/m )
10
0,01
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Zdroj 52 - výstup z pneudopravy lepku
Název zdroje: 52 – výstup z pneudopravy lepku
Jednotka
3
m /hod
940
0
C
20
mm
150
m
13
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
3
(mg/m )
10
0,01

Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Hodnota

Hmotnostní tok (kg/rok)
80

Zdroj 53 – lepek, vzduchotechnika objektu
Název zdroje: 53 – lepek, vzduchotechnika objektu
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
33 900
0
C
20
mm
1 500
m
13
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,339
2 712

Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Zdroj 54 - výstup z pneudopravy lepku
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 54 – výstup z pneudopravy mouky pro separaci lepku
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
45 830
0
C
20
mm
1 800
m
13
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,458
3 664

Zdroj 55 - sušárna lepku
Veličina
Množství vzdušniny
Teplota vzdušniny
Průměr komína
Výška komína
Fond provozní doby
Znečišťující látka
TZL

Název zdroje: 55 – sušárna lepku
Jednotka
Hodnota
3
m /hod
1 100
0
C
70
mm
300
m
13
hod/rok
8 000
Emise znečišťujících látek
Hmot. koncentrace
Hmotnostní tok (kg/hod)
Hmotnostní tok (kg/rok)
3
(mg/m )
10
0,011
88

Uvedené hmotnostní koncentrace TZL na výstupu z jednotlivých zdrojů jsou významně
nižší, než je emisní limit pro TZL. Dle názoru zpracovatelů oznámení existují pro filtraci
vzduchu z těchto zařízení technicky i investičně dostupná zařízení, která jsou schopna
tyto zpřísněné emisní limity trvale plnit. Požadavek na dodávku těchto filtrů je
zapracován i do souborů doporučených opatření pro minimalizaci negativních vlivů
provozu stavby na životní prostředí.
Těkavé organické látky (VOC)

Při každé technologii výroby bioethanolu dochází vlivem odvzdušnění jednotlivých
technologických zařízení k odvodu vzdušiny, která obsahuje určitá množství
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znečišťujících látek, zejména pak těkavých organických látek (převážně etanolu). Tyto
výstupní proudy lze minimalizovat, ale nelze je zcela odstranit.
Nejvýznamnějším zdrojem emisí etanolu bude proces fermentace. Z fermentace bude
odcházet CO2 ve směsi se vzduchem a parami etanolu. Směs bude před výstupem do
atmosféry vedena přes pračku, která zajistí záchyt převážné části etanolových par a
vrácení kapalného etanolu zpět do procesu.
Odtah etanolových par z procesu destilace je zajišťován vývěvou. Výtlak vývěvy bude
zaveden do pračky CO2 na výfuku z fermentoru, takže i tyto páry etanolu budou
vyprány a vráceny do technologického procesu.
Při výrobě bioethanolu se bude používat několik mezizásobníků bioethanolu,
skladovací zásobníky bioethanolu, zásobníky denaturačních přípravků a dále se
budou provádět nezbytná přečerpávání a konečné odplnění bioethanolu do
železničních cisteren. Dle údajů z rozpracovaného projektu pro stavební povolení jsou
navrhována následující opatření:
♦ V zásobnících bioethanolu a denaturačních přípravků bude udržována inertní
dusíková atmosféra
♦ Zásobníky budou izolované a opatřené vhodným reflexním nátěrem, který zajistí
minimálně 70% odraznost sálavého tepla.
♦ Plnění těchto zásobníků bude navrženo spodem nebo plnící potrubí bude zavedeno
ke dnu zásobníků
♦ Při stáčení denaturačních přípravků z cisteren do skladovacích zásobníků budou
parní prostory příslušného zásobníku a cisterny propojeny (zpětné vedení par)
♦ Při expedici bioethanolu ze skladovacích zásobníků do železničních cisteren budou
parní prostory příslušného zásobníku a cisterny propojeny (zpětné vedení par)
♦ Odvzdušnění zásobníků bioethanolu bude vedeno přes účinný systém pro
snižování emisí těkavých organických látek (ve výstupu z odvzdušnění bude
instalován kondenzátor na vysrážení par)
♦ Pro čerpání bioethanolu a denaturačních přípravků budou navržena čerpadla
s mechanickou ucpávkou nebo jiné vhodné typy čerpadel u kterých nebude
docházet k únikům čerpané kapaliny
Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že výše uvedená zařízení
pro skladování bioethanolu a denaturačních přípravků budou provozována v souladu
s platnou legislativou a emise těkavých organických látek budou minimalizovány.
V následující tabulce je uveden technický odhad emisí VOC (převážně etanolu) na
výstupu z jednotlivých nádrží a procesů:
Zdroj emisí
3
Denní nádrže bioethanolu 2x100 m
3
Mezioperační nádrž bioethanolu 300 m
3
Zásobní nádrže bioethanolu 2 jakosti 150 m
3
Zásobní nádrže bioethanolu 2x3500 m
Zásobníky denaturačních přípravků
Fermentace a destilace
CELKEM

Jednotka
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Hmotnostní tok VOC (kg/rok)
200
200
100
200
100
8 000
8 800

Ve výpočtu rozptylové studie byly zohledněny následující vstupy:
Fermentor
Veličina
Množství vzduchu

Název zdroje: 56 - fermentor
Jednotka
3
m /hod
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Veličina
Množství vzduchu
Teplota vzduchu
Průměr výduchu
Výška výduchu
Fond provozní doby
Znečišťující látka
VOC

Název zdroje: 56 - fermentor
Jednotka
3
m /s
0
C
mm
m
hod/rok
Emise znečišťujících látek
Hmotnostní tok (mg/s)
Hmotnostní tok (kg/hod)
277,78
1,000

Hodnota
1,806
30
500
20
8 000
Hmotnostní tok (t/rok)
8,000

Emise VOC z nádrží
Zdroj emisí

Jednotka
3

21,22 -Denní nádrže bioethanolu 2x100 m
3
57 -Mezioperační nádrž bioethanolu 300 m
3
26 - Zásobní nádrže bioethanolu 2 jakosti 150 m
23,24,25 - Zásobníky denaturačních přípravků
3
27, 28 - Zásobní nádrže bioethanolu 2x3500 m
Pozn.: FPD = 8000 hod.

kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Hmotnostní tok VOC
(kg/rok)
200
200
100
100
200

VOC mg/s

výška zdroje (m)

6,944
6,944
3,472
3,472
6,944

6
6
6
6
19

Emise oxidu uhličitého

Při plném provozu výroby bioethanolu odchází z procesu fermentace do ovzduší
v denní bilanci cca 200 tun plynné směsi, která obsahuje cca 70 - 75 % oxidu
uhličitého,25 - 30 % vzduchu a stopy etanolu. Z hlediska roční bilance se jedná o
emise cca 50 000 tun oxidu uhličitého. Uvolňované množství oxidu uhličitého v zásadě
odpovídá množství, které bylo ze zemské atmosféry spotřebováno při produkci
zkvasitelné biomasy asimilací. Z hlediska celkové bilance této látky je množství
vázané při růstu obilí přibližně shodné s množstvím, které se uvolňuje při výrobě
bioethanolu.
Zápach

Při výrobě bioetanolu nelze zcela vyloučit při některých technologických operacích
(např. fermentace, nakládání s výpalky v kapalné formě, čistírna odpadních vod) i
možnost emisí pachových látek. Minimalizace emisí pachových látek bude zajištěna
použitím pachových filtrů na výstupech ze zařízení, kde může dojít k úniku pachových
látek. Celý technologický proces výroby bioethanolu, včetně pomocných zařízení,
zejména pak zpracování výpalků a čistírny splaškových odpadních vod bude navržen
tak, aby byly dodrženy emisní limity pro pachové látky dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. a
dále aby byly dodrženy imisní limity obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování
zápachem) mimo areál závodu.
Vzdušnina z těchto zařízení bude odváděna přes dezodorizační kompostový filtr. Filtr
je naplněn směsí kůry, rašeliny a zlehčujících přísad, náplň je skrápěna vodou. Na
náplni filtru je naočkována kultura desulfurikačních bakterií, která biosorpcí a následně
biooxidací zpracovává sloučeniny s možným pachovým vlivem, jako např. sirovodík.
Dále budou pro odstranění některých typů pachových látek používány filtry s náplní
aktivního uhlí, která se bude pravidelně vyměňovat.
Podrobnější specifikace zdrojů zápachu a návrhy strojního zařízení pro minimalizaci
emisí pachových látek budou provedeny v projektu pro stavební řízení.
Čistírna technologických odpadních vod

Čistírna technologických odpadních vod je ve smyslu bodu 6.11. přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 353/2002 Sb. středním zdrojem znečišťování ovzduší a pro tyto zdroje platí
obecný emisní limit pro pachové látky. Konkrétní řešení pro splnění tohoto emisního
limitu budou provedena v rámci projektu pro stavební řízení.
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Celková sumarizace bodových zdrojů znečištění ovzduší

Sumarizace bodových zdrojů znečišťování ovzduší a vyčíslení ročních hmotnostních
toků emisí je provedeno v následující tabulce:
zdroj
41 - Roštový kotel
37 - Kogenerační jednotka I
39 - Kogenerační jednotka II
1 – 8 sila obilí
9 -16 sila obilí
18 -19 sušárna obilí
20 - předčištění obilí
32 - sušárna výpalků
33 - sušárna výpalků VZT
38 - energoblok VZT
46 - sklad lepku VZT
48 - mlýn
49 - pneudoprava obilí
50 - pneudoprava mouky
52 - pneudoprava lepku
53 - lepek VZT
54 - pneudoprava lepku
55 - sušárna lepku
Zásobníky bioethanolu
Zásobníky denatur. přípravků
Fermentace a destilace
CELKEM

TZL tun/rok
109,447
4,160
4,160
0,112
2,960
0,208
0,172
0,200
0,100
2,296
3,664
0,080
0,080
2,712
3,664
0,088

134,103

SO2
tun/rok
315,280
8,897
8,897

333,074

NOx
tun/rok
292,760
10,168
10,168

313,096

CO
tun/rok
283,752
13,218
13,218

310,188

VOC
tun/rok

0,700
0,100
8,000
8,800

CxHy
tun/rok
22,520

22,520

Sumarizace bodových zdrojů znečišťování ovzduší a vyčíslení ročních hmotnostních
toků emisí je provedeno v následující tabulce:
zdroj
Roštový kotel
Kogenerační jednotka I
Kogenerační jednotka II
1 – 8 sila obilí
9-16 sila obilí
18-19 sušárna obilí
20 předčištění obilí
32 sušárna výpalků
33 sušárna výpalků VZT
38 energoblok VZT
46 sklad lepku VZT
48 mlýn
49 pneudoprava obilí
50 pneudoprava mouky
52 pneudoprava lepku
53 lepek VZT
54 pneudoprava lepku
55 sušárna lepku
Zásobníky bioethanolu
Zásobníky denatur. přípravků
Fermentace a destilace
CELKEM

TZL mg/s
3800,24

SO2 mg/s
10947,2
308,92
308,92

NOx mg/s
10165,3
353,06
353,06

CO mg/s
9852,50
458,96
458,96

VOC mg/s

CxHy mg/s
781,94

144,44
144,44
155,56
102,78
7,22
5,97
6,94
3,47
79,72
127,22
2,78
2,78
94,17
127,22
3,06

4808,01

11565,1

10871,4

10770,4

24,31
3,47
277,78
305,56

781,94

Plošné a liniové zdroje

Použité emisní faktory – automobilová doprava

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008 z hlediska vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži, které
jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými
legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová
vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční
výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních
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faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní
FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet
univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel
různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými
pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové
pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního
ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Pro určení
emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu
MEFA byly použity pro rok 2008 následující parametry, přičemž pro nejbližší
komunikační systém je s ohledem na jeho charakter uvažována rychlost 50 km/hod:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Palivo
Benzin
Diesel
Diesel

Prům. rok výroby
1988
1995
1991

Emisní úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1
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Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2008 jsou sumarizovány v následující
tabulce:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA
Typ vozidla

Emisní úroveň
Konvenční
EURO 1
EURO 1
Emisní úroveň

OA
LNA
TNA

Konvenční
EURO 1
EURO 1

Emisní faktor (g/km)
NOx
5,0111
3,2901
18,3658

PM 10
0,0016
0,2279
1,5700
Emisní faktor (g/km)

Benzen
0,1946
0,0079
0,0594

Použité emisní faktory – železniční doprava
Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
29,8751
0,0783

Lokotraktor

Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště TNA a
OA:
Vozidlo
TNA
LNA
OA
Celkem

Denní pohyby
90 (průměr)
32
100
222(průměr)

Roční pohyby
22 500
8 000
33 000
63 500

Kamionová doprava se předpokládá pouze v pracovní dny (kromě 100 dní v roce, kdy
bude prováděno předzásobení obilí). Příjezdy kamionů v noční době budou zcela
výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě nebude vykládka a expedice v noční
době prováděna.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30
sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2008:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru – rok 2008
Plošný zdroj

NOx
-1
-1
g.s
kg.den
0,013075 1,129658

-1

t. rok
0,302459

-1

g.s
0,000861

PM10
-1
kg.den
0,074376

-1

-1

t. rok
g.s
0,018601 0,000145

Benzen
-1
-1
kg.den
t. rok
0,012529 0,003911

Liniové zdroje

Liniové zdroje – automobilová doprava

Trasa dopravy související s liniovými zdroji znečištění ovzduší vychází z následujícího
modelu dopravy:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

100% TNA a LNA + 30% OA areálová komunikace (ostatní OA na parkovišti u provozní budovy)
– úsek č.AK
90%
směr Vrbátky k železničnímu přejezdu – úsek č. 1
10%
směr Štětovice – úsek č. 2
30%
(ze sumy úseku č.1) z Vrbátek směr Kralice na Hané – úsek č.3
úsek č. 4 – další vyvolaná doprava v obci Vrbátky před rozdělením do dalších směrů
20%
(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Blata – úsek č. 5
40%
(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Olšany u Prostějova – úsek č. 6
40%
(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Vrahovice – úsek č. 7
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Rozdělení dopravy na komunikačním systému dle jednotlivých úseků je patrná
z následující tabulky (pozn: pro výpočet krátkodobých příspěvků k imisní zátěži jsou
v bilancích uvažovány z hlediska denních vyvolaných pohybů pohyby v průběhu
návozu obilí, které jsou vyšší, než po zbytek roku:
úseky
úsek AK
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7

OA (pohyby)
Denní /Roční
30
9900
90
29700
10
300
27
8910
63
20790
13
4158
25
8316
25
8316

LNA (pohyby)
Denní /Roční
32
29
3
8
21
3
9
9

8000
7200
800
2160
5040
1008
2016
2016

TNA (pohyby)
Denní/Roční
120
22500
108
20250
12
2250
32
675
76
19575
10
3915
33
7830
33
7830

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
182
40400
227
57150
25
3 350
67
11 745
160
45 405
26
9 081
37
18 162
37
18 162

Při bilancích hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní
obslužností areálu je uvažováno s dříve uvedenými emisními faktory pro rok 2007 a
z již uvedeného modelu dopravy:
Tab.: Emise z liniových zdrojů – příspěvek 2008
Úseky
komunikací
úsek č. AK
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km .den t/km. rok
6,83E-05
2,459512 0,489161
7,03E-05
2,529918 0,544426
7,79E-06
0,280371 0,045458
2,08E-05
0,749326 0,064152
4,95E-05
1,780592 0,480273
7,19E-06
0,258673 0,096055
2,11E-05
0,760960 0,192109
2,11E-05
0,760960 0,192109

PM10
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km .den t/km. rok
5,44E-06
0,195741 0,037164
4,9E-06
0,176313 0,033481
5,43E-07
0,01954 0,003715
1,45E-06
0,052106 0,001566
3,45E-06
0,124207 0,031915
4,56E-07
0,016405 0,006383
1,5E-06
0,053901 0,012766
1,5E-06
0,053901 0,012766

Situace úseků je patrná z následujícího obrázku:
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Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km. den t/km. rok
3,67E-07
0,013219 0,003326
6,71E-07
0,024158 0,007039
7,45E-08
0,002683 0,000198
2,01E-07
0,007218 0,001791
4,71E-07
0,016940 0,005248
8,74E-08
0,003148 0,001050
1,92E-07
0,006896 0,002099
1,92E-07
0,006896 0,002099
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Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí. V rámci jedné jízdy bude přepravováno 10 – 12 železničních vagonů nebo
železničních cisteren. Na základě uvedené intenzity dopravy na železniční vlečce lze
vyvodit následující emisní charakteristiky:
-1

Komunikace
Linie vlečka

g/m.s
7,90E-05

Komunikace
Linie vlečka

g/m.s
2,66E-07

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,2844618

t/km. rok
0,0711155

benzen
-1
kg/km.den
0,0009562

t/km. rok
0,0002391

-1

-1
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-1

g/m.s
7,07E-06

PM 10
-1
kg/km.den
0,0254576

-1

t/km. rok
0,0063644
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě a lze je
stanovit objemem maximálně 1080 m3 pro celou etapu výstavby, která je
předpokládána v délce cca 18 měsíců. Jedná se o splaškové vody, které budou
odváděny do městského kanalizačního sběrače. Nutnou podmínkou pro produkci
splaškových vod v období výstavby je realizace kanalizační přípojky a napojení
objektů zařízení staveniště na tuto kanalizační přípojku. Pokud tato přípojka nebude
realizována, budou používána pouze chemická WC a produkce splaškových vod do
městského kanalizačního sběrače bude nulová.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu
budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem – zasakováním
do okolního terénu.
Provoz
Splaškové vody

Splaškové vody z areálu budou svedeny do obecní splaškové kanalizace a likvidovány
v obecní čistírně odpadních vod.
Množství splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely, tj.
v rámci hodnoceného záměru se bude jednat o produkci cca 1700 m3 splaškových vod
ročně. Tyto vody budou vznikat výhradně v prostorách sociálního zázemí pracovníků
závodu (WC, umývárny, výdej jídel). Odpadní vody z výdejny jídel budou do splaškové
kanalizace zavedeny přes odlučovač tuků.
Srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou odváděny do okolního terénu
k zasakování, nadbytečné množství bude odtékat do kanalizace srážkových vod.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány
ropnými látkami, budou do této kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek.
Počty, velikosti a dispoziční rozmístění odlučovačů bude upřesněno v projektu pro
stavební řízení. Odlučovače budou vybaveny závěrečnou sorpční částí a budou
navrženy tak, aby obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu
z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l a odlučovač bude dále zabezpečen proti vyplavení
v období přívalových dešťů.
Kanalizace srážkových vod bude zaústěna do retenční nádrže o využitelném objemu
cca 850 m3. Z nádrže budou srážkové vody vypouštěny do obecní dešťové kanalizace
řízeným odtokem. V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství
vypouštěných srážkových vod z výrobny bioethanolu, vycházející z průměrného
ročního úhrnu srážek v hodnoceném regionu ve výši 600 mm za rok a
z předpokládané velikosti zastavěných a zpevněných ploch. Bilance přívalového deště
vychází z intenzity deště 182 l/s.ha.
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Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
34 900
21 000
55 235
111 135

3

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
18 846
8 820
3 314
30 980

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
34 900
21 000
55 235
111 135

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
571,7
267,5
100,5
939,7

3

Q [m /15min]
514,5
240,8
90,5
845,8

Jak je z provedeného výpočtu zřejmé, kapacita retenční nádrže je postačující.

Technologické odpadní vody

Účelem čistírny technologických odpadních vod je zpracování veškerých odpadních
vod produkovaných při výrobě bioethanolu (včetně výpalků) na takovou kvalitu, aby
mohly být zpětně využívány v technologickém procesu a přebytečné množství
splňovalo ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro vypouštění do obecní
dešťové kanalizace.
Pro zpracování výpalků z hlavního procesu je navrženo technologické zařízení, které
umožní získat z výpalků tři fáze, pevnou, plynnou a kapalnou. Jedná se o energeticky
cenný bioplyn (plynná forma), dále zahuštěný a vysušený podíl vhodný ke spalování v
kotli energobloku (pevná fáze) a vodu o kvalitě umožňující vypouštění do recipientu
(kapalná fáze). Koncepce zařízení vychází z aplikace vysoce progresivního
anaerobního reaktoru přeměňujícího organické látky na bioplyn s navazujícím
dočištěním odpadních vod standardním aerobním čistícím procesem. Spalování podílu
pevného podílu ze zpracování výpalků a dalších odpadů z technologie, především ze
mlýna, zajistí soběstačnost bioethanolového závodu ve výrobě páry. Vyrobená pára
umožní kromě toho výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tj. z biomasy.
Čistírna odpadních vod se člení na následující části:
1. Nádrž mokrých výpalků
2. Flotace a odvodnění kalů
3. Acidifikace
4. IC reaktor, mix tank a zázemí MAP reaktoru
5. MAP reaktor
6. Regenerační a denitrifikační nádrže
7. Monoblok aerobního čištění
8. Dmychárna
9. Zásobní nádrže kalu
10. Odsíření
11. Plynové hospodářství
12. Odstředění a sušení výpalků
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Nádrž mokrých výpalků
Výpalky z obilného lihovaru, lutrové vody, brýdové vody a oplachové vody z
technologie jsou přivedeny do nádrže mokrých výpalků. Nádrž je nadzemní betonová
zastřešená o objemu 112 m3. Obsah je míchán vertikální míchadlem. V nádrži je
osazeno kontinuální měření výšky hladiny. Mísením horkých výpalků s odpadními
vodami dochází k ředění výpalků a snížení teploty. Suspenze výpalků a vody se čerpá
na odstředění. Výkon čerpadel je řízen dle požadovaného průtoku přes frekvenčním
měnič.
Odstředění a sušení výpalků
Na dvou odstředivkách dochází k oddělení převážné části výpalků. Odstředěná
kapalná fáze se dále vede do sběrné nádrže a následně na flotaci. Pevný podíl –
výpalky se dopravují do dvou sušáren a vysušené výpalky se shromažďují v silu
energobloku k energetickému využití.
Flotace a odvodnění kalů
Odstředěný kapalná fáze z odstředivek se vede ze sběrné nádrže do mísiče s
vertikálním míchadlem. Z tohoto mísiče je médium čerpáno čerpadly přes chladič na
flotaci. Chladič je zařazen za účelem snížení teploty ze 70 – 80 °C na 40 °C. Před
flotační jednotku je do čerpaného média dávkován organický flokulant a vápenné
mléko.
Vápenné mléko je připravováno ve vápenném hospodářství. Roztok flokulantu je
připravován v automatické stanici přípravy flokulantu. Připravený roztok flokulantu je
používán mimo flotaci i pro odstředění flotačního kalu na odstředivce.
Flotace je řazena v technologickém procesu za účelem odstranění zbývajících
nerozpuštěných látek v kapalné fázi. Jako sytící voda je použita voda o relativně nízké
teplotě kolem 30°C z nádrže ředící vody. Z flotace natéká kapalný podíl do acidifikační
nádrže.
Flotační kal je shromažďován v nádrži flotačních kalů s vertikálním
míchadlem. Odtud je vřetenovým čerpadlem čerpán na odstředění na odstředivce
flotačních kalů. Kapalný podíl z odstředivky je veden zpět do acidifikační nádrže,
pevný podíl je dopravován vřetenovým čerpadlem na sušení. Kal po vysušení
v sušárně se dopravuje společně s výpalky do sila energobloku k energetickému
využití.
Acidifikace
Do acidifikační nádrže se kromě kapalné fáze z flotace přivádí i další technologické
odpadní vody z lihovaru. Kromě těchto odpadních vod může být na základě
technologických požadavků do acidifikační nádrže přivedena i ředící voda za účelem
úpravy koncentrace vhodné pro acidifikační proces. Jako ředící voda je použita voda
z nádrže ředící vody.
Acidifikační nádrž je zastropena a vzdušina odsávána na dezodorizační filtr. Nádrž je
vybavena míchadlem. A kontinuálním měřením výška hladiny, pH metrem a
teploměrem. Acidifikační proces (spolu s hydrolýzou, která probíhá ve stejné nádrži) je
důležitým prekurzorem mechanizačního procesu získávání bioplynu z organické
hmoty. Během tohoto procesu jsou organické látky (zejména cukry, tuky a bílkoviny)
štěpeny na jednodušší organické sloučeniny jako jsou nižší mastné kyseliny (zejména
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kyselina octová, propionová, máselná apod.). Stupeň acidifikace kapalného média je
řízen v požadovaném rozsahu dle doby zdržení, teploty a hodnoty pH. Požadovaná
hodnota pH je udržována dávkováním neutralizačních činidel (vápenného mléka a
hydroxidu sodného).
Vedlejšími plynnými produkty jsou zejména oxid uhličitý a vodík, v malé míře methan,
sirovodík a dusík. Vodík a methan tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs, proto
je toto prostředí kategorizováno jako potenciálně výbušné a použitá zařízení jsou v Ex
provedení.
Acidifikované médium je čerpáno dle požadovaného průtoku v závislosti na potřebné
době zdržení v acidifikační nádrži do „mix tanku“. Část média může být na základě
potřeb technologického procesu čerpána do denitrifikační nádrže. Vzdušina z
acidifikační nádrže je odsávána ventilátorem na dezodorizační filtr. Dezodorizační filtr
je naplněn směsí kůry, rašeliny a zlehčujících přísad a tato náplň je skrápěna vodou.
Na tomto nosiči je naočkována kultura desulfurikačních bakterií, která biosorpcí a
následně biooxidací zpracovává sloučeniny s možným pachovým vlivem jako např.
sirovodík. Vzdušina je po průchodu dezodorizačním filtrem a odstranění biologicky
rozložitelných organických příměsí ze vzdušiny vypouštěna do atmosféry.

IC reaktor, mix tank a zázemí MAP reaktoru
Hlavní proces zpracování výpalků za účelem produkce energeticky hodnotného
bioplynu probíhá v IC reaktoru. Jedná se o unikátní technologické zařízení s
probíhajícím mechanizačním procesem o vysoké účinnosti a intenzitě.
Navržený IC reaktor je vysokozátěžový reaktor o průměru 12 m a výšce 26 m
s dvoustupňovým třífázovým separátorem kapalné, pevné a plynné fáze. Velkou
předností je speciální vestavěná vnitřní recirkulace, která zajišťuje dokonalou
homogenitu objemu reaktoru. IC reaktor je typem anaerobního reaktoru s
expandovaným ložem granulovaného anaerobního kalu a dvěma stupni selekce
bioplynu a kalu. Vstupní kapalné médium je do IC reaktoru přiváděno zdola a
postupuje reaktorem zdola nahoru, přičemž distribuční systém nátoku zajišťuje
rovnoměrný nátok v celém průřezu reaktoru a promíchání s recirkulovaným kalem. Ve
spodní, vysoko zatížené části reaktoru, je kalové lože udržováno ve vznosu. V tomto
kalovém loži je většina přivedeného organického znečištění konvertována na bioplyn.
Produkovaný bioplyn je sbírán v třífázovém separátoru a je využit jako transportní
medium směsi kalu a vody, která je dopravována bioplynovou mamutkou na vrchol IC
reaktoru do separátoru bioplynu a vody. Tento separátor je vybaven ostřikem pěny a
bioplyn je zde oddělen od směsi vody a kalu a je odváděn z reaktoru plynovým
vedením. Směs kalu a vody je vnitřním recyklem vedena na dno reaktoru do prostoru
nad distribuční systém. Výkon bioplynové mamutky je přímo úměrný množství
generovaného bioplynu. Zbývající organické látky v odtoku z první vysoce zatížené
části reaktoru jsou konvertovány na bioplyn ve druhé, nízko zatížené části a zde
produkovaný bioplyn je sbírán v druhém třífázovém separátoru. Zachycený bioplyn je
veden do separátoru bioplynu a vody. Anaerobně předčištěná odpadní voda je sbírána
systémem odtokových žlabů a odváděna z reaktoru odtokovým potrubím.
Anaerobnímu IC reaktoru předchází směšovací reaktor označovaný jako „mix tank“.
Účelem směšovacího reaktoru je zajištění externí recirkulace IC reaktoru, řízené
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ředění vstupního média a oddělování metanizačně zpracované kapalné fáze. Ve
směšovacím reaktoru je umístěno ponorné homogenizační míchadlo a splitovací
zařízení. V nádrži je měřena hodnota pH a teplota. Požadovaná hodnota pH je
udržována dávkováním hydroxidu sodného. Nádrž o objemu 40 m3 je zastropena a
vzdušina je odsávána na dezodorizační filtr. Vzdušina stejně jako z acidifikační nádrže
může obsahovat plyny tvořící se vzduchem výbušnou směs, proto je toto prostředí
kategorizováno jako potenciálně výbušné a použitá zařízení jsou v Ex provedení. Ze
směšovacího reaktoru je médium čerpáno do IC reaktoru.
MAP reaktor
Účelem zařazení MAP reaktoru do technologického procesu je odstranění
amoniakálního dusíku ve vstupujícím médiu po zpracování v IC reaktoru. Vysoké
koncentrace amoniakálního dusíku v médiu, které je dále zpracováno v denitrifikačněnitrifikačním procesu, zbytečně zvyšují nároky na objemy denitrifikačních a
nitrifikačních nádrží a množství potřebného vzduchu dodávaného do nitrifikace.
V procesu MAP reaktoru dojde chemickou reakcí k vysrážení amoniakálního dusíku na
nerozpustnou sloučeninu fosforečnan hořečnato-amonný (struvit). Reakce probíhá za
řízených podmínek po nadávkování chloridu hořečnatého MgCl2 a kyseliny fosforečné
H3PO4. Kyselina fosforečná je dávkována ze zásobních nádrží dávkovacím čerpadlem.
Vysrážený struvit sedimentuje na dně reaktoru, je shrabován do středového kónusu a
odtud čerpán vřetenovým čerpadlem na zastřešené skladovací pole. Na skladovacím
poli dochází k odsazení vody, která je drenáží vedena do jímky a čerpadlem čerpána
zpět do procesu srážení. Struvit bude expedován ze závodu jako vedlejší produkt a lze
jej využívat jako hnojivo.
Odpadní voda se sníženým obsahem amoniakálního dusíku je vedena do dalšího
stupně zpracování.
Regenerační a denitrifikační nádrže I
V těchto zařízeních dochází k regeneraci aerobního kalu a denitrifikaci 1.stupně.
Obě nádrže jsou provozovány paralelně a jsou vybaveny jemnobublinným aeračním
zařízením. Vzduch je do aeračního systému dodáván z dmychadel. Vstupním médiem
do nádrží je recirkulovaný vratný kal z dosazovacích nádrží. V regeneračních
nádržích dochází k regeneraci kalu, což je obnovení jeho akumulační kapacity
endogenní oxidací akumulovaného substrátu uvnitř buněk mikroorganismů
aktivovaného kalu. Následkem toho kal po styku s organickými látkami v následných
nádržích dokáže tyto látky rychle absorbovat a biologickou oxidací dále štěpit na
elementární sloučeniny CO2 a H2O. V regenerační nádrži rovněž dochází k nitrifikaci
amoniakálního dusíku na dusičnany.
Kal z regenerační nádrže natéká do dvou paralelních denitrifikačních nádrží I, kam je
zároveň přiváděno médium z MAP reaktoru a interní recirkulací aktivační směs
z nitrifikační nádrže I. V každé denitrifikační nádrži I jsou umístěna dvě ponorná
míchadla. V denitrifikačních nádržích probíhá denitrifikace dusičnanového dusíku na
plynný dusík. Výsledkem je snižování celkového obsahu dusíku v médiu a zároveň
dochází k úspoře vzduchu na oxidaci organických látek v nitrifikačních nádržích, neboť
dochází k jejich oxidaci dusičnanovým dusíkem. Kapalné médium z denitrifikačních
nádrží odtéká do monobloku aerobního čištění.
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Monoblok aerobního čištění
Monoblok aerobního čištění sestává ze dvou paralelních linek v uspořádání nitrifikace
I, denitrifikace II, nitrifikace II, dosazovací nádrže a společné nádrže vyčištěné vody.
V nitrifikačních nádržích dochází k hlavnímu odstraňování organických látek
biologickou oxidací na elementární sloučeniny CO2 a H2O a k biologické oxidaci
amoniakálního dusíku na dusičnany k tzv. nitrifikaci. Do nádrže je potřeba dodávat
vzduch přes jemnobublinný aerační systém v nitrifikaci I a v nitrifikaci II. Zdrojem
vzduchu jsou dmychadla. Obsah kyslíku je v nádržích měřen pomocí kyslíkových čidel
a podle provozní potřeby je přes systém regulačních klapek distribuován do
jednotlivých nádrží. Výkon dmychadel je řízen přes frekvenční
měnič podle
požadovaného hodnoty obsahu kyslíku v nádržích. Vznikající dusičnany je nutné vést
externím a interním recyklem do denitrifikačních nádrží, kde jsou dusičnany
redukovány na plynný dusík. Jak bylo zmíněno výše, výsledkem je snižování
celkového obsahu dusíku v médiu a zároveň dochází k úspoře vzduchu na oxidaci
organických látek v nitrifikačních nádržích, neboť dochází k jejich oxidaci
dusičnanovým dusíkem. K oddělení kapalné fáze s nízkým obsahem organických látek
a pevného podílu aktivovaného kalu dochází v dosazovacích nádržích. Dosazovací
nádrže jsou pravoúhlé s unikátním souproudým stíráním vratného kalu. Vyflotované
látky na hladině dosazovací nádrže jsou stírány a jsou odvedeny náklopnými žlaby do
šachty v nitrifikaci II. Ze šachty je směs vody a flotovaných látek čerpána čerpadly do
nitrifikace I nebo zásobní nádrže aerobního kalu. Oddělená čistá voda v dosazovací
nádrži je ponořeným sběrným systémem odváděna do nádrže vyčištěné vody.
Z nádrže vyčištěné vody je voda čerpána:
♦ zpět do technologie výroby bioethanolu
♦ na úpravnu vody do SO 17, kde se upraví na kvalitu vhodnou pro doplňování chladících
okruhů a pro provoz kotelny
♦ přepouští se do nádrže ředící vody v případě nedostatečného množství ředící vody.
♦ přebytečné množství přepadá do odtokové kanalizace a přes měrný objekt (Parshallův
žlab) se vypouští do obecní dešťové kanalizace.

Dmychárna
Pro technologické procesy nitrifikace, regenerace kalu a stabilizace přebytečného kalu
je potřeba velké množství vzduchu. Vzduch je zajišťován dmychadly.
Zásobní nádrže kalu
V technologickém procesu zpracování výpalků jsou jako vedlejší produkty tvořeny
anaerobní kaly z IC reaktoru a aerobní kaly z monobloku aerobního čištění. Oba druhy
kalů se shromažďují v zásobních nádržích. Následně se odvodní na odstředivce, usuší
a dopravují se do sila výpalků k energetickému využití. Aerobní kal je shromažďován
v nádrži, která je provzdušňována středobublinným aeračním systémem za účelem
míchání a udržení oxických podmínek k zamezení zápachotvorného anaerobního
rozkladu obsahujících organických látek. Anaerobní kal je shromažďován v zastropené
nádrži jejíž vzdušina je odsávána na dezodorizační filtr. Anaerobní přebytečný kal se
vyskytuje v granulované formě, která je cennou surovinou pro nově vznikající
technologická zařízení IC reaktoru a je možné ji využít ke komerčním účelům.
Nadbytečné množství je likvidováno spalováním. Nádrž je vybavena aeračním
systémem, který je používán pouze před čerpáním na odvodnění za účelem stripování
rozpuštěného methanu a vodíku.
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Odsíření
Produkovaný bioplyn je veden z IC reaktoru na odsiřovací zařízení za účelem
odstranění sirovodíku, který by jinak způsoboval provozní problémy v navazujících
zařízeních a ve spalinách by tvořil vysoké emisní koncentrace oxidu siřičitého. Vysoký
obsah sirovodíku v bioplynu je způsoben vysokým obsahem síranů ve vstupních
médiích. Zdrojem síranů je používaná kyselina sírová při ztekucování škrobů.
Plynové hospodářství
Po odsíření se bioplyn jímá v plynojemu, který slouží k vyrovnání nerovnoměrností
mezi produkcí bioplynu a jeho odběrem. Odsířený bioplyn obsahuje 75 – 80%
methanu 20 - 25 % oxidu uhličitého a zbytek řádově v desetinách procent vodík a
dusík. Obsah sirovodíku bude menší než 0,05 % hmotových.
Plynojem bioplynu
Pro plynové hospodářství bioplynu je navržen plynojem s objemem 30 m3. Maximální
přetlak v bioplynovém systému je 3 kPa. Přívody bioplynu a odvod jsou provedeny
v dimenzi DN 200/PN 16 s vysazením 300 mm od pláště plynojemu. Plynojem je
v provedení kontejnerový, membránový, s membránou z pevnostního atestovaného
materiálu dlouhodobě odolávajícího složkám bioplynu. Plynojem je osazen
mechanickou pojistkou, sloužící k odvedení přebytečného bioplynu do atmosféry
v případě, že bioplyn není spotřebován nebo v případě výpadku el. energie.
Kapalinová pojistka slouží k zabezpečení zařízení a plynového systému před
stoupnutím přetlaku nad povolenou mez, případně proti nebezpečnému podtlaku
v systému.
Stav naplnění plynojemu je monitorován snímačem s bezkontaktním měřením stavu
naplnění s výstupním standardním signálem 4 – 20 mA. Tento analogový výstup je
k dispozici na svorkách rozváděče plynojemu pro nadřazený řídící systém.
Plynojem se souvisejícím plynovým zařízením musí vyhovovat ČSN 756415, ČSN
386420, ČSN 386405. Kolem plynojemu bude vyznačen požárně nebezpečný prostor
nejméně 6 m. V bezpečnostním okruhu musí být udržován volný vodorovný
nezastavěný pruh. V tomto pruhu však mohou být objekty související s provozem
kalového hospodářství, nesmí zde být sací otvory topných a klimatizačních zařízení.
Hranice okruhu musí být trvale a výrazně označena výstražnými nápisy a tabulkami
podle ČSN 018012, jimiž se zakazuje kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
Požárně nebezpečný okruh musí být stanoven a vyznačen před zahájením
zkušebního provozu plynového hospodářství.
Vysokoteplotní pochodně (2 ks)
Vysokoteplotní pochodeň slouží k ekologickému spalování zbytkového bioplynu, který
není možné ekonomicky využít k výrobě tepelné energie. Jedná se o vertikální
spalovací komoru s žáruvzdornou tepelnou izolací z keramických vláken, hlavním
hořákem a ovládacím hořákem (plní funkci zapalovacího a stabilizačního hořáku). Oba
hořáky jsou provozovány na bioplyn. Pro umístění pochodně se volí místo vzdálené
alespoň 15 m od nadzemních objektů.
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Kapacita technologického zařízení čistírny odpadních vod je navržena na průtok cca
3100 m3/den. Vyčištěná voda na výstupu z čistírny bude mít následující složení:
ukazatel
nerozpustné látky
celkový dusík
celkový fosfor
SO4 celkem
rozpuštěné anorganické soli (RAS)
T-COD (CHSK)
S-COD (CHSK)
T-BOD (BSK)
S-BOD (BSK)
Teplota

jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C

množství
20
30
3
55
2000
120
100
15
5
30

Ve vlastní technologii výroby bioethanolu lze zpětně využít cca 1300 m3/den. Pokud
bude další čištění této odpadní vody v SO 17 (chemická úpravna vody pro doplňování
cirkulačních okruhů chladící vody a přípravu napájecí vody pro kotelnu) technicky a
ekonomicky nereálné, bude veškerá tato odpadní voda vypouštěna do obecní dešťové
kanalizace a úměrně se zvýší spotřeba pitné vody na vstupu do závodu. Upřesnění
bude provedeno v projektu pro stavební řízení.
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B.III.3. Odpady
Odpady v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i etapě
provozu.
Výstavba

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
Ø odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro stavební řízení.
Převážná část této zeminy bude využita při provádění hrubých terénních úprav na
vlastním staveništi. Předpokládá se přibližně vyrovnaná bilance. Případné
přebytečné množství zeminy bude využito na jiných stavbách v regionu, nebo bude
odvezeno na odpovídající typ skládky.
Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150110
150202
170101
170102
170103
170104
170106
170201
170203
170302
170400
170411
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Keramické výrobky
Sádrová stavební hmota
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kovy, včetně jejich slitin
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Provoz
Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v označených a
zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu
nebezpečných odpadů. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných odpadů.
Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu
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k nakládání s nebezpečnými odpady. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným
osobám nebo firmám pouze na základě smluvního vztahu. Pro nakládání se směsným
komunálním odpadem předpokládá provozovatel zapojení se do systému nakládání
s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu. Při provozu
výrobny bioethanolu lze předpokládat produkci následujících druhů odpadů:
Kód
020199
020701
020703
020704
100101
130110
130205
130502
130506
150101
150102
150103
150104
150105
150110
150202
160103
160107
160113
160114
160601
200101
200102
200108
200121
200301
200302
200307

Název odpadu
Zemina a kamení z čištění obilí
Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Odpady z chemického zpracování
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Škvára, struska a kotelní prach
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Olej z odlučovačů oleje
Plastové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
O
O
O
O
O
N
N
N
N
O
O
O
O
O
N
N
O
N
N
N
N
O
O
O
N
O
O
O

Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech
stavby, množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního
provozu. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas
k nakládání s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady. Při výrobě
bioethanolu lze za hmotově nejvýznamnější odpady označit směs hlíny a kamení
z předčištění obilí a směs popela a strusky z kotle na spalování biomasy.

B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)

Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi,
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které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že
zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště
do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné
zástavby. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

7
2
4
4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz
Bodové zdroje hluku
SO 03 – Příjem obilí

Zařízení příjmu jsou umístěna přibližně na úrovni terénu - 75 dB(A).
Lehká ocelová hala o půdorysných rozměrech 15 x 26 m a výšce 12,5 s opláštěním a
zastřešením. Uvnitř haly budou osazeny podzemní betonové násypníky na obilí.
Objekt bude podzemím propojen s SO 04 předčištění. Objekt je osazen 2 redlery z
násypek příjmu zrnin v betonovém zakrytém kanále, každý 75 dB(A).
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 75 dB(A)

37

Průnik hluku fasádou objektu

38 dB – zdroje P1 až P4

Zdroje hluku jsou provozu v denní době.
SO 04 – Předčištění, skladování, mlýn

Tento SO se skládá z:
ü vlastního věžového objektu ve kterém bude prováděno předčištění obilí
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ü souboru 16 sil na skladování obilí
ü objekt mlýna
Zařízení předčištění jsou umístěna v ocelové budově s lehkým opláštěním a
zastřešením. Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 20 x 20 m a výšce
38 m.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 80 dB(A)

37

Průnik hluku fasádou objektu

38 dB – zdroje P5 a P6

SO 04 – Obilní sila

Vlastní zásobníky jsou provedeny z ocelového plechu (zařízení - redlery, ventilace
jsou umístěna vně sil)
Zdroje hluku vně zásobníků:
16 radiálních ventilátorů, 80 dB(A) každý, provoz i v noční době, výška 0,5 m (viz
výkres) – zdroje P7 až P22.
Zdroje hluku jsou provozu v denní době.
SO 04 – Mlýnice, NN rozvodna, výtahy

Zařízení jsou umístěna v budově mlýnu:
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 80 dB(A)

37

Průnik hluku fasádou objektu

38 dB – zdroje P23 a P26

Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 14 x 53 m a výšce 21 m.
Na střeše objektu jsou vyústěny 3 ventilace 75dB(A) – zdroje P27 až P29
Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
SO 05 - Separace lepku

Zdroje hluku uvnitř objektu:
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 85 dB(A)

52

Průnik hluku fasádou objektu

33 dB – zdroje P30 a P32

Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 15 x 50 m a výšce 13 m.
Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
Na střeše objektu se nacházejí 3 výduchové hlavice ventilace 75 dB 1 m od zdroje –
P33-P35. Zdroje jsou v provozu i v noční době.
SO 06 – Budova hlavního výrobního procesu (budova destilace)

Zařízení jsou umístěna v železobetonové budově s okny a vraty.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

Max . 85 dB(A)

30

Průnik hluku fasádou objektu

55 dB – zdroje P36 a P39

Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 27,5 x 45 m a výšce 25m.
Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
Na střeše objektu se nacházejí 3 ventilátory s hlad. hluku 75 dB(A) ve vzdál. 1m (P4042) a 2 kondenzátory chladicích jednotek s hlad. hluku 80 dB(A) ve vzdál. 1m (P43P44). Zdroje jsou v provozu i v noční době.
SO 06 – Budova sušárny lepku

Zařízení je v železobetonové budově. Zdroje hluku uvnitř objektu:
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Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 85 dB(A)

52

Průnik hluku fasádou objektu

33 dB – zdroje P45 a P48

Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 25 x 30 m a výšce 25 m.
Na střeše objektu se nacházejí 3 výduchové hlavice ventilace 75 dB 1 m od zdroje
(P49-P51). Zdroje jsou v provozu i v noční době.
SO 08 – Sklad bioetanolu

Nádrže a čerpadla jsou umístěny venku pod přístřeškem.
Čerpadla - hlad. hluku 75dB(A) pro 1 čerpadlo (P52-P53). Čerpadla mohou být
v provozu i v noci.
SO 09 –Stáčení bioetanolu

Nádrže a čerpadla chemikálií jsou umístěny venku pod přístřeškem. Čerpadla jsou
v provozu pouze v denní době - 70dB(A) – P54-P55.
SO 10 – ČOV

Zařízení dmychárny a IC reaktoru jsou umístěna ve zděné budově nebo opláštěné
budově s ocelovou konstrukcí. Jedná se o průnik hluku stěnami v objektu.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 80 dB(A)

40

Průnik hluku fasádou objektu

45 dB – zdroje P56 a P59

Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
U budovy jsou umístěna technologická hospodářství kalů, kde pohony míchadel a
jiných pomocných zařízení emitují hluk ze 2 zdrojů - 75dB(A) – P60-P61 ve výšce 12
m, Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
SO 11 – Zpracování obilných výpalků

Zařízení jsou umístěna v ocelové hale s lehkým opláštěním, Jedná se o průnik hluku
stěnami v objektu.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

Max . 80 dB(A)

37

Průnik hluku fasádou objektu

43 dB – zdroje P62 a P65

Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
Na objektu jsou 2 výustění ventilace 75 dB(A) ve výšce 20m (P66-P67), a vyústění
parního komínu sušárny (80 dB(A) ve výšce a 24m (P68). Zdroje hluku jsou v provozu
i v noční době.
SO 12 – Energoblok

Zařízení kotelny, parní turbíny a kogenerační jednotky jsou umístěna v ocelové hale
s lehkým opláštěním.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

max . 80 dB(A)

37

Průnik hluku fasádou objektu

43 dB – zdroje P69 a P72

Jedná se o průnik hluku stěnami v objektech o rozměrech 24 x 24 a výšce 24 m a 18 x
24 metrů a výšce 18 metrů.
Zdroje hluku jsou v provozu i v noční době.
Na objektu jsou 2 výustění ventilace 75 dB(A) (P73-P74) a 2 chladicí věže 80 dB(A)
(P75-P76) ve výšce 24 m .
Zdroje jsou v provozu i v noční době.
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SO 13 – Energetická zařízení (rozvodna, trafostanice, záložní zdroj)

Je to přízemní železobetonová budova; 3 větrací jednotky po 70 dB(A) (P77-P79) ve
výšce 6m, provoz pouze v denní době.
Záložní zdroj bude v provozu pouze výjimečně v případě výpadku dodávky el. energie
ze sítě a bude zabezpečovat pouze bezpečnostní zařízení sloužící k odstavení závodu
z provozu a bezpečnostní řídící a informační funkce.
SO 17 –Pomocné objekty

Zařízení jsou umístěna v železobetonové budově s okny a vraty.
Průměrná hladina akustického tlaku v místnosti LAeq /dB(A)/

Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště R´w /dB/

Max . 85 dB(A)

30

Průnik hluku fasádou objektu

43 dB – zdroje P80 a P83

Jedná se o průnik hluku stěnami objektu o rozměrech 16 x 36 m a výšce 6m.
Na střeše objektu se nachází 2 ventilátory s hlad. hluku 75 dB(A) (P84-P85).
Součástí stavební části je základová deska pro osazení 8 chladících věží – 85 dB ve
výšce 5 m (P86-P93)
Zdroj je v provozu i v noční době.
SO 18 – Sklad lepku

Jsou umístěny v železobetonové hale sousedící s administrativní budovou.
Hlavní větrání má vyústění na střeše 75 dB(A) – P94, výška 9 m, provoz pouze
v denní době.
SO 19 – Administrativní budova

Je to třípodlažní železobetonová budova; 1 klimatizační jednotka 50 dB(A) s venkovní
kondenzační jednotkou s ventilátorem 60 dB(A), výška 12m – P95, provoz pouze
v denní době.
Situování stacionárních zdrojů hluku uvažovaných v akustické studii je uvedeno
v následující situaci:
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Plošné a liniové zdroje
Plošné zdroje hluku

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště TNA a
OA:
Vozidlo
TNA
LNA
OA
Celkem

Denní pohyby
90 (průměr)
32
100
222(průměr)

Roční pohyby
22 500
8 000
33 000
63 500

Kamionová doprava se předpokládá pouze v pracovní dny (kromě 100 dní v roce, kdy
bude prováděno předzásobení obilí). Příjezdy kamionů v noční době budou zcela
výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě nebude vykládka a expedice v noční
době prováděna.
Liniové zdroje hluku
Doprava vyvolaná záměrem

Trasa dopravy související s liniovými zdroji znečištění ovzduší vychází z následujícího
modelu dopravy:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

100% TNA a LNA + 30% OA areálová komunikace (ostatní OA na parkovišti u provozní budovy)
– úsek č.AK
90%
směr Vrbátky k železničnímu přejezdu – úsek č. 1
10%
směr Štětovice – úsek č. 2
30%
(ze sumy úseku č.1) z Vrbátek směr Kralice na Hané – úsek č.3
úsek č. 4 – další vyvolaná doprava v obci Vrbátky před rozdělením do dalších směrů
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Ø
Ø
Ø

20%
40%
40%

(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Blata – úsek č. 5
(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Olšany u Prostějova – úsek č. 6
(ze sumy úseku č. 4) Vrbátky směr Vrahovice – úsek č. 7

Rozdělení dopravy na komunikačním systému dle jednotlivých úseků je patrná
z následující tabulky (pozn: pro výpočet krátkodobých příspěvků k imisní zátěži jsou
v bilancích uvažovány z hlediska denních vyvolaných pohybů pohyby v průběhu
návozu obilí, které jsou vyšší, než po zbytek roku:
úseky
úsek AK
úsek č. 1
úsek č. 2
úsek č. 3
úsek č. 4
úsek č. 5
úsek č. 6
úsek č. 7

OA (pohyby)
Denní /Roční
30
9900
90
29700
10
300
27
8910
63
20790
13
4158
25
8316
25
8316

LNA (pohyby)
Denní /Roční
32
29
3
8
21
3
9
9

8000
7200
800
2160
5040
1008
2016
2016

TNA (pohyby)
Denní/Roční
120
22500
108
20250
12
2250
32
675
76
19575
10
3915
33
7830
33
7830

CELKEM (pohyby)
Denní/Roční
182
40400
227
57150
25
3 350
67
11 745
160
45 405
26
9 081
37
18 162
37
18 162

Stávající doprava na komunikačním systému

Nejbližší komunikační systém není zahrnut v žádném ze sčítacích profilů ŘSD.
V rámci vypracování oznámení bylo provedeno orientační místní šetření o intenzitách
dopravy na komunikačním systému, a to na následujících úsecích komunikací:

72

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Stav bez realizace záměru v roce 2008 (stávající stav navýšený růstovým
koeficientem):
Ø
Ø
Ø
Ø

Úsek 1a: OA-LNA-TNA:
Úsek 1b: OA-LNA-TNA:
Úsek 2 : OA-LNA-TNA:
Úsek 3 : OA-LNA-TNA:

432 – 102 – 101
720 – 116 – 194
498 – 51 – 92
564 – 84 – 134

Železniční trať Prostějov – Olomouc: ve výpočtu je uvažováno v denní době
s průměrným pohybem 36 osobních vlakových souprav (průměrná rychlost 90 km +
ŽST, počet vozů 5, elektrická trakce) a 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná
rychlost 75 km + ŽST, průměrný počet 28 vozů). V noční době se jedná o pohyb 7
osobních vlaků za 8 hodin (průměrná rychlost 90 km + ŽST, počet vozů 5, elektrická
trakce) a o 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná rychlost 75 km + ŽST, průměrný
počet 28 vozů).

73

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Stav bez realizace záměru v roce 2008 v období řepné kampaně
Průměrná délka řepné kampaně v cukrovaru dle předložených podkladů trvá 8 týdnů.
V době řepné kampaně dochází k výraznému nárůstu pohybů TNA, který je v denní
době odhadován na průměrný počet 40 pohybů TNA/hod. Dle sdělení obce je doprava
realizována na základě smluvních vztahů s dopravci vždy z určitého směru, tudíž ve
výpočtu je uvažovaných 40 pohybů TNA/hod vždy uvažováno na každém
z příjezdových směrů
Železniční trať Prostějov – Olomouc: ve výpočtu je uvažováno v denní době
s průměrným pohybem 36 osobních vlakových souprav (průměrná rychlost 90 km +
ŽST, počet vozů 5, elektrická trakce) a 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná
rychlost 75 km + ŽST, průměrný počet 28 vozů). V noční době se jedná o pohyb 7
osobních vlaků za 8 hodin (průměrná rychlost 90 km + ŽST, počet vozů 5, elektrická
trakce) a o 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná rychlost 75 km + ŽST, průměrný
počet 28 vozů).
Stav s realizací záměru v roce 2008:
V případě realizace záměru lze očekávat následující změny dopravy na komunikačním
systému:
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Úsek AK:OA-LNA-TNA:
Úsek 1a: OA-LNA-TNA:
Úsek 1b: OA-LNA-TNA:
Úsek 1c: OA-LNA-TNA:
Úsek 1d: OA-LNA-TNA:
Úsek 2: OA-LNA-TNA:
Úsek 3a: OA-LNA-TNA:
Úsek 3b: OA-LNA-TNA:

30 – 32 – 120
522 – 131 – 209
783 – 137 – 270
745 – 125 – 227
442 – 105 – 113
525 – 59 – 124
589 – 93 – 167
577 – 87 – 144

Železniční trať Prostějov – Olomouc: ve výpočtu je uvažováno v denní době
s průměrným pohybem 36 osobních vlakových souprav (průměrná rychlost 90 km +
ŽST, počet vozů 5, elektrická trakce) a 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná
rychlost 75 km + ŽST, průměrný počet 28 vozů). V noční době se jedná o pohyb 7
osobních vlaků za 8 hodin (průměrná rychlost 90 km + ŽST, počet vozů 5, elektrická
trakce) a o 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná rychlost 75 km + ŽST, průměrný
počet 28 vozů).
Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí. V rámci jedné jízdy bude přepravováno 10 – 12 železničních vagonů nebo
železničních cisteren.
Stav s realizací záměru v období řepné kampaně:
V době řepné kampaně je uvažováno ve výpočtu modelově navíc se 40 pohyby
TNA/hod.
Železniční doprava
Železniční doprava: vlečka cukrovaru – 12 x denně v plné kampani
Železniční trať Prostějov – Olomouc: ve výpočtu je uvažováno v denní době
s průměrným pohybem 36 osobních vlakových souprav (průměrná rychlost 90 km +
ŽST, počet vozů 5, elektrická trakce) a 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná
rychlost 75 km + ŽST, průměrný počet 28 vozů). V noční době se jedná o pohyb 7
osobních vlaků za 8 hodin (průměrná rychlost 90 km + ŽST, počet vozů 5, elektrická
trakce) a o 4 nákladní vlakové soupravy (průměrná rychlost 75 km + ŽST, průměrný
počet 28 vozů).
Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí. V rámci jedné jízdy bude přepravováno 10 – 12 železničních vagonů nebo
železničních cisteren.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
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přípojky 6 kV. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a
velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná
pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Pro zneškodňování nebudou přijímány materiály se zvýšeným obsahem radionuklidů.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
♦ požár v areálu objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
B.III.5.2. Dopady na okolí
Požár

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající
protipožární opatření tak, aby objekt splňoval požadavky stávajících norem a předpisů.
Budou stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a navržen způsob
protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody, velikost požární
nádrže, přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů, protipožární zabezpečení
objektů apod.). Jak je však již z rozpracovaného projektu pro územní řízení a
z předkládaného oznámení zřejmé, bude navrhováno protipožární zabezpečení
objektů se zvýšeným rizikem vzniku požáru na nejvyšší dostupné úrovni. Všechny
rozhodující objekty budou vybaveny systémem elektrické požární signalizace (EPS),
která bude zavedena do centrálního velínu, na vrátnici objektu a do řídícího centra
integrovaného záchranného systému. V hlavních výrobních objektech, kde lze
očekávat zvýšené riziko vzniku požáru bude instalováno stabilní hasící zařízení, které
bude uváděno do činnosti automaticky od čidel EPS. Tím bude případný požár
likvidován již v zárodku a nedojde k jeho rozšíření. Aby byl tento ucelený protipožární
systém funkční i v době výpadku elektrické energie, budou všechny elektrické
spotřebiče EPS a SHZ, včetně nouzového osvětlení, napojeny na záložní zdroj
elektrické energie – dieselagregát o odpovídajícím výkonu.
V objektech, kde se vyskytují látky, jejichž prach může vykazovat výbušné vlastnosti
(zejména moučný prach v silech a mlýnici), budou navržena a realizována
protivýbuchová opatření, která budou podrobně specifikována v projektu pro stavební
řízení.
V místech kde může dojít při havarijních stavech ke zvýšeným koncentracím etanolu,
budou instalovány detektory výbušných koncentrací plynů.
Vzhledem k navrhovanému systému protipožárního zabezpečení lze předpokládat, že
by případný požár neovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné
zástavby.
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Havarijní únik látek škodlivých vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Rovněž tak i
vykládka surovin a expedice výrobků se bude provádět na zpevněných plochách.
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám (únik pohonných hmot z motorového
vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným způsobem přímo na
zpevněné ploše. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde k úniku
látky do kanalizace srážkových vod. Srážkové vody ze všech zpevněných ploch, kde
je potenciální riziko kontaminace, budou do této kanalizace vypouštěny přes
odlučovače ropných látek. Při správné funkci a provozu odlučovače tak dojde
k zadržení uniklé kapaliny a následné likvidaci.
Havarijní únik látek škodlivých vodám z prostor jejich skladování lze prakticky vyloučit.
Všechny tyto látky (včetně odpadů) budou skladovány v místnostech, které budou
opatřeny nepropustnou podlahou a bezodtokovou havarijní jímkou odpovídajícího
objemu. Stejně budou zajištěna i stáčiště a plniště kapalin.
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden
v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám „.
V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky
nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých vodám
označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci předkládaného záměru
lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod
• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád
závodu

B.III.5.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především ve
volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých
objektů dle platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů
kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou
podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné
dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu.
B.III.5.4. Následná opatření

Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a
mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním řádu.
Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších následných
opatření kromě těch, která již byla prezentována
v předcházejících částech
předkládaného oznámení.
Pozn.: Součástí další části předkládaného oznámení je předběžné posouzení
havarijních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem, které je podrobněji doloženo
v příloze č.4 předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Území je využíváno jako zemědělská půda, v kultuře orná, dlouhodobě pro intenzivní
až velmi rostlinnou výrobu. Jde o zcelené pozemky v rovinaté trati „Díly od Kralic“ JV
od železniční trati Olomouc - Prostějov, v severní části trojúhelníku silnic Kralice na
Hané-Vrbátky, Vrbátky-Štětovice-Hrdibořice a Prostějov-Přerov, navazující na JZ a
jižní průmyslové zóny Vrbátek (okolí nádraží, cukrovar). Jde o výrazně rovinaté
pozemky bez výraznější náchylnosti k vodní erozi, ale s vyšší náchylností k erozi
větrné.
Území se vyznačuje vyšší propustností podloží, ve vazbě na CHOPAV Kvartér řeky
Moravy (hranice prochází po silnici Vrbátky-Štětovice-Hrdibořice) je prioritou takové
zemědělské využití, které nebude výrazněji ohrožovat kvalitu podzemních vod, v roce
2005 byla na pozemcích zájmového území pěstována kukuřice na zrno.
Zástavba (haly, parkoviště, manipulační plochy, komunikace) zhorší infiltrační
parametry území s ohledem na rozsah zpevnění.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c
zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek,
případně chráněném území podle horního zákona.
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném
prostoru.
Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území
záměru.
Záměr dle BPEJ je situován na půdách v I. třídě ochrany.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1975) se řešené území nachází v klimatické oblasti
T2 – charakteristické dlouhým suchým a teplým létem, přechodným velmi krátkým
obdobím, s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou
zimou velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Dlouhodobý průměr roční teploty je 8,50C, srážkově je území průměrné až mírně
nadprůměrné s dlouhodobým průměrem ročních úhrnů okolo 570 mm srážek.
Základní klimatické charakteristiky jsou patrné z následující tabulky:
Počet letních dnů
0
Počet dnů s teplotou větší než 10 C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Úhrn srážek ve vegetačním období
Úhrn srážek v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů

I.
26

II.
25

III.
31

I.
-2,4

II.
-1,1

III.
3,4

50 – 60
160 – 170
100 – 110
30 – 40
-2 – -3
18 – 19
8–9
7–9
90 – 100
350 – 400
200 – 300
40 – 50
120 – 140
40 – 50

Průměrný úhrn měsíčních srážek (v mm) na stanici Prostějov
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
40
59
71
84
70
46
50
0
Průměrná teplota vzduchu (v C)
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
8,5
13,8
16,6
18,7
17,8
14,1
8,7

XI.
43

XII.
33

Rok ∅
577

XI.
3,4

XII.
0,1

Rok ∅
8,5

Znečištění ovzduší
Vývoj hlavních znečišťujících látek v Olomouckém kraji (REZZO 1 – 3) udává
následující tabulka:
rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

TZL (t/rok)
17 338,3
8 603,7
6 945,0
5 442,9
3 468,2
2 683,1
2 356,4
1 936,8

SO2 (t/rok)
29 817,3
20 429,0
19 239,2
16 116,8
13 133,4
9 042,2
7 995,8
7 211,9

NOx (t/rok)
6 765,2
6 718,6
6 679,2
5 106,4
4 510,7
4 188,8
3 879,8
4 264,0

CO (t/rok)
32 586,4
17 118,4
20 226,1
19 282,1
13 502,8
12 355,3
10 851,9
9 726,1

CxHy (t/rok)
7 430,7
3 815,3
4 419,9
4 371,5
3 317,8
2 873,5
2 542,5
2 470,1

Celkové emise hlavních znečišťujících látek v Olomouckém kraji v roce 2001
Kategorie zdrojů
Zvláště velké a velké zdroje celkem – REZZO 1
Střední zdroje celkem – REZZO 2
Malé zdroje celkem – REZZO 3
Stacionární zdroje celkem
Mobilní zdroje celkem – REZZO 4
Celkem

Tuhé látky
[t/rok]
260,4
515,0
1 161,4
1 936,8
588,4
2 525,2
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SO2
[t/rok]
4 880,7
559,2
1 772,0
7 211,9
413,3
7 625,2

NOx
[t/rok]
3 215,3
409,3
639,4
4 264,0
9 930,4
14 194,4

CO
[t/rok]
1 654,0
787,7
7 284,4
9 726,1
19 178,3
28 904,4

CxHy
[t/rok]
519,8
321,1
1 629,2
2 470,1
4 141,5
6 611,6
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Významným kriteriem pro volbu opatření v oblasti emisí vybraných polutantů je plnění
doporučených emisních stropů jednotlivých krajů pro rok 2010, uvedených NV č.
351/2002 Sb. ve znění NV č.417/2003.:
ROK
2010

CELKEM

STROP

SO2
7 500

NOx
11 900

VOC
12 800

Pokud dáme výše uvedené emisní stropy do souvislosti s předpokládanou bilancí
emisí související s provozem stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, potom záměr
přispívá následující sumou emisí pro veškeré stacionární zdroje emisí:
veškeré stacionární zdroje
CELKEM

TZL
tun/rok
134,103

SO2
tun/rok
333,074

NOx
tun/rok
313,096

CO
tun/rok
310,188

VOC
tun/rok
8,800

CxHy
tun/rok
22,520

Z uvedených bilancí lze vyvodit závěr, že realizovatelnost záměru v uvažovaném roce
2008 musí být podmíněna snižováním emisí u jiných zdrojů znečištění ovzduší v rámci
kraje tak, aby nedošlo k překračování emisních stropů
pro SO2 a NOx.
Realizovatelnost záměru je tudíž v rámci Olomouckého kraje podmíněna tím, aby
aktuální emisní bilance v době předpokládaného uvedení záměru do provozu
neznamenala při předpokládaných bilancích emisí v rámci bioethanolového závodu
překračování emisních stropů pro stanovené škodliviny. Uvedené doporučení je tudíž
nutné formulovat v příslušné kapitole oznámení jako jedno z podmiňujících opatření
pro případnou realizaci záměru.
Z „Programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje
(I-THERM s.r.o., CITYPLAN s.r.o.) vyplývá, že v rámci rozptylové studie byly
modelovány tyto znečišťující látky: SO2, NO2, PM10 a CO.
Znečištění ovzduší imisemi SO2 z hlediska ochrany zdraví nedosahuje na měřících
stanicích platných imisních limitů. Vzhledem k tomu, že v celkovém vývoji dochází
k poklesu respektive stagnaci u sledovaných charakteristik a s přihlédnutím k počtu
stanic měřících SO2 lze konstatovat, že oxid siřičitý nepředstavuje na území kraje
vážnější problém. Lokálně však, především v malých obcích se zastaralým způsobem
vytápění a špatnými rozptylovými podmínkami, mohou koncentrace SO2 v ovzduší
v topné sezoně limit překračovat. V případě ochrany ekosystémů také nedochází
k překračování imisního limitu na žádné z vybraných stanic. Koncentrace SO2 daná
krajskou rozptylovou studií a souhrnným imisním hodnocením ČR také nedosahuje
imisních limitů. Z rozptylové studie vyplývá pro SO2 jako částečně problematická část
okresu Prostějov – Držovice na Moravě – kde maximální denní koncentrace dle
modelu dosahuje 106,0 µg.m-3, v obci Kostelec na Hané dosahuje roční imisní
koncentrace 41,3 µg.m-3.
Znečištění imisemi suspendovaných částic PM10 představuje z pohledu monitoringu
pro ochranu zdraví lidí v měřítku kraje vážný problém. Maximální 24 hodinové
koncentrace překračují na většině měřících stanic stanovený imisní limit. V celkovém
vývoji dochází od roku 1999 k nárůstu, respektive stagnaci hodnot imisí. Také výstupy
imisního modelu České republiky ukazují na lokální překračování daného imisního
limitu (který zahrnuje i sekundární prašnost). Z hlediska okresu Prostějov nevyplývají
problematické lokality z hlediska zátěže suspendovanými částicemi PM10.
Imise oxidu dusičitého nejsou při posouzení dat imisního monitoringu ani krajskou
rozptylovou studí a imisním zhodnocením ČR z hlediska ochrany zdraví
problematické, neboť nedochází k překročení stanovených imisních limitů a
v celkovém vývoji hodnoty koncentrací stagnují.
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Situace ve znečištění imisemi oxidů dusíku pro ochranu ekosystémů Olomouckého
kraje také není vážná. Stanovený imisní limit průměrných ročních koncentrací nebyl
v roce 2002 překročen na žádné z vybraných měřících stanic imisního monitoringu a
v celém sledovaném období 1997 – 2002 nedochází k překročení stanoveného
imisního limitu. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy však lze očekávat i
nárůst imisních hodnot NOx.
Hodnoty Maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrů imisí oxidu
uhelnatého se na všech měřících stanicích v roce 2002 pohybovaly hluboko pod
stanoveným imisním limitem. Ani krajská rozptylová studie a imisní hodnocení ČR
neukazují na problém CO. V celkovém vývoji hodnoty koncentrací stagnují respektive
mírně rostou. Oxid uhelnatý proto v současných podmínkách nepředstavuje vážnější
nebezpečí.
Dle Věstníku MŽP 12/2005 není zájmové území zahrnuto v oblastech, která jsou
vymezena jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2004:
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Imisní pozadí NOX
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV:
Roční MT:

2004
Olomoucký
Prostějov
NOx-oxidy dusíku
3
µg/m
30,0
0,0
Hodinové hodnoty

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MPSTA

ČHMÚ
1133
Prostějov

40804
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV:
Roční MT:

Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

Automatizovaný
měřicí program
CHLM

542,3
07.12.

95%
Kv
99.9%
Kv
105,8

50%
Max.
Kv
98%
Datum
Kv
25,1
178,6

319,1 146,5

Organizace:
Staré č. ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

Max.
Datum

MOLOA
40671
MOLSK
25659

03.02.

Roční
hodnoty

95%
Kv

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
78,4 29,0 43,6 21,4 29,0 51,1 36,3 25,16 363
110,5

89

90

92

92 30,5 1,76

2

2004
Olomoucký
Olomouc
NOx-oxidy dusíku
3
µg/m
30,0
0,0
Hodinové hodnoty

KMPL

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

ČHMÚ
1075
Olomouc
ZÚ
1197
OlomoucŠmeralova

Automatizovaný 484,7
měřicí program
26.10.
CHLM
Kombinované
měření
CHLM

95%
Kv
99.9%
Kv
105,6

50%
Max.
Kv
98%
Datum
Kv
23,1 181,4

311,0 151,3 03.02.

545,2

172,7

03.02.

03.02.
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Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
90,3 25,3 44,6 22,0 21,8 50,2 34,9 27,06 349
121,0

86

91

80

92 28,0 1,90

5

78,2 26,1 42,9 24,6 23,0 47,1 34,5 24,20 362
120,5

91

88

91

92 29,3 1,70

2
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Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MPSTA
40802

ČHMÚ
1133
Prostějov

2004
Olomoucký
Prostějov
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
60,0
18
40,0
12,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

MOLOA
40670
MOLSK
25657

ČHMÚ
1075
Olomouc
ZÚ
1197
OlomoucŠmeralova

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
0 19,9 72,3 46,4 21,7 31,0 17,3 18,1 29,1 23,9 11,11 363
Automatizovaný 102,0 83,8
měřicí program
06.01. 10.01.
0 63,7 06.01.
52,8 89 90 92 92 21,5 1,59 2
CHLM

2004
Olomoucký
Olomouc
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
60,0
18
40,0
12,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
0 19,7 67,4 49,5 21,1 32,1 17,9 16,9 27,4 23,7 11,98 349
Automatizovaný 153,0 86,9
Max. 19 MV VoL

měřicí program
26.10. 28.01.
CHLM
Kombinované
měření
CHLM

101,4

0 67,0 02.02.

79,4

0

26.02. 17.03.

0

55,6

86

91

80

92 20,9 1,65

5

59,6 44,2 20,3 30,3 19,6 15,8 24,2 22,5 10,15 362
02.02.

Imisní pozadí SO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:

Čtvrtletní
hodnoty

Max. 19 MV VoL

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Denní hodnoty

2004
Olomoucký
Prostějov
SO2-oxid siřičitý
3
µg/m
350,0
30,0
24
125,0
0,0
3
50,0
0,0

83

49,5

91

88

91

92 20,4 1,55

2
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Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MPSTA
40800

ČHMÚ
1133
Prostějov

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

MOLOA
40668
MOLSK
25655

ČHMÚ
1075
Olomouc
ZÚ
1197
OlomoucŠmeralova

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
50%
Max. 4 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv
98%
95% 98%
Datum Datum VoM
Datum Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv Kv
75,6 33,8
0 3,7 30,9 24,3
0 4,2 8,3 3,6 3,2 5,8 5,2 4,36 360
Automatizovaný
měřicí program
26.01. 25.01.
0 21,3 20.02. 06.01. 13,3 19,1 89 90 89 92 4,0 2,00 3
UVFL
Max. 25 MV VoL

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV:
Hodinové MT:
Hodinové TE:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Denní hodnoty

2004
Olomoucký
Olomouc
SO2-oxid siřičitý
3
µg/m
350,0
30,0
24
125,0
0,0
3
50,0
0,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
50%
Max. 4 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S N
Kv
Kv
98%
95% 98%
Datum Datum VoM
Datum Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv Kv
0 4,3 28,0 21,7
0 4,8 9,0 4,7 3,9 6,4 6,0 4,35 348
Automatizovaný 76,4 39,7
Max. 25 MV VoL

měřicí program
11.03. 07.01.
UVFL
Kombinované
měření
UVFL

185,1

0 24,0 26.01. 24.01. 15,0 20,3

99,9

0

26.07. 02.09.

0

105,7

43,0

81

91

84 92 4,7 1,97

5

0 11,1 15,9 14,3 11,4 9,8 12,8 8,46 352

06.06. 26.01. 25,8 34,1

87

81

92 92 11,3 1,59

3

Imisní pozadí CO
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
8Hodinové LV:
8Hodinové MT:
8Hodinové TE:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MPRRA
40689

ČHMÚ
1076
Přerov

2004
Olomoucký
Přerov
CO-oxid uhelnatý
3
µg/m
10000,0
1700,0
0
8Hodinové
hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty
95%
Kv

Čtvrtletní hodnoty

Roční hodnoty

50%
Max.
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
Kv
98%
Datum VoM Datum
C1q C2q C3q C4q XG
SG
Kv
3163,0 1116,9 404,0 830,2 356,8 349,0 556,7 520,4 344,43
Automatizovaný 3758,4
měřicí program
26.01. 0,0 25.01.
1622,9
85
89
88
91 457,0 1,59
IRABS

84

N
dv
353
3
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Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MPSTA
40805

ČHMÚ
1133
Prostějov

2004
Olomoucký
Prostějov
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
5,0
35
40,0
1,6
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
322,0
76,0
Automatizovaný
měřicí program
06.09. 209,0
RADIO

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV:
Denní MT:
Denní TE:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MOLOA
40672
MOLSK
25660

ČHMÚ
1075
Olomouc
ZÚ
1197
OlomoucŠmeralova

Max.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
26,0 131,7 58,8 56
99,0 08.01. 05.10.

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
28,0 39,5 25,9 28,4 35,2 32,5 19,45 350

45 80,4

90

80

88

92 27,6 1,78

6

2004
Olomoucký
Olomouc
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
5,0
35
40,0
1,6
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
265,0
80,0
Automatizovaný
měřicí program
09.05. 165,0
RADIO
Kombinované
měření
TEOM

Max.

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
29,0 106,5 61,0 64
101,0 25.01. 22.12.

123,0

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
30,7 41,4 28,7 31,3 38,4 35,0 18,24 348

53

86,1

41,1

17

22,0 28,1 20,7 21,6 26,1 24,2 12,00 363

11.11. 02.04.

10

58,1

66,1

26.01.

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

87 91

91 88

80

92

90 30,8 1,67

4

92 21,5 1,63

2

Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV:
Roční MT:
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MOLOA
40677

ČHMÚ
1075
Olomouc

2004
Olomoucký
Olomouc
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
3,750
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

95% 50%
Max.
Kv
Kv
99.9% 98%
Datum
Datum
Kv
Kv
8,0
2,2
0,4
4,3
Automatizovaný
měřicí program
06.12.
6,9
3,4 03.02.
GCH-FID
Max.
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Čtvrtletní
hodnoty

Roční hodnoty

95%
Kv

50%
X1q X2q X3q X4q X S
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG
Kv
2,0
0,4
0,3 0,2 1,0 0,7 0,72
3,2 63

77 61 91 0,4 2,48

N
dv
292
15
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C.2.2. Voda
Z hydrogeologického hlediska je zájmová oblast zařazena do rajonu 162
Pliopleistocenní uloženiny Hornomoravského úvalu. Tato oblast je budována převážně
kvarterními uloženinami Středomoravských niv a vyšších údolních teras. Komplex
kvartérních sedimentů je zastoupen fluviálními uloženinami, které se skládají
z písčitých štěrků, písků a hlín.
V prostoru stavby je vytvořen souvislý horizont podzemní vody, vázaný na štěrkové a
písčité sedimenty. Hladina podzemní vody byla v blízkosti lokality zastižena v hloubce
cca. 7 m pod terénem. Tento horizont podzemní vody je v okolí využíván jako zdroj
pitné vody, přičemž jednotlivé popisované vrty dosahují vydatností přes 5 l/s.
Vodní toky:
Lokalita se nachází v dílčím h.p.č. 4-12-01-024, které má plochu 29,425 km2. Povodí je
odvodňováno vodním tokem Blata.
Blata: správcem toku je Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov.
Jedná se významný vodní tok protékající územím mimo současně zastavěné území,
nemá stanoveno záplavové území.
Vrbátecký náhon: správcem náhonu je Cukrovar Vrbátky. Náhon slouží pro přívod
vody do areálu Cukrovaru.
Meliorační odpady: správcem je ZVHS, oblast Povodí Moravy, pracoviště Prostějov.
Na východě obce se nachází rybník menšího rozsahu, který vznikl po těžbě rašeliny.
V areálu cukrovaru se nacházejí usazovací nádrže, za cukrovarem se nachází rybník
využívaný v cukrovarnické kampani.
Území se vyznačuje vyšší propustností podloží, ve vazbě na CHOPAV Kvartér řeky
Moravy (hranice prochází po silnici Vrbátky-Štětovice-Hrdibořice) je prioritou takové
zemědělské využití, které nebude výrazněji ohrožovat kvalitu podzemních vod.
Na katastrálním území Duban se nacházejí již zmiňované zdroje dodávající vodu do
vodojemu Stráž. Ze zdrojů v Dubanech je voda čerpána do vodojemu Stráž a odtud
pak gravitačně přivedena do obce. Rozvody jsou realizovány ve Vrbátkách, Dubanech
i Štětovicích.

C.2.3. Půda
Prostějovsko se nachází v oblasti výskytu Luvisolů a Černosolů. Luvisoly vznikaly pod
původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem jsou nejčastěji spraše,
sprašové a polygenetické hlíny. Hlavním půdotvorným procesem je ilimerizace, která
je spojena s ochuzováním svrchní části půdního profilu o jílovité částice. Ty jsou
vsakující vodou přemísťovány do hlubších horizontů. Černozemě (Černosoly) patří
mezi půdy původních stepí s hlubokou akumulací kvalitního humusu, se sorpčně
nasyceným půdním komplexem. Limitujícím faktorem pro ně bývá voda, proto nejsou
tyto půdy využívány lesnicky. V nejtypičtější formě jsou rozšířeny na středně těžkých
sprašových pokryvech. Černozemně představují jedny z agronomicky nejcennějších
části půdního fondu a rozprostírají se do nadmořské výšky cca 250 m n.m. v klimaticky
sušších oblastech.
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Dle podkladů oznamovatele jsou veškeré pozemky související s posuzovaným
záměrem v rozsahu 114 806 m2 vedeny v kategorii ZPF jako orná půda. Všechny
pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí a pozemků vedeny v BPEJ 30 100.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

3 - dlouhé suché a teplé léto s přechodným velmi krátkým obdobím, s teplým až mírně
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou zimou velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

01 Černozemě na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
0

expozice
Bez sklonu

0

0–3

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0

*)

hloubka

žádná

*)

hluboká

vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z hlediska geomorfologického členění patří zájmové území do subsystému Karpaty,
provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní
vněkarpatské sníženiny. Celek Hornomoravský úval, podcelek Prostějovská
pahorkatina.
Území je tvořeno mocnými polohami fluviálních písčitých štěrků, často s obsahem
nepříliš mocných a jemných písků a jílů. Zbarvení písčitých štěrků je převážně šedé.
Písčité štěrky byly zastiženy do hloubky cca 30 m.
V místě plánované stavby lze očekávat následující základové poměry:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

0 – 1,5 m jílovitoprachovité hlíny s organickými zbytky, povodňový sediment
1,5 – 5,5 m spraše a sprašové hlíny
5,5 – 7,5 m písek s ojedinělými jílovitými vložkami
7,5 – 10,5 m písčité štěrky s valouny do 30 mm
10,5 – 17 m písčité štěrky s valouny

Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seismickou aktivitou.
Převážná část území Olomouckého kraje je charakterizována makroseismickou
aktivitou 6 stupně dle ČSN 73 00 36 – změna 2 (2000) pro seismické zatížení staveb.
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C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení s ohledem na dobu zadání mohla
být provedena až v rámci podzimního aspektu (konec září - prosinec 2005). Pokud
byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie ochrany
podle vyhl. č. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, §
- ohrožené druhy).
Biogeografické začlenění

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské
podprovincie a bioregionu č. 1.11. Prostějovského, v jeho východní části při západní
hranici karpatské podprovincie. Nachází se v reprezentativní části bioregionu zóny při
hranici s bioregionem č. 3.11 Kojetínským karpatské podprovincie.
Fytogeograficky území leží v oblasti moravského termofytika, fytogeografickém
obvodu panonského termofytika, fytogeografickém okrese č. 21 Haná, podokrese
21a Hanácká pahorkatina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) jsou černýšové
dubohabřiny (Melampyro nemorosi - Carpinetum). Vegetační stupeň dle Skalického
(1988) kolinní.
Flora

Jedná se o pole lemované ruderálními společenstvy podél silnic, z důvodu intenzivní
výroby prakticky bez plevelů, většina druhů při okrajích pole v lemech. Během roku
2005 pěstována kukuřice na zrno. V rámci provedeného floristického průzkumu bylo
nalezeno celkem 46 druhů rostlin včetně dřevin:
Acer platanoides L. - javor mléč (+)
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+)
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Aronia melanocarpa (Michx.)Elliott. s.l. - temnoplodec černoplodý ++
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá +
Ballota nigra L. - měrnice černá
Berteroa incana (L.)DC. - šedivka šedivá
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha +
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý
Galium album Mill. - svízel bílý
Glechoma hederacea L. - popenec obecný
Chenopodium album L. - merlík bílý +
Chenopodium ficifolium Sm. - merlík fíkolistý +
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý +
Knautia x posoniensis Degen (=K.arvensis x kitaibelii) - chrastavec bratislavský
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Lamium album L. - hluchavka bílá
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
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Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+)
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný
Salvia pratensis L. - šalvěj luční (+)
Sambucus nigra L. - bez černý
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený +
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+)
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. ani žádný z ochranářsky
hodnotnějších druhů ve smyslu Červeného seznamu (Procházka 2001 ed.).
Prvky dřevin rostoucí mimo les

Zájmové území záměru je zcela prosté mimolesních porostů dřevin. Pouze podél
silnic, které lemují zájmové území výstavby, se nacházejí mladé vysázené jeřáby ptačí
(Sorbus aucuparia) a javory mléč i klen (Acer platanoides i A. pseudoplatanus), místy
keře bezu černého (Sambucus nigra).
Památné stromy (nejbližší je tzv. Vrbátecký dub JV od zastavěného území Vrbátek na
pravém břehu historického náhonu ke starému štětovickému mlýnu) nebo jiné
význačnější jedinci (skupiny) dřevin jsou dostatečně vzdáleny od posuzované lokality,
nejvýznamnější je dřevinný doprovod nádraží (topoly, lípa srdčitá, smrk, javory).
Fauna

Zájmové území je prakticky výhradně polním biotopem s výrazně ochuzenou biotou.
Kvalitativním zoologickým průzkumem byly zjištěny většinově běžné druhy, vázané na
otevřenou krajinu, případně na urbanizované plochy s ruderály Konkrétní výstupy
provedených terénních šetření lze shrnout následovně:
•

•

•
•
-

ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea), kočka
domácí (Felis domestica), podle stop na sněhu dále srnec obecný (Capreolus capreolus);
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), konipas bílý (Motacilla alba), skřivan polní (Alauda arvensis),
strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), bažant obecný (Phasianus
colchicus), v porostech podél silnice dále
kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), hrdlička
zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus). Přítomnost koroptví ve sledovaném
období nepotvrzena. Za potravou do prostoru polí dále zaletují: poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), havran polní (Corvus frugilegus), v zimě zastižena i káně rousná (Buteo lagopus).
Obojživelníci, plazi: žádní zástupci nezjištěni ani v rámci ruderálních lad, ani v rámci prostoru polí, v uvedeném
období již prakticky nemohly být zastiženi, i když výskyt je velmi nepravděpodobný s ohledem na intenzivní
charakter hospodaření .
Hmyz:
brouci – střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus melanocephalus, kvapníci Harpalus
affinis, H. pubescens; dále mrchožrout Phosphuga atrata; z páteříčků p žlutý (Rhagonycha fulva);
z mandelinek mandelinky rodu Gastrophysa, mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata),
v ruderálních lemech dále bázlivec černý (Galeruca tanaceti), kohoutci rodu Lema, vrbaři rodu Clytra,
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-

•

dřepčíci rodu Phyllotreta; dále nosatčíci rodu Apion; slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s.
dvoutečné (Adalia bipunctata), vyklenulec kulovitý (Byrrhus pilula).
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bodláková (Vanessa cardui),
žluťásek čičorečkový (Colias hyale), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi), okáč poháňkový
(Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), můra gamma
(Autographa gamma), m. jetelová (Dicestra trifolii), osenice rodů Scottia a Xestia, dlouhozobka svízelová
(Macroglossum stellatarum), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata), píďalka úhorová (Aplocera plagiata)
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), místy čmelák zemní (Bombus. terrestris– §), vosy rodu
Vespula (V. rufa, V. germanica), z mravenců mravenci rodů Lasius a Myrmica, aj.
dvoukřídlí – pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Calliphora a
Lucillia, masařky rodu Sarcophaga aj.
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice obilná (Eurygaster maura), klopušky rodu
Adelphocoris,
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Chortippus
Jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, v lemech, stínky rodu Oniscus v ruderálech,
páskovky rodu Cepaea aj. Zvláště chráněné druhy jiných bezobratlých vyžadují jiný typ prostředí.

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, zjištěné výskyty
čmeláků lze pokládat za sporadické, výskyt koroptví nebo křepelky polní nebyl zatím
prokázán.
Charakter lokality je patrný z následující fotodokumentace:

Pohled na lokalitu k SV, v pozadí porosty S od Vrbátek

Pohled od nádraží k jihu podél silnice Vrbátky-Kralice

Celkový pohled na území od jihozápadu, v pozadí jižní okraj
zástavby Vrbátek s průmyslovými areály

Výřez levého snímku, projeví se lépe
cukrovar Vrbátky s dominantním komínem
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Pohled k východu na Štětovice, v popředí hydrogeologický vrt
u silnice Vrbátky-Kralice nH.

Výřez levého snímku, pohled na Štětovice s dominantním
aquaglobusem

Pohled k severu, vlevo porosty u nádraží

Pohled přes staveniště od SZ, v pozadí průmět porostů v NPP
Hrdibořické rybníky

C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný
ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším
zájmovém území se opírá jednak o již existující krajinné prvky s výrazným
přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky nové, projektované ve smyslu
požadovaných prostorových parametrů.
Vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES je orientováno především do oblasti nivy
Moravy, dále pak do prostoru severozápadně od Prostějova, tyto prostory jsou
propojeny navrhovaným RBK č. 1460 (nefunkční, směrně k vymezení) na zemědělské
půdě.
Záměr (jeho zájmové území) se dále nachází zcela mimo vymezení stávajících i
navrhovaných skladebných prvků lokální úrovně ÚSES, které jsou orientovány na tok
a upravenou nivu Blaty východně:
•

Lokální biokoridor je vymezen prakticky průtočným profilem Blaty mezi ochrannými
hrázemi (LBK I. – LBK IV.) Zahrnuje jednostranně vysázené porosty kolem Blaty
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(vrby, příměs bezu, v jižní části vysázené topoly) a několik vložených biocenter
v upravené nivě Blaty
•

Jde o biocentra LBC Remíz Amerika S od Vrbátek, LBC Maličké, LBC Pastvisko –
všechna nefunkční, směrně a doporučeně k vymezení (LBC Remíz Amerika
obsahuje částečně zbytky porostů a uměle založené porosty a LBC Maličké
rovněž zbytky porostů).

•

Další navrhovaná lokální biocentra (směrně vymezená, nefunkční) jsou
lokalizována do doporučeně vymezeného RBK mezi sídelními útvary Dubany a
Vrbátky, jde o vložená LBC Prostřední Díly, Díly od Vrbátek, Na panském a Na
dvorských, všechna na orné půdě bez stávajících dřevinných porostů

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody, ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru
dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Nejbližšími ZCHÚ jsou:
• NPP Hrdibořické rybníky (výměra 37 ha, vyhlášeno 1990), předmětem ochrany jsou
rybniční ekosystémy a malá jezírka po těžbě rašelin jako refugium obojživelníků,
ornitologická a botanická lokalita v intenzivně využívané krajině, cca 2 km JV
• PP Tučapská skalka (na některých mapách „Tučapská skaliska“ - výměra 0,3 ha,
vyhlášeno 1952), předmětem ochrany je xerofytní flora a stanoviště teplomilného
hmyzu na izolované enklávě výstupu krystalických hornin a na spraších. Poloha
cca 3,5 km VSV.

Poloha ZCHÚ vyplývá z následující situace:
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Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na výrazně
odpřírodněných agrocenózách intenzivně využívaných polí.
Nejbližším VKP je tok historického Mlýnského náhonu ke Štětovicím (cca 0,5 km V, až
za silnicí Vrbátky-Štětovice).
Jiné VKP „ze zákona“ (rašeliniště, vodní toky, lesy, rybníky, jezera a údolní nivy) jsou
dostatečně vzdáleny od zájmového území záměru.
Území nevykazuje parametry na registraci VKP podle § 6 zákona č.114/1992 Sb.,
v platném znění, dle ÚPO (1998) není v řešeném území ÚPD Vrbátky takové území
zahrnuto.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Hranice nejbližšího PPK Velký Kosíř Ždánický les se nachází cca 8,5 km ZSZ

Lokality evropského významu

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu §
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
Nejbližší EVL je CZ0712186 Hrdibořické rybníky výměra 39,6213 ha), podle podkladu
AOPK ČR (12.4.2005) jsou do této EVL zahrnuty oba rybníky severně od Hrdibořic
s doprovodnými lesíky, s jádrem
vymezení NPP Hrdibořické rybníky (37 ha).
Předmětem ochrany je matizna bahenní (Angelica palustris), jinak dle vyhl. č.
395/1992 Sb. jde kriticky ohrožený druh okoličnaté rostliny matizna bahenní
(Oristecum palustre). Poloha cca 3,5 km JV od zájmového území.
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Krajinný ráz

Zájmové území pro řešení záměru se nachází v návaznosti na jižní průmyslové
předpolí sídelního útvaru Vrbátky (cukrovar a skladové objekty, prostory kolem
železniční stanice).
Krajinný ráz dotčeného krajinného prostoru v rámci oblasti je dán rovinatým až mírně
zvlněným reliéfem, vizuálně dotvářeným především velkými celky kompaktních ploch
polí v nedělených velkých blocích, jen místně protkávaných drobnějšími strukturními
prvky, případně dělených chmelnicemi; dále je ráz dotvářen především relativně
velkými kompaktně utvářenými sídly s mozaikou zahrad a přechodových ploch po
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obvodu sídla, pokud na obvodu nejsou umístěny průmyslové nebo velké zemědělské
areály, přírodní charakteristika je tvořena spíše jen fragmenty doprovodných porostů
podél většinově upravených toků, místně s fragmenty lesíků a hájků, většina
komunikací je dotvářena nespojitými porosty dřevin. V širším zájmovém území
prakticky jediným prostorem s výraznější koncentrací přírodě blízkých krajinných prvků
a struktur je prostor Hrdibořických rybníků, se stejnojmennou NPP a EVL. Krajinný
obraz se vyznačuje širokými průhledy, danými minimem pohledově určujících
krajinných struktur a málo členitým reliéfem. Na urbanizovaném charakteru se podílejí
významné dopravní tahy (zejména rychlostní komunikace R46 Prostějov-Olomouc
v západním sektoru oblasti krajinného rázu), včetně železničních tras a dalších
komunikací (např. silnice II/150 na Přerov).
Přírodní charakteristika krajinného rázu místa je výrazně potlačena, poněvadž se
dochovaly jen sporadické porosty kolem toku Blaty a náhonu, dále pak kolem silnic,
jinak jsou vázány spíše na okraj sídelních útvarů (zahrady, dřevinné porosty u
nádraží). Historická charakteristika je výrazně pozměněna přítomností rozsáhlých
celků polí, kdy je vizuálně zcela potlačena původní pozemková skladba, dále je
poznamenána rozvojem průmyslových aktivit na západním až jižním okraji zástavby
v návaznosti na železniční trať, nádraží a prostor kolem cukrovaru (ten od roku 1870
jako Rolnický akciový cukrovar).
Na určení krajinného rázu místa v prostoru posuzované stavby podílejí zejména
následující hlavní složky:
Krajinná složka
Celky orné půdy
Lesní porosty

Projev
Negativní
Pozitivní

Kulisy a linie mimolesních dřevin

Pozitivní

Vodní toky

Pozitivní

Vodní plochy
Louky a travní porosty
Zástavba sídelních útvarů
Historické dominanty

Pozitivní
Pozitivní
Negativní až
neutrální
Pozitivní

Technické a průmyslové areály

Negativní

Výškové dominanty
Dopravní stavby
Místní komunikace
Vedení VVN, VN

Negativní
Negativní
Negativní
Negativní

Význam, poznámka
Velký až určující
Nulový (v území i v č širším okolí absentují, s výjimkou
remízů východně od kališť cukrovaru)
Nízký (nespojité linie podél silnice Vrbátky-Kralice a
Hané), jinak jen v kulise zástavby sídel
Nulový (v zájmovém území absentují, náhon pohledově
skryt až za silnicí Vrbátky – Štětovice)
Nulový (absentují,)
Nulový (absentují)
Střední (projev smíšené zástavby u nádraží, negativní
projev průmyslové zástavby)
Nízký(v místě KR se neprojevují, nejsou přítomny ani
v nejbližších okolních sídelních útvarech s výjimkou
kostela z let 1805-1807)
Střední až velký (stávající areál cukrovaru, zástavba u
nádraží apod.)
Komín cukrovaru, aquaglobus Štětovice
Střední (železniční trať na náspu)
Malý (silnice nižších tříd, nespojitě dřeviny
Nízký (VVN absentují, jen VN 22 kV J od Štětovic)

Krajinný ráz lze pokládat za narušený. Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o
rozšíření průmyslového využití na úkor ploch na rostlém terénu s výraznou změnou
charakteristiky území. Bližší rozbor v příslušné části oznámení.
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Území je využíváno jako zemědělská půda, v kultuře orná, dlouhodobě pro intenzivní
až velmi rostlinnou výrobu. Jde o zcelené pozemky v rovinaté trati „Díly od Kralic“ JV
od železniční trati Olomouc - Prostějov, v severní části trojúhelníku silnic Kralice na
Hané-Vrbátky, Vrbátky-Štětovice-Hrdibořice a Prostějov-Přerov, navazující na JZ a
jižní průmyslové zóny Vrbátek (okolí nádraží, cukrovar). Jde o výrazně rovinaté
pozemky bez výraznější náchylnosti k vodní erozi, ale s vyšší náchylností k erozi
větrné.
Charakter městské čtvrti

Obec Vrbátky je historickým vývojem vzniklé osídlení na toku Blaty, ležící cca 13 km
severně od města Prostějova v rovinaté krajině s minimálním převýšením v nadmořské
výšce v rozmezí od 206 m n.m. na jihovýchodním okraji obce a do 226 m n.m. na
západním okraji obce. Obec sestává z částí Dubany, Vrbátky a Štětovice.
Dopravně je obec přístupná silnicemi III. Třídy od Hrdibořic, Vrahovi, Bedihošti, Kralic
na Hané, Blatce, Smržic, Bystročic a železniční tratí č. 301 Nezamyslice – Olomouc,
se stanicí ve Vrbátkách.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. V prostoru údolní nivy řeky Blaty je
ověřeno výhradní ložisko štěrkopísku s předpokladem těžby. Ložisko má stanoveno
CHLÚ. Prostor výhradního ložiska je považovaný za území se zvláštními podmínkami
geologické stavby. Situace je patrná z následujícího obrázku:
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Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky. Celé řešené území Vrbátek je možno kvalifikovat jako území
archeologického zájmu, to je území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. v platném znění. V případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu
v katastrálním území obce je jejich investor povinen již od doby přípravy stavby uzavřít
smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou
k provádění archeologických výzkumů.
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Vyjádření ve vztahu k územně plánovací dokumentace je doloženo v příloze 1
předkládaného oznámení.
Jak je patrné z následujícího vyjádření obce Vrbátky, je vysloven souhlas s realizací
záměru při respektování ve vyjádření uvedených požadavků.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa
výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou
zástavbu, tudíž etapa výstavby nemůže v žádném případě negativně narušit faktory
pohody trvale bydlícího obyvatelstva. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
n používání chemických látek
n havarijní stavy
n zdravotní rizika
n omezení prostupnosti území
Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži . Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro NOx, NO2, SO2, PM10, CO a VOC
vyjádřené jako emise etanolu a pro benzen související s emisemi z liniových zdrojů
znečištění ovzduší. Výsledky výpočtů jsou využity v posouzení zdravotních rizik
souvisejících s hodnoceným záměrem.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou situaci
v lokalitě v souvislosti s provozem nových stacionárních zdrojů hluku.Zpracovatel
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akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program
HLUK+, verze 7.11 na základě registrační karty z ledna 2000.
Řešené varianty
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro etapu
výstavby a provozu a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem
a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.11:
VARIANTA – výstavba: Tato varianta vyhodnocuje orientačně etapu výstavby ve vztahu
k nejbližším objektům obytné zástavy
VARIANTA – Stávající stav: V rámci této varianty je řešena stávající akustická situace ve 2
výpočtových oblastech – Vrbátky a Štětovice (výpočtová oblast 1) a Dubany (výpočtová oblast
2). Ve výpočtu je hodnocena situace bez řepné kampaně cukrovaru a s řepnou kampaní.
VARIANTA – Výsledný stav: Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže
v zájmovém území ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby ve shodných
výpočtových oblastech jako ve variantě Stávající stav. Ve výpočtu je hodnocena situace bez
řepné kampaně cukrovaru a s řepnou kampaní. Volba řešených variant je komentována ve
vyhodnocení výsledků akustického posouzení v závěru této pasáže.

Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie
Vyhodnocení akustické situace bylo v rámci předkládaného oznámení provedeno pro
výpočtové oblasti, které jsou charakterizovány na následujících obrázcích:
Ø Výpočtová oblast č.1 – tato výpočtová oblast reprezentuje obytnou zástavbu obce
Vrbátky a přidružené části Štětovice
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Ø Výpočtová oblast č.2 – tato výpočtová oblast reprezentuje obytnou zástavbu
přidružené části Dubany

Situace zvolených výpočtových oblastí a modelově zvolených výpočtových
bodů
Fotodokumentace výpočtové oblasti 1

Výpočtový bod 1

Výpočtové body 2 a 3
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Výpočtový bod 4

Výpočtový bod 5

Výpočtový bod 6

Výpočtový bod 7

Výpočtový bod 8

Výpočtový bod 9
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Výpočtové body 10 a 11

Výpočtový bod 12

Vstupní údaje pro výpočet
Ve výpočtu akustické situace pro řešené varianty jsou zohledněny údaje o všech
zdrojích hluku, které jsou přehledně uvedeny v předcházející části předkládaného
oznámení v kapitole údajů o výstupech, a to jak pro etapu výstavby, tak i provozu.
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.11, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 7.
zohledňuje novelu Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2005. Tato novela
umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních
hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je
možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to na období let
2005 - 2011. Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými
zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování
a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,
VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových
zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:
1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina
akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a
průmyslových zdrojů.
4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet
hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se
čtvercem vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na
základě obojího) se od dubna 2004 posuzuje podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se
mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
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Výtah z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení
vlády č. 88/2004 Sb.
§ 12
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T . V denní době
se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době
pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk
z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní
hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.
(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo
dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 12
dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako
např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.
(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické
hlukové impulsy
je 128 s. Hladina zvukové expozice LCRE
se pro jednotlivé
vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č.6 k tomuto
nařízení.
(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní
a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.
(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin
přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A
stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro
dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech
prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1
až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit
tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich
potřebného větrání.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných venkovních prostorech stavby
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory

1)
-5
0
0

Korekce (dB)
2)
3)
0
+5
0
+5
+5
+10

4)
+15
+15
+20

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije
korekce – 5 dB.

1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení)
a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).
Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní
doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů
pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce
zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy.
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Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového
svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Důsledky pro řešení studie
Etapa výstavby
Důsledky pro řešení studie - etapa výstavby
LAeq = 60 dB pro 14 hodinovou dobu trvání hlučných operací
Etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot
hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných
a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy
č.6., přičemž ve vztahu ke stacionárním zdrojům hluku je nutné plnění základního
hygienického limitu

Na následujících stránkách jsou prezentovány výstupy akustické studie pro etapu
výstavby a po uvedení záměru do provozu s využitím výpočtového programu HLUK+.

108

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výsledky výpočtu pro etapu výstavby

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_VZSTAVBA.ZAD Vytištěno: 22.2.2006
14:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 48.3 | 23.8 | 48.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 48.4 | 23.9 | 48.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 52.7 |
6.9 | 52.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 52.7 | 11.6 | 52.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 50.2 | 24.2 | 50.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 50.6 | 25.0 | 50.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 50.6 | 25.0 | 50.6 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 47.3 | 29.0 | 47.3 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 47.3 | 29.0 | 47.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 41.3 | 30.3 | 41.6 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 41.3 | 30.3 | 41.6 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 42.2 | 32.3 | 42.6 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 42.2 | 32.3 | 42.6 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 41.5 | 24.3 | 41.5 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 48.6 | 23.6 | 48.6 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 48.6 | 27.2 | 48.7 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 50.2 | 20.3 | 50.2 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 50.2 | 22.5 | 50.2 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 50.1 | 18.3 | 50.1 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 50.1 | 19.6 | 50.1 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 53.4 |
8.3 | 53.4 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 53.4 | 13.9 | 53.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Výsledky výpočtu pro etapu provozu
Výpočtová oblast 1 – stávající stav – den, bez řepné kampaně

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_DEN_1.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 13:48
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 55.6 |
0.0 | 55.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 55.6 |
0.0 | 55.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 59.5 |
0.0 | 59.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 59.5 |
0.0 | 59.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 58.1 |
0.0 | 58.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 58.8 |
0.0 | 58.8 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 58.8 |
0.0 | 58.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 56.1 |
0.0 | 56.1 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 56.1 |
0.0 | 56.1 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 57.8 |
0.0 | 57.8 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 57.8 |
0.0 | 57.8 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 59.3 |
0.0 | 59.3 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 59.3 |
0.0 | 59.3 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 48.2 |
0.0 | 48.2 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 54.3 |
0.0 | 54.3 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 54.3 |
0.0 | 54.3 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 55.7 |
0.0 | 55.7 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 55.7 |
0.0 | 55.7 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 55.7 |
0.0 | 55.7 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 55.7 |
0.0 | 55.7 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 58.9 |
0.0 | 58.9 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 58.9 |
0.0 | 58.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – stávající stav – noc, bez řepné kampaně

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_NOC_1.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 13:56
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 48.4 |
0.0 | 48.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 48.5 |
0.0 | 48.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 51.1 |
0.0 | 51.1 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 51.1 |
0.0 | 51.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 50.1 |
0.0 | 50.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 51.0 |
0.0 | 51.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 51.1 |
0.0 | 51.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 50.5 |
0.0 | 50.5 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 50.6 |
0.0 | 50.6 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 57.3 |
0.0 | 57.3 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 57.3 |
0.0 | 57.3 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 59.0 |
0.0 | 59.0 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 59.0 |
0.0 | 59.0 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 42.9 |
0.0 | 42.9 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 46.9 |
0.0 | 46.9 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 46.9 |
0.0 | 46.9 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 47.4 |
0.0 | 47.4 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 47.5 |
0.0 | 47.5 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 47.5 |
0.0 | 47.5 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 47.5 |
0.0 | 47.5 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 50.3 |
0.0 | 50.3 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 50.3 |
0.0 | 50.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – stávající stav – den, s řepnou kampaní

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_DEN_1_KAM.ZAD Vytištěno: 22.2.2006
13:50
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 62.4 |
0.0 | 62.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 62.4 |
0.0 | 62.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 66.6 |
0.0 | 66.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 66.6 |
0.0 | 66.6 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 64.4 |
0.0 | 64.4 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 64.8 |
0.0 | 64.8 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 64.8 |
0.0 | 64.8 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 61.7 |
0.0 | 61.7 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 61.7 |
0.0 | 61.7 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 59.3 |
0.0 | 59.3 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 59.4 |
0.0 | 59.4 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 60.7 |
0.0 | 60.7 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 60.7 |
0.0 | 60.7 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 55.6 |
0.0 | 55.6 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 62.3 |
0.0 | 62.3 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 62.3 |
0.0 | 62.3 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 63.9 |
0.0 | 63.9 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 63.9 |
0.0 | 63.9 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 63.8 |
0.0 | 63.8 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 63.8 |
0.0 | 63.8 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 67.1 |
0.0 | 67.1 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 67.1 |
0.0 | 67.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru Vrbátky –
den

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2006\Vrbatky\Hluk\OBLAST1_DEN_POUZE.ZAD Vytištěno: 23.2.2006
10:32
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 20.0 | 31.9 | 32.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 20.0 | 31.2 | 31.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 12.8 | 14.4 | 16.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 14.1 | 18.9 | 20.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 17.1 | 29.8 | 30.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 18.9 | 30.3 | 30.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 19.0 | 30.3 | 30.6 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 22.7 | 33.8 | 34.1 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 22.8 | 34.0 | 34.3 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 22.8 | 34.6 | 34.9 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 22.9 | 34.9 | 35.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 25.4 | 36.6 | 36.9 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 25.4 | 36.6 | 36.9 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 38.7 | 34.9 | 40.2 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 38.4 | 36.9 | 40.7 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 38.4 | 37.2 | 40.8 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 32.7 | 33.7 | 36.2 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 32.8 | 34.2 | 36.6 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 30.5 | 31.8 | 34.2 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 30.8 | 32.1 | 34.5 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 25.9 | 23.6 | 27.9 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 26.2 | 25.4 | 28.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru Vrbátky –
noc

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_NOC_POUZE.ZAD Vytištěno: 22.2.2006
12:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | -12.1 | 28.8 | 28.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | -12.1 | 27.0 | 27.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | -23.4 | 14.7 | 14.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | -20.1 | 18.6 | 18.6 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | -17.9 | 27.2 | 27.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | -14.4 | 28.4 | 28.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | -14.1 | 28.4 | 28.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | -8.5 | 31.0 | 31.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | -8.5 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | -8.6 | 31.9 | 31.9 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | -8.6 | 32.5 | 32.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | -5.9 | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | -5.9 | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 |
8.8 | 31.6 | 31.6 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 |
8.4 | 38.8 | 38.8 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 |
8.4 | 38.9 | 38.9 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 |
2.9 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 |
3.0 | 35.5 | 35.5 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 |
0.1 | 33.8 | 33.8 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 |
0.4 | 34.0 | 34.0 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | -3.6 | 27.2 | 27.2 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | -3.3 | 28.4 | 28.4 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru Vrbátky –
den protihluková opatření – VAL u AK (areálová komunikace) – 4 metry

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_DEN_OPATRENI.ZAD Vytištěno: 23.2.2006
11:08
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 20.0 | 31.9 | 32.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 20.0 | 31.2 | 31.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 12.8 | 14.4 | 16.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 14.1 | 18.9 | 20.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 17.1 | 29.8 | 30.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 18.9 | 30.3 | 30.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 19.0 | 30.3 | 30.7 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 22.7 | 33.8 | 34.2 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 22.8 | 34.0 | 34.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 22.8 | 34.6 | 34.9 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 22.9 | 34.9 | 35.2 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 25.4 | 36.6 | 37.0 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 25.4 | 36.6 | 37.0 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 32.2 | 31.7 | 35.0 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 33.3 | 32.0 | 35.7 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 34.0 | 35.5 | 37.8 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 27.3 | 32.2 | 33.4 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 28.1 | 32.9 | 34.2 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 26.2 | 30.0 | 31.5 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 27.0 | 30.5 | 32.1 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 22.4 | 23.5 | 26.0 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 23.3 | 25.4 | 27.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru Vrbátky –
noc protihluková opatření – VAL u AK– 4 metry

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_NOC_OPATRENI.ZAD Vytištěno: 22.2.2006
12:56
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | -12.1 | 28.7 | 28.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | -12.1 | 26.9 | 26.9 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | -23.4 | 14.0 | 14.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | -20.1 | 18.3 | 18.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | -17.9 | 27.2 | 27.2 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | -14.4 | 28.4 | 28.4 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | -14.1 | 28.4 | 28.4 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | -8.5 | 31.0 | 31.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | -8.5 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | -8.6 | 31.9 | 31.9 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | -8.6 | 32.5 | 32.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | -5.9 | 33.4 | 33.4 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | -5.9 | 33.4 | 33.4 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 |
2.1 | 31.4 | 31.4 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 |
2.7 | 34.7 | 34.7 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 |
3.5 | 37.4 | 37.4 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | -3.0 | 34.0 | 34.0 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | -2.2 | 34.4 | 34.4 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | -5.1 | 32.7 | 32.7 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | -4.2 | 32.9 | 32.9 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | -8.1 | 27.2 | 27.2 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | -7.1 | 28.2 | 28.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – den, bez řepné kampaně - protihluková opatření
– VAL u AK – 4 metry

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_DEN_2.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 13:13
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 56.4 | 32.0 | 56.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 56.4 | 31.2 | 56.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 59.8 | 14.4 | 59.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 59.9 | 18.9 | 59.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 58.7 | 29.9 | 58.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 60.0 | 30.3 | 60.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 60.0 | 30.4 | 60.0 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 57.2 | 33.8 | 57.2 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 57.2 | 34.0 | 57.2 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 58.0 | 34.6 | 58.0 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 58.0 | 34.9 | 58.0 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 59.4 | 36.7 | 59.5 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 59.4 | 36.7 | 59.5 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 47.4 | 31.7 | 47.5 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 54.6 | 32.9 | 54.7 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 54.7 | 35.5 | 54.7 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 56.1 | 32.2 | 56.1 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 56.1 | 32.9 | 56.1 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 56.0 | 30.0 | 56.0 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 56.1 | 30.5 | 56.1 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 59.3 | 23.5 | 59.3 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 59.3 | 25.4 | 59.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – noc - protihluková opatření – VAL u AK – 4 metry

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\Home\Bajer\2006\Vrbatky\Hluk\OBLAST1_NOC_2.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 13:23
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 49.0 | 28.7 | 49.1 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 49.1 | 26.9 | 49.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 51.4 | 14.0 | 51.4 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 51.5 | 18.3 | 51.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 50.6 | 27.2 | 50.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 52.1 | 28.4 | 52.1 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 52.1 | 28.4 | 52.1 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 51.1 | 31.0 | 51.2 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 51.2 | 31.4 | 51.2 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 57.4 | 31.9 | 57.4 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 57.4 | 32.5 | 57.4 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 59.1 | 33.4 | 59.1 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 59.1 | 33.4 | 59.1 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 39.9 | 30.9 | 40.4 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 46.5 | 34.5 | 46.8 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 46.7 | 37.3 | 47.2 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 47.6 | 33.8 | 47.8 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 47.7 | 34.3 | 47.8 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 47.6 | 32.5 | 47.8 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 47.7 | 32.7 | 47.8 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 50.7 | 27.0 | 50.7 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 50.7 | 28.0 | 50.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 1 – výhledový stav – den, s řepnou kampaní - protihluková opatření –
VAL u AK – 4 metry

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST1_DEN_2_KAM.ZAD Vytištěno: 22.2.2006
13:25
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 616.6; 1148.8 | 62.5 | 32.0 | 62.5 |
|
|
| 1 |
6.0 | 616.6; 1148.8 | 62.6 | 31.2 | 62.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 706.2; 1198.7 | 66.7 | 14.4 | 66.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 706.2; 1198.7 | 66.7 | 18.9 | 66.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 690.4; 1197.6 | 64.5 | 29.9 | 64.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 734.6; 1134.5 | 65.2 | 30.3 | 65.2 |
|
|
| 4 |
6.0 | 734.6; 1134.5 | 65.2 | 30.4 | 65.2 |
|
|
| 5 |
3.0 | 837.2; 1026.6 | 62.0 | 33.8 | 62.0 |
|
|
| 5 |
6.0 | 837.2; 1026.6 | 62.0 | 34.0 | 62.0 |
|
|
| 6 |
3.0 | 913.8; 967.7 | 59.5 | 34.6 | 59.5 |
|
|
| 6 |
6.0 | 913.8; 967.7 | 59.5 | 34.9 | 59.5 |
|
|
| 7 |
3.0 | 848.7; 837.2 | 60.7 | 36.7 | 60.7 |
|
|
| 7 |
6.0 | 848.7; 837.2 | 60.7 | 36.7 | 60.7 |
|
|
| 8 |
3.0 | 1263.7; 233.8 | 55.0 | 31.7 | 55.0 |
|
|
| 9 |
3.0 | 1330.6; 269.5 | 62.4 | 32.9 | 62.4 |
|
|
| 9 |
6.0 | 1330.6; 269.5 | 62.4 | 35.5 | 62.4 |
|
|
| 10 |
3.0 | 1383.2; 157.6 | 63.9 | 32.2 | 63.9 |
|
|
| 10 |
6.0 | 1383.2; 157.6 | 64.0 | 32.9 | 64.0 |
|
|
| 11 |
3.0 | 1407.0; 109.1 | 63.9 | 30.0 | 63.9 |
|
|
| 11 |
6.0 | 1407.0; 109.1 | 63.9 | 30.5 | 63.9 |
|
|
| 12 |
3.0 | 1352.8; 176.1 | 67.2 | 23.5 | 67.2 |
|
|
| 12 |
6.0 | 1352.8; 176.1 | 67.2 | 25.4 | 67.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – stávající stav – den, bez řepné kampaně

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_DEN_1.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:17
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 57.6 |
0.0 | 57.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 57.6 |
0.0 | 57.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 57.4 |
0.0 | 57.4 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 57.4 |
0.0 | 57.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 62.0 |
0.0 | 62.0 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 62.0 |
0.0 | 62.0 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 61.0 |
0.0 | 61.0 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 61.0 |
0.0 | 61.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – stávající stav – noc

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_NOC_1.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:10
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 49.4 |
0.0 | 49.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 49.4 |
0.0 | 49.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 49.2 |
0.0 | 49.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 49.2 |
0.0 | 49.2 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 53.9 |
0.0 | 53.9 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 53.9 |
0.0 | 53.9 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 52.9 |
0.0 | 52.9 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 52.9 |
0.0 | 52.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – stávající stav – den, s řepnou kampaní

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_DEN_1K.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:26
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 63.7 |
0.0 | 63.7 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 63.7 |
0.0 | 63.7 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 63.4 |
0.0 | 63.4 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 63.4 |
0.0 | 63.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 68.1 |
0.0 | 68.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 68.1 |
0.0 | 68.1 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 67.1 |
0.0 | 67.1 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 67.1 |
0.0 | 67.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – výhledový stav – den, bez řepné kampaně

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_DEN_2.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:29
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 58.2 |
0.0 | 58.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 58.2 |
0.0 | 58.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 58.0 |
0.0 | 58.0 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 58.0 |
0.0 | 58.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 62.7 |
0.0 | 62.7 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 62.7 |
0.0 | 62.7 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 61.6 |
0.0 | 61.6 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 61.6 |
0.0 | 61.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – výhledový stav – noc

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_NOC_2.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:34
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 50.1 |
0.0 | 50.1 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 50.1 |
0.0 | 50.1 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 49.8 |
0.0 | 49.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 49.8 |
0.0 | 49.8 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 54.5 |
0.0 | 54.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 54.5 |
0.0 | 54.5 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 53.5 |
0.0 | 53.5 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 53.5 |
0.0 | 53.5 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Výpočtová oblast 2 – výhledový stav – den, s řepnou kampaní

HLUK+ verze 7.11 profi
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\VRBATKY\HLUK\OBLAST2_DEN_2K.ZAD Vytištěno: 22.2.2006 14:37
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 471.9; 317.8 | 63.8 |
0.0 | 63.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 471.9; 317.8 | 63.8 |
0.0 | 63.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 446.6; 346.4 | 63.6 |
0.0 | 63.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 446.6; 346.4 | 63.6 |
0.0 | 63.6 |
|
|
| 3 |
3.0 | 418.4; 394.5 | 68.3 |
0.0 | 68.3 |
|
|
| 3 |
6.0 | 418.4; 394.5 | 68.3 |
0.0 | 68.3 |
|
|
| 4 |
3.0 | 425.6; 407.8 | 67.2 |
0.0 | 67.2 |
|
|
| 4 |
6.0 | 425.6; 407.8 | 67.2 |
0.0 | 67.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Závěr

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen pro etapu
provozu a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny
pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.11:
VARIANTA – výstavba: Tato varianta vyhodnocuje orientačně etapu výstavby ve vztahu
k nejbližším objektům obytné zástavy
VARIANTA – Stávající stav: V rámci této varianty je řešena stávající akustická situace ve 2
výpočtových oblastech – Vrbátky a Štětovice (výpočtová oblast 1) a Dubany (výpočtová oblast
2). Ve výpočtu je hodnocena situace bez řepné kampaně cukrovaru a s řepnou kampaní.
Z hlediska vyhodncoení velikosti a významnosti vlivů záměru na akustickou situaci byly
v rámci této varianty rozpracovány následující podvarianty:
v Stávající stav – den, bez řepné kampaně
v Stávající stav – noc, bez řepné kampaně
v Stávající stav – den, s řepnou kampaní
VARIANTA – Výsledný stav: Tato varianta vyhodnocuje výsledný stav akustické zátěže
v zájmovém území ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby ve shodných
výpočtových oblastech jako ve variantě Stávající stav. Ve výpočtu je hodnocena situace bez
řepné kampaně cukrovaru a s řepnou kampaní. Z hlediska vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů záměru na akustickou situaci byly v rámci této varianty rozpracovány
následující podvarianty:
v Výhledový stav – den, pouze zdroje Zemědělského lihovaru
v Výhledový stav – noc, pouze zdroje Zemědělského lihovaru
pozn.: protože na základě vyhodnocení provozu samotného záměru ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby nelze při zadaných vstupních parametrech stacionárních zdrojů
hluku a očekávané vyvolané dopravě v areálu závodu
při uvažované nejistotě
vyhodnocení výsledků výpočtů pro noční dobu garantovat plnění hygienického limitu 40 dB
pro noční dobu , je navržen podél výrobního závodu ve směru k místní části Štětovice
navržen zemní val o výšce 4 m; z této skutečnosti se odvíjejí další řešené varianty:
v Výhledový stav – den, pouze zdroje Zemědělského lihovaru se zemním valem
v Výhledový stav – noc, pouze zdroje Zemědělského lihovaru se zemním valem
pozn.: v případě potvrzení zadaných zdrojů hluku souvisejících s provozem posuzovaného
záměru bude při navrženém zemním valu plněn hygienický limit z provozu posuzovaného
záměru v noční době ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě v místní části Štětovice
v Výhledový stav – den, výsledná situace bez řepné kampaně se zemním valem
v Výhledový stav – noc, výsledná situace bez řepné kampaně se zemním valem
v Výhledový stav – den, výsledná situace s řepnou kampaní se zemním valem
pozn.: dle předaných podkladů je zásobování cukrovaru v řepné kampani realizováno
mimo noční dobu 22.00 – 06.00, a proto není hodnocena v této variantě noc

Uvedené podvarianty ve výše prezentovaném rozsahu (včetně etapy výstavby) byly
řešeny ve vztahu k výpočtové oblasti č.1. Ve výpočtové oblasti č.2 byla
vyhodnocována pouze doprava na komunikačním systému v rozsahu tomu
odpovídajících variant.
Porovnání výsledků výpočtů je patrné z následujících tabulek srovnávajících řešené
varianty vyhodnocení akustické situace v zájmovém území:
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Výpočtová oblast č.1

Tab.: etapa výstavby – výpočtová oblast č.1
(D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod
výška (m)

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12

3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6

D
48,3
48,4
52,7
52,7
50,2
50,6
50,6
47,3
47,3
41,3
41,3
42,2
42,2
41,5
48,6
48,6
50,2
50,2
50,1
50,1
53,4
53,4

/Laeq (dB)/
V0
P
23,8
23,9
6,9
11,6
24,2
25,0
25,0
29,0
29,0
30,3
30,3
32,3
32,3
24,3
23,6
27,2
20,3
22,5
18,3
19,6
8,3
13,9

C
48,4
48,4
52,7
52,7
50,2
50,6
50,6
47,3
47,3
41,6
41,6
42,6
42,6
41,5
48,6
48,7
50,2
50,2
50,1
50,1
53,4
53,4

Z orientačního vyhodnocení etapy výstavby vyplývá, že by nemělo dojít v etapě
výstavby k překračování hygienického limitu pro etapu výstavby.
Tab.: Výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru – den
(D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod
výška (m)
/Laeq (dB)/
Výhledový stav – pouze zdroje
Zemědělského závodu – bez PHC
D
P
C
1
3
20,0
31,9
32,2
1
6
20,0
31,2
31,5
2
3
12,8
14,4
16,7
2
6
14,1
18,9
20,1
3
3
17,1
29,8
30,0
4
3
18,9
30,3
30,6
4
6
19,0
30,3
30,6
5
3
22,7
33,8
34,1
5
6
22,8
34,0
34,3
6
3
22,8
34,6
34,9
6
6
22,9
34,9
35,2
7
3
25,4
36,6
36,9
7
6
25,4
36,6
36,9
8
3
38,7
34,9
40,2
9
3
38,4
36,9
40,7
9
6
38,4
37,2
40,8
10
3
32,7
33,7
36,2
10
6
32,8
34,2
36,6
11
3
30,5
31,8
34,2
11
6
30,8
32,1
34,5
12
3
25,9
23,6
27,9
12
6
26,2
25,4
28,8

/Laeq (dB)/
Výhledový stav – pouze zdroje
Zemědělského závodu – s PHC
D
P
C
20,0
31,9
32,2
20,0
31,2
31,5
12,8
14,4
16,7
14,1
18,9
20,1
17,1
29,8
30,1
18,9
30,3
30,6
19,0
30,3
30,7
22,7
33,8
34,2
22,8
34,0
34,4
22,8
34,6
34,9
22,9
34,9
35,2
25,4
36,6
37,0
25,4
36,6
37,0
32,2
31,7
35,0
33,3
32,0
35,7
34,0
35,5
37,8
27,3
32,2
33,4
28,1
32,9
34,2
26,2
30,0
31,5
27,0
30,5
32,1
22,4
23,5
26,0
23,3
25,4
27,5

Z vyhodnocení výsledků samotného provozu Zemědělského lihovaru nevyplývá riziko
překročení základního hygienického limitu 50 dB pro denní dobu. Protože však
uvedený záměr nelze jednoznačně aplikovat i pro noční dobu (kde výsledkem této
skutečnosti je doporučení vybudování zemního valu), je ve výše uvedené tabulce pro
přehlednost provedeno porovnání situace se zemním valem.
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Tab.: Výhledový stav – pouze zdroje Zemědělského lihovaru – noc
(D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod
výška (m)
/Laeq (dB)/
Výhledový stav – pouze zdroje
Zemědělského závodu – bez PHC
D
P
C
1
3
0
28,8
28,8
1
6
0
27,0
27,0
2
3
0
14,7
14,7
2
6
0
18,6
18,6
3
3
0
27,2
27,2
4
3
0
28,4
28,4
4
6
0
28,4
28,4
5
3
0
31,0
31,0
5
6
0
31,4
31,4
6
3
0
31,9
31,9
6
6
0
32,5
32,5
7
3
0
33,5
33,5
7
6
0
33,5
33,5
8
3
8,8
31,6
31,6
9
3
8,4
38,8
38,8
9
6
8,4
38,9
38,9
10
3
2,9
35,0
35,0
10
6
3,0
35,5
35,5
11
3
0,1
33,8
33,8
11
6
0,4
34,0
34,0
12
3
0
27,2
27,2
12
6
0
28,4
28,4

/Laeq (dB)/
Výhledový stav – pouze zdroje
Zemědělského závodu – s PHC
D
P
C
0
28,7
28,7
0
26,9
26,9
0
14,0
14,0
0
18,3
18,3
0
27,2
27,2
0
28,4
28,4
0
28,4
28,4
0
31,0
31,0
0
31,4
31,4
0
31,9
31,9
0
32,5
32,5
0
33,4
33,4
0
33,4
33,4
2,1
31,4
31,4
2,7
34,7
34,7
3,5
37,4
37,4
0
34,0
34,0
0
34,4
34,4
0
32,7
32,7
0
32,9
32,9
0
27,2
27,2
0
28,2
28,2

Z uvedeného vyhodnocení samotného provozu Zemědělského lihovaru vyplývá, že při
zadaných akustických parametrech zdrojů hluku nelze vyloučit při zohlednění nejistot
vyhodnocení výpočtu možnost překročení limitní hladiny akustického tlaku pro noční
dobu. Proto je ve výše uvedené tabulce provedeno porovnání akustické situace
v noční době bez protihlukového opatření a s doporučeným protihlukovým valem.
V následující tabulce je provedeno porovnání hladin akustického tlaku v denní době
z hlediska stávajícího a výhledového stavu, a to bez řepné kampaně a se řepnou
kampaní.
Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu - výpočtová oblast č.1 – den
(D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12

3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6

/Laeq (dB)/
Stávající stav bez
řepné kampaně
D
55,6
55,6
59,5
59,5
58,1
58,8
58,8
56,1
56,1
57,8
57,8
59,3
59,3
48,2
54,3
54,3
55,7
55,7
55,7
55,7
58,9
58,9

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
55,6
55,6
59,5
59,5
58,1
58,8
58,8
56,1
56,1
57,8
57,8
59,3
59,3
48,2
54,3
54,3
55,7
55,7
55,7
55,7
58,9
58,9

/Laeq (dB)/
Stávající stav s
řepnou kampaní
D
62,4
62,4
66,6
66,6
64,4
64,8
64,8
61,7
61,7
59,3
59,4
60,7
60,7
55,6
62,3
62,3
63,9
63,9
63,8
63,8
67,1
67,1

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
62,4
62,4
66,6
66,6
64,4
64,8
64,8
61,7
61,7
59,3
59,4
60,7
60,7
55,6
62,3
62,3
63,9
63,9
63,8
63,8
67,1
67,1
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/Laeq (dB)/
Výhledový stav bez
řepné kampaně s
PHC
D
P
C
56,4 32,0
56,4
56,4 31,2
56,4
59,8 14,4
59,8
59,9 18,9
59,9
58,7 29,9
58,7
60,0 30,3
60,0
60,0 30,4
60,0
57,2 33,8
57,2
57,2 34,0
57,2
58,0 34,6
58,0
58,0 34,9
58,0
59,4 36,7
59,5
59,4 36,7
59,5
47,4 31,7
47,5
54,6 32,9
54,7
54,7 35,5
54,7
56,1 32,2
56,1
56,1 32,9
56,1
56,0 30,0
56,0
56,1 30,5
56,1
59,3 23,5
59,3
59,3 25,4
59,3

/Laeq (dB)/
Výhledový stav s
řepnou kampaní s
PHC
D
P
C
62,5
32,0 62,5
62,6
31,2 62,6
66,7
14,4 66,7
66,7
18,9 66,7
64,5
29,9 64,5
65,2
30,3 65,2
65,2
30,4 65,2
62,0
33,8 62,0
62,0
34,0 62,0
59,5
34,6 59,5
59,5
34,9 59,5
60,7
36,7 60,7
60,7
36,7 60,7
55,0
31,7 55,0
62,4
32,9 62,4
62,4
35,5 62,4
63,9
32,2 63,9
64,0
32,9 64,0
63,9
30,0 63,9
63,9
30,5 63,9
67,2
23,5 67,2
67,2
25,4 67,2
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Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že mimo řepnou kampaň již ve stávajícím
stavu u většiny modelově zvolených výpočtových bodů se hladiny akustického tlaku
pohybují na hodnotou hygienického limitu pro denní dobu 55 dB, není však překročen
limit s korekcí na starou zátěž (65 dB pro denní dobu). V období řepné kampaně
potom dochází k výraznějšímu nárůstu hladin akustického tlaku u většiny modelově
zvolených výpočtových bodů, přičemž u některých výpočtových bodů lze predikovat i
překročení limitu s uplatněním staré ekologické zátěže.
Z výpočtů je dále patrné, že při porovnání stávajícího a výhledového stavu bez řepné
kampaně nepředstavuje vyvolaná doprava v denní době terénním měřením
zaznamenatelnou změnu akustické situace v zájmovém území podél přepravních tras.
Obdobný závěr lze vyslovit i pro období řepné kampaně. Protože však v tomto období
řepné kampaně jsou v denní době překračovány limitní hladiny při uplatnění korekce
na starou zátěž, zpracovatelský tým oznámení doporučuje organizovat v případě
realizace záměru zemědělského lihovaru jeho zásobování obilím v době řepné
kampaně pouze po železnici s vyloučením nákladní automobilové dopravy.
V následující tabulce je provedeno porovnání hladin akustického tlaku v noční době
z hlediska stávajícího a výhledového stavu, a to bez řepné kampaně, protože dle
předaných podkladů doprava související s provozem cukrovaru není realizována
v noční době.
Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu - výpočtová oblast č.1 – noc, výhled
s protihlukovým opatřením
(D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12

3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6
3
3
6
3
6
3
6
3
6

/Laeq (dB)/
Stávající stav
D
P
C
48,4
0
48,4
48,5
0
48,5
51,1
0
51,1
51,1
0
51,1
50,1
0
50,1
51,0
0
51,0
51,1
0
51,1
50,5
0
50,5
50,6
0
50,6
57,3
0
57,3
57,3
0
57,3
59,0
0
59,0
59,0
0
59,0
42,9
0
42,9
46,9
0
46,9
46,9
0
46,9
47,4
0
47,4
47,5
0
47,5
47,5
0
47,5
47,5
0
47,5
50,3
0
50,3
50,3
0
50,3

/Laeq (dB)/
Výhledový stav
D
P
C
49,0
28,7 49,1
49,1
26,9 49,1
51,4
14,0 51,4
51,5
18,3 51,5
50,6
27,2 50,7
52,1
28,4 52,1
52,1
28,4 52,1
51,1
31,0 51,2
51,2
31,4 51,2
57,4
31,9 57,4
57,4
32,5 57,4
59,1
33,4 59,1
59,1
33,4 59,1
39,9
30,9 40,4
46,5
34,5 46,8
46,7
37,3 47,2
47,6
33,8 47,8
47,7
34,3 47,8
47,6
32,5 47,8
47,7
32,7 47,8
50,7
27,0 50,7
50,7
28,0 50,7

Z výše uvedeného porovnání stávajícího a výhledového stavu lze vyslovit závěr, že při
realizaci navrženého protihlukového opatření nedojde v noční době k průkazné změně
akustické situace u zvolených výpočtových bodů v hodnocené výpočtové oblasti č.1.
Výpočtová oblast č.2

V následujících tabulkách je provedeno porovnání změn akustické situace v souvislosti
s posuzovaným záměrem ve výpočtové oblasti č.2.
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Tab.: Stávající stav – den
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
3
4
4

3
6
3
6
3
6
3
6

/Laeq (dB)/
Stávající stav bez řepné kampaně
D
P
C
57,6
0
57,6
57,6
0
57,6
57,4
0
57,4
57,4
0
57,4
62,0
0
62,0
62,0
0
62,0
61,0
0
61,0
61,0
0
61,0

/Laeq (dB)/
Stávající stav s řepnou kampaní
D
P
C
63,7
0
63,7
63,7
0
63,7
63,4
0
63,4
63,4
0
63,4
68,1
0
68,1
68,1
0
68,1
67,1
0
67,1
67,1
0
67,1

Tab.: Výhledový stav – den
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
3
4
4

3
6
3
6
3
6
3
6

/Laeq (dB)/
Stávající stav bez řepné kampaně
D
P
C
58,2
0
58,2
58,2
0
58,2
58,0
0
58,0
58,0
0
58,0
62,7
0
62,7
62,7
0
62,7
61,6
0
61,6
61,6
0
61,6

/Laeq (dB)/
Stávající stav s řepnou kampaní
D
P
C
63,8
0
63,8
63,8
0
63,8
63,6
0
63,6
63,6
0
63,6
68,3
0
68,3
68,3
0
68,3
67,2
0
67,2
67,2
0
67,2

Tab.: Stávající stav – noc
Výp. bod

výška (m)

1
1
2
2
3
3
4
4

3
6
3
6
3
6
3
6

/Laeq (dB)/
Stávající stav bez řepné kampaně
D
P
C
49,4
0
49,4
49,4
0
49,4
49,2
0
49,2
49,2
0
49,2
53,9
0
53,9
53,9
0
53,9
52,9
0
52,9
52,9
0
52,9

/Laeq (dB)/
Stávající stav bez řepné kampaně
C
P
C
50,1
0
50,1
50,1
0
50,1
49,8
0
49,8
49,8
0
49,8
54,5
0
54,5
54,5
0
54,5
53,5
0
53,5
53,5
0
53,5

Z hlediska výpočtové oblasti č.2 je patrné, že při běžném provozu nebude znamenat
navýšení dopravy související s provozem Zemědělského lihovaru Vrbátky terénním
měřením prokazatelnou změnu akustické situace při běžném provozu jak v denní, tak i
v noční době. Ani v období řepné kampaně nepředstavuje vyvolaná doprava
související se záměrem výraznější změnu v akustické situace u vybraných
výpočtových bodů, avšak vzhledem k počáteční akustické situaci, která je zřejmě nad
limitem s uplatněním korekce pro starou zátěž, se neukazuje jako vhodné zatížit území
další vyvolanou dopravou. Proto je doporučeno v období řepné kampaně obdobně
jako ve výpočtové oblasti č.1 vyloučit zásobování areálu TNA a v tomto období
maximálně využívat dopravu železniční.
Na základě výše uvedených skutečností lze pro další projektovou přípravu formulovat
následující závěry pro etapu výstavby a provozu:
Etapa výstavby

Na úrovni předkládaného oznámení dokumentace sice lze specifikovat rozhodující
zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je
vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Pro další projektovou
přípravu jsou formulována následující doporučení:
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• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami
• v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

na zařízení stavenišť

Etapa provozu

Vyhodnocení akustické situace v zájmovém území prokazuje, že samotný provoz
Zemědělského lihovaru by mohl znamenat u nejbližších objektů obytné zástavby
překračování základního hygienického limitu pro noční dobu s odkazem na nejistotu
vyhodnocení výsledků výpočtů akustické situace v zájmovém území. Proto je
doporučeno ve směru k místní části Štětovice vybudování zemního valu o výšce 4 m.
Ve vztahu ke stacionárním zdrojům hluku lze doporučit respektování následujících
opatření do další projektové přípravy:
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku
• podél areálu závodu ve směru k místní části Štětovice vybudovat zemní val o výšce 4 m; tento
val ozelenit

Vzhledem ke skutečnosti, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na akustickou
situaci bylo provedeno na základě údajů sčítání dopravy na komunikačním systému
v roce 2000 navýšené příslušnými růstovými koeficienty, což nemusí v době
předpokládaného uvedení záměru do provozu představovat aktuální dopravní zátěž,
lze v případě realizace záměru doporučit respektování následujících doporučení:
•

pro zjištění počáteční akustické situace v zájmovém území ve vztahu ke zvoleným dopravním
trasám provést před zahájením provozu bioethanolového závodu měření počáteční akustické
situace spojené s dopravně inženýrským průzkumem; po zahájení provozu bioethanolového
závodu uvedené měření zopakovat (pro měření zvolit období předzásobení závodu); výběr
měřících míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

•

organizovat zásobování bioetanolového závodu takovým způsobem, který vyloučí dovoz
obilí nákladními automobily v období řepné kampaně; v tuto dobu zajišťovat zásobování
s využitím železniční dopravy

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze
vliv záměru označit za malý, protože vlastní provoz při respektování provozních řádů
nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půdy a vody. Kontaminace půd v etapě
výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách
předkládaného oznámení.
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Používání chemických látek a přípravků

Při provozu výrobny bioethanolu se budou používat chemické látky a chemické
přípravky, které podléhají režimu zákona číslo 356/2003 Sb. o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004
Sb. Na provozovatele zařízení se budou vztahovat ustanovení tohoto zákona, a to jak
pro výrobce (výroba bioethanolu), tak i pro spotřebitele. V rámci výroby bioethanolu se
bude používat celá řada chemických látek a přípravků, které podléhají režimu tohoto
zákona (kyselina sírová, hydroxid sodný, amoniak, močovina denaturační přípravky,
některé druhy enzymů apod.). Kromě těchto základních surovin mohou podléhat
režimu tohoto zákona i některé látky a přípravky používané při údržbě zařízení jako
např. některé oleje, tuky, nátěrové hmoty, odmašťovací přípravky, většina přípravků ve
sprejích apod.
Většina kapalných chemických látek se bude skladovat v zásobnících. Tyto zásobníky
budou řešeny buď jako dvouplášťové s kontrolou meziprostoru nebo jako
jednoplášťové, které budou umístěny v nepropustné havarijní jímce příslušného
objemu. Chemické látky a chemické přípravky s menším ročním obratem budou
skladovány v přepravních obalech, převážně sudech nebo kontejnerech ve skladech,
které budou mít nepropustnou podlahu vyspádovanou do havarijní bezodtokové jímky.
Provozovatel si do zahájení zkušebního provozu zajistí zejména:
♦ činnost autorizované osoby
♦ vypracování bezpečnostního listu bioethanolu
♦ v rámci prvních dodávek chemických látek a přípravků bezpečnostní listy těchto látek a
přípravků, event. prohlášení výrobce nebo dovozce, že tyto látky a přípravky nepodléhají
režimu zákona o chemických látkách a přípravcích
♦ vedení evidence chemických látek a přípravků

Výše uvedené nezbytné podklady jednoznačně vyplývají z příslušného zákona, a proto
není nutné uvedené požadavky formulovat jako doporučení předkládaného oznámení.
Prevence závažných havárií

Vztah uvažovaného záměru k zákonu č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění zákona
č. 82/2004 Sb. – úplné znění dle zákona č. 349/2004 Sb. bude upřesněn v projektu pro
stavební řízení a to z následujících důvodů:
-

-

jedním z rozhodujících údajů bude skladovací kapacita vyrobeného bioethanolu.
V rámci předkládaného oznámení jsou uvažovány dva zásobníky o objemu 2 x
3500 m3. Záměr bude podléhat dikci zákona 353/1999 Sb. v platném znění bez
ohledu na další množství vybraných chemických látek.
v rámci zpracování tohoto oznámení nebyly konkrétně specifikovány denaturační
přípravky a složení některých dalších látek, které budou v technologii bioethanolu
používány (chemikálie na čištění odpadních vod, úprava oxidu uhličitého apod.) a
jejich skladovací kapacity. Nelze proto zcela jednoznačně určit, které z těchto látek
budou vykazovat nebezpečné vlastnosti, uvedené v tabulce II přílohy 1 zákona
349/2004 Sb. a jejichž skladovací kapacity bude nutno zohlednit při výpočtu
celkového množství.

V rámci projektu pro stavební řízení bude upřesněna specifikace jednotlivých surovin a
jejich množství.
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Předběžná analýza havarijních rizik

Předběžná analýza rizik výroby bioethanolu v lokalitě Vrbátky je řešeno v samostatné
příloze č.3 předkládaného oznámení.
Z bezpečnostního hlediska představuje provozování bioethanolového závodu tak jako
každá průmyslová činnost jisté riziko. Možné problémy lze shrnout do následujících
potenciálních zdrojů rizika :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Existence explosivního obilného prachu při skladování pšenice
Samovznícení skladované pšenice
Možnost tvorby explosivní prachovzdušné směsi během suchého mletí ve
šrotovnících
Existence explosivních par etanolu v celém procesu od fáze fermentace až po jeho
skladování
Sušení výpalků je spojeno s rizikem exploze prachovzdušné směsi
Velká denní zádrž hořlaviny I.třídy v destilačním zařízení
Velkoobjemové skladování hořlavin I. třídy (2 x 3500 m3 denaturovaného lihu, 2 x
100 m3, 1 x 150 m3 na vedlejší hořlavé produkty a 3 x 100 m3 na denaturační
přísady)
Tvorba bioplynu a jeho skladování v zásobníku 30 m3 (přetlak 3 kPa)
Výroba páry a el. energie

Jisté riziko, především z hlediska kontaminace vnějšího prostředí a zasažení
dýchacího traktu obsluhy, představují úlety prachu z dopravních tras, procesních
aparátů, kdy by nemělo docházet k usazování tohoto prachu ve výrobně apod.
Kromě této komplikace, dané manipulací s obilím, moukou popř. se sušenými
produkty, nehrozí v těchto fázích zpracování dle dosavadních znalostí a zkušeností
bezprostřední nebezpečí požáru, výbuchu, budou-li realizována adekvátní aktivní a
pasivní preventivní opatření. Samovznícení skladovaného obilí lze zabránit (inertizací
sila dusíkem, CO2) a dále především důslednou vstupní kontrolou kvality přijímaného
obilí (nesmí být plesnivé, vlhké, kontaminované dalšími organickými látkami apod.). Do
sila nesmí vnikat skrz plášť nebo odvzdušněním dešťové srážky, kondenzovat
vzdušná vlhkost apod.
Specifická situace je v uzlu sušení, kde dochází během sušení k rozvíření jemných
částic ve vnitřním prostoru sušárny, což významně zvyšuje nebezpečí vzniku požáru a
exploze disperzní směsi výpalků ve směsi se vzduchem po eventuálním nasátí
vzduchu během procesu sušení.
Posuzování bezpečnosti sušení a mletí obilí je závislé především na :
§
§
§
§
§
§
§
§

omezené možnosti kontroly koncentrace rozvířeného prachu v sušárně,
velikosti prachových částic (malé částečky dosahují teploty zážehu dříve než velké,
a proto jsou určující složkou pro hodnotu teploty zážehu)
stupni fluidizace prachové disperze,
obsahu kyslíku v prachovzdušné disperzi,
přítomnosti iniciačních zdrojů (horká plocha, jiskra, samovznícení, atd),
tepelné vodivosti okolní atmosféry
způsobu přenosu a odvodu tepelné energie,
termické stabilitě prachu a jeho odolnosti vůči samovznícení s přechodem do
tepelného výbuchu.
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Ročně dochází v ČR k několika desítkám případů explozí prachu. Např. v letech 1967
– 1972 došlo během pěti let asi k 325 výbuchům prachů. Tento trend se nezměnil ani
po roce 1989 – viz uhelné doly, truhlárny a pily, textilky, obilná sila, škrobárny Amylon, pivovary, chemické podniky atd. Po výbuchu prachu často dochází
k následným požárům, jejichž důsledky mohou být v některých případech závažnější
než důsledky primární exploze.
Jisté problémy se mohou vyskytnout v sekci ČOV, kde bude produkován bioplyn
s jistým obsahem sulfanu. Produkovaný bioplyn je veden z IC reaktoru na odsiřovací
zařízení za účelem odstranění sulfanu, který by jinak způsoboval provozní problémy
v navazujících zařízení a ve spalinách tvořil vysoké emisní koncentrace oxidu
siřičitého. Vysoký obsah sirovodíku v neodsířeném bioplynu je způsoben vysokým
obsahem síry ve vstupních médiích.
Po odsíření bioplyn obsahuje 75 – 80% methanu 20 - 25 % oxidu uhličitého a zbytek
řádově v desetinách procent vodík a sirovodík a dusík., tzn. jde o extrémně hořlavý
plyn. Maximální obsah kyslíku v tomto bioplynu nesmí překročit cca 14% - jinak hrozí
jeho exploze.
Základními rizikovými
technologií jsou:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

provozními

soubory

přímo

spojenými

s bioethanolovou

skladové hospodářství obilí
mletí obilí
fermentace
destilace a dehydratační odvodnění etanolu na molekulárních sítech nebo
pervaporací
provozní denní nádrže na destilovaný etanol
zpracování odpadní vody v BČOV s produkcí bioplynu
sušení
skladování vyrobeného etanolu , popř. jeho vedlejších hořlavých kapalných
směsí + skladování denaturačních přísad
stáčení a expedice vyrobeného bioethanolu v železničních cisternách

Úvodní posouzení základních výrobních souborů výroby bioethanolu v lokalitě Vrbátky
bylo provedeno podle metodiky ILO Geneva : “Major hazard control - A practical
manual“ pro následující nejrizikovější provozní soubory :
§ mletí obilí
§ fermentace
§ destilace a odvodnění etanolu na molekulárních sítech, popř. pervaporace
§ provozní mezinádrže na destilovaný etanol
§ sušení
§ skladování vyrobeného etanolu a vedlejších hořlavých produktů (VHP) v úložišti
§ skladování denaturační přísad.
Metoda rychlé klasifikace rizik (Rapid Ranking Method) na základě vypočtených
indexů - hořlavosti a výbušnosti ( F ) a indexu toxicity ( T ) klasifikuje zařízení
(prvky,uzly, a pod) do 3 rizikových kategorií (viz příloha č.3 předkládaného oznámení).
Další použitá metoda Dow Fire & EI systém vychází z objektivního zhodnocení velké
báze historicky doložených reálných požárů, explozí a možné reaktivity zařízení a jeho
obsahu. Účelem metody Dow Fire & EI systém je :
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§
§
§
§
§

kvantifikovat očekávané škody možným požárem a explozí
identifikovat zařízení, které by pravděpodobně rozhodujícím způsobem vedlo ke
vzniku či eskalaci nehody
posoudit možnost ztráty kontroly nad procesem
vyzdvihnout efektivitu preventivních protipožárních zařízení na snížení škod
komunikovat pomocí Dow F & EI systému s řídícím managementem

Metodou Dow F & EI systém byly analyzovány detailněji nejrizikovější provozní
soubory – destilace etanolu a jeho odvodnění + skladování NL s cílem získat v této
etapě kvalifikovanější představu o bezpečnosti navržené technologie (viz podrobněji
příloha č.3 oznámení).
Pro indikaci a výběr rizikových zařízení, která nejvíce přispívají k riziku, byla vyvinuta
pro priorizaci rizika kvantitativní, tzv. selektivní metoda. Metoda je popsána
v publikaci TNO „Purple Book“.
Vlastní postup dle této metodiky lze popsat takto :
1. Objekt/podnik se rozdělí na nezávislá zařízení.
2. Nebezpečnost každého zařízení se stanoví na základě množství látky, provozních
podmínek a vlastností nebezpečných látek. Indikační číslo A vyjadřuje míru
skutečné nebezpečnosti zařízení.
3. Nebezpečnost zařízení se stanovuje pro množinu bodů v okolí objektu na úrovni
plotu podniku, nejbližších cizích subjektů, obytné zóny apod. Nebezpečnost
zařízení na jistou vzdálenost se stanoví na základě známého indikačního čísla A
pro látky hořlavé, toxické nebo výbušné v relaci ke vzdálenosti mezi posuzovaným
bodem a zařízením. Míra nebezpečí v posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty
selektivního čísla S (SF, ST nebo SE).
4. Jednotky/zařízení jejichž relativní hodnoty selektivního čísla SF jsou zpravidla ≥ 1
se podrobují kvantitativní analýze QRA.
Výsledky analýzy rizik

Byla provedena předběžná kvalitativní analýza rizik výroby bioetanolu v lokalitě
Vrbátky. Výsledky předběžné analýzy rizik lze shrnout následovně :
1) Z hlediska zákona 353/1999Sb. a jeho novelizace 349/2004 projektovaná výroba
bioetanolu v lokalitě Vrbátky v současné konstelaci bude zařazena do systému
prevence závažných havárií, neboť splňuje z hlediska fixních i mobilních kapacit limity
pro kategorii „A“ a stanovuje povinnost provozovatele zpracovat „Bezpečnostní
program prevence vzniku závažných havárií..“
2) Provedenou kvalitativní analýzou bylo zjištěno, že pouze vlastní destilace etanolu a
jeho odvodňování náleží do kategorie II až III – nejvyššího rizika, především z hlediska
nebezpečí požáru a exploze.
3) Pravděpodobnost vzniku závažné nehody na zařízení byla stanovena na základě
dat (Purple Book apod.) pro havarijní scénář na max. 1.10-7 nehody/rok, tj. hodnocení
možnosti vzniku závažné nehody je charakterizováno jako – „velmi málo
pravděpodobné “.
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4) Skladování etanolu v zásobníkách na provoze, skladování vyrobeného etanolu,
denaturantu a vedlejších hořlavých produktů v úložišti náleží do kategorie II středního
rizika. Ostatní provozní soubory jsou zařazeny do kategorie I – nejnižšího rizika.
5) V dalším kvalitativním vyhodnocení byly metodikou Dow F & EI systém posuzovány
detailněji nejrizikovější provozní soubory :
– destilace a odvodňování,
- skladování etanolu, denaturantu a vedlejších hořlavých produktů,
kde byly vyhodnoceny možné dosahy havárie při ztrátě kontroly nad řízením procesu.
Dojde-li při fatální havárii k totální ztrátě kontroly nad technologickým procesem, mohlo
by být destruktivními účinky havárie ohroženo okolí havarovaného zařízení v okruhu
12 – 18 m.
6) Z provedeného vyhodnocení pomocí selektivní metody (Purple Book) je zřejmé, že
kvantitativní analýze QRA má být podrobeno velkoobjemové skladování etanolu
v úložišti a výrobna destilovaného bioetanolu. Nejblíže k úložišti bioetanolu (SO 08) je
100 m vzdálený cukrovar Vrbátky, dále cca 130 m železniční trať ČD, které mohou být
efekty havárie částečně ohroženy. Obytná zástavba obce Vrbátky je v bezpečné 300
m vzdálenosti od úložiště. Hlavní výrobní objekt (SO 06) s destilační sekcí je 250m od
objektů cukrovaru, 450m od obce Vrbátky a 500 m od obce Štětovice, což z hlediska
prevence rizik a přenosu odpovídá požadavkům.
7) K výraznému omezení možných škod dojde, budou-li při projekci a instalaci zařízení
respektovány požadavky, které budou snižovat možnost ztráty kontroly nad procesem
tak, jak je deklaruje projektant. Z provedeného posouzení možnosti ztráty kontroly nad
řízením výroby bioetanolu příspěvkovou metodikou American Institute of Chemical
Engineers je zřejmé, že realizace opatření doporučených pro finální projekci zásadním
způsobem sníží nejen možnost ztráty kontroly nad řízením bioprocesu, ale i možné
aktuální maximální škody až na cca 36% původní úrovně.

Přestože možnost vážných havárií na zařízení výroby bioethanolu v lokalitě Vrbátky je
hodnocena jako málo až velmi nepravděpodobná, lze v rámci prevence havárií
navrhnout následující opatření, která jsou současně formulována jako doporučení do
další projektové přípravy záměru :
•

zvážit snížení množství skladovaného bioethanolu na 1/2, tj. použít ke skladování
bioethanolu 2 nádrže po cca 1800 m3, které by měly z hlediska rozumné logistiky stačit;
výrobní závod pak nebude zařazen podle zákona 349/2004Sb. do skupiny „A“, tj. bude muset
být provedeno posouzení pouze podle nařízení vlády č. 406/2004Sb.

•

úložiště bioetanolu (SO 08) a HVO (SO 06) umístit v rámci prevence rizik vzniku ZH do
vzdálenosti min. 250-300m od obytné zástavby, cukrovaru a tratě ČD. V rámci tohoto
posouzení může dojít i k internímu posunu „SO 11-Sušení výpalků“ do bezpečnější
vzdálenosti od úložiště (nyní je vzdálenost pouze cca 60m)

•

maximální obsah kyslíku v bioplynu vzhledem k obsahu oxidu uhličitého nesmí překročit cca
14% - jinak hrozí jeho exploze.

•

odstraňovat úsady hořlavého a výbušného prachu v provoze (prevence sekundární exploze
rozvířeného prachu), např. pomocí průmyslového vysavače.

•

zpracovat algoritmus okamžitého odstavení mlýnu, sušárny, destilačních kolon, sušiče
etanolu apod. při vzniku anomálních jevů během řízení technologického procesu.
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•

zajistit při realizaci projektu efektivní odventilování možné vnitřní exploze, přetlaku přes
odlehčovací aparáty v uzlech, kde hrozí potenciální nebezpečí exploze (mlýn, sušárna).

•

provádět pravidelné vymývání a čistění zařízení, aby se nemohly v zařízení vytvořit
karbonizačními procesy iniciační pyroforické vrstvy oxidů či sirníků železa apod., popř.
samoiniciační vrstvy biomateriálu.

•

elektroinstalace, EPS a prvky ASŘTP musí splňovat bezpečnostní požadavky norem EN a
ČSN a ATEX.

•

jako preventivní opatření realizovat již ve fázi výstavby bioethanolové jednotky ochranu
destilace takovým stavebním řešením střech, pater apod., aby nemohlo dojít za provozu
destilační jednotky k jejímu ohrožení pádem těžkých stropních, střešních nebo jiných
konstrukčních dílů.

•

na střechách okolních objektů, kde hrozí nebezpečí exploze par etanolu, nepoužívat těžké
ocelové trapézové plechy, které by mohly při rozletu trosek ohrozit aparáty a trasy destilace.

•

provést kvalifikované posouzení vnějších vlivů dle EN a ČSN před uvedením jednotky do
provozu a splnit nařízení vlády č. 406/2004Sb.

Vzhledem k tomu, že v této fázi procesu EIA ještě nebyly známy všechny detaily
týkající se konečné skladby technologického zařízení, detaily technologického vedení
procesu, prvků MaR, SHZ atd., nemohla být provedena kvantitativní analýza rizik, a
proto je doporučeno toto zohlednit v navazující procesní analýze rizika v návaznosti
na požadavky zákona ČR č. 349/2004Sb. a NV č.406/2004 o ochraně před výbuchem
ve fázi finálního projektu výroby bioethanolu v lokalitě Vrbátky.
Na základě provedené předběžné analýzy rizik lze doporučit při respektování
navržených opatření realizovat výrobu bioethanolu v lokalitě Vrbátky.
Hodnocení zdravotních rizik

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr probíhající v rámci zjišťovací řízení,
může být základní posouzení zdravotních rizik souvisejících s posuzovaným záměrem
zpracováno samotnými řešitelským týmem předkládaného oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik – vliv imisní a hlukové zátěže

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší.
Z hlediska potenciálního zdravotních rizika jsou proto vyhodnoceny výsledky hlukové a
rozptylové studie, které uvádějí předpokládanou hlukovou zátěž ze stacionárních
zdrojů prodejny i ze související dopravy a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného
aerosolu frakce PM10 a benzenu, jakožto hlavních škodlivin z dopravy a spalování
zemního plynu. Je přitom použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk
Assessment), využívající postupy zpracované Americkou agenturou pro ochranu
životního prostředí (US EPA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ze kterých
vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR
k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č.184/1999 Sb., kterou se stanoví
postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka a
metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR.
Metoda hodnocení zdravotních rizik je využívaná především při přípravě podkladů ke
stanovení přípustných limitů škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak
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z hlediska ochrany zdraví hodnotit expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny
závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Standardní postup hodnocení zdravotního rizika zahrnuje čtyři základní etapy:
1. Identifikace nebezpečnosti - výběr látek k hodnocení a zpracování souhrnu informací o
jejich nebezpečných vlastnostech pro lidské zdraví a podmínkách, za kterých se mohou
uplatnit.
2. Charakterizace nebezpečnosti - stanovení referenčních hodnot, vycházejících ze známého
vztahu dávky a účinku, které dále umožní provést kvantitativní odhad míry rizika.
3. Hodnocení expozice - zjištění konkrétní míry expozice hodnoceným látkám u dané
populace včetně identifikace zvláště citlivých a ohrožených skupin populace.
4. Charakterizace rizika – kvalitativní nebo kvantitativní vyjádření podstaty a míry zdravotního
rizika v konkrétním případě exponované populace jako pravděpodobnosti možného
zdravotního poškození.

Neopomenutelnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot, kterými je každé
hodnocení rizika zatíženo a které je třeba vzít do úvahy při posouzení a řízení rizika.
Zdravotní riziko imisí škodlivých látek v ovzduší – Identifikace a charakterizace
nebezpečnosti
Výběr látek – hlavními škodlivinami z dopravy a z energetických a technologických
zdrojů znečišťování ovzduší jsou oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, frakce PM10
a benzen.
OXID DUSIČITÝ(NO2)

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny emitované do ovzduší při
spalovacích procesech. Ve většině případů je emitován převážně oxid dusnatý, který
je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý, který je zdravotně podstatně
významnější.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě
páchnoucí. Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 µg/m3,
při zvýšení koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.
Konverzní faktor : 1 ppm NO2 = 1880 µg/m3.
Přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4
µg/m3, v městských oblastech dosahují hodnot desítek µg/m3. V ovzduší 22 měst
monitorovaných hygienickou službou se roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého
v letech 2001 - 2002 pohybovaly v rozmezí od 19 do 43 µg/m3.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou
být dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Jako zdroj
emisí se zde uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů.
Oxid dusičitý vykazuje při inhalační expozici významné akutní i chronické zdravotní
účinky. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost
respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických
obtíží.
V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní
nebo teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné
výsledky a neumožňují jednoznačný závěr.
Při pokusech u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě zhoršení
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plicních funkcí a zvýšení dráždivosti dýchacích cest u zdravých osob projevují až při
vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní účinky u citlivých
skupin populace, jako jsou bronchitici a zejména astmatici.
Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) považuje WHO koncentraci kolem 400 µg/m3, která u
astmatiků při krátkodobé expozici způsobuje mírné zhoršení plicních funkcí a zvyšuje
dráždivost dýchacích cest. Do klinických studií a experimentů ovšem nejsou
zařazování osob s těžší formou plicních onemocnění. Při odvození krátkodobé imisní
koncentrace z hodnoty LOAEL byl proto použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová
1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3.
Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější kvantitativních
vztahy mezi expozicí a účinkem byly proto odvozeny ze studií vycházejících
z expozice ve vnitřním prostředí.
Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u
kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 %
nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém
zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu
dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3 nebo možná vyšší. Toto zjištění je významné,
neboť opakované respirační infekce u dětí představují zvýšené riziko poškození plic
v pozdějších letech. Studie u menších dětí nebo u dospělé populace statisticky
významný vliv na respirační nemocnost v souvislosti s expozicí NO2 ve vnitřním
prostředí neprokázaly.
V řadě studií byl zjištěn vyšší výskyt respiračních příznaků u dětí různého věku
v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou.
V některých velkých městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové
koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo hospitalizací u astmatiků.
I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň
ve vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při
dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75 µg/m3 nebo
vyšší.
Jako doporučenou limitní průměrnou roční koncentraci NO2 stanovila Světová
zdravotnická organizace hodnotu 40 µg/m3, která byla odvozena z výše zmíněné
meta-analýzy studií účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě
nejnižší výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a navýšení o 28 µg/m3, při kterém již bylo
zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %. Zdůrazňuje přitom však fakt, že
nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici
prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla [6].
V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná
koncentrace 200 µg/m3 s mezí tolerance 80 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40
µg/m3 s mezí tolerance 16 µg/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak,
aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty. Pro sumu oxidů dusíku NOx platí od roku
2002 imisní limit 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu ekosystémů.
Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ
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č.6/2002 jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci
100 µg/m3.
OXID SIŘIČITÝ – SO2

Oxid siřičitý je též klasickou složkou znečištění ovzduší v důsledku činnosti člověka,
zejména spalování fosilních paliv. Je to bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno
rozpustný ve vodě. Prahová úroveň zápachu SO2 je několik tisíc µg/m3. V ovzduší oxid
siřičitý podléhá oxidaci na oxid sírový, kyselinu sírovou a sulfáty, tvořící hlavní podíl
kyselé složky pevného a kapalného aerosolu. Z ovzduší je oxid sírový a produkty jeho
oxidace odstraňován mokrou a suchou depozicí.
Pozaďové koncentrace oxidu siřičitého v neznečištěném ovzduší v odlehlých
oblastech se udávají do 2 µg/m3 průměrné roční koncentrace a do 10 µg/m3
24hodinové průměrné koncentrace. V důsledku změny skladby paliv i emisních zdrojů
a opatření ke snížení emisí v posledních dekádách koncentrace SO2 v ovzduší většiny
vyspělých států významně poklesly. Dle údajů EU (position paper 1997) došlo
v průměru v zemích EU mezi lety 1978 až 1993 k poklesu průměrných ročních
koncentrací SO2 z 55 na 20 µg/m3. U 98percentilu průměrných denních koncentrací
došlo k poklesu z 200 na 60 µg/m3.
Tento klesající trend dále pokračuje a projevuje se i na území České republiky.
Průměrné roční koncentrace SO2 se v roce 2003 pohybovaly ve 26 sídlech ČR, která
jsou zařazena do systému monitorování hygienické služby, v rozmezí od 2,4 µg/m3
v Jihlavě do 22,7 µg/m3 v Mostě. Hodnoty 24 hodinové průměrné koncentrace se
většinou pohybují do 50 µg/m3.
Na rozdíl od oxidů dusíku jsou koncentrace oxidu siřičitého uvnitř budov obvykle
významně nižší, nežli ve venkovním ovzduší. Důvodem je rychlá reakce a absorpce
SO2 na povrchu stěn a zařízení.
V důsledku vysoké reaktivity a rozpustnosti ve vodném prostředí se oxid siřičitý po
vdechnutí absorbuje na povrchu nosní sliznice a sliznice horních cest dýchacích a
neproniká do nižších partií dolních partií dýchacích cest a plic. V kombinaci
s prachovými částicemi, které se uplatňují jako nosič, však může pronikat až do
plicních sklípků.
SO2 má dráždivý účinek na sliznice dýchacích cest. Při vyšší koncentraci dochází
k bronchokonstrikci (zůžení průdušek), zvýšené tvorbě hlenu a zvýšení dechového
odporu. Z dýchacích cest se vstřebává do krve. Vylučování se děje hlavně močí po
biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech.
Akutní účinky oxidu siřičitého se týkají především dýchacího traktu. Vysoké
koncentrace nad 10 mg/m3 mohou vyvolat vážné poškození horních dýchacích cest.
Koncentrace v rozsahu
2,7 mg/m3 způsobují klinické příznaky vyvolané
bronchospasmem u astmatiků. Příznaky nastupují do několika minut po expozici a
zahrnují snížení plicní kapacity, vzestup odporu v dýchacích cestách, kašel a dušnost.
Vůči bronchokonstrikčním účinkům oxidu siřičitého jsou však velmi velké individuální
rozdíly v citlivosti. Udává se, že lidé trpící astmatem nebo atopickou formou alergie,
mohou být vůči oxidu siřičitému asi 10 x citlivější, nežli zdravá populace. Potvrzují to
výsledky některých experimentů s působením relativně nízkých koncentrací SO2 u
dobrovolníků za laboratorních podmínek. Intenzita účinku byla podstatně vyšší při
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zvýšeném objemu dýchání vyvolaném cvičením, kdy se oxid siřičitý dostává do
hlubších partií dýchacího traktu. Akutní účinky nastávají již po několika minutách
expozice a další expozice je nezvyšuje.
Opakované krátkodobé pracovní expozice vysokým koncentracím oxidu siřičitého
kombinované s dlouhodobými expozicemi nižším koncentracím mohou vést ke vzniku
chronické bronchitidy a to zejména u kuřáků.
V reálných podmínkách působí oxid siřičitý vždy jako součást komplexní směsi
znečišťujících látek v ovzduší. Pozornost je věnována především současnému
působení SO2 a částic prašného aerosolu, kde se předpokládá vzájemně potencující
účinek. V mnoha epidemiologických studiích byl potvrzen vztah mezi výší koncentrací
oxidu siřičitého a prašného aerosolu a úmrtností a nemocností na respirační
onemocnění.
OXID UHELNATÝ – CO

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch.
Hlavním zdrojem emisí CO je nedokonalé spalování, např. v automobilech, průmyslu,
teplárnách a spalovnách.
Koncentrace imisního pozadí CO se obecně pohybují v rozmezí 0,06-0,14 mg/m3.
V ovzduší v městských oblastech závisí koncentrace CO na intenzitě dopravy a na
meteorologických podmínkách, mění se značně v závislosti na čase a vzdálenosti od
emisních zdrojů. Průměrná osmihodinová koncentrace ve velkých evropských
městech bývá obvykle pod 20 mg/m3 a hodinová maxima pod 60 mg/m3. Nejvyšší
koncentrace jsou obvykle měřeny poblíž hlavních komunikací.
Vyšší koncentrace mohou být též uvnitř vozidel, v podzemních garážích, tunelech a
dalších prostorách se spalovacími zařízeními bez dostatečné ventilace. Průměrné
několikahodinové koncentrace zde mohou dosáhnout až 115 mg/m3.
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR je znečištění ovzduší CO dlouhodobě sledováno ve 21 oblastech (15
měst a 6 pražských obvodů). V roce 2003 překročila průměrná roční koncentrace CO
hodnotu 1000
µg/m3 pouze ve 4 městských obvodech v Praze. V ostatních
sledovaných sídlech se pohybovala v rozmezí 216-671 µg/m3.
Oxid uhelnatý jako relativně nereaktivní plyn dosahuje i v interiérech bez vlastních
zdrojů koncentrací přibližně stejných jako ve venkovním ovzduší. Mohou zde ale být i
koncentrace mnohem vyšší, pokud jsou v interiéru zdroje jako kouření cigaret, plynové
vaření nebo vytápění bez odtahu. V domech s plynovým vybavením byly naměřeny
nárazové koncentrace až 115 µg/m3. U kuřáků přispívá největším dílem k expozici
oxidu uhelnatému kouření. V prostorách s kuřáky se průměrná 8-hodinová
koncentrace CO z cigaretového kouře pohybuje v rozmezí 23-46 mg/m3.
Oxid uhelnatý neproniká pokožkou, takže jedinou významnou expoziční cestou je
inhalace. Rychle difunduje přes alveolární, kapilární a placentární membrány. Přibližně
80-90 % absorbovaného CO se váže na hemoglobin červených krvinek a vzniká
karboxyhemoglobin (COHb). Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je 200-250 x
vyšší, než ke kyslíku.
Během expozice stabilní koncentraci CO procento COHb nejprve rychle narůstá, po
3 hodinách se začíná vyrovnávat a po 6-8 hodinách expozice dosahuje rovnovážného
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stavu. Vylučování CO z organismu probíhá podle stejných zákonitostí jako příjem,
poločas je v rozsahu 2-8 hodin.
Proto se často imisní koncentrace a limity pro CO vyjadřují jako osmihodinové
klouzavé průměry, neboť tak nejlépe vystihují odpověď lidského organismu a
současně při nízké zátěži v běžném prostředí po dosažení rovnovážného stavu mohou
sloužit i jako 24hodinové koncentrace. Je však třeba upozornit, že tento časový údaj
neplatí pro plod u exponovaných matek, neboť u plodu je poločas eliminace CO
mnohem delší.
Vazba CO s železem hemoglobinu redukuje přenosovou kapacitu krve pro kyslík a
brání uvolňování kyslíku. To je hlavní příčinou tkáňové hypoxie (nedostatku kyslíku) při
expozici nízkým koncentracím CO.
Při vyšších koncentracích se zbytek absorbovaného CO váže na další bílkoviny
obsahující železo, jako je myoglobin, cytochromoxidáza a cytochrom P-450. Afinita
myoglobinu k CO je 30-50x vyšší, než ke kyslíku. Tím dále klesá mezibuněčný
transport kyslíku.
Hypoxie, způsobená oxidem uhelnatým, se nejprve projevuje poruchami funkce
citlivých orgánů a tkání s nejvyšší spotřebou kyslíku, jako je mozek, srdce, kosterní
svalstvo, vyvíjející se plod.
U zdravých mladých lidí bylo jasně prokázáno snížení pracovní kapacity při
maximální fyzické zátěži již při koncentracích karboxyhemoglobimu (COHb) nad 5 %.
V některých studiích bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zkrácení doby
fyzické zátěže do stavu vyčerpání již při koncentracích COHb 3,3 - 4,3 %, ačkoliv
maximální aerobní kapacita přitom nebyla zmenšena.
Hlavní obavy však vyvolává vliv hypoxie na kardiovaskulární systém u citlivých skupin
populace, což jsou zejména pacienti s chronickou anginou pectoris. Objektivní důkazy
o zhoršování příznaků anginy pectoris byly získány již od koncentrace COHb 2,9 %.
Epidemiologické studie naznačují, že expozice CO z kouření a ze znečištěného
ovzduší může přispívat ke kardiovaskulární úmrtnosti a časnému průběhu infarktu
myokardu.
Vliv na neurologické funkce v podobě zhoršené koordinace, snížené pozornosti a
poznávacích schopností byly prokázány u zdravých mladých lidí při koncentraci COHb
nad 5 %.
Endogenní produkce COHb se zvyšuje asi o 20 % během těhotenství. V rovnovážném
stavu je navíc hladina fetálního COHb u plodu asi o 10-15 % vyšší, než u matky. To je
pravděpodobně významné pro dobře známý a pravděpodobně kauzální vztah mezi
kouřením matek během těhotenství a nižší porodní vahou a zpožděným poporodním
vývojem jejich dětí.
Při koncentracích COHb vyšších než 5-10 % může již docházet k selhání mnoha
funkcí a k subjektivním příznakům, jako je bolest hlavy a závratě.
Endogenní produkce CO v lidském těle je důvodem koncentrace COHb v úrovni 0,40,7 % u zdravých lidí. Během těhotenství byla zjištěna u matek zvýšená koncentrace
v rozsahu 0,7-2,5 % COHb.
Hladina COHb u nekuřáků v důsledku endogenní produkce a expozice z prostředí se
pohybuje v úrovni 0,5-1,5 %. V určitých profesí se zvýšenou expozicí jako jsou řidiči,
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dopravní policisté, pracovníci v garážích a tunelech, požárníci aj. může být
dlouhodobá hladina COHb až 5 %, těžcí kuřáci mohou dosáhnout až 10 %.
K ochraně nekuřáků a populace středního až staršího věku s manifestním nebo
latentním postižení srdečních tepen před ataky akutní srdeční ischemie a k ochraně
plodů nekouřících matek před následky hypoxie by dle WHO neměla být překročena
hladina COHb 2,5 %.
Dle Coburn-Foster-Kanovy exponenciální rovnice, která zahrnuje všechny známé
fyziologické proměnné veličiny v příjmu CO, bylo odvozeno, že tato hladina COHb
není překročena ani při lehké a střední tělesné zátěži při dodržení doporučených limitů
max. koncentrace CO 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30
mg/m3 pro 1 hodinu a 10 mg/m3 jako osmihodinový průměr.
Hodnotu maximálního denního osmihodinového průměru koncentrace CO v vnějším
ovzduší 10 mg/m3 uvádí i imisní vyhláškou k zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu uhelnatého ve vnitřním ovzduší pobytových
místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě 5 mg/m3.
PRAŠNÝ AEROSOL – frakce PM10

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím
traktu. Setkáváme se tak s pojmy tuhé znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný
aerosol, polétavý prach, v zahraniční literatuře pak suspendované částice (suspended
particulate matter SPM), celkové suspendované částice (total suspended particles
TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se hlavní význam klade na
zohlednění velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím
traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm,
která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější
respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5
pronikající až do plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové
aparatury, které zachycují částice v určitém rozměrovém rozmezí. Při měření frakce
PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic aerodynamického průměru 10 µm s rychle
narůstajícím záchytem menších částic a naopak rychle klesajícím záchytem částic
s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 –
0,6. Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou
významně lišit podle oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší. V ČR je stanoven
koeficient přepočtu frakce PM10 z TSP v hodnotě 0,8.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový
faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají
specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i
jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak
SO2 , tak i NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné
míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze
spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové
páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve
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znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu
organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a
nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní
účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní
aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich
rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité
z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé
tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné
a vznikají
nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu,
při demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením
prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do
kilometrových vzdáleností.
V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční
koncentrace PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od
venkovských oblastí. Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2002 pohybovaly ve 21 sídlech ČR v rozmezí 18,8–45,6 µg/m3. S výjimkou
Liberce byla ve všech sledovaných sídlech překročena cílového hodnota imisního
limitu 20 µg/m3 platná od roku 2010. Z těchto výsledků je zřejmé, že z klasických
škodlivin v ovzduší je prašný aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových
a bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých
změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci
plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento
proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje
stavem imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením
apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především
z výsledků epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně
určit prahovou koncentraci, která by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším
ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.
Výsledky studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a
výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační
onemocnění v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi
konzistentní.
Světová zdravotnická organizace uvádí ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu
ovzduší v Evropě v roce 2000 jako sumární odhad ze 17 studií denní zvýšení celkové
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úmrtnosti v souvislosti s výkyvem denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74
%.
Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle těchto studií výkyvy denních imisních
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, spotřebou léků
k rozšíření průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např.
kašel), a změnami plicních funkcí.
Jako sumární odhad z různých studií vztažený ke zvýšení denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 WHO uvádí konkrétně zvýšení počtu hospitalizací
z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %, nárůst použití léků k rozšíření průdušek
při astmatických potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a lidí
s podrážděním dolních dýchacích cest o 3.2 %.
Světová zdravotnická organizace proto v doporučení pro kvalitu ovzduší pouze uvádí
tyto vztahy závislosti pro procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů
a doporučené imisní limity pro pevný aerosol nestanovuje a ponechává na zvážení
jednotlivých členských států, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze
stanovit prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo [6].
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým
účinkům pevných částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti
a nemocnosti na respirační onemocnění.
Studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní
zátěží může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních
koncentrací jemných částic 10 µg/m3. Další nedávné studie ukázaly souvislost
dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů u dětí a zhoršením
plicních funkcí u dětí i dospělých. Tyto účinky byly pozorovány již při průměrné roční
koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u pevného aerosolu nenavrhuje ani
dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné
stanovit prahovou koncentraci.
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a
nárůstem prevalence zánětu průdušek u dětí o 29 %.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní
hodnoty PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční
průměrnou koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto
limitní hodnoty byly přijaty i v ČR. Limitní jednohodinová koncentrace PM10 ve vnitřním
ovzduší pobytových místností je stanovena Vyhláškou MZ č. 6/2002 Sb., v hodnotě
150 µg/m3.
BENZEN
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při
pokojové teplotě rychle odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech.
Benzín obsahuje 1-5 % benzenu.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování
z pohonných hmot, cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší

162

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

koncentrace benzenu v ovzduší se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic
pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V atmosféře benzen setrvává
hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci dalších polutantů.
Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být též
vymýván z ovzduší deštěm.
Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Monitoringu HS v roce
2004 pohybovaly v ovzduší 13 sledovaných sídel v rozmezí 0,66 – 4,88 µg/m3. Na
městské monitorovací stanici ČHMÚ v Třinci byla v roce 2004 naměřena průměrná
roční koncentrace 1,4 µg/m3.
Vyšší koncentrace benzenu jsou nalézány ve vnitřním prostředí budov. Průměrné
koncentrace zjištěné hygienickou službou v bytech a mateřských školkách se pohybují
kolem 6 µg/m3, maxima dosahovala až desítek, v extrémních případech stovek µg/m3.
Ukazuje se tak, že ovzduší ve vnitřních prostorách budov je jak z hlediska délky
expozice (lidé zde tráví více času, nežli venku), tak i z hlediska vyšších koncentrací,
významnějším zdrojem expozice, nežli ovzduší venkovní.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se
absorbuje cca 50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen je v
játrech a patrně také v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a
katechol. Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných
vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas benzenu u člověka je asi 28
hodin.
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním
prostředí budov, kde se za hlavní zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální
výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně
představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává
po počáteční stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též
k podráždění kůže a sliznic. Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až
delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu
zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly
též imunologické změny, především pokles lymfocytů a snížená rezistence vůči
infekcím. Přestože benzen přechází přes placentární bariéru, nebyla u něho zjištěna
teratogenita. V experimentu u zvířat byla pozorována fetotoxicita. Epidemiologické
studie u lidí též naznačují možnost reprodukční a vývojové toxicity benzenu, avšak
spolehlivý důkaz o vztahu expozice a účinku neposkytují.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické
myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze.
Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a
lokalizace.
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Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum
rakoviny IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí
do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR1 = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z rozmezí hodnot 4,4x10-6 – 7,5x10-6, odvozených
různými modely z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované
populace.
Novější epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do
3,2 mg/m3 zvýšený výskyt leukémie neprokázaly. Spolu s dílčími poznatky o
mechanismu účinku benzenu to naznačuje, že aplikace bezprahového přístupu při
odvození UCR může vést k nadhodnocení skutečného karcinogenního rizika benzenu.
Pracovní skupina expertů EU, která v roce 1999 vyhodnotila dosavadní postupy a
výsledky hodnocení zdravotního rizika benzenu, dospěla k závěru, že přes uvedené
nejistoty je třeba zachovat bezprahový přístup k hodnocení rizika benzenu, ale přesné
kvantitativní hodnocení rizika provést nelze.
Dospěla však k rozmezí, ve kterém se riziko benzenu pravděpodobně nachází.
Hodnota UCR doporučená WHO (6x10-6) je experty EU považována za horní mez
odhadu rizika, dolní mez hodnoty jednotky karcinogenního rizika byla s použitím
sublineární křivky extrapolace odhadnuta na 5x10-8. Tento rozsah hodnot UCR
znamená, že riziko onemocnění leukémií 1x10-6 by se mělo pohybovat v rozmezí roční
průměrné koncentrace benzenu v ovzduší cca 0,2 – 20 µg/m3 .
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní
hodnotu pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry
karcinogenního rizika pro jednotlivé členské státy.
Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším
ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6
v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3. US EPA uvádí v databázi RBC2 jako
únosnou koncentraci benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6
koncentraci 0,22 µg/m3 .
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou
koncentraci benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být
překračována. Při stanovení tohoto limitu byla vzata do úvahy praktická dosažitelnost s
ohledem na existující imisní zatížení.
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím škodlivin v ovzduší jsou výstupy rozptylové
studie, která modeluje imisní situaci v zájmovém území okolí plánovaného závodu.
1

UCR (Unit Cancer Risk) - Jednotka karcinogenního rizika, vyjadřující karcinogenní potenciál dané látky
3
vztažený při standardním celoživotním expozičním scénáři ke koncentraci v ovzduší 1 µg/m . Je
odvozena ze směrnice karcinogenního rizika.
2
RBC (Risk-based Concentration) - Koncentrace látky ve vodě, vzduchu a půdě, představující při
standardním expozičním scénáři ještě přijatelnou míru rizika toxického nebo karcinogenního účinku.
Nepočítá se s příjmem dané látky jinými expozičními cestami, ani s příjmem jiných podobně působících
látek. Jsou uvedeny v databázi US EPA RBC Tables.
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Rozptylová studie hodnotí rozptylovým modelem SYMOS´97 verze 2003 imisní
příspěvek provozu závodu a související dopravy. Jako emisní zdroje jsou hodnoceny
technologické a energetické stacionární zdroje, plošné zdroje dané pohybem a
transportem vozidel v rámci areálu a liniové zdroje zahrnující železniční vlečku a vnější
příjezdné komunikace podle modelu rozdělení dopravy.
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro rok 2008, tedy pro stav předpokládaný
po zahájení provozu závodu. Výpočet je proveden pro pravidelnou síť referenčních
bodů a dále pro body mimo pravidelnou síť, zohledňující nejbližší obytnou zástavbu
v dotčených obcích. Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace sumy NOx,
oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, suspendovaných částic PM10, a benzenu. Dále jsou
vyhodnoceny i hodinové koncentrace pro NO2, SO2, osmi hodinový klouzavý
aritmetický průměr pro CO a 24 hodinové koncentrace pro PM10 a pro SO2.
Krátkodobé koncentrace jsou podkladem k hodnocení rizika akutních nepříznivých
účinků. Tyto koncentrace však představují maximum, které může být v jednotlivých
výpočtových bodech rozptylové studie teoreticky dosaženo za nejhorších rozptylových
podmínek.
Spolehlivější je výpočet průměrných ročních koncentrací, které jsou podkladem k
hodnocení rizika chronických toxických, event. pozdních (karcinogenních) účinků na
zdraví. Avšak i v případě těchto hodnot je nejistotou zatíženo např. modelování
imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 vedoucí k určitému
podhodnocení, neboť nezohledňuje sekundární prašnost ani druhotný vznik jemné
frakce částic z původně plynných látek v ovzduší.
Kromě příspěvku z posuzovaných zdrojů je při hodnocení zdravotních rizik škodlivin
v ovzduší nezbytné zohlednit i tzv. imisní pozadí, tedy vliv ostatních vzdálených i
bližších emisních zdrojů. Dle Věstníku MŽP 12/2005 nepatří zájmové území do mezi
ty oblasti, které jsou vymezeny jako oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu z hlediska ročního
aritmetického průměru NOx. Stanice AIM v Prostějově udává roční průměr 36,3 µg/m3.
Z hlediska bezpečnosti hodnocení byla jako pozadí pro zájmové území uvažována pro
NOx roční koncentrace 36,3 µg/m3, pro NO2 potom 23,9 µg/m3. Podle údajů nejbližší
monitorovací stanice, kde lze získat údaje o hodinových koncentracích za rok 2004
lze usuzovat hrubým odhadem, že nejvyšší krátkodobé 1hodinové koncentrace za
nepříznivých rozptylových podmínek se pohybují kolem 102 µg.m-3 s 98% kvantilem
těchto hodnot kolem 63,7 µg.m-3.
Z hlediska SO2 je jako pozadí pro zájmové území uvažována z hlediska ročního
průměru koncentrace 5,2 µg.m-3, 24 hodinová kolem do 31 µg.m-3 a hodinová
koncentrace do 76 µg.m-3.
Imisní pozadí CO není v zájmovém území známé, nejbližší měřící stanice v Přerově
udává hodnotu 8 hodinového průměru kolem 3758 µg.m-3, což však vzhledem ke
vzdálenosti nelze považovat za reprezentativní hodnotu.
Imisní pozadí PM10 lze na základě nejbližších stanic AIM odhadovat na úrovni kolem
33 µg.m-3.
Imisní pozadí benzenu v zájmovém území není známé, lze ho z nejbližších měřících
stanic odhadnout na hodnotu kolem 0,7 µg.m-3.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v zájmovém území
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záměru též použit konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže
venkovního ovzduší u nejvíce exponované okolní obytné zástavby a neuvažuje se
pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy z představy
nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší
obytné zástavby.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je kromě nejistoty
spojené s odhadem imisního pozadí i skutečnost, že hodnocené složky imisí patří
k častým a významným škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot
srovnatelných s vnějším ovzduším. Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším
ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při
hodnocení rizika používány.
Charakterizace rizika – klasické škodliviny
K hodnocení rizika nekarcinogenních dráždivých a toxických účinků se v metodologii
hodnocení zdravotních rizik obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard
Quotient),
získaný vydělením zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi
referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře
vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací.U oxidu dusičitého a
suspendovaných částic PM10 však referenční inhalační dávky nebo referenční
koncentrace nejsou stanoveny, neboť u nich nelze na základě současných poznatků
prahovou úroveň expozice spolehlivě stanovit. Důvodem je velký rozsah individuálních
rozdílů v citlivosti vůči účinkům těchto škodlivin u běžné populace, projevující se ve
výsledcích epidemiologických studií, prokazujících účinek i při nízkých expozicích. V
experimentech u dobrovolníků je naopak exponován malý počet relativně zdravých
jedinců, takže jejich výsledky nelze zobecnit na běžnou populaci. Dalším úskalím je
skutečnost, že tyto látky ve vnějším ovzduší nepůsobí izolovaně, nýbrž vždy v
komplexní směsi s mnoha dalšími i sekundárně vznikajícími škodlivinami. Platí to
v plné míře právě u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované koncentrace v ovzduší
zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se podílejí na vzniku
nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic.
Riziko toxických účinků NO2
Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací
oxidu dusičitého je možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou
koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť spolehlivě prokázané první příznaky lehkého
ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části populace, byly zjištěny až při
koncentraci cca 2x vyšší.
Dle výpočtu rozptylové studie by imisní příspěvek z provozu výrobního závodu včetně
související dopravy za nejnepříznivějších rozptylových podmínek mohl dosahovat u
okolní obytné zástavby hodnot v rozmezí 14,25 µg/m3.
Na nejbližší monitorovací stanici je za rok 2004 udáván 98. kvantil maximálních
krátkodobých koncentrací NO2 v hodnotě 52,8 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace
činila 102 µg/m3.
Je tedy zřejmé, že ani za nepříznivých rozptylových podmínek by v zájmovém území
neměly být vlivem imisního příspěvku posuzovaného záměru i při zohlednění imisního
pozadí dosaženy krátkodobé imisní koncentrace NO2, které by významněji
přesahovaly koncentraci 200 µg/m3 a tudíž mohly představovat riziko nepříznivých
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zdravotních účinků pro obyvatele v okolí.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním
postupem kvantitativní odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace
s použitím vztahů z epidemiologických studií, které umožňují orientačně kvantifikovat
vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.
Nejčastěji se u nás k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku
publikované v roce 1995 v rámci programu CICERO norskou biostatističkou Kristinou
Aunanovou, které vycházejí ze statistického zpracování výsledků různých
epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat riziko chronických
respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace. Vychází se
přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou těchto
příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často
virovou etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na
tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým látkám a
prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů.
Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout
podle vztahu OR (odds ratio) = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95%
interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v
µg/m3. Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl odvozen regresní
koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).
Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové
koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních
symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických
příznaků mezi dětmi na 2 %.
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio),
který lze s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při
znalosti počtu exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce
s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny („person-days“).
V následující tabulce je na základě těchto vztahů proveden teoretický výpočet denního
výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů a astmatických obtíží u dětí
v zájmovém území záměru. Jako odhad imisního pozadí je použita průměrná roční
koncentrace NO2 23 µg/m3. Imisní příspěvek z provozu závodu včetně související
dopravy by měl dle rozptylové studie dosahovat u nejbližší okolní obytné zástavby
nejvíce dotčených obcí úrovně v rozmezí 0,12 – 0,21 µg/m3 průměrné roční
koncentrace. Výpočet prevalence respiračních symptomů je proveden pro samotné
imisní pozadí a poté pro součet imisního pozadí a hraničních hodnot vypočteného
imisního příspěvku.
Riziko chronických respiračních symptomů (CHRS) a astmatických
obtíží (AST) u dětí v závislosti na průměrné roční imisní koncentraci NO2
Prevalence CHRS (% populace)
Rp (µg/m3)
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
23,00
1,135
1,062-1,224
3,405
3,185-3,673
23,12
1,136
1,062-1,226
3,407
3,186-3,677
23,21
1,136
1,062-1,227
3,408
3,187-3,680
Prevalence AST (% populace)
23,00
1,445
1,047-1,994
2,890
2,094-3,987
23,12
1,478
1,047-2,001
2,955
2,095-4,002
23,21
1,494
1,048-2,006
2,988
2,095-4,013
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Riziko toxických účinků CO
U oxidu uhelnatého se vypočtený imisní příspěvek z provozu záměru včetně
související dopravy pohybuje řádově v setinách doporučeného limitu WHO, který
vychází ze známých nepříznivých účinků této škodliviny. Úroveň imisního pozadí oxidu
uhelnatého v zájmovém území není známá, avšak není důvod k předpokladu, že by
zde měla dosahovat významných hodnot.
Riziko toxických účinků PM10
Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze
vycházet ze závěrů Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000,
uvedených v kapitole IV.2. věnované popisu nebezpečnosti hodnocených látek.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic
v ovzduší na zdraví, které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou
nemocností a úmrtností obyvatel na kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již
při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými imisními limity. Převládá proto
názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém účinku.
Přesný mechanismus účinku, ani hlavní faktory, které jej ovlivňují, dosud nejsou
spolehlivě objasněny. Kromě velikosti částic, která je zřejmě dominantní, se uvažuje
zejména o obsahu některých těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární
dohad z epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní
průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento
nárůst denní průměrné koncentrace PM10 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky
dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu hospitalizací z důvodu
respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé,
kojenci a osoby s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního
systému.
Imisní příspěvek provozu plánovaného závodu k 24 hodinové koncentraci PM10 by dle
rozptylové studie mohl za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat u
nejbližší okolní obytné zástavby hodnot v rozmezí 20,82 – 42,26 µg/m3.
Na nejbližších monitorovacích stanicích ČHMÚ je za rok 2004 udáván 98. kvantil 24
hodinových koncentrací PM10 v hodnotě 80,4 µg/m3, nejvyšší naměřená koncentrace
činila 332 µg/m3.
Podle výsledků posledních průzkumů kvality ovzduší se imisní zátěž suspendovanými
částicemi PM10 v ovzduší nemusí v malých sídlech a příměstských oblastech zásadně
odlišovat od velkých měst a může být významně ovlivněna používaným druhem paliva
v rodinné obytné zástavbě.
Je tedy pravděpodobné, že za nepříznivých rozptylových podmínek mohou i
v zájmovém území výkyvy denních koncentrací PM10 přechodně ovlivňovat respirační
nemocnost a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel a určitý malý podíl na tomto
vlivu zde bude mít i imisní příspěvek z provozu plánovaného závodu. Kvantitativní
vyhodnocení tohoto vlivu není reálně možné, neboť při relativně malém počtu
exponovaných obyvatel bude záviset především na konkrétním zdravotním stavu a
eventuelní individuální predispozici k nepříznivým účinkům znečištěného ovzduší.
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Ve vztahu k dlouhodobé chronické expozici se redukce očekávané délky života začíná
dle epidemiologických studií projevovat již od průměrné roční koncentrace PM10 10
µg/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo být dle WHO spojeno se zvýšením
úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Uvedené zvýšení úmrtnosti v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se
určitého věku. WHO uvádí ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě příklad pro
populaci 100 000 mužů se strukturou úmrtnosti zjištěnou v Holandsku. Při zvýšení
dlouhodobé expozice PM10 o 20 µg/m3 se odhaduje snížení počtu mužů dožívajících se
50 let o 764, 60 let o 2494 a 70 let o 6250. Souhrnně se předpokládá redukce
očekávané délky života o 1-2 roky.
K aplikaci tohoto vztahu v konkrétních podmínkách je obtížné zjistit nezbytné údaje o
věkové skladbě a úmrtnosti malých souborů exponované populace. K charakterizaci
rizika se proto standardně používá postup kvantifikace vlivu imisí pevných částic na
respirační nemocnost u dětí, jakožto citlivé části populace.
S použitím vztahů podle Aunanové je možné odhadovat zvýšení prevalence bronchitis
a chronických respiračních symptomů u dětí na základě znalosti průměrné roční
koncentrace PM10 podle vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629
(95% interval spolehlivosti CI = 0,00273-0,05187) a C je roční průměrná koncentrace
PM10 v µg/m3. Hypotetický denní výskyt bronchitis a chronických respiračních
symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %.
V následující tabulce je na základě tohoto vztahu proveden teoretický výpočet
prevalence bronchitis u dětí v zájmové lokalitě záměru. Výpočet je proveden pro
konzervativní odhad imisního pozadí PM10 v dané lokalitě 33 µg/m3. K této hodnotě
jsou připočteny krajní hodnoty vypočteného imisního příspěvku z provozu závodu,
který se dle rozptylové studie pohybuje u nejbližší obytné zástavby v rozmezí 0,46 –
0,79 µg/m3.
3

Rp (µg/m
33,00
33,46
33,79

Riziko prevalence chronického zánětu průdušek (bronchitis) u dětí v závislosti
na průměrné roční imisní koncentraci PM 10
Prevalence (% populace)
)
OR = exp (β.C)
OR
(95% CI)
P
(95% CI)
2,381
1,094-5,538
7,143
3,283-16,615
2,410
1,096-5,672
7,230
3,287-17,016
2,431
1,097-5,770
7,293
3,290-17,310

Riziko toxických účinků SO2
U oxidu siřičitého byly zjištěny pozorovatelné účinky na funkce dýchacího traktu při
koncentraci cca 1000 µg/m3 a délce expozice 10 minut. Malé, klinicky ještě
nevýznamné změny plicních funkcí, byly zjištěny po desetiminutové expozici
koncentraci 572 µg/m3. V jednom starším experimentu byly malé změny rezistence
dýchacích cest zaznamenány u dvou citlivých astmatických osob již při koncentraci
286 µg/m3 (0,1 ppm) SO2. Tuto koncentraci lze přibližně považovat za prozatímní dosti
konzervativní referenční koncentraci, neboť při nižší expozici nebyly nepříznivé účinky
oxidu siřičitého pozorovány v žádné provedené studii.
Pro imisní pozadí SO2 při maximální hodinové koncentraci 31 µg/m3 vychází hodnota
HQ = 0,11. Zvýšením imisního příspěvku záměru cca o 151,28 µg/m3 po realizaci
posuzovaného záměru se pro nejvíce zatíženou oblast obytné zástavby hodnota HQ
teoreticky zvyšuje na 0,64.
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Pokud HQ dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává se žádné významné riziko
toxických účinků.
Poznatky o subakutních a chronických toxických účincích klasických škodlivin
v ovzduší, jako jsou oxid siřičitý, vycházejí z mnoha provedených epidemiologických
studií. Jsou většinou vztaženy k indikátorům změn zdravotního stavu populace, jako je
specifická nebo celková úmrtnost, počty hospitalizací nebo výskyt chronických či
akutních symptomů postižení respiračního traktu. Často prokazují nepříznivé účinky při
koncentracích nižších, nežli jsou současné limity, avšak opět je zde problematické
odlišení specifického účinku jednotlivých látek od kombinovaného působení celého
směsi látek ve znečištěném ovzduší.
Z výsledků studie APHEA ve 12 evropských městech vyplynul vztah mezi výkyvy
denních koncentrací SO2 (nebo jinou složkou znečištěného ovzduší korelující
s koncentrací SO2) a změnami denní úmrtností exponované populace. Nárůst denní
koncentrace SO2 o 50 µg/m3 i při nízké úrovni znečištění ovzduší nepřesahující denní
koncentrace 200 µg/m3 vedl ke zvýšení celkové denní úmrtnosti cca o 3 %.
Pro kvantitativní hodnocení rizika chronických účinků expozice imisím SO2 jsou
odvozené vztahy závislosti expozice a účinku pouze pro situace, kde je oxid siřičitý
dominantní škodlivinou převyšující imisní koncentrace suspendovaných částic PM10,
což není případ posuzovaného území. V daném území lze předpokládat, že chronické
vlivy znečištěného ovzduší na zdraví jsou určovány především imisemi PM10, na
jejichž sekundárním vzniku a potenciaci účinku se ovšem emise oxidu siřičitého též
podílejí.
Riziko karcinogenního účinku benzenu
Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem je u emisí z dopravy nejvýznamnější
benzen. Kvantitativní hodnocení rizika karcinogenního účinku této látky je proto
součástí standardního postupu hodnocení zdravotních rizik z dopravy.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou
hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na
kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních
koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost
zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem
hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual
Lifetime Cancer Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR Unit Cancer Risk), udávající karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci
z ovzduší.
Současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území benzenem není známá.
Nespadá do území vymezeného jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu
překročení imisního limitu benzenu. Rozptylová studie udává pro imisní pozadí
hodnotu průměrné roční koncentrace 0,7 µg/m3 z nejbližší monitorovací stanice
ČHMÚ.
Této koncentraci benzenu by podle jednotky karcinogenního rizika WHO (6x10-6)
odpovídalo při celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 3,0x10-6.
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Vypočtený imisní příspěvek benzenu dle rozptylové studie dosahuje u nejbližší obytné
zástavby hodnot v rozmezí 0,0027 – 0,0071 µg/m3, čemuž odpovídá rozmezí ILCR
1,62 – 4,20x10-8.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky
s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou
úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem se pravděpodobně
pohybuje v přijatelných hodnotách a vlastní imisní příspěvek hodnoceného záměru
není významný.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je navíc
pravděpodobné, že současně používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního
rizika s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a skutečné riziko je nižší.
Analýza nejistot
Každé hodnocení zdravotních rizika je nevyhnutelně zatíženo určitými nejistotami,
danými spolehlivostí použitých dat, referenčních hodnot, expozičními faktory, odhady
chování exponované populace, apod. Proto je jednou z neopominutelných součástí
hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s ním spojeny a kterých si je
zpracovatel vědom.
V daném případě hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší v okolí
plánovaného závodu na výrobu automobilů jsou nejistoty spojené jak s výchozími daty
o expozici, tak i s použitými referenčními koncentracemi a závěry epidemiologických
studií, které odrážejí současný, ještě stále neúplný stav poznání působení některých
látek na zdraví člověka. Konkrétně se jedná hlavně o tyto oblasti :
1. Nejistoty spojené se vstupními daty i výstupy hlukové a rozptylové studie, které
vycházejí z předběžných podkladů, které se budou dále upřesňovat ve fázi další
projektové přípravy stavby a provozu závodu. Nejistotou je též zatíženo vlastní
modelování úrovně hlukové a imisní expozice. Vysoká je nejistota modelování
imisních koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové
modely nezohledňují všechny emisní faktory, podílející se na výsledných imisích.
2. Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Z hlediska
hodnocení celkové expozice hluku a imisím v ovzduší je tato nejistota
nejvýznamnější.
3. Hodnocení expozice bylo provedeno pro běžnou populaci a konzervativní
expoziční scénář, předpokládající trvalou expozici nejvyšším vypočteným imisním
hodnotám škodlivin v referenčních bodech rozptylové studie situovaných u nejbližší
okolní obytné zástavby. Ve vztahu k průměrné úrovni expozice obyvatel okolních
dotčených obcí tedy jde o odhad expozice vědomě nadnesený, který je horní
hranicí reálné situace. V případě hodnocených složek imisí je ovšem třeba
uvažovat i s možností expozice obyvatel z jiných zdrojů ve vnitřním prostředí domů
a bytů.
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4. Nejistoty vycházející z neznalosti bezpečné prahové koncentrace nepříznivých
účinků oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 a použití vztahů mezi
dávkou a účinkem ze zahraničních epidemiologických studií. Přenesení těchto
vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného ovzduší a populace
s jinými zvyklostmi může vést ke zkreslení výsledků. Je to však nezbytný postup,
neboť použitelná tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.
5. Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních nebo doporučených hodnot
z databází US EPA, WHO a dalších institucí, dané současným stupněm poznání o
účinku těchto látek na zdraví člověka, které se stále doplňuje a může vést ke
změnám těchto hodnot.
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Omezení prostupnosti území
Dopravní napojení zájmového území znamená v zásadě ze všech směrů průjezd obcí
Vrbátky a místních částí Štětovice a Dubany. Propojení jednotlivých částí obce lze
označit jako dopravně závadné v tom smyslu, že existuje výrazní riziko střetů chodců
respektive cyklistů s dopravními prostředky. Ve stávajícím stavu se toto riziko výrazně
zvyšuje v období řepné kampaně. Navýšení dopravy v souvislosti s posuzovaným
záměrem může toto riziko dále zvýšit. Z hlediska zpracovatelského týmu oznámení lze
proto pro eliminaci tohoto rizika vlivů na obyvatelstvo jako podmiňující investici pro
realizaci záměru doporučit respektování následujícího opatření:
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•

podmiňující a související investicí se záměrem Zemědělského lihovaru Vrbátky je
vybudování chodníku a cyklostezky mezi Štětovicemi a Vrbátkami a mezi Vrbátkami a
Dubany

Rozsah tohoto propojení chodníkem a cyklostezkou je patrný z následujícího obrázku:
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D.1.2. Vlivy na ovzduší
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2003 na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešena je jedna varianta představující příspěvky hodnoceného záměru k imisní zátěži.
Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu
SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO2, SO2, PM10 , CO a VOC vyjádřené jako emise
etanolu a pro benzen související s emisemi z liniových zdrojů znečištění ovzduší.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje
celkem 5041 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 4 výpočtové body 10001
– 10004 představující objekty obytné zástavby Následující kartogram dokladuje
výškové členění lokality:
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Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z mapového podkladu, a jsou
doloženy na následujících stránkách.
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Fotodokumentace výpočtových bodů:

Výpočtový bod 10001

Výpočtový bod 10002

Výpočtový bod 10003

Výpočtový bod 10004

Vstupní podklady pro výpočet rozptylové studie z hlediska příspěvků k imisní zátěži
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou podrobně popsány
v kapitole údajů o výstupech předkládaného oznámení.
Situace bodových zdrojů znečištění ovzduší je patrná z následujícího obrázku:
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Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 60/2004 Sb. je nezbytné
respektovat následující imisní limity:
Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.
Účel
vyhlášení
Ochrana
zdraví lidí

Parametr
/
Doba Hodnota imisního limitu
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h 200 µg.m -3 NO2, nesmí být
překročena více než 18krát
za kalendářní rok
Aritmetický průměr / 40 µg.m -3 NO2
Kalendářní rok
Aritmetický průměr / 30 µg.m -3 NOx
Kalendářní rok

Mez tolerance
80 µg.m -3 (40%)*

Datum, do něhož
musí být limit splněn
1.1.2010

Ochrana
16 µg.m -3 (40%)* 1.1.2010
zdraví lidí
Ochrana
1.1. 2003
ekosystémů
Poznámka:
* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pro 1 hodinu
70 µg.m -3
60 µg.m -3
50 µg.m -3
40 µg.m -3
30 µg.m -3
20 µg.m -3
10 µg.m -3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Pro kalendářní rok
14 µg.m
12 µg.m
10 µg.m
8 µg.m
6 µg.m
4 µg.m
2 µg.m-3

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Ochrana zdraví lidí

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr /
24 hodin
Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
50 µg.m -3 PM10, nesmí
být překročena více než
35krát za kalendářní rok
40 µg.m -3 PM10

Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky
- objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa
Účel
Parametr / Doba průměrování Hodnota imisního limitu
Mez
Datum, do něhož
vyhlášení
tolerance
musí být limit splněn
Ochrana
Maximální denní osmihodinový 10 mg.m -3
6 mg.m -3 *
1. ledna 2005
**
zdraví lidí
klouzavý průměr
Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 lineárně snižovat - každých 12 měsíců tak, aby dosáhla 1. ledna 2005
nulové hodnoty. V letech 2003 až 2004 budou meze tolerance následující
2003
2004
-3
-3
3,3 mg.m
1,7 mg.m
** osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí
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Imisní limit a mez tolerance pro benzen*
Účel vyhlášení

Parametr / Doba
Hodnota imisního
Mez tolerance
Datum, do něhož musí
průměrování
limitu1
být limit splněn
Ochran zdraví lidí Aritmetický průměr / 5 µg.m -3
1.1. 2010
5 µg.m -3 (100 %)**
1 rok
Poznámka:
1)
Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický
tlak 101,125 kPa.
* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení
** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty. V letech 2003 až
2009 budou meze tolerance následující
2003
4,375 µg.m -3

2004
3,75 µg.m -3

2005
3,125 µg.m -3

2006
2,5 µg.m -3

2007
1,875µg.m-3

2008
1,25 µg.m -3

2009
0,625 µg.m -3

Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý (SO2)
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky
- objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví
lidí
Ochrana zdraví
lidí

Parametr / Doba
průměrování
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr / 24 h

Ochrana zdraví
lidí

Aritmetický průměr /
Kalendářní rok

Ochrana
ekosystémů

Aritmetický průměr /
zimní období (1.10. –
31.3.)

Hodnota imisního limitu

Mez tolerance

350 µg.m , nesmí být překročena
více než 24krát za kalendářní rok
-3
125 µg.m , nesmí být
překročena více než 3krát za
kalendářní rok
-3
50 µg.m

90µg.m
(26%)
-

20 µg.m

-

-3

-3

-3

-

Datum, do něhož
musí být limit splněn
1.1.2005
1.1.2005

Ode dne nabytí
účinnosti tohoto
nařízení
Ode dne nabytí
účinnosti tohoto
nařízení

Poznámka:
* mez tolerance se bude od 1. ledna 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V letech 2003
až 2004 budou meze tolerance následující:
2003
60 µg.m -3

2004
30 µg.m -3

Pro VOC není imisní limit stanoven.
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce
a v grafu.
Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM

Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

0,94
2,98
0,07
3,07
1,72
0,02
1,1
1,92
0,34
0,16
0,41

0,53
1,71
0,05
2,04
1,29
0,02
0,57
1,18
0,26
0,13
1,04

0,53
1,55
0,02
2,01
0,55
0
0,72
0,42
0,07
0,11
0,46

0,74
1,9
0,06
2,26
1,19
0,01
1,21
1,57
0,2
0,11
0,79

0,99
1,98
0,21
2,13
1,92
0,04
1,59
3,18
0,47
0,16
1

0,6
1,01
0,09
1,31
1,01
0,03
0,96
1,48
0,19
0,1
0,53

0,66
0,96
0,13
1,21
1,04
0,04
0,9
2,2
0,44
0,26
0,09

0,85
2,52
0,15
3,2
3,02
0,08
0,83
3,78
0,8
1,51
0,11

4,95
5,73
0
2,63
0
0
1,73
0
0
1,17
0

10,79
20,34
0,78
19,86
11,74
0,24
9,61
15,73
2,77
3,71
4,43

Sum (Graf)

12,73

8,82

6,44

10,04

13,67

7,31

7,93

16,85

16,21

100/100
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí
přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí
reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům
snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika
SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
n výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),
plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

n výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
n stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
n brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení
ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní
četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi
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těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho
hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické
vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní
pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa
výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
Třída rychlosti větru
slabý vítr
1.7 m/s
střední vítr
5.0 m/s
silný vítr
11.0 m/s
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek.
Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními
údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí
sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a
zároveň jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i
emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena
zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro
NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod
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vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně
závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do
výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval
hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti
na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise
NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice
proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část
z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a
vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro
rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS
a to 1,7 m/s.
třída stability
vzdálenost 1 km
I
II
III
IV
V

0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NOx transformuje na
NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento
podíl ještě nižší.
Údaje o referenčních bodech
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto
údaje:
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné).
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti.
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu.
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho
výšku l nad terénem (výšku budovy).

Údaje o topografii terénu
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním
bodem není rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru.
V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních
bodů. Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se
vyhodnocuje tvar a charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu
profilu terénu mezi zdrojem a referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě
referenčních bodů v síti. Hustotu sítě referenčních bodů je proto nutné volit takovou,
aby postihla všechny podstatné terénní útvary v daném území.
Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez
jakýchkoliv významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat
terén mezi zdrojem a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik
dalších referenčních bodů. I v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv
jen na spojnici mezi zdrojem z referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem
této spojnice.
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Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě
Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body
umísťují na budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé
referenční body na nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). U podrobných výpočtů v
malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů (výduchů) je nutné
kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a půdorysné
rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map.
Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10
jako průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze
využít postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se
obvykle výrazně změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní
koncentrace je ale možné určit na základě vypočtených maximálních hodinových
koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi.
Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích
stanicích v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi
naměřenými hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních
koncentrací na základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat
zkonstruované obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označímeli Ch maximální hodinovou koncentraci a Cd nejvyšší průměrnou denní koncentraci,
pak tyto křivky mají následující matematické vyjádření:
Pro SO2:
pro Ch ≤ 160 µg/m3
pro Ch > 160 µg/m3

Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch - 257,8
Pro PM10:

pro Ch ≤ 350 µg/m3
pro Ch > 350 µg/m3

Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220,35 . ln Ch - 1008

Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací
vyšší než stanovená hodnota následujícím způsobem:
a) Výpočet maximálních denních koncentrací
Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu
stability a rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná
hodinová koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených
v předchozí části (toto má význam pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením
výsledné hodinové hodnoty (po načtení koncentrací od všech zdrojů připadajících pro
daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý směr větru, třídu stability a rychlost
větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou dále zacházíme stejně jako
v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot vybere jednak
maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a třídy
rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu
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na třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly
celý den.
b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během
načítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru,
třídu stability a rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová
koncentrace přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části,
jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje,
zda vypočtená "denní" hodnota již překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou
hodnotu cR. Další postup je zcela shodný s výpočtem doby překročení u hodinových
hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí "denní" hodnoty. Výsledná doba
překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) bude i nadále vycházet
v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo možné výsledek
srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. Pokud
vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu
nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému
počtu hodin.

Výsledky výpočtů
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
PM10
NOx
NO2
SO2

CO
VOC (jako ethanol)
benzen

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /24 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /24hod
Aritmetický průměr /1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok

Jednotky
µg/m

3

µg/m3
3
µg/m
µg/m

3

µg/m3
µg/m3
µg/m3

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži PM10
Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
PM10

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,013236 1,244944

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
PM10

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,458660 0,787534

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,787534
0,561602
0,723299
0,458660
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Příspěvky k aritmetickému průměru PM10 /24 hod

Body výpočtové sítě
polutant
PM10

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
1,865921
49,754070

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
PM10

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
20,828239
42,257170

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
42,257170
30,261780
37,608033
20,828239
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Příspěvky k imisní zátěži NOx
Příspěvky k aritmetickému průměru NOx /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
NOx

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,035991 3,385153

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
NOx

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
1,247153 2,141401

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
2,141401
1,527063
1,966740
1,247153

10001
10002
10003
10004
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Příspěvky k imisní zátěži NO2
Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
NO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,003606 0,339194

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
NO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,124966 0,214570

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,214570
0,153012
0,197069
0,124966

10001
10002
10003
10004
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Příspěvky k aritmetickému průměru NO2 /1 hod

Body výpočtové sítě
polutant
NO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
0,629188
16,777034

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
NO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
7,023266
14,249086

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
14,249086
10,204248
12,681400
7,023266
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Příspěvky k imisní zátěži SO2
Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,038288 3,601227

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
1,326759 2,278086

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
2,278086
1,624535
2,092277
1,326759

10001
10002
10003
10004
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Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /24 hod

Body výpočtové sítě
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
5,791641 154,431882

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
64,648865 131,162224

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
131,162224
93,929676
116,731744
64,648865
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Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 – doba překročení hraniční koncentrace 125
ug/m3 – hod/rok

Body výpočtové sítě
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
0,000000
15,102363

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m3

minimum
maximum
0,000000
11,345125

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
11,345125
0,000000
0,000000
0,000000
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Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 hod
Body výpočtové sítě
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
6,680094 178,122125

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
74,566165 151,282843

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
151,282843
108,338728
134,638689
74,566165
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Příspěvky k imisní zátěži CO
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

Body výpočtové sítě
polutant
CO

charakteristika
Aritmetický průměr 8 hod - µg/m3

minimum
maximum
4,809668 128,247930

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
CO

charakteristika
Aritmetický průměr 8 hod - µg/m3

minimum
maximum
53,687638 108,923647

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
108,923647
78,003884
96,939856
53,687638
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Příspěvky k imisní zátěži VOC (jako etanol)
Příspěvky k aritmetickému průměru VOC /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
VOC

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,023529 1,685885

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
VOC

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,075843 0,146196

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,146196
0,112288
0,119603
0,075843

10001
10002
10003
10004
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Příspěvky k aritmetickému průměru VOC /1 hod

Body výpočtové sítě
polutant
VOC

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
4,958936
42,298394

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
VOC

charakteristika
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m3

minimum
maximum
10,271764
22,962311

bod
10001
10002
10003
10004

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
22,962311
16,934758
18,546976
10,271764
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu
Příspěvky k aritmetickému průměru benzenu /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
Benzen

minimum maximum
0,000245 0,015501

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
Benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m3

minimum maximum
0,002708 0,007135

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,007135
0,003820
0,004271
0,002708

10001
10002
10003
10004
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Závěr:
Předmětem vyhodnocení rozptylové studie byly příspěvky posuzovaného záměru
k imisní zátěži. Výpočet znečištění byl řešen pro PM10, NOx, NO2, CO a VOC (jako
etanol) a benzen jako charakteristické polutanty z energetických a technologických
zdrojů a z dopravy. Výpočet imisní zátěže byl řešen v jedné variantě, hodnotící
příspěvky k imisní zátěži v rámci předkládaného záměru. Výpočet byl proveden ve
výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových
bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2 výpočtové body 201 – 202 představující nejbližší
chatové objekty a o bod číslo 301 charakterizující příspěvky v areálu posuzovaného
závodu.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):
škodlivina
PM10
PM10
NOx
NO2
NO2
SO2
SO2
SO2
SO2
CO
VOC
VOC
Benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Počet hodin překročení denního průměru
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

výpočtová síť
min
max
0,013236
1,244944
1,865921 49,754070
0,035991
3,385153
0,003606
0,339194
0,629188 16,777034
0,038288
3,601227
5,791641 154,431882
0,000000 15,102363
6,680094 178,122125
4,809668 128,247930
0,023529
1,685885
4,958936 42,298394
0,000245
0,015501

body mimo síť
min
max
0,458660
0,787534
20,828239 42,257170
1,247153
2,141401
0,124966
0,214570
7,023266 14,249086
1,326759
2,278086
64,648865 131,162224
0,000000 11,345125
74,566165 151,282843
53,687638 108,923647
0,075843
0,146196
10,271764 22,962311
0,002708
0,007135

Vyhodnocení výsledků
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
Dle rozptylové studie Olomouckého kraje by v zájmovém území nemělo docházet
k překračování ročního aritmetického průměru.
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 v ročních koncentracích do 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,79 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť mimo areál závodu. Ve vztahu k příspěvkům k ročnímu
aritmetickému průměru PM10 lze vliv posuzovaného záměru označit jako malý a
nevýznamný.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek
pohybuje uvnitř závodu do 49,8 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 42,3 µg.m-3 u bodů
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mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k vypočteným příspěvkům by u nejbližší obytné
zástavby nemělo docházet ani k překračování průměrných denních aritmetických
koncentrací ve vztahu ke stanovenému limitu.
Vyhodnocení příspěvků NOx k imisní zátěži zájmového území

Pro oxidy dusíku je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční
aritmetický průměr ve vztahu k ochraně ekosystémů hodnotou 30 µg.m-3. Uvedený
výpočet byl proveden i přes skutečnost, že v zájmovém území nejsou lokality, ke
kterým by se vztahoval imisní limit z hlediska ochrany ekosystémů. V úvahu byla však
brána existence EVL tak, jak je patrná z popisné části předkládaného oznámení.
Nejbližší stanice AIM v Prostějově sice signalizuje překračování imisního limitu pro tuto
škodlivinu, avšak jedná se koncentrace dosahované ve městě, kde rozhodující podíl
na této úrovni znečištění má automobilová doprava.
Příspěvky posuzovaného záměru nepřesahují u bodů mimo výpočtovou síť 2,2 µg.m-3
a neměly by v žádném případě ovlivnit EVL Hrdibořické rybníky.
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročních imisních limitů. Dle rozptylové
studie Olomouckého
kraje by ani v zájmovém území neměl být imisní limit
překračován.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují kolem 0,34 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,22 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 16,8 µg.m-3 ve výpočtové síti, a 14,3 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
což lze označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizují
překračování imisních limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru nepřesáhnou u objektů obytné zástavby 109 µg.m-3 ,
uvnitř areálu závodu potom nepřesáhnou 129 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze označit
ve vztahu k pozadí a imisnímu limitu za zanedbatelné.
Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území

Pro VOC není stávající platnou legislativou imisní limit stanoven.
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Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
nepřesáhnou 1,7 µg.m-3 ,ve výpočtové síti a 0,2 µg.m-3 u bodů obytné zástavby. Ve
vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřekročí 42,3 µg.m-3 (v areálu
závodu) a 23 µg.m-3 u nejbližší obytné zástavby. Ve vztahu k charakteru VOC
vyjádřeného jako etanol lze uvedené příspěvky označit za akceptovatelné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit ročního aritmetického
průměru 5 µg.m-3. Dle nejbližší stanice stanice AIM se pozadí benzenu pohybuje do 1
µg.m-3.
Příspěvky posuzovaného záměru související s vyvolanou dopravou nepřekračují 0,02
µg.m-3 a lze je tedy ve vztahu k imisní zátěži označit za nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži SO2

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí
hodnota imisního limitu 50 µg.m-3 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru,
125µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru a 350 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování stanovených imisních limitů.
Podle rozptylové studie Olomouckého kraje by v zájmovém území nemělo docházet
k překračování stanovených imisních limitů.
Posuzovaný záměr přispívá k imisní zátěži z hlediska ročních průměrných koncentrací
ve výpočtové síti příspěvky do 3,60 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do
2,28 µg.m-3 . S ohledem na imisní pozadí lze uvedené příspěvky považovat za
akceptovatelné.
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru
přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 154,4 µg.m-3 (uvnitř areálu
závodu s dobou překročení imisního limitu kolem 15 hodin ročně). U nejbližších
objektů obytné zástavby jsou dosahovány příspěvky nejvýše do 131,16 µg.m-3
(s dobou překročení imisního limitu kolem 11 hodin ročně).
Jak je patrné z výsledků výpočtů, je možné za nejhorších rozptylových podmínek
dosáhnout příspěvky pohybující se nad hygienickým limitem pro 24 hodinový
aritmetický průměr, avšak v časovém úseku akceptovatelným stávající platnou
legislativou.
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru
přispívá k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 178,12 µg.m-3, u bodů obytné
zástavby potom nejvýše do 151,28 µg.m-3 . Uvedené příspěvky by tudíž neměly
znamenat překračování platného imisního limitu při zohlednění stávajícího pozadí
zájmového území.
Pokud bychom uvažovali s podmínkou, aby byly dosahovány příspěvky k 24
hodinovému aritmetickému průměru pod hodnotou imisního limitu, byly provedeny
modelové výpočty týkající se výšky komína zdroje č.41. Při výšce komína 45 m jsou
potom dosaženy následující charakteristiky :
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Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m
SO2

minimum
maximum
0,008627
2,689794

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m

minimum
maximum
1,120295
1,922537

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
1,922537
1,366351
1,766686
1,120295

10001
10002
10003
10004

Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /24 hod
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
1,322535 123,314241

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m

minimum
maximum
54,564136 111,993488

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
111,993488
79,286065
98,522484
54,564136

10001
10002
10003
10004

Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /24 hod – doba překročení hraniční
koncentrace 125 ug/m3 – hod/rok
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
0,000000
0,000000

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m

minimum
maximum
0,000000
0,000000

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10001
10002
10003
10004

Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 hod
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
1,525416 142,230958

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m

minimum
maximum
62,934414 129,173572

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
129,173572
91,448749
113,636084
62,934414

10001
10002
10003
10004
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Z výsledků je patrné, že při úpravě výšky komína na 45 m se budou příspěvky k 24
hodinovému aritmetickému průměru pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního
limitu.
Celkově lze z hlediska problematiky vlivů na ovzduší požadovat v případě realizace
závodu respektování následujících doporučení:
• v rámci stávající projektové přípravy byla zadána projektantem maximální koncentrace oxidu
siřičitého na výstupu z kotle do ovzduší (při spalování výše uvedeného sortimentu paliv) ve
výši 700 mg/m3; pokud bude obsah síry v palivech vyšší, a hmotnostní koncentrace oxidu
siřičitého 700 mg/m3 by byla překračována, bude prováděno odsíření spalin tak, aby byl
s rezervou dodržen zpřísněný emisní limit pro oxid siřičitý ve výši 700 mg/m3
• v rámci další projektové přípravy zvýšit výšku komína zdroje č. 41 na 45 m
• při výběru kotlů preferovat výrobce, u kterých budou v kotlích osazeny hořáky s nižší produkcí
oxidů dusíku
• v rámci další přípravy záměru podat žádost o povolení umístění zdroje znečišťování ovzduší
(výroba bioethanolu) podloženou odborným posudkem a rozptylovou studií dle zák. 86/2002
Sb. v platném znění
• při dovozu pšenice a expedici bioethanolu bude v maximální možné míře preferována
železniční doprava
• při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek z předčištění obilí a z mlýnice bude
uplatněn požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 20 mg/m3 tuhých látek na výstupu
z filtru
• při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek z fluidních sušáren lepku a výpalků bude
uplatněn požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 10 mg/m3 tuhých látek na výstupu
z filtru
• v rámci zkušebního provozu závodu na výrobu bioethanolu bude provedeno autorizované
měření emisí středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, rozsah měření upřesní
příslušný inspektorát ČIŽP

Minimalizace emisí pachových látek bude řešena v rámci projektu pro stavební řízení,
kdy bude konkretizováno technologické zařízení, včetně zařízení pro snižování emisí.
Celý technologický proces výroby bioethanolu, včetně pomocných zařízení musí být
navržen tak, aby byly dodrženy emisní limity pro pachové látky dle vyhlášky č.
356/2002 Sb., příloha 2, bod 2 a dále aby byly dodrženy imisní limity obtěžování
zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) mimo areál závodu.
Ve vztahu k uvedené problematice je formulováno následující doporučení:
•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pachových látek na hranici závodu

Při respektování výše uvedených doporučení lze záměr z hlediska velikosti vlivů
označit za středně velký, z hlediska významnosti vlivů za středně významný s ohledem
na informace o stávajícím pozadí dle stanic AIM.
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D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik

V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod z výrobny bioethanolu, vycházející z průměrného ročního úhrnu
srážek v hodnoceném regionu ve výši 600 mm za rok a z předpokládané velikosti
zastavěných a zpevněných ploch. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště
182 l/s.ha.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
34 900
21 000
55 235
111 135

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
18 846
8 820
3 314
30 980

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
34 900
21 000
55 235
111 135

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
571,7
267,5
100,5
939,7

3

Q [m /15min]
514,5
240,8
90,5
845,8

Kanalizace srážkových vod bude zaústěna do retenční nádrže o využitelném objemu
cca 850 m3. Z retenční nádrže budou srážkové vody vypouštěny do obecní dešťové
kanalizace řízeným odtokem.
Z hlediska velikosti zastavěných a zpevněných ploch z cca 56 000 m2 nebude voda
zasakovat přímo do terénu, ale bude odváděna řízeně přes retenci do obecní
kanalizace. Z hlediska odvodnění oblasti by se tak nemělo jednat o významný
negativní vliv.
Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě dojde ke snížení infiltrace srážkových
vod v území a pouze k nevýznamné změně hydrologických charakteristik zrychlením
odtoku srážkových vod.
V kontaktu s hranicí zájmového území v blízkosti navrhované železniční vlečky je
situován hydrogeologický monitorovací vrt HP- 4. V této souvislosti je v případě
realizace záměru nezbytné respektovat následující doporučení:
•

součástí další projektové přípravy bude podrobný hydrogeologický průzkum, který kromě
jiného bude vyhodnocovat i rizika související s možností potenciálního ovlivnění
monitorovacího vrtu HP- 4

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Pro eliminaci tohoto rizika výstavby jsou v doporučeních této dokumentace v etapě
výstavby navržena následující opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
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stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích; v
průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy těsnými vanami pro
případné zachycení uniklých produktů
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz
Splaškové vody

Splaškové vody z areálu budou svedeny do obecní splaškové kanalizace a likvidovány
v obecní čistírně odpadních vod.
Množství splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely, tj.
v rámci hodnoceného záměru se bude jednat o produkci cca 1700 m3 splaškových vod
ročně. Tyto vody budou vznikat výhradně v prostorách sociálního zázemí pracovníků
závodu (WC, umývárny, výdej jídel). Odpadní vody z výdejny jídel budou do splaškové
kanalizace zavedeny přes odlučovač tuků.
V obci je vybudována splašková kanalizace. Kanalizační sběrače jsou provedeny
v profilech DN 250 – DN 300. Celková délka kanalizace činí cca 8500 m. Kanalizace
odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod z Duban, Vrbátek a Štětovnic. Na
stokovém síti je vybudováno vzhledem ke konfiguraci terénu několik čerpacích stanic.
Splaškové vody jsou svedeny do nejnižšího místa a odtud pak přečerpány na
gravitační kanalizaci. Ve Štětovicích je kanalizace pouze gravitační. Kanalizace je ve
správě obecního úřadu.
Ve Štětovicích je vybudována klasická, mechanicko – biologická čistírna odpadních
vod. ČOV byla navržena pro 1753 ekvivalentních obyvatel.
Technologické odpadní vody

Účelem čistírny technologických odpadních vod je zpracování veškerých odpadních
vod produkovaných při výrobě bioethanolu (včetně výpalků) na takovou kvalitu, aby
mohly být zpětně využívány v technologickém procesu a přebytečné množství
splňovalo ukazatele a hodnoty přípustného znečištění pro vypouštění do obecní
dešťové kanalizace.
Pro zpracování výpalků z hlavního procesu je navrženo technologické zařízení, které
umožní získat z výpalků tři fáze, pevnou, plynnou a kapalnou. Jedná se o energeticky
cenný bioplyn (plynná forma), dále zahuštěný a vysušený podíl vhodný ke spalování v
kotli energobloku (pevná fáze) a vodu o kvalitě umožňující vypouštění do recipientu
(kapalná fáze). Podrobnější popis ČOV je uveden v úvodní části předkládaného
oznámení.
Kapacita technologického zařízení čistírny odpadních vod je navržena na průtok cca
3100 m3/den. Vyčištěná voda na výstupu z čistírny bude mít následující složení:
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Ukazatel
nerozpustné látky
celkový dusík
celkový fosfor
SO4 celkem
rozpuštěné anorganické soli (RAS)
T-COD (CHSK)
S-COD (CHSK)
T-BOD (BSK)
S-BOD (BSK)
Teplota

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°C

Množství
20
30
3
55
2000
120
100
15
5
30

Z popsané technologie čištění technologické odpadní vody je s vyčištěnou odpadní
vodou možno nakládat následovně:
♦ zpět do technologie výroby bioethanolu
♦ na úpravnu vody do SO 17, kde se upraví na kvalitu vhodnou pro doplňování chladících
okruhů a pro provoz kotelny
♦ přepouští se do nádrže ředící vody v případě nedostatečného množství ředící vody.
♦ přebytečné množství přepadá do odtokové kanalizace a přes měrný objekt (Parshallův
žlab) se vypouští do obecní dešťové kanalizace
Srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou odváděny do okolního terénu
k zasakování, nadbytečné množství bude odtékat do kanalizace srážkových vod.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány
ropnými látkami, budou do této kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek.
Počty, velikosti a dispoziční rozmístění odlučovačů bude upřesněno v projektu pro
stavební řízení. Odlučovače budou vybaveny závěrečnou sorpční částí a budou
navrženy tak, aby obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu
z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l a odlučovač bude dále zabezpečen proti vyplavení
v období přívalových dešťů. Kanalizace srážkových vod bude zaústěna do retenční
nádrže. Z nádrže budou srážkové vody vypouštěny do obecní dešťové kanalizace
řízeným odtokem.
Jak je patrné z následujícího vyjádření, obec Vrbátky vyslovila souhlas s napojením
stavby Zemědělského lihovaru Vrbátky na obecní dešťovou a splaškovou kanalizaci.
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V rámci další projektové přípravy je ze strany zpracovatelského týmu oznámení
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy dokladovat kapacitu mechanicko – biologické čistírny
odpadních vod v souvislosti s napojením zemědělského lihovaru Vrbátky
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• v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění
jednotlivých odpadních vod vstupujících do zařízení ČOV tak, aby na výstupu odpadních vod
z ČOV byly trvale dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění těchto vod do obecní
kanalizace
• do zahájení zkušebního provozu předložit „Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému vodoprávnímu
úřadu
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované čistírny odpadních vod
• provozní řád odlučovačů tuků bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a údržbu
• v rámci provozního řádu pravidelně
technologických odpadních vod

sledovat

kvalitu

vody

na

výstupu

z čistírny

• veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah
nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l;
odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů
• bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek
• provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za středně významný, z hlediska velikosti za střední až malý. Z
hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat významnější
ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při
respektování doporučení uvedených tímto oznámením.

D.1.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru
nesouvisí dočasný zábor ZPF ani dočasný respektive trvalý zábor PUPFL.
Z nároků na trvalý zábor ZPF vyplývá, že celkový rozsah požadovaného záboru bude
činit 114 806 m2, tudíž příslušným orgánem pro vynětí ze ZPF bude MŽP. Veškerá
plocha zabíraných pozemků je vedena jako orná půda v ZPF - BPEJ 30100 – což
představuje I. třídu ochrany.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
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2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jde o zábor zemědělské půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně
odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný. Z dikce výkladu příslušného
metodického pokynu by tudíž uvedené pozemky neměly být vyjmuty ze ZPF, pokud
možnost realizace záměru nebude podmíněna územním plánem, který by realizaci
záměru na takovýchto pozemcích připustil s ohledem na požadovaný rozvoj obce
v území, který se obecně celkově vyznačuje vysokou kvalitou zemědělských pozemků
v zájmovém území.
V předkládaném oznámení jsou ve vztahu k této problematice a na základě výše
uvedených skutečností prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF
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Znečištění půdy

Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá
kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
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•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný.

D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v prostoru intenzivních agrocenóz.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a
bude realizována výstavba areálu. Záměr je realizován na zemědělské půdě
s intenzivní rostlinnou výrobou, jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v
přírodě blízkém stavu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu
přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a
zastoupení těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je
možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé,
trvalé, z hlediska
významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná
další specifická opatření.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin. Nová přípojka
VN 22 kV překračuje vodní tok Mlýnského náhonu tekoucího od Vrbátek do Štětovic a
nelze tudíž vyloučit dílčí zásahy do náletových porostů kolem toku, proto je nutno
doporučit:
•

trasu přípojky VN 22 kV volit s ohledem na minimalizaci zásahu do porostů kolem náhonu
severně od Štětovic
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Poloha a charakter záměru jinak vyžaduje začlenění do území formou sadových
úprav ve vztahu k řešení krajinného rázu.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní
ovlivnění stávajícím i bývalým využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího
intenzivního zemědělského využití vlastního zájmového území. Z hlediska vlivů na
populace živočichů (včetně zvláště chráněných druhů) lze konstatovat následující:
Ø Lokalita je prostorem sporadického výskytu čmeláka zemního, jako druhu
navštěvujícího květy nebo vázaných na sušší biotopy, nelze ji pokládat za prostor
výskytu reprezentativních populací. Charakter území v zásadě nemůže poskytovat
prostory pro zakládání hnízd v přechodových ekotonech (ty v území chybí), nelze
vyloučit zakládání jednotlivých hnízd v opuštěných norách hlodavců, podle
pobytových známek hlodavců však lze očekávat vysokou obsazenost nor. Vlivy na
populace čmeláků lze očekávat jen jako okrajové, nevýznamné.
Ø Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako
vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu méně významné.
Ø Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí ruderálních lad - z hlediska
velikosti a významnosti vlivů analogie.
Ø Může dojít k ovlivnění populací ptáků, hnízdících na zemi (strnad, skřivan), pokud
by došlo k přípravě území v první polovině vegetačního období, návrh na zahájení
prací v červnu 2006 je v daném kontextu nežádoucí.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
• těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické
stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného
stávajícího ani navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku
ekologické stability krajiny zájmového území.
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Vlivy na další ekosystémy

Významným biologickým vlivem však může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány i s ohledem na charakter území nástupu
ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující
podmínky:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

Vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není realizací posuzovaného záměru dotčen, všechny se nacházejí v dostatečné
vzdálenosti od navrhovaného území výstavby. Nová přípojka VN 22 kV překračuje
vodní tok Mlýnského náhonu od Vrbátek do Štětovic severně od Štětovic, v případě
zakládání stožárového místa u břehové hrany toku nelze vyloučit dílčí vlivy na
průtočný profil a eventuelně nežádoucí účinky při úniku zásaditých stavebních
materiálů do vody při betonáži patky stožáru, dále při navádění vodičů nelze vyloučit
nežádoucí pojezdy techniky přes tok.
Tyto potenciální vlivy je nutno hodnotit jako nepříznivé, s ohledem na stav toku s nižší
mírou významnosti; přesto lze doporučit:
•

v rámci realizace přípojky VN 22 kV řešit stožárová místa mimo kontakt s tokem Mlýnského
náhonu

•

při výstavbě vedení zajistit, že přes náhon nebude přejíždět těžká technika a volit ruční
zavádění vodičů

Vlivy na zvláště chráněná území

S ohledem na rozsah záměru, územní vazby na již existující využití území a polohu
mimo ZCHÚ nelze předpokládat žádný dopad na poslání těchto ZCHÚ.
S ohledem na polohu nejbližšího ZCHÚ – NPP Hrdibořické rybníky
není
předpokládáno ovlivnění tohoto území posuzovaným záměrem. V této souvislosti lze
konstatovat, že záměr nemůže ovlivnit Mlýnský náhon, v daném kontextu plně platí
všechna opatření k ochraně vod.
Vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

S ohledem na polohu nejbližší EVL Hrdibořické rybníky není předpokládáno ovlivnění
tohoto území posuzovaným záměrem, jak mj. dokládá vyjádření KÚ Olomouckého
kraje čj. KUOK 19230/2006 ze dne 14.2.2006. V této souvislosti lze konstatovat, že
záměr nemůže ovlivnit Mlýnský náhon, v daném kontextu plně platí všechna opatření
k ochraně vod.
Ptačí oblasti vyhlášené na území ČR nemohou být záměrem ovlivněny.

230

Zemědělský lihovar Vrbátky
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.

D.1.7. Vlivy na krajinu
Oznamovaný záměr je realizován v návaznosti na zastavěné území jižního a JZ okraje
sídelního útvaru Vrbátky, přes silnici navazuje na areál stávajícího cukrovaru a
pohledově i na prostory skladových areálů u nádraží. Záměr je umístěn do doposud
nezastavěného území velkého honu polí, vymezeného silnicí Vrbátky-Kralice na Hané
a Vrbátky-Štětovice. V kontextu základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě
na obsah dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb. je možno konstatovat, že:
§

Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách přes posuzovaný areál v zásadě neprojevuje. Výjimkou je
pohledová výseč od Duban směrem k JV, poněvadž vysoké listnaté porosty
v NPP Hrdibořické rybníky tvoří měkkou kulisu na blízkém horizontu v pohledové
výseči od nádraží Vrbátky podél silnice Vrbátky- Hrdibořice a tato kulisa bude tedy
patrně ovlivněna, dojde k oslabení estetického působení těchto porostů jako
součásti vizuálně vnímatelného krajinného prostoru.

§

Poloha významných krajinných prvků „ze zákona“ není v žádném významnějším
konfliktu ve vazbě na vizuálně vnímatelné dotčené krajinné prostory..

§

Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově v zásadě ovlivněny,
působení kostela v Dubanech od jihu až JV je negativně ovlivněno zemědělskými
areály a objekty kolem nádraží ve Vrbátkách. Historická charakteristika krajinného
rázu tak nebude ovlivněna nad rámec dnešní míry urbanistického uspořádání
jižních a JV okrajů sídelních ú)tvarů Vrbátky a Dubany.

§

Harmonické měřítko v krajině – parametry nového areálu jak měřítkem, tak
výškově odpovídají stávajícím objektům cukrovaru, jinak jsou objekty areálu
lihovaru hmotově výraznější (zejména koncentrace výškových objektů na
předčištění obilí, souboru 16 sil na saldování obilí a objektu mlýna). Dojde tak ke
zvýraznění hmotového působení nového areálu právě ve spojení s areálem
cukrovaru (od jihu), od západu, severu a východu jde o novou, hmotově
významnou objektovou skupinu. V rámci krajinného rázu místa
znamená
posuzovaný záměr především poměrně významné hmotové posílení určité
dominance stávajícího průmyslového areálu Vrbátky. V kontextu měřítka krajiny je
však určující změna v tom, že prostor, oddělující sídelní útvary Vrbátky a Štětovice,
bude ve v pohledových výsečích od západu zcela zastavěn objekty s výškovou
dominancí a tato enkláva jako průhled mezi sídly prakticky zmizí. V tomto kontextu
je nutno uvažovat s vizuálním potlačením zejména zástavby Štětovic, kde
převládají objekty drobného měřítka venkovských staveb na kulise doprovodných
porostů kolem Blaty, takže dotčený krajinný prostor mezi Vrbátkami a Štětovicemi
bude významně změněn.

§

Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
ü je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově
na rostlém terénu v návaznosti na okraj zastavěného území nejbližších sídel),
ale v návaznosti na stávající areál cukrovaru Vrbátky a skladů u nádraží
ü mění se v zásadě
určující negativní krajinná složka – zemědělský
agroekosystém
tím, že v konečné fázi
bude realizována novostavba
průmyslového areálu, včetně zpevnění ploch s obslužnými komunikacemi a
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parkovišti. Jde tedy o plošně patrnou změnu určující negativní krajinné složky.
Nejsou dotčeny pozitivní složky krajiny, poněvadž se v zájmovém území
výstavby nenacházejí. V kontextu realizace sadových úprav je možno
konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru krajinných složek, poněvadž
sadové úpravy a ozelenění je na úkor negativní krajinné složky orné půdy
přeměnou na pozitivní složku – mimolesní porosty dřevin.
ü V kontextu ovlivnění vizuálně vnímatelného krajinného prostoru v rámci
krajinného rázu místa jde o významnou změnu, poněvadž dojde k zástavbě
otevřeného území mezi oběma silnicemi, vycházejícími jižním směrem od
zastavěného území sídelního útvaru Vrbátky a k zástavbě proluky mezi
Vrbátkami a Štětovicemi s tím, že od západu bude objekty areálu závodu
výroby bioetanolu pohledově překryta kulisa doprovodných porostů kolem Blaty.
Jak bylo již uvedeno, určující změna dotčeného krajinného prostoru spočívá
v tom, že prostor, jako průhled do krajiny oddělující sídelní útvary Vrbátky a
Štětovice, bude ve v pohledových výsečích od západu zcela zastavěn objekty
s výškovou dominancí a tato enkláva jako průhled mezi sídly zmizí. V tomto
kontextu je nutno uvažovat s vizuálním potlačením zejména zástavby Štětovic,
kde převládají objekty drobného měřítka venkovských staveb na kulise
doprovodných porostů kolem Blaty.
ü Lze dále předpokládat i vznik výškově určujících subtilních objektů (věžového
objektu na předčištění obilí /38 m/ ve spojení s objekty sil /27,2 m/ a mlýna /21
m/), jejichž pohledové působení bude (s výjimkou komínu cukrovaru)
převyšovat výškové objekty stávajících průmyslových areálů v širším prostoru
nádraží Vrbátky. Výšková dominance souboru hlavních objektů nového areálu
znamená především výraznou změnu plochého reliéfu krajiny, takže dotčený
krajinný prostor mezi Vrbátkami a Štětovicemi jako průhled do prostoru
Čertoryje-Charváty-Kožušany bude významně změněn. Výšková dominance
nového areálu závodu se pak především promítne i od východu z vyhlídkově
významné kóty U kříže (260,1 m n.m.) západně od Čertoryjí (vzdálenost cca 3
km), analogie platí od západu z významného vyhlídkového bodu Stráž (288,5 m
n.m.) u Smržic (vzdálenost cca 8 km). V této souvislosti je proto nezbytné
vyloučit na těchto objektech použití barevně kontrastních prvků (například
výrazné akviziční prvky, barevně kontrastní pásy a kombinace, reflexní nátěry
apod.) ke zmírnění pohledového působení výškových objektů. V uvedených
souvislostech je nutno konstatovat, že ani razantní sadové úpravy, pokud by
nebyly použity sloupovité topoly, nemohou pohledově významným způsobem
zajistit začlenění výškově dominantních objektů do krajiny. S ohledem na
stávající míru narušenosti krajinného rázu výškovou dominancí komínu
stávajícího cukrovaru Vrbátky (všechny pohledy od JZ až JV) a aquaglobusu u
Štětovic (všechny pohledové výseče od JZ až SZ) je i přes nepříznivost
popsaných vlivů poněkud snížena míra významnosti vlivu výškové dominance
nového závodu.
Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné
doporučit:
•

v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu
s tím, že především od jih a západu, dále pak podle prostorových možností i od východu
bude řešena kombinovaná pásová a skupinová výsadba dřevin s minimálně 40% podílem
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vysokých stromových dřevin; dále bude řešena skupinová dosadba dřevin na plochách
proluk a prostorů mezi objekty
•

zmírnit pohledové působení výškově určujících objektů areálu závodu vyloučením reflexních
nátěrů nebo kontrastní kombinace nápadných barevných odstínů

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím,
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními
pracemi.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I.
předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na ZPF a vlivů na ovzduší.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace při respektování
navržených doporučení předkládaným oznámením.
Záměr představuje zábor ZPF ve třídě ochrany I dle BPEJ.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku

•

podél areálu závodu ve směru k místní části Štětovice vybudovat zemní val o výšce 4 m;
tento val ozelenit

•

v rámci projektu pro stavební řízení budou upřesněny bilance a provozní parametry
jednotlivých technologických operací výroby bioethanolu

•

v rámci projektu pro stavební řízení předloží provozovatel žádost o integrované povolení dle
zákona 76/2002 Sb.

•

zvážit snížení množství skladovaného bioethanolu na 1/2, tj. použít ke skladování
bioethanolu 2 nádrže po cca 1800 m3, které by měly z hlediska rozumné logistiky stačit;
výrobní závod pak nebude zařazen podle zákona 349/2004Sb. do skupiny „A“, tj. bude muset
být provedeno posouzení pouze podle nařízení vlády č. 406/2004Sb.

•

úložiště bioetanolu (SO 08) a HVO (SO 06) umístit v rámci prevence rizik vzniku ZH do
vzdálenosti min. 250-300m od obytné zástavby, cukrovaru a tratě ČD. V rámci tohoto
posouzení může dojít i k internímu posunu „SO 11-Sušení výpalků“ do bezpečnější
vzdálenosti od úložiště (nyní je vzdálenost pouze cca 60m)

•

maximální obsah kyslíku v bioplynu vzhledem k obsahu oxidu uhličitého nesmí překročit cca
14% - jinak hrozí jeho exploze.

•

odstraňovat úsady hořlavého a výbušného prachu v provoze (prevence sekundární exploze
rozvířeného prachu), např. pomocí průmyslového vysavače.

•

zpracovat algoritmus okamžitého odstavení mlýnu, sušárny, destilačních kolon, sušiče
etanolu apod. při vzniku anomálních jevů během řízení technologického procesu.

•

zajistit při realizaci projektu efektivní odventilování možné vnitřní exploze, přetlaku přes
odlehčovací aparáty v uzlech, kde hrozí potenciální nebezpečí exploze (mlýn, sušárna)

•

elektroinstalace, EPS a prvky ASŘTP musí splňovat bezpečnostní požadavky norem EN a
ČSN a ATEX.

•

jako preventivní opatření realizovat již ve fázi výstavby bioethanolové jednotky ochranu
destilace takovým stavebním řešením střech, pater apod., aby nemohlo dojít za provozu
destilační jednotky k jejímu ohrožení pádem těžkých stropních, střešních nebo jiných
konstrukčních dílů.

•

na střechách okolních objektů, kde hrozí nebezpečí exploze par etanolu, nepoužívat těžké
ocelové trapézové plechy, které by mohly při rozletu trosek ohrozit aparáty a trasy destilace.

•

provést kvalifikované posouzení vnějších vlivů dle EN a ČSN před uvedením jednotky do
provozu a splnit nařízení vlády č. 406/2004Sb.

•

podmiňující a související investicí se záměrem Zemědělského lihovaru Vrbátky je
vybudování chodníku a cyklostezky mezi Štětovicemi a Vrbátkami a mezi Vrbátkami a
Dubany

•

v rámci stávající projektové přípravy byla zadána projektantem maximální koncentrace
oxidu siřičitého na výstupu z kotle do ovzduší (při spalování výše uvedeného sortimentu
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paliv) ve výši 700 mg/m3; pokud bude obsah síry v palivech vyšší, a hmotnostní koncentrace
oxidu siřičitého 700 mg/m3 by byla překračována, bude prováděno odsíření spalin tak, aby
byl s rezervou dodržen zpřísněný emisní limit pro oxid siřičitý ve výši 700 mg/m3
•

v rámci další projektové přípravy zvýšit výšku komína zdroje č. 41 na 45 m

•

při výběru kotlů preferovat výrobce, u kterých budou v kotlích osazeny hořáky s nižší
produkcí oxidů dusíku

•

při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek z předčištění obilí a z mlýnice bude
uplatněn požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 20 mg/m3 tuhých látek na
výstupu z filtru

•

při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek z fluidních sušáren lepku a výpalků bude
uplatněn požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 10 mg/m3 tuhých látek na
výstupu z filtru

•

v rámci další přípravy záměru podat žádost o povolení umístění zdroje znečišťování ovzduší
(výroba bioethanolu) podloženou odborným posudkem a rozptylovou studií dle zák. 86/2002
Sb. v platném znění

•

součástí další projektové přípravy bude podrobný hydrogeologický průzkum, který kromě
jiného bude vyhodnocovat i rizika související s možností potenciálního ovlivnění
monitorovacího vrtu HP- 4

•

v rámci další projektové přípravy dokladovat kapacitu mechanicko – biologické čistírny
odpadních vod v souvislosti s napojením zemědělského lihovaru Vrbátky

•

v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění
jednotlivých odpadních vod vstupujících do zařízení ČOV tak, aby na výstupu odpadních
vod z ČOV byly trvale dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění těchto vod do obecní
kanalizace

•

veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby
obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2
mg/l; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci realizace přípojky VN 22 kV řešit stožárová místa mimo kontakt s tokem Mlýnského
náhonu

•

trasu přípojky VN 22 kV volit s ohledem na minimalizaci zásahu do porostů kolem náhonu
severně od Štětovic

•

v dalším stupni projektové dokumentace v případě vydání souhlasu s vynětím ze ZPF
vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy

•

v rámci projektu pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav areálu
s tím, že především od jih a západu, dále pak podle prostorových možností i od východu
bude řešena kombinovaná pásová a skupinová výsadba dřevin s minimálně 40% podílem
vysokých stromových dřevin; dále bude řešena skupinová dosadba dřevin na plochách
proluk a prostorů mezi objekty

•

zmírnit pohledové působení výškově určujících objektů areálu závodu vyloučením reflexních
nátěrů nebo kontrastní kombinace nápadných barevných odstínů
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•

pro zjištění počáteční akustické situace v zájmovém území ve vztahu ke zvoleným
dopravním trasám provést před zahájením provozu bioethanolového závodu měření
počáteční akustické situace spojené s dopravně inženýrským průzkumem; po zahájení
provozu bioethanolového závodu uvedené měření zopakovat (pro měření zvolit období
předzásobení závodu); výběr měřících míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví

•

pro stavbu bude vypracován Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci
stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v
havarijním plánu

•

v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF

•

těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto
územích; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy těsnými
vanami pro případné zachycení uniklých produktů

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

•

v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými
zástěnami

•

v případě použití mobilního drtiče a třídiče budou tyto umístěny
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby

•

při výstavbě vedení zajistit, že přes náhon nebude přejíždět těžká technika a volit ruční
zavádění vodičů

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
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•

do zahájení zkušebního provozu předložit „Plán opatření pro případ havárie a zhoršení
jakosti vod, který bude v dostatečném předstihu předložen k vyjádření příslušnému
vodoprávnímu úřadu

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek

•

bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád navrhované čistírny odpadních vod

•

provozní řád odlučovačů tuků bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a údržbu

•

v rámci provozního řádu pravidelně
technologických odpadních vod

•

bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád odlučovačů ropných látek

•

provozní řád odlučovačů ropných látek bude mimo jiné obsahovat i požadavky na jejich
pravidelnou kontrolu a údržbu

•

v rámci zkušebního provozu závodu na výrobu bioethanolu bude provedeno autorizované
měření emisí středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší, rozsah měření upřesní
příslušný inspektorát ČIŽP

•

v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pachových látek na hranici závodu

•

smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

organizovat zásobování bioetanolového závodu takovým způsobem, který vyloučí dovoz
obilí nákladními automobily v období řepné kampaně; v tuto dobu zajišťovat zásobování
s využitím železniční dopravy

•

provádět pravidelné vymývání a čistění zařízení, aby se nemohly v zařízení vytvořit
karbonizačními procesy iniciační pyroforické vrstvy oxidů či sirníků železa apod., popř.
samoiniciační vrstvy biomateriálu

•

při dovozu pšenice a expedici bioethanolu bude v maximální možné míře preferována
železniční doprava

sledovat

kvalitu

vody

na

výstupu

z čistírny

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.11. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
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Seznam použité literatury a podkladů
1) Zemědělský lihovar Vrbátky, dokumentace pro územní řízení, IKP CE Praha spol. s
r.o., 2005
2) Oznámení o hodnocení vliu záměru dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění na
záměr Zemědělský lihovar Slavkov u Brna, ECO-ENVI-CONSULT Jičín, 2006
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
6) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
7) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
8) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
9) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
10) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
11) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
12) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
13) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
14) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby bioethanolu vychází z údajů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení, nebo informací projektanta záměru.
Podrobnější popis technologie, včetně bilančních údajů a specifikace strojního zařízení
bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace.Tyto podklady budou
promítnuty do projektu pro stavební řízení. Z výše uvedených důvodů jsou v souboru
doporučených opatření formulována i některá všeobecná opatření
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a
významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Předkládané oznámení
vyhodnocuje velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jako
základní podklad pro průběh zjišťovacího řízení na uvedený záměr.

G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je posouzení velikosti a významnosti vlivů souvisejících
se stavbou Zemědělský lihovar Vrbátky.
V květnu 2003 byla v rámci EU přijata direktiva EK, zavazující členské státy k postupnému a
procentuálně stanovenému zvyšování etylalkoholové příměsi do benzinu a nafty. Podle této
direktivy má být k 1.1.2006 dosaženo minimální hodnoty 2%, v roce 2010 podíl 5,75% a roku
2020 podíl 20%.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 8.4. “ Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků “,
respektive lze záměr zařadit dle bodu 7.3. “Ostatní chemické výroby s produkcí od 100
tun/rok“. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad
Olomouckého kraje.
Území je využíváno jako zemědělská půda, v kultuře orná, dlouhodobě pro intenzivní až velmi
rostlinnou výrobu. Jde o zcelené pozemky v rovinaté trati „Díly od Kralic“ JV od železniční trati
Olomouc - Prostějov, v severní části trojúhelníku silnic Kralice na Hané-Vrbátky, VrbátkyŠtětovice-Hrdibořice a Prostějov-Přerov, navazující na JZ a jižní průmyslové zóny Vrbátek
(okolí nádraží, cukrovar). Jde o výrazně rovinaté pozemky bez výraznější náchylnosti k vodní
erozi, ale s vyšší náchylností k erozi větrné.
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Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení je záměr členěn na následující
stavební objekty:
SO 01 Příprava území
SO 02 Vrátnice a oplocení
SO 03 Příjem obilí
SO 04 Předčištění, skladování obilí, mlýn
SO 05 Separace lepku
SO 06 Budova hlavního procesu s nádržemi
SO 07 Sklad chemikálií
SO 08 Sklad bioethanolu a denaturačních přípravků
SO 09 Stáčení bioethanolu
SO 10 Čistírna technologických vod
SO 11 Sušení obilních výpalků
SO 12 Energoblok – zařízení pro výrobu páry a el.energie
SO 13 Energetická zařízení
SO 14 Komunikace
SO 15, 16 Inženýrské sítě, napojení areálu, vnitřní rozvody
SO 17 Pomocné provozy
SO 18 Sklad lepku
SO 19 Provozní budova a parkoviště osobních vozidel
SO 20 Parkovací stání nákladních vozidel
SO 21 Terénní a sadové úpravy

které jsou v rozsahu potřeb předkládaného oznámení popsány v úvodní kapitole tohoto
materiálu.
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF v rozsahu 114 806 m2. Se záměrem není spojen žádný
zábor PUPFL.
Při předpokládaném počtu 55 zaměstnanců (45 dělníků a 10 THP) je roční spotřeba vody pro
sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci
THP
jídelna
CELKEM

Počet pracovníků
45
10
55

3

Roční spotřeba (m /rok)
1 350
160
190
1 700

Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní řízení, bude se spotřeba vody pro
technologii pohybovat v rozmezí 3 – 7 l/s, tj. 10,8 – 25,2 m3/hod, cca 150 000 m3/rok. Tato
bilance vody vychází z podkladů, které v této fázi poskytl dodavatel technologie a
předpokládá, že veškeré odpadní vody z technologie výroby bioethanolu budou upraveny na
úpravně vody, která je součástí technologické dodávky, na takovou kvalitu, že bude možné
takto vyčištěnou vodu recirkulovat zpět do výrobního procesu.
Dopravní obslužnost závodu na výrobu bioethanolu bude zejména záviset na způsobu
dopravy hlavní suroviny – pšenice a na způsobu dopravy hlavního výrobku – bioethanolu. Zde
předpokládá provozovatel následující model dopravy:
♦ V době předzásobení (v délce cca 100 dní v roce) bude do závodu dovezeno 100000 tun pšenice
(1000 tun/den). V této fázi se uvažuje převážně silniční doprava – 20 tun/vozidlo a dovoz sedm dní
v týdnu.
♦ Zbývajících cca 150 000 tun pšenice bude dováženo průběžně v průběhu roku. Zde se předpokládá,
že cca 50 % bude dopravováno v železničních vagónech (50 t/vagón) a 50% bude dopravováno
silniční dopravou (20 tun/vozidlo). Silniční doprava bude v provozu pondělí – pátek, železniční
doprava bude v provozu pondělí – neděle.
♦ Vzhledem k tomu, že odběratelem bioethanolu budou závody vyrábějící benziny a motorovou naftu,
tj. odběratelé, které mají železniční vlečku, bude se expedice bioethanolu provádět převážně
v železničních cisternách (400 - 480 hl/cisterna). Doprava v autocisternách (20 m3/vozidlo) bude
zcela výjimečná a v modelu není uvažována.
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♦ Železniční doprava se předpokládá i pro dovoz ostatních kapalných chemikálií (kyselina sírová,
hydroxid sodný, denaturační přípravky, čpavková voda apod.). Zde se uvažuje cca 40 tun/železniční
cisterna.
♦ Expedice lepku a dalších vedlejších výrobků bude převážně kamionovou dopravou (20 t/kamion).
Expedice po železnici je z hlediska výrobce možná a bude záviset na možnostech odběratele.
V rámci tohoto oznámení je uvažována nejméně příznivá varianta – veškerá expedice kamiony.
♦ Doprava ostatních surovin a odvoz odpadů bude prováděn výhradně silniční dopravou – těžké
nákladní automobily s vytížením cca 10 tun a lehké nákladní automobily s vytížením cca 2 tuny na
vozidlo.
♦ Zpětné vytížení vozidel se neuvažuje.
♦ Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a nedělí.
♦ Počet příjezdů osobních vozidel zaměstnanců, vedení firmy a návštěv se předpokládá ve výši cca 40
OA denně. Cca 20 OA přijede nebo odjede v noční době od 22 do 06 hodin. (odjezd z odpolední
směny a příjezd směnových pracovníků na ranní směnu).
♦ Ve vazbě na provoz cukrovaru v období řepné kampaně je předkládaným oznámením doporučeno
v této době vyloučit zásobování zemědělského závodu pšenicí nákladními automobily a pro tuto
dobu využívat pro zásobování železniční dopravu

Na základě výše uvedených předpokladů a bilance spotřeby jednotlivých surovin je celková
bilance dopravy závodu uvedena v následující tabulce:
Silniční doprava – počty jízd

Pšenice-předzásobení
Pšenice ostatní
Kyselina sírová
Kyselina fosforečná
Hydroxid sodný
Čpavková voda
Denatur. přípravky
Ostatní suroviny
Bioethanol
Lepek
Síra, struvit
Odpady
Ostatní doprava
Osobní doprava
CELKEM

TNA -den
50
20
0
0
0
0

TNA - rok
5000
3750
0
0
0
0

LNA –den
0
0
0
0
0
0

LNA -rok
0
0
0
0
0
0

OA - den
0
0
0
0
0
0

OA - rok
0
0
0
0
0
0

1
0
4
2
2
1
0
60/30

250
0
1000
500
500
250
0
11 250

2
0
0
0
4
10
0
16

500
0
0
0
1000
2500
0
4000

0
0
0
0
0
10
40
50

0
0
0
0
0
2500
14 000
16500

Železniční doprava počet vagonů
(cisteren)
Ks -den
Ks - rok
0
0
6
1500
26
1
34
148
4
34
0
0
6
1900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
3646

Dovoz pšenice silniční dopravou v období předzásobení bude nepřetržitě v denní době, tj.
včetně sobot a nedělí. Ostatní silniční doprava se předpokládá pouze v denní době a
v pracovní dny. Příjezdy nákladních vozidel v noční době budou zcela výjimečné (porucha
vozidla pod.).
Celkové průměrné pohyby silniční a automobilové dopravy jsou uvedeny v následující tabulce:
Vozidlo
Železniční cisterny
TNA
LNA
OA
Celkem

Denní pohyby
26
120/60
32
100
278/218

Roční pohyby
7292
22500
8000
33000
70792

Záměr generuje několik bodových zdrojů znečištění ovzduší, jejichž rozbor je uveden
v příslušné pasáži předkládaného oznámení. V následující tabulce je provedena sumarizace
emisí spojená s posuzovaným záměrem:
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zdroj
41 - Roštový kotel
37 - Kogenerační jednotka I
39 - Kogenerační jednotka II
1 – 8 sila obilí
9 -16 sila obilí
18 -19 sušárna obilí
20 - předčištění obilí
32 - sušárna výpalků
33 - sušárna výpalků VZT
38 - energoblok VZT
46 - sklad lepku VZT
48 - mlýn
49 - pneudoprava obilí
50 - pneudoprava mouky
52 - pneudoprava lepku
53 - lepek VZT
54 - pneudoprava lepku
55 - sušárna lepku
Zásobníky bioethanolu
Zásobníky denatur. přípravků
Fermentace a destilace
CELKEM

TZL
tun/rok
109,447
4,160
4,160
0,112
2,960
0,208
0,172
0,200
0,100
2,296
3,664
0,080
0,080
2,712
3,664
0,088

134,103

SO2
tun/rok
315,280
8,897
8,897

333,074

NOx
tun/rok
292,760
10,168
10,168

313,096

CO
tun/rok
283,752
13,218
13,218

310,188

VOC
tun/rok

0,700
0,100
8,000
8,800

CxHy
tun/rok
22,520

22,520

Splaškové vody z areálu budou svedeny do obecní splaškové kanalizace a likvidovány
v obecní čistírně odpadních vod. Množství splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody
pro sociální účely, tj. v rámci hodnoceného záměru se bude jednat o produkci cca 1700 m3
splaškových vod ročně. Tyto vody budou vznikat výhradně v prostorách sociálního zázemí
pracovníků závodu (WC, umývárny, výdej jídel). Odpadní vody z výdejny jídel budou do
splaškové kanalizace zavedeny přes odlučovač tuků.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou odváděny do okolního terénu
k zasakování, nadbytečné množství bude odtékat do kanalizace srážkových vod. Srážkové
vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány ropnými látkami,
budou do této kanalizace vedeny přes odlučovače ropných látek. Počty, velikosti a dispoziční
rozmístění odlučovačů bude upřesněno v projektu pro stavební řízení. Odlučovače budou
vybaveny závěrečnou sorpční částí a budou navrženy tak, aby obsah nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l a odlučovač bude
dále zabezpečen proti vyplavení v období přívalových dešťů.
Kanalizace srážkových vod bude zaústěna do retenční nádrže o využitelném objemu cca 800
m3. Z nádrže budou srážkové vody vypouštěny do obecní dešťové kanalizace řízeným
odtokem.
Účelem čistírny technologických odpadních vod je zpracování veškerých odpadních vod
produkovaných při výrobě bioethanolu (včetně výpalků) na takovou kvalitu, aby mohly být
zpětně využívány v technologickém procesu a přebytečné množství splňovalo ukazatele a
hodnoty přípustného znečištění pro vypouštění do obecní kanalizace. Podrobnější specifikace
ČOV pro potřeby předkládaného oznámení je uvedena v příslušné kapitole předkládaného
oznámení.
V příslušné pasáži oznámení je uvedena předpokládaná struktura vznikajících odpadů.
Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v prováděcích projektech stavby,
množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před
zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a
předloží provozní řád pro nakládání s odpady. Při výrobě bioethanolu lze za hmotově
nejvýznamnější odpady označit směs hlíny a kamení z předčištění obilí a směs popela a
strusky z kotle na spalování biomasy.
Záměr generuje bodové, plošné a liniové zdroje hluku, které jsou podrobněji specifikovány
v příslušné kapitole předkládaného oznámení. Z výsledků akustické studie vyplývá, že záměr
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z hlediska bodových zdrojů hluku nebude znamenat překročení základní limitní hladiny hluku
pro denní respektive noční dobu ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. Z hlediska
vyvolané dopravy související s posuzovaným záměrem je patrné, že nedojde k průkazné
změně akustické situace podél modelově zvolených výpočtových bodů u příjezdových
komunikací k areálu bioethanolového závodu. Je však skutečností, že stávající akustická
situace ve zvolených výpočtových oblastech je nad hygienickým limitem jak pro denní, tak pro
noční dobu.
Předmětem vyhodnocení rozptylové studie byly příspěvky posuzovaného záměru k imisní
zátěži. Výpočet znečištění byl řešen pro PM10, NOx, NO2, CO a VOC (jako etanol) a benzen
jako charakteristické polutanty z energetických a technologických zdrojů a z dopravy.
Výpočet imisní zátěže byl řešen v jedné variantě, hodnotící příspěvky k imisní zátěži v rámci
předkládaného záměru. Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m,
která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2 výpočtové
body 201 – 202 představující nejbližší chatové objekty a o bod číslo 301 charakterizující
příspěvky v areálu posuzovaného závodu.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti
ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů,
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):
škodlivina
PM10
PM10
NOx
NO2
NO2
SO2
SO2
SO2
SO2
CO
VOC
VOC
Benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Počet hodin překročení denního průměru
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

výpočtová síť
min
max
0,013236
1,244944
1,865921 49,754070
0,035991
3,385153
0,003606
0,339194
0,629188 16,777034
0,038288
3,601227
5,791641 154,431882
0,000000 15,102363
6,680094 178,122125
4,809668 128,247930
0,023529
1,685885
4,958936 42,298394
0,000245
0,015501

body mimo síť
min
max
0,458660
0,787534
20,828239 42,257170
1,247153
2,141401
0,124966
0,214570
7,023266 14,249086
1,326759
2,278086
64,648865 131,162224
0,000000 11,345125
74,566165 151,282843
53,687638 108,923647
0,075843
0,146196
10,271764 22,962311
0,002708
0,007135

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50µg.m-3
(s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje
překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k překračování 24 hodinových
koncentrací pro frakci PM10.
Dle rozptylové studie Olomouckého kraje by v zájmovém území nemělo docházet
k překračování ročního aritmetického průměru.
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10
v ročních koncentracích do 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,79 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť mimo areál závodu. Ve vztahu k příspěvkům k ročnímu aritmetickému průměru
PM10 lze vliv posuzovaného záměru označit jako malý a nevýznamný.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži
z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se
závodu do 49,8 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 42,3 µg.m-3
vztahu k vypočteným příspěvkům by u nejbližší obytné
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k překračování průměrných denních aritmetických koncentrací ve vztahu ke stanovenému
limitu.
Vyhodnocení příspěvků NOx k imisní zátěži zájmového území
Pro oxidy dusíku je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně ekosystémů hodnotou 30 µg.m-3. Uvedený výpočet byl proveden i
přes skutečnost, že v zájmovém území nejsou lokality, ke kterým by se vztahoval imisní limit
z hlediska ochrany ekosystémů. V úvahu byla však brána existence EVL tak, jak je patrná
z popisné části předkládaného oznámení.
Nejbližší stanice AIM v Prostějově sice signalizuje překračování imisního limitu pro tuto
škodlivinu, avšak jedná se koncentrace dosahované ve městě, kde rozhodující podíl na této
úrovni znečištění má automobilová doprava.
Příspěvky posuzovaného záměru nepřesahují u bodů mimo výpočtovou síť 2,2 µg.m-3 a
neměly by v žádném případě ovlivnit EVL Hrdibořické rybníky.
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži NO2
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročních imisních limitů. Dle rozptylové studie
Olomouckého kraje by ani v zájmovém území neměl být imisní limit překračován.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují kolem
0,34 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,22 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se
zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení
imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 16,8 µg.m-3 ve výpočtové síti, a 14,3 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, což lze
označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního
limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným
záměrem překročen.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území
Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový klouzavý
průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisních
limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru nepřesáhnou u objektů obytné zástavby 109 µg.m-3 , uvnitř
areálu závodu potom nepřesáhnou 129 µg.m-3. Uvedené příspěvky lze označit ve vztahu
k pozadí a imisnímu limitu za zanedbatelné.
Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území
Pro VOC není stávající platnou legislativou imisní limit stanoven.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru nepřesáhnou
1,7 µg.m-3 ,ve výpočtové síti a 0,2 µg.m-3 u bodů obytné zástavby. Ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru nepřekročí 42,3 µg.m-3 (v areálu závodu) a 23 µg.m-3 u nejbližší
obytné zástavby. Ve vztahu k charakteru VOC vyjádřeného jako etanol lze uvedené příspěvky
označit za akceptovatelné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit ročního aritmetického
průměru 5 µg.m-3. Dle nejbližší stanice AIM se pozadí benzenu pohybuje do 1 µg.m-3.
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Příspěvky posuzovaného záměru související s vyvolanou dopravou nepřekračují 0,02 µg.m-3 a
lze je tedy ve vztahu k imisní zátěži označit za nevýznamné.
Příspěvky k imisní zátěži SO2
Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnota
imisního limitu 50 µg.m-3 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru, 125µg.m-3 ve vztahu
k 24 hodinovému aritmetickému průměru a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování stanovených imisních limitů.
Podle rozptylové studie Olomouckého kraje by v zájmovém území nemělo docházet
k překračování stanovených imisních limitů.
Posuzovaný záměr přispívá k imisní zátěži z hlediska ročních průměrných koncentrací ve
výpočtové síti příspěvky do 3,60 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom nejvýše do 2,28 µg.m-3
. S ohledem na imisní pozadí lze uvedené příspěvky považovat za akceptovatelné.
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru přispívá
k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 154,4 µg.m-3 (uvnitř areálu závodu s dobou
překročení imisního limitu kolem 15 hodin ročně). U nejbližších objektů obytné zástavby jsou
dosahovány příspěvky nejvýše do 131,16 µg.m-3 (s dobou překročení imisního limitu kolem 11
hodin ročně).
Jak je patrné z výsledků výpočtů, je možné za nejhorších rozptylových podmínek dosáhnout
příspěvky pohybující se nad hygienickým limitem pro 24 hodinový aritmetický průměr, avšak
v časovém úseku akceptovatelným stávající platnou legislativou.
Posuzovaný záměr z hlediska příspěvků k hodinovému aritmetickému průměru přispívá
k imisní zátěži ve výpočtové síti příspěvky do 178,12 µg.m-3, u bodů obytné zástavby potom
nejvýše do 151,28 µg.m-3 . Uvedené příspěvky by tudíž neměly znamenat překračování
platného imisního limitu při zohlednění stávajícího pozadí zájmového území.
Pokud bychom uvažovali s podmínkou, aby byly dosahovány příspěvky k 24 hodinovému
aritmetickému průměru pod hodnotou imisního limitu, byly provedeny modelové výpočty
týkající se výšky komína zdroje č.41. Při výšce komína 45 m jsou potom dosaženy následující
charakteristiky :
Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 rok
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m
SO2

minimum
maximum
0,008627
2,689794

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 rok - µg/m

minimum
maximum
1,120295
1,922537

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
1,922537
1,366351
1,766686
1,120295

10001
10002
10003
10004
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Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /24 hod
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
1,322535 123,314241

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m

minimum
maximum
54,564136 111,993488

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
111,993488
79,286065
98,522484
54,564136

10001
10002
10003
10004

Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /24 hod – doba překročení hraniční
koncentrace 125 ug/m3 – hod/rok
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
0,000000
0,000000

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 24 hod - µg/m

minimum
maximum
0,000000
0,000000

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10001
10002
10003
10004

Příspěvky k aritmetickému průměru SO2 /1 hod
Body výpočtové sítě
polutant
charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m
SO2

minimum
maximum
1,525416 142,230958

Body mimo výpočtovou síť - ochrana obyvatelstva
polutant
SO2

charakteristika
3
Aritmetický průměr 1 hod - µg/m

minimum
maximum
62,934414 129,173572

bod

popis
Štětovice bod 10001
Štětovice bod 10002
Vrbátky bod 10003
Vrbátky bod 10004

hodnota
129,173572
91,448749
113,636084
62,934414

10001
10002
10003
10004

Z výsledků je patrné, že při úpravě výšky komína na 45 m se budou příspěvky k 24
hodinovému aritmetickému průměru pohybovat pod hodnotou stanoveného imisního limitu.
Z hlediska velikosti zastavěných a zpevněných ploch z cca 56 000 m2 nebude voda zasakovat
přímo do terénu, ale bude odváděna řízeně přes retenci do obecní kanalizace. Z hlediska
odvodnění oblasti by se tak nemělo jednat o významný negativní vliv. Zastavěním dalšího
prostoru v uvedené lokalitě dojde ke snížení infiltrace srážkových vod v území a pouze
k nevýznamné změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.
Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí
dočasný zábor ZPF ani dočasný respektive trvalý zábor PUPFL. Z nároků na trvalý zábor ZPF
vyplývá, že celkový rozsah požadovaného záboru bude činit 114 806 m2, tudíž příslušným
orgánem pro vynětí ze ZPF bude MŽP. Veškerá plocha zabíraných pozemků je vedena jako
orná půda v ZPF - BPEJ 30100 – což představuje I. třídu ochrany. Jde o zábor zemědělské
půdy bonitně nejcennější, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
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případně pro liniové stavby zásadního významu. Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu
záboru, tak co do kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv velký a významný.
Z dikce výkladu příslušného metodického pokynu by tudíž uvedené pozemky neměly být
vyjmuty ze ZPF, pokud možnost realizace záměru nebude podmíněna územním plánem, který
by realizaci záměru na takovýchto pozemcích připustil s ohledem na požadovaný rozvoj obce
v území, obecně se vyznačujícím vysokou kvalitou zemědělských pozemků.
Z hlediska stávajícího využití pozemků pro zemědělské účely se nepředpokládá kontaminace
těchto půd z hlediska staré ekologické zátěže.
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto rizika
může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření zhotovitelem stavby tak, jak
jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost vod. Z hlediska
vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost kontaminace
půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení technického řešení
stavby v souladu se zpracovaným zadáním a při respektování příslušných provozních
směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv
na kontaminaci půd označit z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako
málo významný.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a bude realizována
výstavba areálu. Záměr je realizován na zemědělské půdě s intenzivní rostlinnou výrobou a
v prostoru antropogenně výrazně přeměněných stanovišť. Jsou tak dotčeny pouze plochy,
které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu.
S ohledem na dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin.
Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které
jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor
výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
Případné dotčení populací uvedených druhů rostlin je nevýznamné s ohledem a zastoupení
těchto druhů na analogických biotopech v okolí, takže popsané vlivy je možno v daném
kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, z hlediska významnosti za nevýznamné.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, ve vztahu
k prevenci další ruderalizaci území v rámci rekultivace, vlivy na floru nevyžadují žádná další
specifická opatření.
Vlastní záměr nevyžaduje žádný zásah do mimolesních porostů dřevin.
Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění
stávajícím i bývalým využitím okolí.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Z hlediska
provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové
péči a zákona č 242/92 Sb.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy s tím, že důraz
je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními pracemi.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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