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Hodnocená dokumentace je posouzena podle následujících kritérií:  
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I. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I.1. Název záměru 

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe elektrárnu o 

celkovém instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o teplárenský provoz, který 

zajišťuje dodávku tepla včetně výroby elektrické energie. Součástí zdroje jsou výrobní prostory a 

s nimi související technické a pomocné prostory, především však kotle K5, K6 a K8. Kotle K5 a K8 

jsou uhelné, kotel K6 je kotel plynový. Kotle K5 a K8 jsou přitom, co se týká odkouření, napojeny 

na jeden společný komín, kotel K6 je pak odkouřen samostatným komínem.   

Přehled stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v Elektrárně Kolín 

Zdroj 
Výkon 
[MW] 

Příkon 
[MW] 

Palivo 
Komín 

Kotel K 8 89,57 99,52 
hnědé uhlí, 

biomasa do 10% 
Kotle mají společný komín s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 117 m 
Světlost v koruně: 19,63 m2 Kotel K 5 33, 61 42,544 

hnědé uhlí, 
biomasa do 10% 

Kotel K 6 57,56 61,893 zemní plyn 

Kotel má samostatný komín s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 

Pozn. Celkový jmenovitý tepelný výkon činí 180,74 MW. 

Přehled zdrojů znečišťování ovzduší v Elektrárně Kolín po realizaci záměru  

Zdroj 
Výkon 
[MWt] 

Příkon 
[MWt] 

Palivo Podíl v % Poznámka 

Kotel K 8 66 73 

zemní plyn 0 – 5 

Kotle budou mít společný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: min. 107 
m  
 
(V původní dokumentaci EIA byl 
uvažován společný komín,  
variantně podle zvolené metody 
odsíření: 
Mokrá vypírka: výška 70 m 
Polosuchá metoda: výška 60 m) 
 

hnědé uhlí 0 – 50 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 
kaly 

0 - 10 

Kotel K 5 20 25 

hnědé uhlí 0 – 30 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 
kaly 

0 - 10 

Kotel K 6 58 62 zemní plyn 100 

Kotel má samostatný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 
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I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj:   Středočeský      

Obec:   Kolín   

Katastrální území: 668159 Kolín   

I.4. Obchodní firma oznamovatele 

Veolia Energie Kolín, a.s.   

Tovární 21 

280 63 Kolín V. 

I.5. IČ oznamovatele 

451 48 091 

I.6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Ing. MARTIN BRŮHA, statutární ředitel 
náměstí Josefa Machka 856/13 a, Košíře  
158 00 Praha 5 
 
Společnost z hlediska předkládaného záměru zastupuje: 
Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D. 
Ředitel společnosti 
Veolia Energie Kolín, a.s. 
Tovární 21 
280 63 Kolín 
Tel.: +420 321 752 210 
E-mail: Rostislav.Krempasky@veolia.com 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

II.1. Úplnost dokumentace 

Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a z tohoto pohledu je v souladu s požadavky 
citovaného zákona. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována 
oprávněnou osobou Mgr. Alanem Kašparem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
č. j. 10645/1333OPVŽP/98 ze dne 16. 9. 1998, které bylo naposledy prodlouženo rozhodnutím 
MŽP ČR č. j. 1805/ENV/16 a je platné do 31. 12. 2021. Dále se na dílčích kapitolách a odborných 
přílohách (rozptylová studie, hluková studie, posouzení vlivů na veřejné zdraví, posouzení vlivu na 
klima) podílely další odborné osoby: 

- E-expert, spol. s r.o. – Ing. Vladimír Lollek - všeobecně 

- E-expert, spol. s r.o. – Ing. Jiří Výtisk - rozptylová studie 

- E-expert, spol. s r.o. – Ing. Petra Bestová, RNDr. Vladimír Suk - hluková studie 

- RNDr. Alexander Skácel CSc - posouzení vlivů na veřejné zdraví 

Předložená dokumentace byla dne 20. 7. 2020 Ministerstvem životního prostředí na základě 
vyjádření zpracovatele posudku vrácena k přepracování, což bylo zpracovatelem dokumentace 
provedeno samostatným doplněním, které obsahovalo následující doplnění: 

1) Doplnit bližší specifikaci TAP vyrobeného z ostatního odpadu a specifikaci čistírenských 
kalů (složení, obsah sušiny apod.) a v případě čistírenských kalů (rozbory vstupu versus 
rozbory výstupu).  

2) Doplnit dokumentaci o způsob nakládání s TAP a čistírenskými kaly (přijímání, uskladnění, 
následná úprava, zacházení) a nastínit možná opatření proti obtěžování zápachem v 
případě nakládání s TAP a čistírenskými kaly včetně nástinu řešení pomocí zařízení ke 
snižování emisí.  

3) Popsat varianty řešení či nastavení emisních limitů v případě, že rekonstruované kotle ať 
už fluidní nebo roštové budou považovány za nové zdroje znečišťování ovzduší. 

4) Vypočíst emisní limity všech znečišťujících látek v případě spoluspalování uhlí nebo 
biomasy společně s TAP nebo čistírenskými kaly, a to v souladu kdy se uplatní vzorec pro 
výpočet směsného emisního limitu dle platné legislativy, a který stanoví část 6 Rozhodnutí 
komise EU 2017/1442, kterým se stanoví závěry o BAT pro LCP pro spoluspalování odpadu 
v uvažovaném minimálním a maximálním rozsahu spoluspalování odpadů, tedy TAP a 
čistírenských kalů. 

5) V případě popsaných variant čištění spalin a konstrukce kotlů (fluidní x roštové) 
vyhodnotit a jednoznačně doporučit v rámci přepracované dokumentace jednu z 
technických variant a to tu, která bude mít nejnižší vliv na životní prostředí.  

6) V přepracované dokumentaci uvažovat vypouštění spalin pomocí stávajícího komína 
(výška 117 m) a popsat případné technické úpravy stávajícího komína pro možnosti 
vypouštění spalin z kotlů K5 a K8.  

7) V případě technické nemožnosti vypouštění spalin do stávajícího komína provést výpočet 
ideální výšky komína tak, aby došlo ke zlepšení imisní zátěže vzhledem k významnému 
snížení teploty spalin hlavně v případě použití mokrého čištění spalin.  

8) V přepracované dokumentaci opravit zjevné překlepy v jednotkách koncentrací v případě 
stanovení emisních limitů u rtuti (Hg). 
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9) V případě hluku doplnit o zhodnocení vlivu hluku emitovaného novými zdroji, a to tedy 
skladovacími kapacitami a jejich technologiemi (uzavřený hangár na zbytkovou hmotu z 
těžby dřeva v lese a rozšířený sklad biomasy) na stávající hlukovou situaci v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb.  

10) Dále vyhodnotit vliv na hlukovou situaci nejen v jednom bodě z hlediska stacionárních 
zdrojů hluku, ale přidat další kontrolní body na ulici Tovární 44 a Tovární 1231, kde z 
vykreslených izofon může docházet k překračování hygienických limitů zejména v noční 
době. 

11) Nastínit v přepracované dokumentaci informaci k plánovaným opatřením v případě úniku 
nebezpečných závadných látek do okolí z hlediska ochrany podzemních a povrchových 
vod.  

12) V přepracované dokumentaci deklarovat technickou nemožnost vypouštění spalin 
plynového kotle K6 společným komínem pro kotle K5 a K8.  

13) V přepracované dokumentaci provést bilanci nakládání s technologickou vodou.  
14) Provést stručné hodnocení BAT v rámci referenčního dokumentu pro snižování emisí ze 

skladování. 

Doplněná dokumentace byla znovu zveřejněna. 

Součástí dokumentace byla vyhodnocena možnost vypouštění spalin kotlů K5 a K8 společným 
komínem, což s velkou jistotou vede v lepšímu rozptylu vznikajících znečišťujících látek a snížení 
imisní zátěže hlavně v blízkosti zdroje. Takže se dá předpokládat, že významná část znečišťujících 
látek bude mít významný vliv mimo intravilán města Kolín. V dokumentaci bohužel nebyla zcela 
vyhodnocena a porovnána možnost vypouštění spalin v rámci polosuché vypírky a mokré vypírky. 
Většinou je v případě výše uvedených metod snižování emisí rozhodující teplota spalin, která je 
v případě polosuché vypírky vyšší, a tedy i při rozptylu škodlivin se významně vyšší teplotou spalin 
zvyšuje i tzv. teoretická výška komína, která je pro hodnocení také důležitá. Platí pravidlo, že 
s vyšší teplotou spalin, se zvyšuje teoretická výška komína tím, že tepelná vydatnost spalin tyto 
emise lépe rozptyluje. Naopak mokrá vypírka má zase výhodu v tom, že je schopna lépe plnit 
emisní limity hlavně pro SO2, HCl a HF, kdy tyto limity jsou s přehledem plněny a nedochází 
k významným výkyvům v průběžných koncentracích. 

V obecné rovině je dokumentace zpracována na nadstandardní odborné úrovni, odpovídající 
charakteru a rozsahu stavby, jelikož s jedná o stavbu, která je dle zákona č. 100/2001 Sb. 
podlimitní. Dílčí výhrady zpracovatele posudku k dokumentaci neovlivňují zásadní správnost 
závěrů dokumentace. Ostatní záležitosti byly konzultovány s projektantem objektu, popřípadě 
upřesněny. Jedná se v jednotlivostech spíše o jiný úhel pohledu na danou problematiku, případně 
o doplňující nebo opravující upřesnění. 

Zpracovateli byly ke zpracování posudku předloženy následující podklady: 

- Dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro záměr " Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín 
a změna palivového mixu" zpracovaná oprávněnou osobou Mgr. Alanem Kašparem, květen 
2020. 

- Samostatně přepracovaná dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro výše uvedený záměr 
opět dle zpracovaná Mgr. Alanem Kašparem, říjen 2020. 

- Korespondence, dokladující zveřejnění dokumentace a distribuci dokumentace i doplnění 
dotčeným úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům podle požadavků zákona 
č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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- Vyjádření, která příslušný úřad obdržel k dokumentaci záměru od dotčených správních úřadů 
a od dotčených územních samosprávných celků. V rámci vyjádření nebyla k záměru obdržena 
nesouhlasná vyjádření veřejnosti. Úplný výčet došlých vyjádření s charakteristikou jejich 
obsahu je podán v kapitole V tohoto posudku. 

Dále dokumentace obsahovala následující přílohy: 

1. Vyjádření úřadů 

1.1. Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování – vyjádření úřadu územního 
plánování 

1.2. Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb. 

2. Situace širších vztahů 

3. Situační řešení a vizualizace záměru 

4. Rozptylová studie 

5. Hluková studie 

6. Posouzení vlivu na veřejné zdraví 

7. Posouzení vlivu na klima 

8. Bezpečnostní listy 

9. Zpráva z inspekční prohlídky komína 

Dále bylo zpracovatelem posudku provedeno místní šetření předmětné lokality hlavně za účelem 
zjištění přesného umístění lokality vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, zjištění stávajícího stavu 
lokality a seznámení se s celkovým umístěním navrhovaného záměru v rámci stávajícího provozu 
Elektrárny Kolín. 

Předmětem posuzovaného záměru jsou rekonstrukce kotlů a instalace zařízení pro snižování emisí 
v Elektrárně Kolín, kdy dojde k následujícím změnám: 

1) Retrofitu kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní (popřípadě roštové) 
spalování a upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, vysušených 
čistírenských kalů a hnědého uhlí. 

2) Retrofitu kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, 
tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle K5 
zůstane zachováno roštové spalování (popřípadě bude kotel upraven na fluidní spalování). 

3) U obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv zejména ve prospěch 
vyššího podílu spoluspalování biomasy (až 100%) a zároveň k možnosti spoluspalování tuhého 
alternativního paliva (do 30%) a čistírenských kalů (do 10%).  Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, 
bude spoluspalováno v rozsahu do 50%.   

4) Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací spalovacího 
procesu. Zároveň bude v případě obou kotlů K8 a K5 aplikováno sekundární opatření pro 
snižování emisí oxidů dusíku, kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické 
redukce (SNCR).  

5) Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno 
instalací odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné varianty 
polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky. Obě 
zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích 
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technologií dojde dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro 
efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. Vyčištěné spaliny 
budou vedeny do společného stávajícího komína (původně byl zamýšlen nový komín, který by 
byl při realizaci varianty mokré vápencové vypírky napojen přímo na odsiřovací reaktor, 
v případě polosuché metody byl uvažován nový komín v blízkosti odsiřovací jednotky s 
předřazeným tkaninovým filtrem). 

6) Instalace a osazení plynového kotle K6 nízkoemisními hořáky pro snížení emisí NOx. 

Zdůvodnění potřeby záměru 

Účelem předmětného záměru je realizace opatření na stávajícím energetickém zdroj Elektrárna 
Kolín, aby tento byl schopen plnit nové emisní limity požadované legislativou, tj. zákonem o 
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o průmyslových emisích a Prováděcím rozhodnutím 
Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 
velká spalovací zařízení.  

Předkládaný záměr se z hlediska jeho umístění omezuje na stávající areál Elektrárny Kolín. 

V případě neuskutečnění záměru nebude stávající zdroj plnit nově stanovené emisní limity a 
musel by být odstaven z provozu a nemohl by tedy zajišťovat dodávky tepla a TUV jak jiným 
právnickým osobám, tak i obyvatelstvu a bylo by nutno uvažovat o alternativě (decentralizaci 
vytápění města Kolín) nebo o takové rekonstrukci, která sice bude splňovat emisní limity, ale 
vzhledem k vývoji situace v rámci EU (odklon od pevných a kapalných paliv a v budoucnu i obecně 
fosilních paliv, kam spadá i zemní plyn) se budou emisní limity dále zpřísňovat a došlo určitě 
k nutnosti odstavení zdroje. Dále tento záměr, kdy dochází k možnosti spoluspalování TAP a 
čistírenských kalů řeší tato rekonstrukce i problematiku odpadů vzhledem k omezování možnosti 
skládkování. 

Zdůvodnění umístění záměru 

Prostorově i provozně průmyslový areál a jeho uvažovaná část vyhovuje požadavkům 
oznamovatele. 

Z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že na ploše 
předpokládaného staveniště není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability 
(ÚSES), významný krajinný prvek ani žádné maloplošné zvláště chráněné území přírody. Vzhledem 
k charakteru zájmové lokality zde není rovněž předpoklad výskytu zvláště chráněných rostlin nebo 
živočichů. Realizací záměru nedojde k dotčení či narušení kulturních, architektonických nebo 
historických památek ani geomorfologických útvarů či geologických nalezišť. Realizací stavby 
nedojde k narušení odtokových a hydrologických poměrů v území.  

Je zřejmé, že umístění záměru v areálu investora je jedinou možnou variantou, která snižuje 
nároky na další doprovodné náklady a investice v případě např. vybudování úplně nového zdroje 
tepla, TUV či elektrické energie. 

Záměr v dlouhodobém horizontu zajišťuje udržení si konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

Soulad s územně plánovací dokumentací 

Podle platného územního plánu města Kolín se tato lokalita nachází v zastavěném území města v 
lokalitě v ploše výroby a skladování je přípustný z hlediska územního plánu.  

Přehled zvažovaných variant 

Jinak je možno obecně konstatovat, že záměr se jeví jako bezproblémový, technicky jednoduchý a 
celý záměr logicky navazuje na umístěnou stávající energetickou výrobu, která rekonstrukcí zcela 
naváže na stávající energetický celek.  
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Proto je i záměr uvažován pouze v jedné variantě umístění, ale je uvažováno s variantním 
technickým a technologickým řešením hlavně v oblasti možností čištění spalin. 

Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli – předkládá základní údaje o oznamovateli 
předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným způsobem. 

V části B – Údaje o záměru – popisuje všechny potřebné charakteristiky uvažovaného záměru 
přesně v souladu s požadavky přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve vztahu k 
uvažovanému záměru za vyhovující a zcela akceptovatelné. 

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí – 
obsahuje všechny kapitoly této části oznámení: 

- Charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a 
významnosti všech vlivů. 

- Komplexní charakteristiku vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možností přeshraničních vlivů. 

- Charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech. 

- Charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. 

- Charakteristiku použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů. 

- Charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace. 

Část E – Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje porovnání variant 
z hlediska umístění, ale hodnotí varianty technické a technologické.  

Dokumentace sice posoudila různé navrhované technologické řešení čištění spalin a to rozdíly 
mezi polosuchou metodou odsíření a mokrou vápencovou vypírkou pouze ve spotřebách a 
energetických náročnostech a případně provozních nákladech bez vyhodnocení případného vlivu 
na životní prostředí, tedy hlavně na ovzduší, ale tyto metody mohou mít i vliv na spotřebu vody, 
množství vznikajících odpadních vod nebo produkovaných odpadů či vzniku možných stavebních 
výrobků. Z toho vyplývá doporučení vyhodnotit i vlivy na životní prostředí, což je však 
proveditelné v rámci změny integrovaného povolení a vyhodnocení BAT včetně všech možných 
vlivů na životní prostředí. Vyplývá to i z logiky legislativních předpisů, kdy v rámci procesu EIA 
nepovažuje zpracovatel posudku vyhodnocovat vlivy BAT na životní prostředí tak podrobně, jak by 
mělo být provedeno v rámci změny integrovaného povolení, kdy již budou známy možní 
dodavatelé a bude upřesněna technologie i možný dodavatel.   

Dokumentace dále obsahuje požadované a zákonem předepsané kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Doplňující údaje a I. Přílohy.  
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod 
hodnocení 

Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru a i vzhledem k vlivům celého komplexu 
energetické výroby v rámci podniku Veolia Energie Kolín, a.s. s rekonstrukcí a doplněním 
technologie kotlů zařízením ke snižování emisí na životní prostředí považuje zpracovatel posudku 
za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, jakož i 
formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen 
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

A. Údaje o oznamovateli 

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: Obchodní firma, IČO, jméno, 
příjmení, a funkce zástupce oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem. 

B. Údaje o záměru 

B.I.  Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v zákoně. 

B.I.1. Název záměru 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a 
změna palivového mixu“ umístěná v areálu Veolia Energie Kolín, a.s. 

Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle přílohy č. 1 k 
zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvedený záměr uveden v bodě: 

bod 4. Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu – 50 MW, která by 
mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí, kdy dochází k významné změně jeho 
technologie a řízení provozu a dále v bodě: 

bod 54 Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-
chemickou úpravou s kapacitou od stanoveného limitu (100 t/den) a to vzhledem k tomu, že 
v rekonstruovaných kotlích K5 a K8 bude spoluspalován odpad typu tuhého alternativního paliva 
(dále jen TAP) a vysušených kalů z komunálních čistíren odpadních vod, které se řadí mezi odpady 
kategorie O. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci včetně zařazení záměru, ze kterého je patrný 
i příslušný úřad pro proces posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku 
bez připomínek.  

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

V rámci navrhované rekonstrukce kotlů K5 a K8 a výměny hořáků na plynovém kotli K6 za 
nízkoemisní hořáky bude kapacita zdrojů následující: 

Zdroj 
Výkon 
[MWt] 

Příkon 
[MWt] 

Palivo Podíl v % Poznámka 

Kotel K 8 66 73 

zemní plyn 0 – 5 
Kotle budou mít společný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: min. 107 
m  
 
(V původní dokumentaci EIA byl 
uvažován společný komín,  
variantně podle zvolené metody 

hnědé uhlí 0 – 50 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 0 - 10 
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Zdroj 
Výkon 
[MWt] 

Příkon 
[MWt] 

Palivo Podíl v % Poznámka 

kaly odsíření: 
Mokrá vypírka: výška 70 m 
Polosuchá metoda: výška 60 m) 
 

Kotel K 5 20 25 

hnědé uhlí 0 – 30 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 
kaly 

0 - 10 

Kotel K 6 58 62 zemní plyn 100 

Kotel má samostatný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená kapacita je podnikatelským záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na životní prostředí 
je akceptována a podrobena procesu EIA jak z hlediska lokalizace záměru, tak z hlediska 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.  

V rámci této kapitoly bych považoval za vhodné uvést kromě výkonů a příkonů parní kotelny také 
údaje o parametrech páry, předpokládaného množství vyrobené páry, i když jsou tyto údaje 
zmíněny v ostatních kapitolách dokumentace. 

B.I.3. Umístění záměru 

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn ve Středočeském kraji, v obci Kolín a v katastrálním 
území Kolín. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného oznámení není ze 
strany zpracovatele posudku podstatnější připomínek. Součástí dokumentace je srozumitelná 
situace záměru, ze které je patrný plánovaný stav záměru. Ze strany zpracovatele posudku bez 
připomínek. 

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

Společnost Veolia Energie Kolín a.s. provozuje v rámci svého energetického zdroje Elektrárna Kolín 
nacházejícího se v Kolíně ve Středočeském kraji dva uhelné kotle K5 a K8 a plynový kotel K6. Kotel 
K5 má jmenovitý tepelný výkon 33,61 MW a kotel K8 má jmenovitý tepelný výkon 89,57 MW. 
Palivem pro oba uhelné kotle je nízkosirnaté hnědé uhlí ze severočeského uhelného revíru – 
hruboprach, přičemž společně s uhlím může být spoluspalována biomasa v poměru do 10 %. 
Plynový kotel K6 má jmenovitý tepelný výkon 57,56 MW.  

Předkládaný záměr řeší realizaci opatření u stávajícího energetického zdroje Elektrárny Kolín, aby 
byl tento schopen dále ekonomického provozu a zároveň byl schopen plnit hodnoty emisních 
limitů nově požadované legislativou, tj. zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o 
průmyslových emisích a Prováděcím rozhodnutím Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 
2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.  

Záměr zahrnuje retrofit stávajících uhelných kotlů K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou 
uvedených kotlů, kdy stávající palivo, kterým je hnědé uhlí, bude potlačeno ve prospěch spalování 
biomasy a v menší míře tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. V případě 
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obou kotlů K5 a K8 bude instalována nově technologie selektivní nekatalytické redukce ke 
snižování emisí oxidů dusíku a technologie polosuché nebo mokré metody odsíření spalin ke 
snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů. Odsiřovací technologie bude dále intenzifikována 
dávkováním aktivního uhlí do spalin, pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při 
spoluspalování odpadů. 

Plynový kotel K6 v Elektrárně Kolín bude osazen nízkoemisními hořáky.  

Veškeré hodnocení vlivů na životní prostředí v tomto Oznámení EIA je provedeno pro finální stav, 
který je porovnán z hlediska vlivů na životní prostředí se stavem stávajícím. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku konstatuje, že z hlediska synergických vlivů je tato kapitola zpracována 
dostatečně.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru 

Účelem předmětného záměru je realizace opatření na stávajícím energetickém zdroj Elektrárna 
Kolín, aby tento byl schopen plnit nové emisní limity požadované legislativou, tj. zákonem o 
ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o průmyslových emisích a Prováděcím rozhodnutím 
Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 
velká spalovací zařízení.  

Zdůvodnění umístění záměru 

Předkládaný záměr se z hlediska jeho umístění omezuje na stávající areál Elektrárny Kolín. 

Z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že na ploše 
předpokládaného staveniště není registrován žádný prvek územního systému ekologické stability 
(ÚSES), významný krajinný prvek ani žádné maloplošné zvláště chráněné území přírody. Vzhledem 
k charakteru zájmové lokality zde není rovněž předpoklad výskytu zvláště chráněných rostlin nebo 
živočichů. Realizací záměru nedojde k dotčení či narušení kulturních, architektonických nebo 
historických památek ani geomorfologických útvarů či geologických nalezišť. Realizací stavby 
nedojde k narušení odtokových a hydrologických poměrů v území.  

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kolína. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. Vypovídací schopnost 
dokumentace ve vztahu k vlivům na jednotlivé složky životního prostředí je předmětem další části 
předkládaného posudku. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V rámci této kapitoly byla technická část zpracována velmi podrobně včetně podrobného popisu 
stávajícího stavu a stavu po realizaci. Stávající stav je ve své podstatě do budoucna neudržitelný, 
takže zde uvádím stručně pouze stav po realizaci, který popisuje stav, který by měl významně 
snížit vlivy hlavně na ovzduší, a tedy i na veřejné zdraví.  

Předkládaný záměr řeší realizaci opatření u stávajícího energetického zdroje Elektrárny Kolín, aby 
byl tento schopen dále ekonomického provozu a zároveň byl schopen plnit hodnoty emisních 
limitů nově požadované legislativou. Záměr zahrnuje následující změny v Elektrárně Kolín: 

I. Retrofit kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní spalování (popřípadě 
roštové) a upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, vysušených 
čistírenských kalů a hnědého uhlí. 
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II. Retrofit kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, 
tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle K5 
zůstane zachováno roštové spalování (popřípadě bude kotel upraven na fluidní spalování). 

III. Úpravu palivového mixu, kdy u obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu 
paliv zejména ve prospěch vyššího podílu spoluspalování biomasy (0% až 100%) a zároveň 
k možnosti spoluspalování tuhého alternativního paliva (do 30%) a čistírenských kalů (do 10%).  
Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, bude spoluspalováno v rozsahu do 50%.   

IV. Denitrifikaci kotlů K5 a K8, která bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací 
spalovacího procesu. Zároveň bude v případě obou kotlů K5 a K8 aplikováno sekundární opatření 
pro snižování emisí oxidů dusíku, kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické 
redukce (SNCR).  

V. Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno instalací 
nové odsiřovací technologie. Odsiřovací technologie bude dále intenzifikována dávkováním 
aktivního uhlí do spalin pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování 
odpadů.  

VI. V případě kotle K6 na zemní plyn dojde k instalaci nízkoemisních hořáků, pro snížení emisí 
oxidů dusíku.  

Projektované parametry celého záměru „Ekologizace zdroje a změna palivového mixu“ z hlediska 
projektované výroby tepla, uvažovaných druhů paliv a používaných aditiv jsou v dokumentaci také 
uvedeny, ale v posudku je pro přehlednost neuvádím. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K části B1 dokumentace není podstatných připomínek i vzhledem k rozsahu posuzovaného záměru. 
Popis stavební a částečně i technologické části objektu je zpracován tak, aby mohlo být adekvátně 
provedeno hodnocení vlivů záměru na ŽP a veřejné zdraví. 

V dokumentaci jsou dostatečně podrobně popsány dílčí technologické úpravy kotlů (retrofity kotlů 
K5 a K8) včetně popis úpravy palivového mixu a parametrů jednotlivých paliv. Dále je dostatečně 
popsáno odsíření kotlů denitrifikace kotlů. Jsou popsány velmi podrobně a v podstatě pro účely EIA 
až tak, že laik se v popisu zřejmě nebude příliš orientovat. Jsou také podrobně popsány rozdíly mezi 
polosuchou metodou odsíření včetně různých variant a mokrého odsíření včetně variant 
technického řešení mokrého odsíření. Tímto podrobným popisem dokumentace obecně nabývá na 
objemu, který není veřejnost zřejmě schopna docenit a tyto podrobnosti potom nezpřehledňují 
vcelku dobře zpracovanou dokumentaci EIA včetně všech doprovodných schémat a tyto popisy, 
tabulky a schémata jsou spíše vhodná pro odborníky, kteří se předmětné oblasti věnují. 

Součástí této kapitoly je i porovnání s BAT, kterou v současnosti zákon č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění úplně nevyžaduje, ale tyto jsou 
doporučovány různými metodickými pokyny a případně přednáškami. Názor zpracovatele posudku 
je takový, že orientační vyhodnocení porovnání s BAT je zřejmě v dokumentaci žádoucí, ale pouze 
v přiměřeném rozsahu znalosti záměru. Podrobné vyhodnocení BAT je potom záležitostí změny 
integrovaného povolení, kde je již předpoklad podrobnější znalosti dodávaných zařízení a 
podstatných technologií. Opět toto podrobné porovnání s BAT dělá dokumentaci velmi objemnou 
bez vztahu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Je zřejmé, že pokud jakékoliv zařízení má plnit 
určité parametry a výstupy do životního prostředí je třeba vždy využít BAT a nenahrazovat tuto 
část v EIA, když dalším navazujícím řízením je změna integrovaného povolení s podrobným 
vyhodnocením souladu s BAT. 

Vzhledem k dalším údajům, jako jsou teplota spalin a předpokládám i výška komína (uvažovaná 
107 m) a možno vypouštění spalin kotlů K5 a K8 společně se spalinami plynového kotle K6 se bude 
posudek věnovat v dalších částech posudku, tak i k jednotlivým vstupům nebo výstupům pro 
hodnocený záměr a cílový provoz. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

předpokládaný termín zahájení záměru:  1.Q 2021 

předpokládaný termín dokončení záměru:  3.Q 2022 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený bod obsahuje pouze informace o zahájení realizace záměru a ukončení záměru. Vzhledem 
ke stavu a době předložení dokumentace je zřejmé, že tento termín nebude úplně reálný. Jinak bez 
připomínek. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole je uvedena jako dotčená oblast Středočeského kraje, obce Kolín. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. 
Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze usoudit, že 
ve výčtu záměrem dotčených územně samosprávných celků bude zasažené území mnohem menší a 
bude se týkat pouze nejbližšího okolí uvažovaného záměru. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

1. Územní rozhodnutí, vydá Městský úřad Kolín – odbor výstavby - stavební úřad  
2. Změna Integrovaného povolení, vydá KÚ Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a 

zemědělství  
3. Stavební povolení, vydá Městský úřad Kolín – odbor výstavby - stavební úřad 
4. Kolaudační souhlas, Městský úřad Kolín – odbor výstavby - stavební úřad 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvažované kapitole není podstatnějších připomínek. 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1 Půda 

Projekt „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ bude realizován ve 
stávajícím areálu investora v Elektrárně Kolín na ulici Tovární v Kolíně. Projekt bude zahrnovat 
změny v rámci celého areálu Elektrárny Kolín. Dle katastru nemovitostí budou záměrem dotčeny 
pozemky v k.ú. Kolín č.668150, které jsou v dokumentaci přesně specifikovány. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této části dokumentace není připomínek. V rámci hodnoceného záměru nedochází k záboru ZPF 
ani PUPFL.  

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

V dokumentaci je popsáno, jak bude zvýšena potřeba vody pro technologické účely, která je 
odebírána na základě platného povolení z řeky Labe a jak je dále upravována pro všechny možné 
způsoby využití jak pro chlazení, pro napájení kotlů a také pro potřeby odsiřování a tato je 
vztažena na projektovanou výrobu tepla.  

V případě odběru a spotřeby pitné vody pro sociální zázemí zaměstnanců lze konstatovat, že 
nedojde k žádné změně, jelikož množství zaměstnanců se nezmění.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K této kapitole není co komentovat, jelikož se spotřeba technologické vody se změní minimálně a 
spotřeba pitné vody se v podstatě nezmění. Bylo by vhodné konstatovat, že spotřeba vody i když je 
kalkulována na základě projektované výroby tepla se může měnit v souvislosti se změnou 
klimatických podmínek, kdy může být tato spotřeba technologické vody vyšší a případně i nižší. 

  

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) 
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Dokumentace specifikuje následující potřebné vstupy pro provoz záměru. 

V souvislosti s předkládaným záměrem dojde ke změně palivové základny v případě stávajících 
uhelných kotlů K5 a K8. Zatímco v současnosti tvoří hlavní palivo těchto kotlů hnědé uhlí, nově 
bude po jejich retrofitu používána zejména biomasa a rovněž tuhé alternativní palivo a vysušené 
granulované čistírenské kaly. Vedle toho bude používán jako palivo zemní plyn, a to pro stabilizaci 
spalování u kotle K8 a K5 a stejně jako v současnosti pak jako palivo pro plynový kotel K6, který 
bude dorovnávat potřebu dodávky tepla do soustavy CZT. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K uvedeným bilancím není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek. 

Jsou zde uvedeny podrobně spotřeby paliv pro stávající stav a navrhovaný stav a projektovaná 
spotřeba surovin (aditiv a surovin pro potřeby provozu hlavně zařízení ke snižování emisí) také pro 
stávající stav a navrhovaný stav. Je zde také popsán maximální projektované množství 
skladovaných aditiv po realizaci záměru včetně doprovodné suroviny, kterým je písek pro vytvoření 
fluidního lože. 

V kapitole jsou zahrnuty i stavby, které by bylo možno spíše zahrnout do kapitoly B.II.6, kde mimo 
dopravu je možno popsat i potřebu souvisejících nových staveb či využití staveb stávajících. 

B.II.4 Energetické zdroje (například zdroj, druh, spotřeba) 

Záměr si vyžádá zvýšení požadavků na energetické zdroje a to tedy hlavně na elektrickou energii 
v souvislosti s provozem nových technologií na snižování emisí a to v tomto rozsahu: 

Projektovaná spotřeba elektrické energie  

 Projektovaná spotřeba  
stávající stav 

Projektovaná spotřeba  
po realizaci záměru  

Elektrická energie  8.681 MWh/rok 9.845 MWh/rok 
Pozn. Uvedená spotřeba elektrické energie za stávajícího stavu i stavu po realizaci záměru je kalkulována 
z maximální projektované výroby tepla ve výši 1.173.165 GJ za rok.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným informacím v rámci zpracované dokumentace není významných připomínek.  

Pouze by bylo vhodné do této kapitoly uvést i energetické zdroje, které nejsou přírodními zdroji 
(tuhé alternativní palivo a vysušené čistírenské kaly). Tyto se objevují v kapitole B.II.3, ale 
předpokládám, že tyto vstupy do kotlů K8 a K5 nejsou přírodního původu.   

B.II.5 Biologická rozmanitost 

Předkládaný záměr “Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ představuje 
instalaci nového technologického zařízení a změnu stávajícího zařízení v rámci stávajícího areálu 
investora. Předkládaný záměr nevyvolává žádné požadavky na vstupy týkající se biologické 
rozmanitosti. Veškeré demontážní, demoliční, stavební a montážní práce související 
s předkládaným záměrem budou realizovány ve stávajících budovách a na zpevněných plochách 
areálu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Využití stávajícího areálu je samozřejmě logické a vyplývá z celého konceptu 
posuzovaného záměru.  

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

Záměr si nevyžádá žádné zvýšené nároky na vybudování dopravní infrastruktury. Doprava aditiv, 
ostatních paliv (mimo uhlí) a produktů odsíření a popelovin bude probíhat nákladními automobily 
po stávajících komunikacích. 

V případě silniční dopravy sorbentu a odvozu produktu odsíření a popílku cisternou pro přepravu 
sypkých materiálů lze při zachování současného stavu počítat s dopravou ve výši 506 nákladních 
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automobilů za rok. Po realizaci záměru, při silniční dopravě biomasy, vysušených čistírenských 
kalů, všech sorbentů a odvozu produktu odsíření a popílku autodopravou (nejhorší možná 
varianta z hlediska přesunu množství hmot po silnici) lze počítat s dopravou ve výši až 4 534 
nákladních autocisteren/kamiónů za rok (varianta, kdy v palivovém mixu nebude používáno hnědé 
uhlí). To znamená nárůst nákladní dopravy v území o 4 028 nákladních automobilů za rok.   

Při 250 pracovních dnech, při kterých je možno realizovat silniční dopravu nákladními automobily, 
představuje dané množství cca 16 nákladních automobilů za den. Příjem kamionů bude směrován 
výhradně na dobu od 6:00 do 22:00 hod. Z výše uvedeného vyplývá, že se předkládaný projekt 
projeví v navýšení dopravy na komunikacích o cca 1 nákladní automobil za hodinu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedeným informacím a bilancím dopravy v rámci zpracované dokumentace není připomínek.  

V současnosti je u většiny posuzovaných nových záměrů nejvýznamnější zátěží vyvolaná doprava, 
která v obecné rovině komplikuje umisťování nových záměrů nebo i rekonstrukce stávajících 
záměrů v souvislosti s potřebou dovozu nových vstupních surovin (v tomto případě paliv) a odvozu 
výstupních surovin, tedy popelovin a produktů odsíření. Bohužel v rámci těchto záměrů není 
v současnosti možno hledat jiné alternativy. Železniční doprava je v podstatě vyloučena, jelikož 
doprava biomasy a TAP včetně čistírenských kalů (tedy odpadů) bude probíhat od různých 
dodavatelů. V případě uhlí je situace vždy jednodušší, jelikož energetický zdroj má nasmlouvaného 
jednoho dodavatele, který je schopen toto zajistit v rámci dodávek železniční dopravou. Avšak 
v případě TAP a hlavně odpadů je situace významně odlišná a i z hlediska jiných vlivů nelze TAP či 
čistírenské kaly skladovat v železničních vagonech bez významného vlivu na životní prostředí a 
hlavně negativního vlivu na vznik pachových látek. 

V ČR je v současnosti dopravní infrastruktura přetížená a spousta nových investorů naráží právě na 
komplikace s dopravou vstupních materiálů a výrobků. Tento záměr se bez navýšení bohužel také 
neobejde a snížení vlivu dopravy je zde kompenzováno omezením na denní dobu, což bude 
zahrnuto do návrhu podmínek stanoviska. 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování, 
druh a množství emitovaných znečišťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících 
látek) 

Dokumentace v rámci předkládaného záměru specifikuje emise ze stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší a liniového zdroje znečišťování ovzduší.  

V rámci stacionárních zdrojů jsou kapitoly rozděleny na emise stávající, výhledové a porovnání 
těchto stavů. V rámci výhledového stavu, což je asi nejdůležitější část dokumentace uvádí 
poměrně podrobně následující vazby mezi emisemi, výrobou tepla a emisními limity, které jsou 
stanoveny dle závěrů o BAT. Tyto jsou stanoveny jak pro uhlí, tak i pro biomasu a TAP. 

Dále jsou charakterizovány dva stavy spoluspalování odpadů pro minimální a maximální 
zastoupení odpadů při spoluspalování a k tomu jsou přiřazeny tzv. směsné emisní limity při 
spoluspalování odpadů po realizaci záměru a ty jsou stanoveny v následující výši: 

Směsné emisní limity po realizaci záměru 

Škodlivina jednotka Spalování paliv, 6% O2, normální stav, suchý plyn 

  Minimální podíl odpadů Maximální podíl odpadů 

TZL mg/m3 12,4 13,5 

SO2 mg/m3 86,3 215,1 

NOx mg/m3 225,0 247,7 

CO mg/m3 189,9 179,3 
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Škodlivina jednotka Spalování paliv, 6% O2, normální stav, suchý plyn 

  Minimální podíl odpadů Maximální podíl odpadů 

NH3 mg/m3 15,0 12,5 

Kadmium µg/m3 5,0 10,9 

Rtuť µg/m3 13,6 17,6 

HCl mg/m3 14,0 15,2 

HF mg/m3 1,5 4,2 

PCDD/F (TEQ) ng/m3 0,03 0,03 

Těžké kovy mg/m3 0,30 0,47 

TVOC mg/m3 5,0 5,0 

Poznámka k výpočtům směsných emisních limitů:  

Pokud není uvedeno jinak, jsou BAT-AEL uvedené v bodě 6 Závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení obecně 
použitelné pro spoluspalování odpadu ve spalovacích zařízeních. Platí navíc k obecným závěrům o BAT 
uvedeným v bodě 1.  

V případě spoluspalování odpadu se BAT-AEL v bodě 6 (Cd+Tl; PCDD/F; TK; TVOC) vztahují na celý objem 
vzniklých spalin. 

Kromě toho, pokud je odpad spoluspalován společně s palivy, na která se vztahuje bod 2, BAT-AEL stanovené 
v bodě 2 se vztahují také  

i) na celý objem vzniklých spalin a  

ii) na objem spalin vzniklý při spalování paliv, na která se uvedený bod vztahuje s použitím vzorce pro 

směšovací pravidlo dle přílohy VI (části 4) směrnice 2010/75/EU, ve které se BAT-AEL pro objem 

spalin vzniklý ze spalování odpadů mají stanovit na základě BAT 61. 

BAT 61. Nejlepší dostupnou technikou k zabránění zvýšených emisí ze spoluspalování odpadu ve spalovacích 
zařízeních je přijmout odpovídající opatření, aby bylo zajištěno, že emise ze znečišťujících látek v části spalin 
vzniklých při spoluspalování odpadu nejsou vyšší než emise vzniklé při použití závěrů o BAT pro spalování 
odpadu. 

To v praxi znamená, že například pro sumu těžkých kovů není nikde stanoven limit při spalování uhlí ani při 
spalování biomasy. Je ovšem stanoven emisní limit pro spoluspalování odpadů s uhlím a spoluspalování 
odpadů s biomasou. Výsledný směsný emisní limit je pak dopočten podle podílu uhlí a biomasy ve směsi 
vstupních paliv z těchto limitů pro spoluspalování.  

K těmto emisním limitům jsou poté vypočteny hodinové hmotnostní toky. 

V případě plynového kotle je logické, že tato kapitola plynový kotel K6 vyhodnocuje minimálně, 
což je vzhledem ke spalování zemního plynu i logické. 

V kapitole porovnání stávajícího a výhledového stavu je pak uvedena tabulka porovnávající 
celkové emise vztažené k uvažované výrobě tepla před realizací a po realizaci záměru a je 
následující: 

Emisní porovnání stávajícího a výhledového stavu  

Parametr jednotka 
Stávající stav 
Reálné emise  

Výhledový stav 
Maximální možné 

emise 

Rozdíl 

Výroba tepla GJ/rok 1 173 165 1 173 165 0 

Roční emise TZL tun/rok 8,375 6,636 -1,739 

Roční emise SO2 tun/rok 758,123 105,834 -652,289 

Roční emise NOx tun/rok 240,389 122,297 -118,092 
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Parametr jednotka 
Stávající stav 
Reálné emise  

Výhledový stav 
Maximální možné 

emise 

Rozdíl 

Roční emise CO tun/rok 41,697 88,650 46,953 
 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že ve výhledovém stavu (i při výpočtu nejhoršího možného stavu při 
provozu zdroje na hranici emisních limitů) dojde ke snížení celkových emisí základních škodlivin 
vnášených do ovzduší. 

Popis liniových zdrojů je v rámci kapitoly omezen pouze na konstatování, že se jedná o příspěvek 
navýšení 1 nákladního automobilu za hodinu a není tedy zahrnut do hodnocení vlivů na imisní 
zátěž. Podrobnější vyhodnocení emisí z dopravy je potom odkázáno na přílohu dokumentace, a to 
konkrétně na Rozptylovou studii. 

Jsou vypracovány i kapitoly ohledně znečistění vod, půd a půdního podloží, které se odkazuje na 
konstataci, že tento vliv nebude rozhodující a nemělo by k tomuto docházet. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola ohledně ovzduší je zpracována vzhledem k závažnosti a typu hlavně stacionárních zdrojů 
vcelku podrobně s tím, že jsou uvedeny veškeré nutné výpočty emisí, a tedy všechny vstupy, které 
jsou hlavně tedy vstupem do matematického modelování v rámci rozptylové studie. 

Je konstatováno, že dojde ke snížení emisí všech znečišťujících látek (základních látek – TZL, SO2 a 
NOx) v rámci jednotek až stovek t/rok. Pouze v případě oxidu uhelnatého (dále jen CO) je situace 
opačná. V rámci tohoto vyhodnocení je možné uvést následující komentáře: 

− Je provedeno porovnání pouze základní znečišťujících látek, ale nejsou provedeny odhady 
pro ostatní znečišťující látky typu těžkých kovů, rtuti a PCDD/F, které jsou určitě důležité 
pro vlivy imisní zátěže z těchto emisí za veřejné zdraví a je zřejmě, že již stávající zdroje 
tyto znečišťující látky produkují a dle legislativy v oblasti ochrany ovzduší docházelo 
v minulých letech k jejich měření a informace by tedy měly být aspoň orientačně uvedeny. 

− V případě CO chybí určitá analýza, která by pouze nekonstatovala zvýšení ročního 
hmotnostních toku, ale i komentář, že se vychází z předepsaných limitů a že je zcela 
možné, že spalovací proces v případě fluidních kotlů je mnohem lepší. Je známo, že např. 
koncentrace CO jsou v případě spalování ve fluidním loži udržitelné na mnohem nižší 
úrovni, než je uvažováno v dokumentaci, a to v oblasti do 100 mg/m3 v suchém plynu za 
n.p. při referenčním obsahu O2 = 6 %. 

− Dále není zcela zřejmé a možná kapitola by také mohla obsahovat nějakou zmínku o tom, 
jak a které znečišťující látky budou zjišťovány v rámci jednorázových měření emisí. Tzn. 
které budou zjišťovány kontinuálně a bylo by vhodné uvést i emisní limity v rámci použití 
kontinuálního měření emisí na roční a denní, a které se samozřejmě mohou určitým 
způsobem lišit. Tuto problematiku bude také sice řešit změna integrovaného povolení, ale 
určitý nástin by měl v dokumentaci být obsažen. 

− Z kapitoly také není zřejmé, jakým způsobem bude prováděno vyhodnocení plnění 
emisních limitů a jejich změny v případě změn zastoupení paliv (uhlí a biomasa) a odpadů 
v rámci spoluspalování, což bude určitě technicky velmi náročné a mohlo by být spíše 
uvažování o stanovení jednoho emisního limitu pro spoluspalování odpadů než tento 
vyhodnocovat v rámci změn poměru paliv a odpadů, které mohou nastávat průběžně. 

Vzhledem ke znečištění vod, půd a půdního podloží je konstatováno, že podstatě nedojde 
k významným změnám a skladování různých aditiv a paliv je popsáno v předchozích kapitolách. 
Zde by bylo vhodné upozornit na možnosti hlavně případné kontaminace z hlediska skladování a 
upozornit na opatření, které jsou povinné z hlediska ochrany vod a půd. 

B.III.2 Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo 
vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost) 
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Elektrárna Kolín při svém provozu v současnosti produkuje splaškové odpadní vody vznikající 
v rámci sociálního zázemí zaměstnanců a technologické odpadní vody z jednotlivých provozů 
elektrárny. Odpadní vody z provozu elektrárny představují technologické odpadní vody 
z chemické úpravny vody pro potřeby elektrárny a z chlazení ložisek (výpusť do řeky Labe profil 
č.1), technologické odpadní vody z odběrové kondenzační turbíny (výpusť do řeky Labe profil č.2) 
a splaškové odpadní vody z biologické čistírny odpadních vod (výpusť do řeky Labe profil č.3). 

Realizací a provozem předkládaného záměru dojde k zachování množství a druhů odpadních vod 
v Elektrárně Kolín jako celku. Vody vstupující nově do technologie mokré vápencové vypírky nebo 
polosuché metody odsíření (projektované navýšení oproti stávajícímu stavu v množství cca 133 
tisíc m3/rok), se na výstupu projeví jako součást produktu odsíření a jako odpar. Předkládaný 
záměr nebude mít z hlediska odpadních vod vliv na stávající integrované povolení. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Tato část je zpracována na standardní úrovni.  

Odpadní vody jsou přehledně rozděleny na technologické odpadní vody a splaškové odpadní vody, 
kde je i porovnán stav stávající se stavem výhledovým. Je zde také uvedeno množství odpadních 
vod, které je povoleno vypouštět do vodního toku Labe, kdy povolené vypouštění odpadních vod 
významně převyšuje stávající skutečnost a výhledové vypouštění odpadních vod po realizaci 
záměru. 

B.III.3 Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby 
nakládání s odpady) 

V dokumentaci je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu výstavby, pro etapu provozu 
záměru. Je zde velice podrobně uvedeno nakládání s těmito odpady a nemá význam zde znovu 
všechny odpady vyjmenovávat. 

Jsou zde uvedeny všechny varianty i možnosti nakládání s odpady hlavně produkované novou 
technologií čištění spalin a porovnání s možností nakládat s produktem odsíření jako s výrobkem 
nebo jako s odpadem.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K problematice odpadů není podstatných připomínek. V rámci stavebních prací je třeba dbát, aby 
dodavatel stavebních prací dbal na dodržování zákona o odpadech a tyto zneškodňoval za pomoci 
odborných firem. 

V kapitole by bylo vhodné uvést i tabulkově možnosti nakládaní s odpadem a nejen se omezit na 
závěrečné konstatování, že odpady budou výhradně předávány oprávněným osobám. I uvedení 
způsobu a možností nakládání je pro dokumentaci důležité.     

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

Hluk 

Stacionární zdroje hluku 
Významný stacionární zdroj hluku v Elektrárně Kolín představuje sklad paliva. Tento je proveden 
jako nosná ocelová konstrukce s opláštěním sendvičovými panely Kingspan. Sklad paliva bude po 
realizaci předkládaného záměru využit pro skladování hnědého uhlí jako v současnosti, zároveň i 
pro skladování rostlinných pelet, granulovaných čistírenských kalů a tuhého alternativního paliva. 
Ve skladu paliva jsou v provozu zdroje hluku uvedené v následující tabulce. 
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Zdroje hluku – sklad paliva 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 2 x pásový dopravník  84 

2 2 x strmý dopravník  91 

3 vyhrnovací vůz 88 

4 řetězový dopravník 93 

5 ventilátor Mixvent TD 500/160 67,3 

6 ventilátor HCFT/6-630H 81,5 

7 ventilátror TCBT/4-500H 81,7 

Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády skladu paliva byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-
4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru. Akustické výkony na obvodových konstrukcích 
jsou uvedeny v následující tabulce.  

Akustické výkony na obvodových konstrukcích skladu paliva 

LpA [dB] prvek X´as 
[dB] 

Cd plocha 
[m2] 

Lwa [dB] 
 severozápadní fasáda 

84,1 stěna 27,88 -3 148 74,92 
84,1 okno 13,7 -3 6 75,18 

 jihozápadní fasáda 
84,1 stěna 31,12 -3 494 76,92 
84,1 okno 28,86 -3 66 70,44 

 jihovýchodní fasáda 
84,1 stěna 27,87 -3 142 74,75 
84,1 okno 16,69 -3 12 75,2 

Nový sklad biomasy – zbytků z těžby dřeva v lese bude přiléhat k severovýchodní fasádě 
stávajícího skladu paliva. Jeho konstrukce bude obdobná, jako u skladu stávajícího. V novém 
skladu budou instalovány následující zdroje hluku. 

Zdroje hluku – nový sklad paliva – biomasy (zbytků z těžby dřeva) 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 jeřábový manipulátor 80 

2 šnekový dopravník 81 

3 pásový dopravník 83 

4 hvězdicový třídič 92 

5 magnetický separátor 89 

Akustické výkony na obvodových konstrukcích jsou uvedeny v následující tabulce.  

Akustické výkony na obvodových konstrukcích nového skladu paliva – biomasy (zbytků z těžby 
dřeva) 

LpA [dB] prvek X´as 
[dB] 

Cd plocha 
[m2] 

Lwa [dB] 
  severozápadní fasáda 

78,5 stěna 24,53 -5 96 68,79 
 jihovýchodní fasáda 

78,5 stěna 24,53 -5 96 68,79 
 severovýchodní fasáda 

78,5 stěna 30,53 -5 332 68,18 
78,5 okno 33,94 -5 100 59,56 



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 22 ze 61  

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 16. 2. 2021 

Na severozápadní straně skladu bude instalován centrální vysavač (LWA = 84 dB) a filtrační 
jednotka s objemovým průtokem 26000 m3/hod  (LWA = 80,6 dB). 

Kotle K5 a K8 jsou v současnosti vybaveny technologií pro snížení obsahu SO2 ve spalinách (DeSOx) 
pomocí dávkování jemně mletého hydrogen uhličitanu sodného (sorbentu) do spalin v místě mezi 
1. a 2. blokem ekonomiséru. Technologie pro úpravu a dopravu sorbentu včetně sila o objemu 60 
m3 je umístěna ve společné mlýnici sorbentu pro K5 a pro K8. Mlýnice sorbentu je umístěna vedle 
komína v rohu mezi kotelnou K8 a budovou nového vodního hospodářství (NVH). Mlýnice 
sorbentu je osazena pro každý kotel mlýnem sorbentu Hosokawa typ ALPINE 315 APP a 
ventilátorem pro dopravu sorbentu Avent typ RVVBD 180 KS.  

Sorbent, který po nadávkování do spalin reaguje s oxidy síry za vzniku sodných solí je následně ze 
spalin odlučován společně s popílkem v elektroodlučovači. Pro snižování emisí TZL je kotel K8 
osazen elektrickým odlučovačem EKH 1-16-9-3-5-200-2-1, kotel K5 je osazen elektrickým 
odlučovačem EKH 1-10-7,5-3-4-200-2-1. Každý elektrický odlučovač se skládá z vlastní skříně, 
systému vysokonapěťových a usazovacích elektrod, oklepávání elektrod, výsypek, vstupních a 
výstupních dílů. Vlastní skříň je rozdělena na tři sekce, řazené za sebou. Popílek z jednotlivých 
sekcí je dopravován fluidními dopravníky a dále středotlakou pneudopravou do popílkových sil. 

Bodové zdroje hluku – současný stav 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 mlýnice 90 

2 elektroodlučovač (2x) 88 

3 dopravní ventilátor 92 

4 podpůrný kouřový ventilátor 96 

V současném stavu jsou spaliny kotlů K5 a K8 odváděny komínem o výšce koruny 117 m, hladina 
akustického výkonu na hlavě komína je 80 dB. Spaliny kotle K6 jsou vedeny do komína o stavební 
výšce  
28 m, hladina akustického výkonu na hlavě komína je 82 dB. 

Po realizaci záměru bude odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a 
K8 řešeno instalací nové odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako 
plnohodnotné varianty polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem, případně metodu mokré 
vápencové vypírky. Obě zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou 
odsiřovacích technologií dojde dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro 
efektivnější odstraňování polutantů při spoluspalování odpadů. Oba kotle budou odkouřeny 
stávajícím komínem, jehož výšky bude snížena na min. 107 m. 

Hladina akustického výkonu na hlavě komína bude 82 dB. 

Bodové zdroje hluku – cílový stav po realizaci záměru 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 dmychadlo 86 

2 elektroodlučovač (2x) 88 

3 dopravní ventilátor 92 

4 podpůrný kouřový ventilátor 96 

5 Ventilátor oxidačního vzduchu 92 

Pozn. Elektroodlučovače byly modelovány soustavou plošných zdrojů situovaných na plášti těchto 
zařízení se sumární hladinou akustického výkonu uvedeného v tabulce 

Technologie SNCR nepřináší významné zdroje hluku. 
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Liniové zdroje hluku 
Z hlediska dopravy vyvolané provozem záměru lze konstatovat, že při stávajícím stavu představuje 
vyvolaná doprava 506 nákladních automobilů za rok. Po realizaci záměru, při maximální 
garantované dopravě biomasy a TAP, granulovaných čistírenských kalů, všech sorbentů a odvozu 
produktu odsíření a popílku autodopravou (nejhorší možná varianta z hlediska přesunu množství 
hmot po silnici) lze počítat s dopravou ve výši 4.534 nákladních autocisteren/kamiónů za rok. To 
znamená nárůst nákladní dopravy v území o 4.028 nákladních automobilů za rok, tj (pro 250 
pracovních dnů za rok) o cca. 16 nákladních automobilů denně v denní době (32 jízd). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ke specifikaci nových zdrojů hluku, které budou uvedeny do provozu v rámci hodnoceného záměru, 
není připomínek. 

Akustickou situaci v chráněných venkovních prostorách staveb nejbližší obytné zástavby ovlivňují a 
budou i nadále ovlivňovat stávající liniové zdroje hluku (pohyby motorových vozidel na nejbližších 
komunikacích). 

V rámci záměru byla zpracována akustická studie, která bude komentována v případných dalších 
kapitolách posudku. 

Bohužel v rámci hluku se dokumentace nevěnuje možnostem nebo i aspoň stručným popisem 
snížení hlukové zátěže hlavně v rámci technologických stacionárních zdrojů. Zřejmě hlukové 
výstupy z těchto zařízení jsou navrženy tak, aby byly v rámci matematického modelování hluku a 
hlukové zátěže takové, že nebudou navyšovat nebo budou případně dodržovat hluk v chráněném 
prostoru staveb. 

Dále chybí jakékoliv údaje o možných zdrojích zápachu a je zřejmé, že ovlivnění anebo spíše zdroje 
zápachu se mohou v rámci výhledového stavu vyskytovat, a to hlavně při skladování biomasy, TAP 
a významně při skladování vysušených čistírenských kalů.   

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 

Vzhledem k charakteru záměru je zřejmé, že tato kapitola není úplně podstatná, jelikož nebude 
probíhat žádná významná výstavba, a tedy ani terénní úpravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ke kapitole nejsou ze strany zpracovatele posudku výhrady. 

Avšak v minulosti tako kapitola obsahovala i možnosti a popisy různých havarijních stavů, které 
zde mohly být naznačeny i vzhledem k nedávné havárií a výbuchu prachového uhlí právě 
v posuzovaném zařízení.   
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této části dokumentace jsou popsány všechny podstatné charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území a jejich možnost ovlivnění posuzovaným záměrem.  

Z průběhu posuzování záměru vyplynulo, že provozem záměru budou pravděpodobně významně 
ovlivněny především dvě složky životního prostředí: 

− Emise znečišťujících látek z provozu navrženého záměru, 

− hlukové emise z technologie spalovacího procesu a čištění spalin. 

Klima a ovzduší 

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního pozadí zájmového 
území, které je vyhodnocováno na základě průměrných imisních koncentrací. Dále jsou zde 
popisovány obecné údaje ohledně imisních limitů pro posuzované znečišťující látky a 
klimatologické údaje. 

Pětileté průměry 

Posuzovaná stavba se nachází ve městě Kolíně. Pro hodnocení stávající úrovně znečištění 
v posuzované lokalitě lze prioritně vycházet z aktuálních map úrovní znečištění v ČR 
konstruovaných v síti 1 x 1 km. Na serveru www.chmi.cz jsou v sekci „OZKO“ k dispozici údaje o 
pětiletých průměrech imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší (2014-2018). Pro okolí 
zájmové stavby představující oblast vymezenou územím 4,5 x 5 km jsou zde uvedeny tyto pětileté 
průměry imisních koncentrací sledovaných látek relevantních z hlediska posuzovaného záměru: 

Hodnoty pětiletých průměrů dle ČHMÚ pro zájmovou lokalitu města Kolín  

Znečišťující látka Doba průměrování Jednotka 
Imisní 
limit 

Maximum Minimum Průměr 

Částice PM10 
24 hodin (36 MV) µg.m-3 50 40,1 38,2 39,5 

1 kalendářní rok µg.m-3 40 23,3 22,0 22,9 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok µg.m-3 25 17,7 16,6 17,4 

Oxid siřičitý 24 hodin (4 MV) µg.m-3 125 16,4 13,3 14,8 

Oxid dusičitý (NO2) 1 kalendářní rok µg.m-3 40 18,8 11,0 15,0 

Kadmium 1 kalendářní rok ng.m-3 5 0,4 0,2 0,3 

Arsen 1 kalendářní rok ng.m-3 6 1,6 1,3 1,5 

Z výše uvedených dat vyplývá, že v současné době nedochází na lokalitě k překračování imisního 
limitu pro žádnou z relevantních škodlivin.  

Z pohledu vyhodnocení předkládaného záměru na kvalitu ovzduší v oblasti jsou rovněž významné 
údaje o hodinových maximech NO2, hodinových maximech SO2, maximálních osmihodinových 
imisních koncentracích CO a z důvodu spoluspalování TAP a kalů o imisním pozadí z hlediska rtuti, 
chlorovodíku, fluorovodíku a dioxinů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska doložených informací o imisním pozadí není ze strany zpracovatele posudku připomínek, 
posuzovaný materiál dostatečným způsobem podává základní informace o imisní zátěži 
zájmového území.  

Dokumentace uvádí, že jsou plněny imisní limity pro sledované látky, které se soustředí hlavně na 
produkci stacionárního zdroje. V rámci nákladní dopravy je však produkováno i určité množství 
benzo(a)pyrenu, kdy zrovna tato znečišťující látka je v rámci města Kolín překračována. Hodnota 
imisního limitu je 1 ng/m3 a průměrná hodnota benzo(a)pyrenu ve městě je cca 1,2 ng/m3. 

http://www.chmi.cz/
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Benzo(a)pyren bude i v určité míře produkován v rámci spoluspalování uhlí, biomasy a odpadů a 
bylo by vhodné i toto porovnání provést. 

Jinak pro všechny ostatní znečišťující látky včetně v současnosti diskutované rtuti je v rámci 
kapitoly popsána velmi důkladně a přehledně.  

Voda 

Povrchové vody 

Hydrologicky se zájmové území nachází v povodí 4. řádu vodního toku Labe (ID povodí 
104010440), v části toku označované jako Střední Labe. V celé své délce protéká Střední Labe 
rovinatou zemědělsky využívanou krajinou. Od počátku 20. století bylo Labe v uvedené části toku 
upravováno průkopy meandrů, prohlubováním koryta a výstavbou 18 jezů za účelem stabilizace 
podzemních vod, zásobování závlahovou vodou, ochranou před povodněmi a v neposlední řadě 
pro umožnění plavby velkých lodí s nosností nad 1000 tun. Vodní tok Labe, který tvoří místní 
erozivní bázi území, protéká v těsné blízkosti areálu Elektrárny Kolín, který vymezuje z jižní strany. 

Podzemní vody a hydrogeologické poměry 

V zájmovém území lze předpokládat přímou hydrologickou souvislost podzemních vod s vodami 
aluviální nivy řeky Labe. Z hlediska hydrogeologických rajónů se lokalita nachází v 
hydrogeologickém rajónu základní vrstvy Labská křída (ID 4360), ze skupiny rajónů Křída Středního 
Labe po Jizeru. V přípovrchové vrstvě, která je z hlediska litologického složení tvořena jílovci a 
slínovci, se mocnost souvislého zvodnění pohybuje v rozmezí 15 až 50 m. Hladina podzemní vody 
je volná, s průlino-puklinovým typem propustnosti s nízkou transmisivitou (méně než 1.10-4 m2/s). 
Mineralizace vody se pohybuje v rozmezí 0,3 až 1 g/l, chemický typ Ca-Mg-HCO3-SO4. První 
vrstevný kolektor, který je z hlediska litologického složení tvořen pískovci a slepenci, se nachází 
v perucko-korycanském křídovém souvrství. Mocnost souvislého zvodnění se u tohoto kolektoru 
pohybuje v rozmezí 5-15 m. Hladina podzemní vody je napjatá, s průlino-puklinovým typem 
propustnosti s nízkou transmisivitou (méně než 1.10-4 m2/s). Mineralizace vody je vyšší než 1 g/l, 
chemický typ Na-Ca-HCO3-Cl. 

Dále jsou popsána záplavová území a CHOPAV. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik. Ze strany zpracovatele posudku v 
zásadě bez připomínek. 

Obyvatelstvo, území historického, kulturního nebo archeologického významu 

V rámci této kapitoly jsou popsány charakteristiky v rámci obyvatelstva, počtu případně 
ovlivněných obyvatel, nejbližší obytné zástavby a území historického, kulturního nebo 
archeologického významu 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek od zpracovatele posudku. 

Dalšími údaji o stavu životního prostředí (flora, fauna, půda, krajina apod.) se dokumentace sice 
věnuje, ale jelikož vliv na tyto složky ŽP je v podstatě zanedbatelný, nebo vzhledem k záměru je 
možno konstatovat, že je tento vliv spíše nulový, tak se posudek těmito kapitolami nezabývá. 

Je však s podivem, že dokumentace v této kapitole nehodnotí stávající zátěž životního prostředí 
z hlediska hluku!!! 

C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. Krajiny v dotčeném území a 
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny 

V dokumentaci je v této kapitole popsán pouze jako významný vliv, který může být záměrem 
ovlivněn pouze vliv na ovzduší, který plněním emisních limitů v rámci PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍ 
KOMISE (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
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dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 
velká spalovací zařízení“ (dále jen „Závěry o BAT“) bude významně eliminován. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č. 4 k zákonu, k tomuto bodu dokumentace 
není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Otázka hodnocení vlivů na ovzduší 
a veřejné zdraví bude komentována v příslušné části předkládaného posudku.  

Avšak je zřejmé, že nejen vliv na ovzduší bude záměrem ovlivněn a to v pozitivním smyslu, ale i vliv 
na hlukovou zátěž v rámci záměru může být více významný než vliv na ovzduší. 

C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné 
jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit. 

Ve smyslu § 5 a 8 zákona č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze chápat zatížení prostředí 
za únosné do té míry, dokud nejsou překračovány limity pro jednotlivé složky životního prostředí a 
nedochází tak k poškozování životního prostředí. 

Z hlediska limitů, jak je stanovuje příslušná legislativa, je v území překračován imisní limit pro 
průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu až 1,3 ng/m3. Překračování těchto imisní limitů je 
obecně spojeno především s dopravou (hustě obydlená sídla, významné liniové zdroje) a 
nekvalitním spalováním fosilních paliv v lokálních topeništích. Průmyslové zdroje již nemají 
na případné překračování zásadní vliv. 

Samotné místo, na kterém bude probíhat realizace předkládaného záměru, již nemá přírodní 
charakter. Jedná se o antropogenně ovlivněné území, které je tvořeno pouze zpevněnou plochou 
a travnatými pozemky mezi objekty teplárny. Není zde tedy přítomno žádné charakteristické 
společenstvo pro danou jednotku, ani předpoklad výskytu žádného zvláště chráněného 
rostlinného nebo živočišného druhu. 

Celkově lze tedy konstatovat, že území v okolí místa realizace záměru je zatěžováno nad rámec 
únosného zatížení pouze z pohledu imisní zátěže benzo(a)pyrenem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola se opět věnuje významně ovzduší a stávající vlivy hluku jsou jaksi mimo záběr této 
kapitoly. Je možné se ztotožnit s tím, že se jedná již o zatíženou oblast, průmyslovou oblast. 
I vzhledem k popisované blízkosti obytných objektů bylo vhodné upozornit na možné vlivy v oblasti 
negativního působení hluku a v dalším vyhodnocení tuto část také významně zhodnotit. V podstatě 
údaje o stávající hlukové zátěži jsou v dokumentaci minimální a pokud nejsou jiné údaje (jiné 
hlukové studie či hlukové mapy) bylo možné provést v nejbližší oblasti orientační měření hluku pro 
získání relevantních údajů. 
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D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

D.I Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, 
sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, 
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a 
existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých 
technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými 
stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich 
udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu 
životního prostředí 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Pro posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo a na veřejné zdraví v důsledku realizace připravované 
stavby „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ podle zákona č.100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů bylo zpracováno 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 

Možné negativní dopady vznikajících emisí a tím i imisí a také hlukové zátěže na zdraví 
obyvatelstva byly vyhodnoceny - v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. - formou 
samostatného posudku. Tento posudek – Vlivy na veřejné zdraví - byl zpracován RNDr. 
Alexandrem Skácelem CSc a je uveden v Textové příloze č. 5 této dokumentace.  

V závislosti na době působení lze možné vlivy provozu záměru soustředit pouze do jeho provozu. 

Vlivy na zdraví po zahájení provozu záměru  

Z pohledu vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je u předkládaného projektu rozhodující 
vliv na kvalitu ovzduší a na akustické charakteristiky prostředí na lokalitě.  

Posuzovaný záměr přinese z pohledu základních škodlivin (TZL, SO2, NOx) ve svém důsledku 
celkové snížení emisních toků vnášených do ovzduší. Výjimku tvoří emise CO, u nichž může dojít 
k teoretickému navýšení. V reálném provozu lze ovšem předpokládat, že výstupní emise CO 
budou nižší než do výpočtu zahrnutá hodnota emisního limitu. Na druhé straně dojde ke snížení 
výšky komína ze stávajících 117 m na min. výšku 107 m a snížení teploty spalin v důsledku 
instalace odsiřovací technologie. Uvedené změny se promítnou i přes snížení množství emisí u 
některých polutantů do mírného zvýšení imisní zátěže v bezprostředním okolí elektrárny. 
Vyvolané zvýšení imisní zátěže je však možno hodnotit jako nevýznamné a je možno konstatovat, 
že nezpůsobí překračování stanovených imisních limitů. V celkovém pohledu území města Kolína 
naopak dojde k poklesu imisní zátěže u základních škodlivin, s výjimkou CO, na drtivé části území 
města.  

Pro ostatní škodliviny, které mohou být emitovány provozem zdroje ve výhledovém stavu (Cd, Hg, 
HCl, HF, PCDD/F, As) lze konstatovat, že příspěvek provozu Elektrárny Kolín ke stávající imisní 
zátěži je nízký a prakticky zanedbatelný a nezpůsobí překročení stanovených imisních limitů nebo 
RBC koncentrací jako vztažných hodnot, pokud nejsou imisní limity stanoveny. 

Z hlediska vlivu záměru na akustické charakteristiky prostředí lze konstatovat, že vlivem 
plánovaných změn v Elektrárně Kolín v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s 
§ 30, odst. 3) zákona č. 258/2000 Sb. při realizaci protihlukových opatření navržených v rámci 
hlukové studie nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro hluk, ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, ani nedojde k 
překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních 
zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. Z hlediska vlivu provozu na okolních komunikacích 
nedojde k překročení hygienického limitu s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž. 

Pro posouzení vlivu provozu Elektrárny Kolín po realizaci předkládaného záměru na obyvatelstvo, 
byla vypracována studie Autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví, která je přílohou č. 5 
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této Dokumentace EIA. Cílem této studie bylo stanovit odborný podklad pro posouzení 
očekávaných účinků provozu posuzovaného záměru na zdravotní stav exponované populace žijící 
v potenciálním dosahu vlivů záměru.  

V hodnocení zdravotních rizik provozu projektovaného záměru byly posuzovány fyzikální 
škodlivina (hluk) a chemické polutanty (imise škodlivin). Podkladem pro uvedené hodnocení byly 
zejména hluková a rozptylová studie, které jsou uvedeny v přílohách této dokumentace EIA. 
Z posouzení zdravotních rizik vyplynuly následující závěry: 
Hlučnost způsobená provozem záměru: 

• Somatické poškození sluchu v dotčených modelovaných místech vlivem současné hlukové 

zátěže v denní ani noční době nehrozí. Realizací záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a 

změna palivového mixu” není nutno tuto situaci předpokládat. 

• Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru je v současné době a bude i 

po realizaci záměru ovlivněna souběhem hlučnosti současných zdrojů hlučnosti včetně zdrojů 

hluku z průmyslových areálů v okolí a dopravních vlivů, z těchto zdrojů bude vlastní záměr 

„Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu ” představovat v denní i noční 

době v celém řešeném území zanedbatelný příspěvek hlučnosti průmyslového nebo 

dopravního typu.  

• Současná hluková situace bez realizace hodnoceného záměru představuje na posuzovaných 

IRB v denní i noční době situaci, kdy v okolí přepravních cest nejsou dodrženy podmínky pro 

ochranu veřejného zdraví, na hlukově klidné lokalitě (IRB ulice Krátká) podmínky pro ochranu 

veřejného zdraví dodrženy jsou. Změna této situace vlivem provozu záměru není očekávána. 

• Hlučnost v okolí záměru v době jeho provozu na základě akustického modelu imisních 

příspěvků hlučnosti nepředstavuje v denní ani v noční době na hodnocených IRB situaci, která 

by ve srovnání s podmínkami současné celkové hlučnosti významně měnila podmínky ochrany 

veřejného zdraví vyjádřené pomocí objektivně stanovených kritérií. Uvedené tvrzení vychází 

z objektivizovaných hodnot dle AN15 a údajů WHO a očekávané změny situace po porovnání 

imisních příspěvků hlučnosti záměru po jeho zprovoznění. Po realizaci záměru se proto 

očekává zachování současné úrovně zdravotního rizika expozice hlučnosti bez významné 

změny podmínek z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

• Hlukové klima v porovnání se současným hlukovým pozadím se po realizaci vlastního záměru 

v denní ani v noční době nezmění způsobem, který by byl prokazatelný přístrojově nebo 

smyslově jako pocítitelný nárůst hlučnosti. Celková hlučnost v tomto území se po zprovoznění 

záměru v modelovaném území prakticky nezmění a za očekávané situace není nutno uvažovat 

ani o významném zhoršení faktoru pohody. 

• Kvantitativní hodnocení očekávané změny počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že počet 

individuálně dotčených občanů po realizaci vlastního záměru se ve srovnání se současnou 

situací v žádném stupni rozmrzelých osob, prakticky nezmění. 

V Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které 
je v současné době nejdůležitějším legislativním nástrojem pro posuzování a hodnocení vlivu 
těchto fyzikálních faktorů na veřejné zdraví, je uvedeno (§20, odst. 4):    
„Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, 
chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za 
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 29 ze 61  

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 16. 2. 2021 

Tato okolnost je na základě údajů z odborné hlukové studie (Bestová, Suk 2020) pro realizaci 
hodnoceného záměru pro IRB (individuální referenční body), které leží v hlukově zatížené oblasti, 
splněna. Naproti tomu na lokalitě, která je hlukové klidná (IRBC – ulice Krátká, IRBD – ulice 
Tovární), je pro denní dobu (a na ulici Tovární i pro noční dobu) očekáváno navýšení hlučnosti 
vyšší, než je uvedeno v NV č. 272/2011 Sb. Ani na těchto lokalitách však pro cílový očekávaný stav 
nenastanou podmínky, které by objektivně představovaly změnu rizika ohrožení veřejného zdraví.   

Imise chemických škodlivin  

• Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje předkládaný záměr pro hodnocené 

škodliviny významné riziko ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní příspěvek hodnoceného 

záměru z hlediska očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených 

osídlených lokalitách v okolí záměru bude nepatrný, případně nepatrně záporný, a významná 

změna podmínek se z hlediska ochrany veřejného zdraví v modelované oblasti 

nepředpokládá. Modernizovaný provoz Elektrárny Kolín bude nevýznamným zdrojem imisí 

škodlivin a v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný, což se projeví v 

nepatrné početní změně očekávaných případů poškození zdravotního stavu exponované 

populace vlivem samotného záměru. Při zohlednění vlivu současného provozu Elektrárny 

Kolín se pro mnohé škodliviny očekává nepatrné a zanedbatelné snížení zdravotního rizika. 

• Očekávané příspěvky výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel na 

hodnocených IRB reprezentujících vždy příslušný okrsek s trvalým osídlením je vždy nízký 

(případně nepatrně záporný), provoz předkládaného investičního záměru bude ovlivňovat 

zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou situací pouze v nepatrném rozsahu 

a očekávaná změna bude zanedbatelná. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává (s 

výjimkou SO2) v podstatě zachování současné úrovně zdravotního rizika. Očekávané změny 

vlivů na veřejné zdraví v důsledku realizace záměru „Elektrárna Kolín” v budoucím období jsou 

v praxi zanedbatelné, i přes očekávaný příznivý trend. 

• Riziko krátkodobých imisí SO2 se po realizaci záměru významným způsobem sníží, číselné 

vyjádření příznivé změny je díky vlastnostem použitého modelu disperze plynných škodlivin 

pro krátkodobá maxima dokonce vyšší, než jsou reálné měřené hodnoty krátkodobých imisí. 

Provedený model tím dostatečně dokumentuje očekávanou příznivou imisní změnu a pozitivní 

vliv na podmínky ochrany veřejného zdraví. 

• Uvedené závěry byly konkretizovány a kvantifikovány pomocí závislostí z epidemiologických 

studií dle materiálů WHO (světová zdravotnická organizace). 

• Nejvyšší hodnoty ILCR (individuální celoživotní riziko rakoviny) ze škodlivin emitovaných 

provozem Elektrárny Kolín budou v oblasti společensky přijatelného rizika rakoviny, event. o 

několik řádů nižší a nebudou proto představovat riziko pro veřejné zdraví.  

• Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny porovnáním závěrů na základě 

databází WHO a US EPA (Americká agentura pro životní prostředí) a byly porovnány 

s výskytem symptomů poškození zdravotního stavu na úrovni státem garantovaného stupně 

ochrany veřejného zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výběr hodnocených faktorů 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zahrnuje hluk ze stacionárních zdrojů při samotném provozu 
záměru a imise sloučenin zahrnutých do rozptylové studie z provozu záměru. Není zahrnuto 
navýšení dopravy v rámci záměru. 
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V daném případě se akustická situace záměrem změní pouze minimálně. 

Pod vlivy na veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je 
možné zahrnout kromě přímých zdravotních rizik pro obyvatelstvo daným ovlivněním a 
kontaminací jednotlivých složek prostředí i vlivy sociálně ekonomických a jiných faktorů 
ovlivňujících životní podmínky a způsob života, rizikové faktory chování, vyvolání stresových reakcí 
apod. a tím zprostředkovaně působících na zdraví obyvatel. V daném případě je toto obsahem 
stručného zhodnocení a toto hodnocení je velmi složité.  

Správnost závěrů hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví 

Z popisu posuzovaného záměru a výsledků rozptylové studie a hlukové studie je na první pohled 
zřejmé, že nemůže dojít k významnějšímu ovlivnění současné imisní situace okolí uvažovaného 
provozu záměru a hodnocení vlivu vlastního záměru v procesu EIA je spíše formální záležitostí. Z 
principiálního hlediska je hlavní pozornost také věnována vyhodnocení celkové současné zátěže 
populace zájmového území s cílem posoudit její současnou únosnost. Se závěrem zpracovatele 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví o přijatelnosti záměru lze souhlasit.  

Celkový závěr 

V souhrnu je na základě provedeného odborného posouzení autorizovaného hodnocení 
zdravotních rizik záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ možné 
odpovědět na otázky formulované v úvodu takto: 

1. Předložené autorizované hodnocení zahrnuje všechny potenciální významné vlivy záměru na 
veřejné zdraví. 

2. Hodnocení poskytuje adekvátní a věrohodnou informaci o hodnocených faktorech a jejich 
významu pro lidské zdraví v souvislosti s provozem záměru.  

3. V rámci vyhodnocení hluku nebylo zohledněno přesné hlukové pozadí v blízkosti záměru a je 
odkázáno na uplatnění korekce staré hlukové zátěže, s čímž lze sice souhlasit, ale v rámci určitých 
kompenzací by bylo vhodné se zkusit zaměřit na vyhodnocení takové, jako by se jednalo o 
standardní plnění podmínek hlukové zátěže. 

4. V rámci podmínek stanoviska k záměru bude požadavek na komplexní hlukové vyhodnocení 
vlivů záměru v rámci změny integrovaného povolení a provedení měření hluku u nejbližší obytné 
zástavby v souvislosti s provozem nových technologických celků. 

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 

K posouzení vlivu provozu navrhovaného záměru na okolí byla zpracována Rozptylová studie. 
V následujícím textu jsou uvedeny hlavní výsledky: 

Celkový závěr z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší 

Z pohledu základních škodlivin (TZL, SO2, NOx, CO) přinese posuzovaný záměr ve svém důsledku 
celkové snížení emisních toků vnášených do ovzduší. Vlivem zamýšlených změn dojde 
k celkovému snížení emisí z Elektrárny Kolín u TZL přibližně o 1,74 tuny/rok, v případě SO2 
přibližně o 652,3 tun/rok a v případě NOx přibližně o 118,1 tun/rok. Výjimku tvoří emise CO, u 
nichž může dojít k teoretickému navýšení o 47 tun za rok. V reálném provozu lze ovšem 
předpokládat, že výstupní emise CO budou nižší než do výpočtu zahrnutá hodnota emisního 
limitu.  

Na druhé straně dojde ke snížení výšky komína ze stávajících 117 m na min. výšku 107 m a snížení 
teploty spalin v důsledku instalace odsiřovací technologie. Uvedené snížení výšky komína se 
promítne i přes snížení množství emisí u některých polutantů do mírného zvýšení imisní zátěže 
v bezprostředním okolí elektrárny, jak je popsáno výše. Vyvolané zvýšení imisní zátěže je však 
možno hodnotit jako nevýznamné a je možno konstatovat, že nezpůsobí překračování 
stanovených imisních limitů. Na většině území města naopak dojde k poklesu imisní zátěže 
z pohledu základních škodlivin, s výjimkou CO. 

Pro ostatní škodliviny, které mohou být emitovány provozem zdroje ve výhledovém stavu (Cd, Hg, 
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HCl, HF, PCDD/F, As) lze konstatovat, že příspěvek provozu Elektrárny Kolín ke stávající imisní 
zátěži je nízký a prakticky zanedbatelný a nezpůsobí překročení stanovených imisních limitů nebo 
RBC koncentrací jako vztažných hodnot, pokud nejsou imisní limity stanoveny. 

V rámci vlivů na klima je v dokumentaci zpracován samostatný dokument vlivů na klima, který js 
zpracován velmi podrobně. 

Z hlediska celkového přístupu společnosti koncernu Veolia k ochraně klimatu je možno uvést, že 
společnost v současné době neustále zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 
zejména biomasy. Nejvýznamnějším zdrojem energie je především zelená štěpka vznikající při 
zpracování dřevní hmoty během těžby dřeva, dále pak různé zbytky rostlin ze zemědělské a 
potravinářské výroby, jako jsou obilné otruby, zbytky z lisování olejnatých semen, peletky ze slámy 
apod. Veolia Energie začala spalovat biomasu v podmínkách ČR v roce 2003 v teplárně Krnov a 
postupně přidává další zdroje. 

Podrobnější údaje o vlivu projektu na klima jsou uvedeny ve studii Posouzení záměru z hlediska 
klimatických změn, která je přílohou této dokumentace EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany zpracovatele posudku 
podstatných připomínek. Byla použita metodika SYMOS´97. Jako zpracovatel posudku mám dílčí 
výhradu k tomu, že pokud jsou uvažovány dvě varianty technologie odsíření spalin, tak v rámci 
každé technologie jsou významně jiné teploty spalin a vlhkosti spalin (významně nižší v případě 
technologie mokrého odsíření), což má významný vliv na tepelnou vydatnost spalin a tedy i na 
fiktivní výšku komína, která je v případě nižší teploty a vlhkosti nižší a dochází i k jinému 
rozvrstvení imisní zátěže oproti technologii polosuchého odsíření, kde je teplota spalin podstatně 
vyšší.  

V rámci návrhu stanoviska bude stanovena podmínka, aby v rámci řízení o změně integrovaného 
povolení byla zpracována aktualizovaná rozptylová studie již se zohledněním skutečně navržené 
technologie odsíření a s projektovanou teplotou spalin a vlhkostí spalin.  

Proto je třeba aktualizovat rozptylovou studii i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. 

Jak je z dostupných informací známo, je zřejmé, že kvalita ovzduší v Kolíně je významně 
ovlivňována teplárnou, ostatní průmyslovou výrobou a potom hlavně dopravou.  

Dalším významným faktorem je i doprava, kde není možno snižovat emise jinak než omlazováním 
vozového parku v rámci regionu. Je taky zřejmé, že tzv. dieselové motory jsou významnými 
přispěvateli k imisní zátěži frakce PM10 a naopak benzínové motory jsou významnými v oblasti imisí 
benzenu. Záměr však navyšuje nároky na dopravu a je proto v tomto směru pozitivním i dalším 
znegativněním této oblasti ovzduší a životního prostředí. 

Z hlediska vlivů na klima dochází ke snížení emisí CO2 po uskutečnění záměru. Je to dáno hlavně 
snížením zastoupení uhlí v rámci spalování na zdrojích a zřejmě i zvýšením účinnosti spalovacího 
procesu. Bohužel dle mého názoru neobstojí to, že využívat biomasu a hlavně tedy štěpku 
k neřízenému spalování na zdrojích, kdy štěpka nahrazuje fosilní paliva je dlouhodobě udržitelným 
systémem ke snižování emisí skleníkových plynů. Štěpka je zdrojem pro výrobu jiných zřejmě 
důležitých surovin (jako celulóza a papír) a jejím dlouhodobým spalování na energetických zdrojích 
pouze za účelem teoretického snižování emisí CO2 není udržitelným řešením v rámci EU ETS.  

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Pro posouzení vlivu hluku z předkládaného projektu na akustické charakteristiky okolního 
prostředí byla zpracována hluková studie, která je přílohou této Dokumentace EIA.  

Současný stav hlučnosti na lokalitě byl modelován na základě výsledků měření hluku, které bylo 
provedeno dne 6.3.2017 zkušební laboratoří č. 1110, EMPLA AG, spol.s r.o. Dle konstatování 
v protokolu je v dané lokalitě (kromě provozu elektrárny) dalším významným zdrojem hluku 
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silniční doprava (zejména ul. Ovčárecká) a železniční doprava na trati č. 231.  

Měření hluku bylo provedeno v časovém úseku, kdy všechny zdroje hluku vyvolané provozem 
společnosti Veolia Energie Kolín, a.s. byly v provozu ve standardním hlukovém režimu 
odpovídajícím denní a noční době. Měření bylo provedeno u rodinného domu č. p. 162/1, Krátká 
ulice, Kolín (na pozemku parcelní číslo st. 877 v k. ú. Kolín), 2 m od jižní fasády domu (od středu 
zavřeného okna) ve výšce 2,5 m.  

Naměřené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku korigované na pozadí činily: 

 LAeq, 8 hod = 41,3 dB pro dobu denní a  LAeq, 1 hod = 37,0 dB pro dobu noční 

Na základě výsledků tohoto měření byl sestaven hlukový model lokality a se stávajícími zdroji 
hluku a vliv nových zdrojů byl hodnocen v souběhu se zdroji stávajícími. Podél ul. Krátká je 
vybudována gabionová stěna s nástavbou o celkové výšce cca 8 m. 

Vliv hluku na lokalitě po realizaci záměru byl posuzován pro chráněný venkovní prostor. 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro stacionární zdroje byla stanovena, dle ustanovení 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., pro nejhlučnějších 8 hodin v denní době a nejhlučnější hodinu 
v době noční. Pro stanovení LAeq,T se předpokládal nejhorší možný stav, a to, že budou v provozu 
všechny zdroje hluku provozované v hodnoceném areálu, včetně dopravy po účelových 
komunikacích. Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení 
HLUK+ na katastrální mapě lokality s podkladem ortofotomapou dané lokality.  

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor 
v předpokládaných problémových místech u nejbližší obytné zástavby v následujících výpočtových 
bodech: 

Výpočtový bod č. 1  

víceúčelová stavba č. p. 1567 na ul. Tovární, parc. č. 8037, 2 m před západní fasádou, 6 a 9 m  
nad úrovní terénu. 

Výpočtový bod č. 2  

rodinný dům č. p. 951 na ul. Na Louži, parc. č. 2747, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3, 6 a 9 m nad 
úrovní terénu 

Výpočtový bod č. 3  

rodinný dům č. p. 162 na ul. Krátká, 2 m před jižní fasádou, 2,5 m nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č. 4  

bytový dům č. p. 44 na ul. Tovární, 2 m před jižní fasádou, 3, 6 a 9 m nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č. 5 

bytový dům č. p. 1231 na ul. Tovární, 2 m před jižní fasádou, 3, 6 a 9 m nad úrovní terénu 

Závěr z hlediska vlivu na hlukové charakteristiky prostředí 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 12, 
odst. 3, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 (korekce -10 dB....noční doba, +20 dB…stará hluková 
zátěž).  

Na základě výsledků hlukové studie tak lze konstatovat, že vlivem provozu Elektrárny Kolín a 
vlivem předkládaného záměru v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, 
odst. 3) zákona č. 258/2000 Sb.: 
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a) v současné době nedochází a realizací záměru nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších 
hodinách v denní době 

b) v současné době je pravděpodobně překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době u 
vyšších nadzemních podlaží u výpočtových bodů č. 4 a 5. 

c) po realizaci protihlukových opatření nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době 

d) nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu  
na pozemních komunikacích a nedojde k překročení hygienického limitu s uplatněním korekce 
na starou hlukovou zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S ohledem na posouzení vlivů na veřejné zdraví lze vyslovit s hodnocením dokumentace ve vztahu k 
vlivům na akustickou situaci vyslovit souhlas. Vzhledem k charakteru a umístění záměru byla 
zpracována hluková studie a s jejími závěry lze souhlasit. 

Jedinou připomínkou je, že hodnocení stávající hlukové zátěže je uvedeno až v této části 
dokumentace. Zhodnocení stávající hlukové zátěže v okolí záměru mělo být provedeno také 
v kapitole C dokumentace. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Z hlediska spotřeby vody bude Elektrárna Kolín vyžadovat pro svůj provoz po realizaci záměru o 
133 411 m3 za rok více vody oproti situaci při zachování stávajícího stavu. Toto množství je 
kalkulováno v případě realizace odsíření procesem mokré vápencové vypírky pro snižování emisí, 
kdy bude voda využívána jako rozpouštědlo jemně mletého vápence. V případě použití polosuché 
metody odsíření bude navýšení spotřeby vody nižší. Ostatní spotřeba vody pro výrobu páry a 
zejména pro průtočné chlazení, které představuje její dominantní spotřebu, zůstává beze změny.  

Zdrojem surové vody bude po realizaci záměru stejně jako v současnosti řeka Labe. Stávající 
povolení k odběru povrchových vod (v množství max. 0,805 m3/s, 69.600 m3/den, 17.500.000 
m3/rok) v rámci integrovaného povolení nebude záměrem nijak dotčeno. 

Vliv záměru na vody lze hodnotit jako nevýznamný. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

K uvedenému hodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody nejsou vzhledem 
k charakteru záměru žádné připomínky i vzhledem k současnému povolení odběru vody z Labe a 
vypouštění odpadních vod do Labe, které má povolené hodnoty významně vyšší, než je skutečnost 
stávajícího odběru i vypouštění. 

Na ostatní vlivy (půdu, kulturní památky, flóru, faunu, krajinu apod.) jsou považovány vlivy za 
nulové i vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci záměru do stávající budovy (pouze stavební 
úpravy) a areálu Elektrárny Kolín a neuvažuje se o nové výstavbě, s čímž lze plně souhlasit. 
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích 

Elektrárna Kolín je situována do průmyslově zastavěného území města Kolína. Elektrárna je 
tvořena skupinou průmyslových objektů kotelny, strojovny, kryté skládky paliva, pomocných 
provozů, zařízení na čištění spalin, správní budovy, zásobních sil, rozvoden a potrubních mostů. 
Mezi těmito objekty se nachází zpevněné plochy místních pozemních komunikací a plochy zeleně. 
Nově instalované zařízení bude obdobné povahy a konstrukčního provedení jako současné 
zařízení a objekty stojící v přilehlém okolí. 

Pro minimalizaci rizika požáru je stavba projektována s ohledem na požární rizika vyplývající 
z jejího charakteru a respektuje požadavky norem v oboru požární bezpečnosti staveb. Stavba je 
rozdělena na jednotlivé požární úseky. Příjezd hasičské techniky je zabezpečen po zpevněných 
komunikacích nacházejících se v rámci závodu tak, aby bylo možno provést protipožární zásah v 
objektu. Komunikace splňují požadavky na šířku komunikace a průjezdný profil pro požární 
vozidla. Konkrétní opatření technické povahy (EPS, PHP, hydranty, sprinklery) a organizační 
povahy (preventivní požární hlídky) vyplývají z požárně bezpečnostního řešení záměru. 

Z hlediska úniku závadných látek přináší nová rizika na lokalitě zejména skladování redukčního 
činidla pro technologii SNCR v případě čpavkové vody (hydroxidu amonného). Méně riziková je 
z hlediska dopadů na životní prostředí a zdraví lidí močovina. Nízké riziko pro životní prostředí a 
zdraví lidí představuje skladování vápenného hydrátu, jemně mletého vápence a aktivního uhlí. 
Pro minimalizaci rizika ohrožení povrchových a podzemních vod v důsledku úniku látek závadných 
vodám bude stavba zabezpečena stavebními, technologickými a konstrukčními opatřeními. Tyto 
mají zabezpečit, aby i v případě selhání nebo havárie technologie byla zajištěna ochrana proti 
úniku závadných látek do životního prostředí a bylo zajištěno zdraví obyvatel nacházejících se 
v okolí záměru. Jedná se o následující opatření:  

1. Sklad čpavkové vody nebo močoviny bude tvořen dvouplášťovou certifikovanou zásobní 
nádrží. Zásobní nádrž bude mimo jiné vybavena systémem sledování hladiny hydroxidu 
amonného /močoviny v nádrži a detekcí průniku do meziprostoru.  

2. Z prostorového hlediska bude sklad tvořen prostorem stáčiště z autocisteren a prostorem 
zásobní nádrže. Prostor stáčiště bude tvořen zpevněnou plochou vybavenou vhodnou 
kombinací monolitických obrubníků a odvodňovacích žlabů (nebo jinak zabezpečenou 
plochou) za účelem zamezení případným únikům hydroxidu amonného nebo močoviny do 
okolí. Případné úniky budou svedeny do havarijní nádrže.   

3. V případě použití jako redukčního činidla hydroxidu amonného bude součástí skladu 
bezpečnostní detekce a signalizace úniku hydroxidu amonného (čidla úniku NH3) napojená na 
EPS. Sklad hydroxidu amonného bude dále vybaven ukazatelem směru větru, akustickou 
signalizací a kamerovým systémem. Případná instalace sprejového/drenčerového systému 
bude diskutována s HZS Středočeského kraje. 

4. V rámci technologie SNCR budou v místě skladu instalována provozní čerpadla čpavkové vody 
a stáčecí čerpadlo autocisterny včetně příslušných potrubních rozvodů. 

5. Vápenný hydrát, jemně mletý vápenec a aktivní uhlí budou skladovány ve standardních 
certifikovaných silech určených pro skladování sypkých hmot. 

Dále jsou uplatněny a popsány obecné postupy pro předcházení havárií a možnosti spolupráce 
v rámci HZS Středočeského kraje.  

Elektrárna Kolín předpokládá, stejně jako v současnosti, provádění námětových cvičení společně 
s HZS Středočeského kraje zaměřených na likvidaci případné havárie. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Záměr je v daném území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek. Z 
hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou 
oznamovatelem v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí. 

Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že vlastní vlivy provozu hodnoceného záměru jsou 
zanedbatelné nebo nulové. 

Z posledních zkušeností však lze konstatovat, že ani sebelepší dokumenty a cvičení nejsou schopny 
předcházet havárii takového rozsahu, která se stala koncem roku 2020, kdy došlo k výbuchu 
uhelného prachu. Je zřejmé, že sebedokonalejší dokumentace nezajistí bezproblémový provoz 
jakéhokoliv zařízení. Je zřejmé, že bezpečnostní inženýrství v oblasti měření různých fyzikálních a 
chemických veličin je budoucností pro provoz obdobných, ale i složitějších technologií či 
chemických výrob.  

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodu I a II z hlediska jejich velikosti a 
významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 
přeshraničních vlivů 

Z hlediska vlivu záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ na životní 
prostředí lze vyhodnotit jako nejvýznamnější potenciální vlivy na ovzduší v důsledku změny 
palivového mixu, změny výšky komína, instalace nové technologie čištění spalin a v důsledku 
vyvolené dopravy. Potenciálně významné byly vyhodnoceny rovněž vlivy na hlukové 
charakteristiky prostředí zejména z důvodu dopravy paliv a pomocných surovin po komunikacích. 

Zde je dobré si uvědomit, že výpočet imisní zátěže pro všechny polutanty po realizaci záměru je 
vypočten jako maximální a na úrovni emisních limitů. Tato skutečnost modelovaný stav imisní 
zátěže po realizaci záměru značně znevýhodňuje, neboť reálné koncentrace škodlivin mohou být 
výrazně nižší, než jsou stanovené emisní limity.  Provedené výpočty jsou tak provedeny významně 
na straně bezpečnosti.  

Z hlediska vlivů na hlukové charakteristiky okolí lze na základě hlukové studie konstatovat, že při 
realizaci navržených protihlukových opatření nedojde k překročení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších 
hodinách v denní době, ani k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. V okolí dopravou 
zatížených komunikací nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 
hluk z provozu na pozemních komunikacích v denní době a nedojde k překročení hygienického 
limitu s uplatněním korekce na starou hlukovou zátěž. 

Realizace záměru „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ nebude 
představovat vlivy přesahující státní hranice. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska charakteristiky environmentálních vlivů vyplývají po realizaci záměru výraznější změny v 
možných vlivech na ovzduší (veskrze pozitivní vlivy) i se započtením matematického modelu pro 
maximální emise. Chybí však porovnání pro ostatní znečišťující látky typu (Cd, Hg, HCl, HF, PCDD/F, 
As), které nebyly vyhodnoceny, a byl vzat v potaz pouze stav po realizaci záměru, což dokumentaci 
trochu znehodnocuje, jelikož v minulosti byly zcela zřejmě proměřeny emise typu Cd, Hg, As a Tl 
včetně PCDD/F, PAH a PCB), kdy tato povinnost měřit tyto znečišťující látky vyplývala z legislativy 
v ochraně ovzduší. 

V případě hluku by bylo vhodné podmínit výstavbu snížení hluku na úroveň bez korekce na starou 
hlukovou zátěž, nebo se jí aspoň přiblížit. 

Se závěry této kapitoly lze v podstatě vyslovit souhlas. 
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a 
snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují 
k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné 
situace podle kapitoly II a reakcí na ně 

V rámci této kapitoly jsou vyjmenovány opatření pro snížení nepříznivých vlivů jak ve fázi 
realizace, tak i ve fázi vlastního provozu záměru. Tato opatření jsou směřována k dílčím opatřením 
v oblasti ovzduší, ochrany proti účinkům hluku. V dokumentaci jsou vyjmenována i konkrétní 
opatření a jsou následující: 

Ovzduší a klima 

1. V případě kotlů K5 a K8 bude instalována technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR). 
Jako redukční činidlo bude použit hydroxid amonný nebo močovina. 

2. Bude instalována nová odsiřovací technologie společná pro kotle K5 a K8, přičemž jako 
odsiřovací technologie bude použita mokrá vápencová vypírka nebo polosuchá metoda 
odsíření s CFB absorbérem. 

3. Pro snižování dalších polutantů ve spalinách bude realizována jako nedílná součást odsiřovací 
technologie dávkování aktivního uhlí do spalin. 

4. V rámci nového palivového mixu bude potlačeno stávající fosilní palivo – hnědé uhlí ve 
prospěch biomasy, tuhého alternativního paliva a granulovaných čistírenských kalů pro snížení 

emisí CO2 nově vnášených do ovzduší a tím snížení vlivu zdroje na klima. 

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

1. Před zahájením realizace záměru bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u bytových 
domů č.p. 44 a č.p. 1231 pro zjištění stávající hlukové zátěže v chráněném venkovním 
prostoru staveb s ohledem na provoz Elektrárny Kolín. 

2. V rámci realizace záměru bude kolem ventilátorů provedeno jejich odhlučnění 
prostřednictvím stěn včetně nadstřešení s neprůzvučností cca 20 – 25 dB.  

3. Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližší obytné 
zástavby prokazující dodržení nejvýše přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nemá výraznějších připomínek k této kapitole. V podstatě se jedná o obecná 
opatření, která sice nevyplývají z následných legislativních úprav, ale jsou v obdobných podnicích 
zcela běžné, hlavně při zavádění a dodržování systému managementu kvality. 

Některé z těchto opatření budou zapracována do návrhu stanoviska příslušného úřadu a některá 
opatření budou doplněna přímo zpracovatelem posudku. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

V této kapitole jsou uvedeny všechny důležité podklady a informace pro zpracování dokumentace 
hodnotící vlivy na životní prostředí 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V této kapitole jsou vyjmenovány všechny potřebné zdroje pro zpracování dokumentace včetně 
jejich podrobného popisu. Bez komentáře. 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

V této kapitole je popsáno, že nebyly shledány žádné nedostatky, které by omezovaly spolehlivost 
prezentovaných závěrů v případě vlastního záměru.  
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Je třeba upozornit, že každá metodika výpočtu v sobě zahrnuje jisté nepřesnosti, neboť veškeré 
skutečné reálné jevy není možno přesně matematicky popsat a pouze jsou podle zkušeností a 
experimentů parametrizovány konstantami nebo funkcemi. 

Přesto lze konstatovat, že modelace a posouzení vlivů vlastního záměru by nemělo vykazovat 
výraznější odchylky, s výjimkou těch, kde jsou výpočty vědomě na straně bezpečnosti – zde reálné 
hodnoty budou příznivější. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ke kapitole není významných připomínek. 

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci předložené dokumentace nebyly varianty z hlediska lokalizace záměru předloženy. Je to 
dáno charakterem a lokalizací záměru, kde lze jednovariantní řešení v posuzované dokumentaci 
označit za akceptovatelné.  

Z textu dokumentace vyplývá, že záměr sice byl vyhodnocen variantně v technologických 
variantách instalace dvou možností odsíření, avšak vyhodnotila ve své podstatě pouze 
ekonomické dopady bez konečného vyhodnocení a vůbec nedošlo k vyhodnocení z hlediska vlivů 
na životní prostředí, což v dokumentaci, která má řešit a vyhodnocovat vlivy na životní prostředí 
se jeví jak chybné. 

V této oblasti mohlo být provedeno posouzení následujících dílčích parametrů z hlediska vlivů na 
životní prostředí a to: 

− odhad porovnání imisní zátěže a rozprostření imisní zátěže vlivem rozdílné teploty spalin a 
vlhkosti v rámci dvou odlišných typů odsíření, 

− odhad množství vzniku odpadů z těchto dvou technologií 

− odhad hlukové zátěže, pokud je rozdílné umístění nebo množství zařízení, které mohou 
ovlivnit hlukovou zátěž v okolí. 

Na závěr ekonomického posouzení je dokonce konstatováno, že je dána možnost případným 
dodavatelům technologií k tomu, aby mohli nabídnout nejlepší možné technologické řešení pro 
Elektrárnu Kolín jak z hlediska investičních a provozních nákladů, tak i z hlediska bezpečnosti. 

V rámci denitrifikace se dokumentace vůbec nezabývala možností instalace tzv. SCR (selektivní 
katalytická redukce) pro snižování emisí NOx, která je sice významně nákladnější, ale také pro 
snížení emisí NOx významně účinnější.    

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice 

Záměr nemá vlivy, které by přesahovaly státní hranice, ani v případě možných havárií. 

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ 
POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí dostačujícím 
způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných 
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k 
povolení předmětného záměru. 

V současnosti společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe 
elektrárnu o celkovém instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o teplárenský 
provoz, který zajišťuje dodávku tepla včetně výroby elektrické energie. Součástí zdroje jsou 
výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, především však kotle K5, K6 a 
K8. Kotle K5 a K8 jsou uhelné, kotel K6 je kotel plynový. Kotle K5 a K8 jsou přitom, co se týká 
odkouření, napojeny na jeden společný komín, kotel K6 je pak odkouřen samostatným komínem. 
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V rámci technologie Elektrárny Kolín je v současnosti instalována a provozována technologie 
odsíření spalin pomocí hydrogenuhličitanu sodného u obou uhelných kotlů K5 a K8. Odsiřovací 
zařízení slouží jako preventivní opatření pro zajištění plnění platného emisního limitu pro oxid 
siřičitý (1650 mg/Rm3), což nebude splňovat nové emisní limity. 

V rámci předkládaného záměru dojde v Elektrárně Kolín k následujícím změnám: 

1. Retrofitu kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní (popřípadě roštové) 
spalování a upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, vysušených 
čistírenských kalů a hnědého uhlí. 

2. Retrofitu kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, 
tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle K5 
zůstane zachováno roštové spalování (popřípadě bude kotel upraven na fluidní spalování). 

3. U obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv zejména ve prospěch 
vyššího podílu spoluspalování biomasy (až 100%) a zároveň k možnosti spoluspalování tuhého 
alternativního paliva (do 30%) a čistírenských kalů (do 10%).  Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, 
bude spoluspalováno v rozsahu do 50%.   

4. Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací spalovacího 
procesu. Zároveň bude v případě obou kotlů K8 a K5 aplikováno sekundární opatření pro 
snižování emisí oxidů dusíku, kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické 
redukce (SNCR).  

5. Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno 
instalací odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné varianty 
polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky. Obě 
zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích 
technologií dojde dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro 
efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. Vyčištěné spaliny 
budou vedeny do společného stávajícího komína (původně byl zamýšlen nový komín, který by 
byl při realizaci varianty mokré vápencové vypírky napojen přímo na odsiřovací reaktor, 
v případě polosuché metody byl uvažován nový komín v blízkosti odsiřovací jednotky s 
předřazeným tkaninovým filtrem).  

6. V případě kotle K6 na zemní plyn dojde k instalaci nízkoemisních hořáků, pro snížení emisí 
oxidů dusíku. 

Předkládaný záměr řeší realizaci opatření u stávajícího energetického zdroje Elektrárny Kolín, aby 
byl tento schopen dále ekonomického provozu a zároveň byl schopen plnit hodnoty emisních 
limitů nově požadované legislativou, tj. zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o 
průmyslových emisích a Prováděcím rozhodnutím Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 
2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.  

Záměr zahrnuje retrofit stávajících uhelných kotlů K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou 
uvedených kotlů, kdy stávající palivo, kterým je hnědé uhlí, bude potlačeno ve prospěch spalování 
biomasy a v menší míře tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. V případě 
obou kotlů K5 a K8 bude instalována nově technologie selektivní nekatalytické redukce ke 
snižování emisí oxidů dusíku a technologie polosuché nebo mokré metody odsíření spalin ke 
snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů. Odsiřovací technologie bude dále intenzifikována 
dávkováním aktivního uhlí do spalin, pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při 
spoluspalování odpadů. 
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Plynový kotel K6 v Elektrárně Kolín bude osazen nízkoemisními hořáky. 

V případě zdroje EKO II (kotle K5 a K8) bude realizováno kontinuální měření emisí NH3, NOx, CO, 
SO2, HCl, HF, TZL, TVOC. Ostatní všechny uvedené polutanty budou měřeny v požadovaných 
intervalech. 

V případě kotle K6 bude realizováno kontinuální měření emisí NOx a CO. 

Pro zdroje znečišťování ovzduší (kotle K8 a K5 včetně plynového kotle K6) jsou navrženy emisní 
limity v souladu s PROVÁDĚCÍM ROZHODNUTÍM KOMISE (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 
2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení“ (dále jen „Závěry o 
BAT“). 

V rámci dokumentace bylo provedeno vcelku podrobné vyhodnocení souladu s BAT pro velké 
spalovací zdroje, ale i pro spoluspalování odpadu a byl proveden výpočet směsných emisních limitů 
pro ty znečišťující látky, které mají stanoven emisní limit jako pro spalování uhlí a biomasy, tak i 
pro spalování odpadů (TAP a vysušené čistírenské kaly). 

V dokumentaci jsou uvedeny směsné emisní limity pro minimální zastoupení odpadů a pro 
maximální zastoupení odpadů a na tyto hranice jsou tedy stanoveny emisní limity pro všechny 
znečišťující látky sledované a monitorované v rámci kontinuálního měření emisí nebo 
jednorázových měření emisí. Není však zřejmé, jakým způsobem v rámci ani tak AMS 
(automatizovaný měřicí systém), ale hlavně v rámci EMS (emisní monitorovací systém) budou 
v rámci časové posloupnosti vyhodnocovány emise z kontinuálního měření emisí tak, aby byly 
posouzeny stavy mimo navržené emisní limity, což ze zkušeností bude velmi obtížné a už vůbec 
není zřejmé, za jakých podmínek bude muset probíhat jednorázové měření emisí znečišťujících 
látek, které se neměří kontinuálně. Je samozřejmě možné, že buď bude stanovena povinnost 
prokázat plnění emisního limitu pro buď maximální hranici spoluspalování odpadů, nebo 
minimální. Je také možné, že toto vyhodnocení bude přeneseno na akreditované laboratoře pro 
měření emisí? Jedná se hlavně o emise Hg, Cd a těžkých kovů v rozsahu stanoveném BAT. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že navržené technické řešení záměru s 
ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o minimalizaci negativního vlivu na životní 
prostředí potenciálně způsobeného posuzovaným záměrem, je navrhováno na velmi dobré úrovni 
a lze jej doporučit k realizaci. V rámci podmínek stanoviska a dalších navazujících řízení však bude 
nutné dořešit podmínky stanovených emisních limitů a systému monitorování tak, aby byl vůbec 
technicky a databázově proveditelný v návaznosti na možnost změny poměrů spoluspalování 
odpadů, tedy TAP a vysušených čistírenských kalů.  

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A JEJICH MONITOROVÁNÍ 

Dokumentace v kapitole D.IV sumarizuje doporučení pro minimalizaci vlivů záměru na životní 
prostředí především tak, že většinou v rámci uvažovaného záměru je navržena spousta opatření 
nad rámec navrhované projektové dokumentace. 

V rámci této kapitoly jsou vyjmenovány opatření pro snížení nepříznivých vlivů jak ve fázi 
realizace, tak i ve fázi vlastního provozu záměru a k tomu jsou ještě tematicky děleny na oblast 
odpadů, vod, ovzduší apod. Tímto dělením se jeví navržená opatření jako nepřehledná a bylo by 
vhodné v rámci zpracovávaných dokumentací dodržovat systém, který řeší podmínky pro 
projektovou přípravu, pro vlastní výstavbu, vlastní provoz a případně podmínky po ukončení 
provozu záměru. 
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Zpracovatel posudku souhlasí s opatřeními navrženými v celé dokumentaci a v kapitole D.4 s tím, 
že je ve vazbě na vyjádření obdržená k dokumentaci a vlastní posouzení v rámci přípravy posudku 
zpřesňuje a doplňuje. Opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která musí 
oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku v obecné poloze reflektována. 

Z propočtených pohledů vlivů záměru na životní prostředí je vzhledem k zasaženému území a 
populaci rozhodující vliv na kvalitu ovzduší. Posuzovaný záměr přinese snížení vlivu teplárny na 
kvalitu ovzduší v případě oxidů dusíku (NOx) a oxidu siřičitého (SO2) a mírné snížení emisí TZL, což 
se projeví ve snížení imisní zátěže v parametrech PM10 a PM2,5. Emisní toky těchto škodlivin 
realizací záměru významně poklesnou, čímž dojde k výslednému snížení imisní zátěže v lokalitě, a 
to (u NO2) i přes navýšení intenzity nákladní dopravy vyvolané záměrem. Tento pokles je patrný 
především v krátkodobých (hodinových, denních) hodnotách vyvolaných imisních koncentrací. Ze 
strany další základní škodliviny (CO) lze konstatovat, že vypočtený vyvolaný nárůst imisní zátěže 
na hodnocené lokalitě není významný, ale je možné i předpokládat, že emise budou významně 
nižší, což záleží hlavně na správném seřízení spalovacího procesu. 

V rámci hodnocení ostatních znečišťujících látek (HCl, HF, Cd a Tl, Hg, těžké kovy a PCDD/F) jejichž 
vyhodnocení je provedeno mírně odlišně, lze konstatovat, že předkládaný záměr přinese navýšení 
imisní zátěže vlivem těchto škodlivin. Toto navýšení by nemuselo být ani tak významné, kdyby 
byly modelovány hodnoty emisí těchto látek (mimo HCl a HF) i ze současného provozu, kde 
měření těchto znečišťujících látek v minulosti určitě proběhlo. Ale ani tak ani u jedné ze 
znečišťujících látek nezpůsobí překročení imisního limitu, případně jiné stanovené mezní hodnoty. 
Příspěvek záměru ke stávající imisní zátěži je tedy v porovnání s platným limitem přijatelný. 
Výjimku tvoří benzo(a)pyren, u něhož je limit překračován již v současné době, ale bohužel toto 
vyhodnocení v rámci dokumentace nebylo provedeno. Ve své podstatě se dokumentace 
hodnocení vlivu v rámci polutantu benzo(a)pyren tak trochu vyhnula. 

Neméně významný je i vliv na hlukovou zátěž, kde dokumentace svým způsobem hřeší na korekce 
z hlediska staré hlukové zátěže. Dokumentace by měla vyhodnotit i případná kompenzační 
opatření a případně v případě hlukové zátěže navrhnout nějaké snížení vlivů hluku tak, aby byl 
tento vliv na obyvatele snižován.  

V rámci dokumentace nejsou navržena opatření po ukončení provozu a nejsou navrhována žádná 
kompenzační opatření. 

V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI 

Ve lhůtách stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů se k posuzované přepracované dokumentaci vyjádřily: 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

č.j.: 151896/2020/KUSK, ze dne 23. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, platném 
znění, (dále jen zákon o odpadech). 

1) V případě tuhých alternativních paliv se má jednat o výrobky, paliva vyráběná z průmyslových 
a komunálních odpadů kategorie ostatní odpad, kdy by se mělo jednat o certifikovaný 
výrobek, výrobu upravuje norma EN 15359. Tato norma upravuje také kvalitativní podmínky. 
Je uvedeno, že v současné době vyrábí TAP Marius Pedersen (Palivo CZ), FCC Enviroment 
(Asapal) Rumpold (Rumpold), OZO Ostrava (PALOZO). Z veřejně dostupných skutečností je 
krajskému úřadu známo, že v současné době není na území ČR žádný subjekt, který by vyráběl 
TAP ze směsných komunálních odpadů mimo zkušební provoz. To je dáno mimo jiné aktuální 
legislativní úpravou, která limituje vznik zařízení na mechanicko – biologickou úpravu 
směsných komunálních odpadů. Výroba TAP z průmyslových odpadů je věc běžná, kdy se 
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jedná převážně o TAP z jednodruhových odpadů, případně se jedná o výrobu TAP z výmětu z 
třídicích linek separovaného komunálního odpadu. V případě TAP ze směsného komunálního 
odpadu by se v současné době pravděpodobně jednalo o TAP ze zemí mimo Českou republiku. 
Zmiňovaný rámec konce skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu tak, jak 
je uveden v současné legislativě je možný, nicméně je nasnadě zmínit, že v současné době je v 
legislativním procesu nový zákon o odpadech, kde je konec skládkování neupraveného 
směsného komunálního odpadu odkládán. Lze tedy očekávat, že nemusí nastat výrazný nárůst 
rozvoje výroby TAP ze směsných komunálních odpadů, jak je očekáváno. V případě kvalitních 
odpadů z průmyslové výroby o vysoké výhřevnosti je jejich odbyt a náhrada za primární 
suroviny v současné době běžný. Z výše uvedených důvodů lze oprávněně očekávat, že by 
případný nedostatek TAP byl vykrýván zdroji ze zahraničí. Takovýto postup by nepřispíval ke 
snižování množství odpadů ukládaných na skládky ve Středočeském kraji, potažmo v České 
republice, tedy nepřispíval by k plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. I 
vzhledem k popisovanému záměru požadujeme zapracovat podmínku, že budou preferovány 
TAP z lokálních zdrojů v Kolíně a Středočeském kraji. Takovýto postup by zajistil naplňování 
cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Stejný text uvádí mimo jiné 
oznamovatel záměru – společnost Veolia Energie Kolín, a.s. na straně 71 tohoto oznámení o 
záměru. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že i v případě existence TAP ve 
Středočeském kraji by subjekty ze zahraničí mohly za lepších finančních podmínek pro 
provozovatele předmětného zařízení dodávat TAP do tohoto zařízení, například za úplatu. 
Tedy nebylo by přispíváno ke snižování množství odpadů ukládaných na skládky ve 
Středočeském kraji, a tedy ke snižování vlivů na životní prostředí, nebylo by přispíváno k 
plnění POH a došlo by pouze ke zhoršení stavu životního prostředí, tedy nebyl by zachován 
princip proporcionality mezi přínosy a negativy záměru. 

2) V záměru nejsou uvedeny přímo kvalitativní požadavky na přijímané TAP, je uveden obecný 
odkaz na příslušnou normu (EN 15359), dle které se sledují tři parametry paliva - výhřevnost, 
obsah chloru a obsah rtuti, na základě kterého je palivo zařazeno do jednotlivých tříd (1 až 5). 
Proto konkrétně uvést, že přijímaná TAP musí vyhovovat této normě, musí se jednat o 
výrobek (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky) a dále by 
bylo vhodné přímo uvést, v jakých třídách ve sledovaných parametrech budou přijímané TAP. 
Na str. 36 je dále uvedeno, že se bude jednat o TAP ve formě pelet. Dále je uvedena 
charakteristika paliv pro kotle K5 a K8 (str. 33), nicméně není již uvedeno, jakým způsobem a 
jak často budou tyto parametry u TAP či kalů sledovány. Pouze na str. 34 je uvedeno, že bude 
prováděno vzorkování paliva bez dalších podrobností, kdy toto je uvedeno pouze u silniční 
dopravy, nikoliv u dopravy železniční. Není zřejmé, proč je tomu tak pouze u dopravy silniční. 
Dále je uvedeno na str. 11, že jsou předpokládány odběry kontrolních sesypávaných směsných 
vzorků v měsíčních intervalech a provádění jejich rozborů v nezávislé laboratoři. Vzhledem k 
tomu, že v případě příjmu odpadů je nutné znát jejich vlastnosti, požadujeme uvést, jakým 
způsobem budou v případě přijímaných odpadů jejich vlastnosti zjišťovány a v jakém 
intervalu. 

3) Jelikož budou do zařízení přijímány odpady - kaly, musí být zařízení oprávněno k přijímání 
těchto odpadů, tedy být oprávněnou osobou ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Dále 
upozorňujeme, že v případě vzniku odpadů ze spalování je nutné v souladu s § 16 odst. 1 
písm. d) zákona o odpadech ověřovat jejich vlastnosti a dle toho s nimi nakládat. 

4) Jednotlivé části oznámení jsou v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými prováděcími 
předpisy, výše uvedené připomínky požadujeme zohlednit v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
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Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon). 

5) K navrženým ročním emisním limitům dle závěrů o BAT pro kotle K5 a K8 uvádíme:  

Z důvodu vysokého podílu spalovaných tuhých alternativních paliv TAP (až 30%) a 
granulovaných čistírenských kalů (až 10 %) požadujeme zpřísnění ročních emisních limitů dle 
závěrů o BAT. Dalším důvodem pro zpřísnění ročních emisních limitů je fakt, že není 
vypořádán požadavek na bližší specifikaci složení TAP (není jasné, který certifikovaný TAP 
bude spalován). 

6) K navrhovanému monitoringu emisí znečišťujících látek uvádíme:  

Vzhledem k závěrům o BAT pro spalování odpadu (PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 
2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných 
technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU), ve kterém je uvedeno, že pro spalování odpadu je emise rtuti měřena 
kontinuálně. Z tohoto důvodu a vzhledem k vysokému podílu spoluspalování odpadů 
požadujeme měření emisí rtuti kontinuálně. 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 

7) S ohledem na zatím nedostatečně známé složení zejména TAP a granulovaných kalů, kdy i v 
předkládané dokumentaci je uvedeno mnohem vyšší zastoupení kovů, zejména Hg, 
požadujeme zařazení kontinuálního monitoringu pro Hg a jejích sloučenin. 

8) S ohledem na umístění v obytné zástavbě a v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, orgán 
ochrany ovzduší navrhuje pro kotle K5 a K8 přísnější emisní limity:  

TZL    10 mg/m3
 pro jakýkoli typ paliva nebo směs paliv  

SO2   max. 200 mg/m3
 při maximálním podílu odpadů  

NOx   200 mg/m3
 pro jakýkoli typ paliva nebo směs paliv  

CO    max. 150 mg/m3
 při maximálním podílu odpadů  

Cd    max. 10 μg/ m3
 při maximálním podílu odpadů  

Hg    max. 10 μg/ m3
 při maximálním podílu odpadů  

HCl    max. 10 mg/ m3
 při maximálním podílu odpadů  

HF    dle návrhu  
PCDD/F    dle návrhu  
Těžké kovy  max. 0,3 mg/m3

 při maximálním podílu odpadů  
TOC    dle návrhu 

9) Krajský úřad v rámci připomínek k dopravě s ohledem na příjezd TNA a umístění areálu u 
obytné zástavby preferuje dopravu po železnici. 

10) Nově je uvedeno, že v rámci skladování paliv bude rekonstruována vzduchotechnika, která 
bude osazena koncovými zařízeními pro eliminaci tuhých znečišťujících látek a zápachu (např. 
technologie fotokatalytické likvidace zápachu AS-PCO). Veškerá vykládka a manipulace s palivy 
bude prováděna v uzavřených prostorech vykládky a skladu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K bodu 1) Významná část vyjádření v tomto bodě je spíše posteskem nad stávající situací v rámci 
České republiky (dále jen ČR) bez ohledu na to, jak tuto situaci řešit a státní správa zřejmě nevyřeší 
nedostatek zpracovatelských kapacit pro výrobu TAP ze směsných komunálních odpadů v rámci 
ČR, což nevyřeší předmětná dokumentace EIA. Na druhou stranu úřad chce zahrnout do podmínky 
preferenci spalování TAP z lokálních zdrojů v Kolíně nebo Středočeském kraji. V rámci návrhu 
stanoviska je možné stanovit tuto velmi obecnou podmínku, ale její kontrola nebude skoro 
kontrolovatelná nebo možná nebude ani vymahatelná. Jediné, co je zřejmě možné kontrolovat je 
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dovoz TAP ze zahraničí, ale pokud se v budoucnu bude jednat o výrobek, tak i tato kontrola bude 
zřejmě velmi složitá. Je třeba klást si otázku, která se dá položit a to, co když nebudou v době 
zprovoznění kotel K8 a K5 pro spoluspalování TAP žádné zpracovatelské kapacity v rámci oblasti 
Kolína nebo Středočeského kraje? Potom požadovanou podmínkou zůstane to, že v rámci kotlů K8 
a K5 bude spalována pouze biomasa, uhlí a vysušené čistírenské kaly bez možnosti spalování TAP 
aspoň v rámci ČR. Do návrhu stanoviska bude zapracována podmínka přednostního spalování TAP 
z regionu města Kolín nebo Středočeského kraje a v případě nedostatku bude možné využít 
spalování TAP v rámci zpracovatelských kapacit v ČR s vyloučením možnosti spalování TAP ze 
zahraničních zdrojů. 

K bodu 2) Z hlediska kvalitativních požadavků na přijímané TAP by měl být předpoklad, že každý 
smluvní dodavatel v rámci dodávky určité šarže bude muset předložit složení TAP, aby odpovídalo 
předmětné normě EN 15359. V rámci MŽP byla snaha o vytvoření vyhlášky MŽP ČR, kde by byly 
také taxativně stanoveny požadavky na různé druhy TAP, ale dodnes se ji momentálně nepodařilo 
zrealizovat či schválit. Je také předpoklad, že samotný odběratel si bude namátkově kontrolovat u 
akreditované laboratoře složení TAP pro ověření deklarovaného kvalitativního složení 
dodavatelem, ale jestli to bude požadováno v rámci měsíčních intervalů nebo kratších vyplyne 
zřejmě z rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Dle názoru zpracovatele posudku by 
kompletní technologie čištění spalin měla splňovat takové parametry, aby byla schopna spalovat 
odpady a TAP v různém složení, čemuž bude pro kontrolu sloužit automatizovaný měřicí systém 
(dále jen AMS) včetně vyhodnocení, tedy emisního monitorovacího systému (EMS). V současnosti 
existují ve vyspělé Evropě takové kotle s čištěním spalin pro spoluspalování TAP či odpadů v takové 
konstrukci, že jsou schopny plnit emisní limity pro samostatné spalování odpadů či TAP (např. 
technologie společnosti VALMET) s tím, že jsou plněny všech nejnovější legislativní podmínky 
v oblasti ochrany ovzduší. Požadavek na kontrolu kvalitativních požadavků bude součástí návrhu 
stanoviska. 

K bodu 3) Dle názoru zpracovatele posudku se jedná o připomínku, která vyplývá a bude řešena 
v rámci navazujících právních předpisů tedy změny integrovaného povolení. 

K bodu 4) Bez komentáře, jelikož většina záležitostí spojených s nakládání s odpady bude řešena ve 
změně integrovaného povolení. 

K bodu 5) Požadavek na zpřísnění emisních limitů je samozřejmě možné řešit v rámci změny 
integrovaného povolení. Pokud se zde krajský úřad opírá o zpřísnění v rámci toho, že není známa 
specifikace ani bližší složení TAP, tak není zpracovateli posudku zřejmé, proč by se měly zpřísňovat 
také emisní limity pro znečišťující látky, které vstupují pro výpočet směsného emisního limitu na 
straně paliv (tedy hnědého uhlí a biomasy). V tomto případě by bylo vhodné tedy zpřísnit emisní 
limit na straně vstupujících odpadů, tedy TAP nebo čistírenských kalů. 

I v rámci posudku bylo upozorněno, že než stanovovat emisní limity pro minimální spalování 
odpadů a maximální spalování odpadů, by bylo vhodné stanovit jednotné emisní limity, které 
budou respektovat možnosti dodavatelů technologie čištění spalin a budou určitým kompromisem 
tak, aby nebylo zatěžování životní prostředí, tedy ovzduší a zdraví obyvatel nad únosnou míru. 
Nějaké řešení bylo nastíněno v tom samém vyjádření krajského úřadu v rámci zákona č. 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší v platném znění s návrhem jednotných emisních limitů. Jinak emisní limity 
pro spalování biomasy a uhlí budou respektovat závěry o BAT pro velké spalovací zdroje. Řešení 
této problematiky bude předmětem navazujícího správního řízení v rámci změny integrovaného 
povolení. 

K bodu 6) V případě požadavku na kontinuální měření rtuti by bylo vhodné vycházet z platných 
závěrů o BAT pro velké spalovací zdroje a spalování odpadů, kde není zcela taxativně stanoveno, 
že musí probíhat kontinuální měření rtuti. Pokud se prokáže, že spalované TAP či čistírenské kaly 
mají prokázaný nízký a stabilní obsah rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) lze 
kontinuální monitorování emisí nahradit dlouhodobým odebíráním vzorků (pro dlouhodobé 
odebírání vzorků Hg není norma EN k dispozici) nebo pravidelným měřením s minimální frekvencí 
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jednou za šest měsíců. Ve druhém případě je příslušnou normou EN 13211. Tato podmínka bude 
zapracována do návrhu stanoviska. 

K bodu 7) Tento bod je shodný s bodem 6) a jeho vypořádání je tedy komentováno v předchozím 
bodě a bude podmínka specifikována v návrhu stanoviska. 

K bodu 8) Navržení zpřísněných emisních limitů je řešitelné v rámci změny integrovaného povolení 
a bude určitě ještě předmětem diskuze. Je zřejmé, že i jinak navržené emisní limity nemohou být 
benevolentnější, než je stanoveno v dokumentaci EIA pro maximální podíl odpadů (TAP a vysušené 
čistírenské kaly) pro kotle K5 a K8. Co je na požadavku zajímavější, je to, že by byl stanoven jeden 
emisní limit pro znečišťující látky v celém rozsahu spoluspalování odpadů (TAP a vysušené 
čistírenské kaly) tak, aby nemusel být složitě v čase měněn emisní limit při změně poměru 
energeticky zastoupeného odpadu, což bude komplikovat vyhodnocování plnění emisního limitu 
v rámci EMS. Samozřejmé by tedy měly byt stanoveny emisní limity pro samotné spalování uhlí 
nebo biomasy, spoluspalování uhlí a biomasy a spoluspalování paliv (uhlí a biomasy) s odpadem 
(TAP a vysušené čistírenské kaly). Do návrhu stanoviska bude tato podmínka zahrnuta s tím, že to 
bude řešeno v rámci změny integrovaného povolení. 

K bodu 9) Obecně je tento požadavek dáván v obdobných záměrech všemi možnými úřady, které 
se s dopravou TAP a jiných odpadů v rámci procesu EIA setkávají. Bohužel tato podmínka je těžce 
realizovatelná ne z důvodu, že by snad oznamovatel nechtěl řešit dopravu odpadů (TAP a 
vysušených čistírenských kalů) železniční dopravou, ale spíše schopnostmi a kapacitami 
provozovatelů železniční dopravy. V případě dopravy uhlí je zřejmé, že se dopravuje jeden druh od 
jednoho dlouhodobého dodavatele a v případě naplnění kapacity vlakové soupravy je převezen na 
skládku uhlí provozovatele zdroje. V případě odpadů (TAP a kalů) se bude s největší 
pravděpodobností jednat o více výrobců TAP a více producentů kalů a zde je logistika železniční 
dopravy již velmi složitá. V současnosti je zřejmě lepší dbát na to, aby nákladní automobilová 
doprava dbala na to, že v případě dovozu TAP či kalů zajistí následné i odvoz odpadů vznikajících 
provozem kotlů K5 a K8. Dle názoru a zkušeností zpracovatele posudku je tato podmínka 
nerealizovatelná a nebude zahrnuta do návrhu stanoviska. 

K bodu 10) Eliminace pachových látek jak ze skladování biomasy a odpadů je vždy velmi 
problematická a složitá. V dokumentaci jsou uvedeny primární opatření pro snížení pachových 
látek, a to úpravou odpadů (peletizace, hygienizace apod.), což povede ke snížení pachového 
vjemu již při vlastním zpracování. Dále je ve skladu odpadů navrženo zařízení pro snížení 
pachových látek v rámci instalace vzduchotechniky, a to technologiemi typu fotokatalytické 
likvidace zápachu AS-PCO. Podmínka instalace této technologie bude zapracována do návrhu 
stanoviska a také bude navrženo důkladné čištění skladů tak, aby zbytky biomasy či odpadů 
nepodléhaly různým procesům, které by mohly tuto zátěž zvyšovat. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

č.j.: ČIŽP/41/2020/12486 ze dne 18. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

Česká inspekce životního prostředí v rámci přepracované dokumentace nemá žádné připomínky 
jak z hlediska ochrany ovzduší, odpadového hospodářství ani ochrany vod. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru vyjádření je stanovisko zpracovatele posudku ponecháno bez komentáře. 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

č.j.: KHSSC 53809/2020 ze dne 22. 10. 2020 

Podstata vyjádření: 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje nemá v rámci přepracované dokumentace žádné 
připomínky z hlediska imisní zátěže na obyvatele ani na hlukovou zátěž. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru vyjádření je stanovisko zpracovatele posudku ponecháno bez komentáře. 

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství 

č.j.: MUKOLIN/OZPZ 112987/20-Ch ze dne 24. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství nemá v rámci přepracované 
dokumentace žádné připomínky. Vyjádřil se v rámci z hlediska nakládání s odpady, kde upozornil 
na to, že přebírání odpadů do zařízení za účelem jejich energetického využití je možné pouze s 
platným souhlasem krajského úřadu k provozu zařízení v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

V ostatních (ovzduší, vody, myslivost, půdní fond a ochrana přírody a krajiny nemá proti 
dokumentaci námitek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru vyjádření je stanovisko zpracovatele posudku ponecháno bez komentáře 
s tím, že podmínka z hlediska nakládání s odpady vyplývá jako povinná z rámci navazujících 
právních povolení, v tomto případě změny integrovaného povolení. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů 

č.j.: MŽP/2020/720/2206 ze dne 25. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

k výše uvedenému materiálu máme následující připomínky: 

1) Žádáme o doplnění do tabulky připomínek (str. 8 - 13) k původní dokumentaci vyjádření MŽP, 
odboru odpadů č.j. MŽP/2020/720/2206, ze dne 2. června 2020. 

2) Dále požadujeme zapracovat do textu následující připomínku z výše uvedeného stanoviska: 
B.III.3 Odpady, str. 66, 67 - u zde uvedených katalogových čísel nebezpečných odpadů je tyto 
nutno označit symbolem * dle platné legislativy - vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. V 
textu se jedná konkrétně o katalogová čísla 15 01 10*. 15 02 02*, 17 09 03*, 10 01 14*, 10 01 
16*. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k charakteru vyjádření a jejich požadavků v obou bodech bohužel přepracovaná 
dokumentace neuvedla ve vypořádání připomínky MŽP, odboru odpadů. Jelikož se jednalo o 
připomínky, které nemají vliv na vyhodnocení v oblasti životního prostředí, tak je lze považovat za 
formální bez významného vlivu na životní prostředí. 

Předpoklad označení nebezpečných odpadů pomocí hvězdičky sice vyplývá z platné legislativy, ale 
v rámci dokumentace je vždy uvedeno, zda se jedná o odpad kategorie O nebo N.  

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší 

č.j.: MZP/2020/780/2366 ze dne 24. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

Vzhledem k tomu, že vyjádření obsahuje ve značné části také popisy z přepracované 
dokumentace, tak v rámci posudku jsou vytaženy pouze části, které se týkají nějakých nedostatků 
nebo připomínek. Ve značné části se také jedná o již známé legislativní podmínky, které 
přepracovaná dokumentace respektuje a také je toto zmíněno ve vyjádření MŽP, odboru ochrany 
ovzduší. Jedná se o následující připomínky či náměty: 

1) V tabulce, která shrnuje paliva spalovacích stacionárních zdrojů po realizaci záměru není 
uveden zemní plyn u kotle K5, přestože je v kapitolách B.I.6.2 odst. II. Retrofit kotle K5 a B.II.3 
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Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) v odstavci Suroviny a materiály uváděn 
jako stabilizační palivo pro zajištění minimální teploty 850 °C ve spalovací komoře. Dále není v 
Tabulce 9 na straně 48 mezi parametry charakterizace paliv uvedeno zjišťování kobaltu (Co) v 
černém a hnědém uhlí, což je v rozporu s BAT 9 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 
2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (závěry o BAT). 
Napříč Tabulkou 9 dále shledáváme chybné číselné označení závěrů o BAT, kdy je nesprávně 
uvedeno „rozhodnutí 217/1442“. 

2) Z hlediska ochrany ovzduší je nezbytné, aby zařízení, která spalují nebo spoluspalují odpad, 
splňovala emisní a technické parametry stanovené pro tepelné zpracování odpadu dle zákona 
o ochraně ovzduší a jeho prováděcího předpisu. Takto kategorizované stacionární zdroje je 
možné provozovat pouze v souladu s § 16 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší a při dodržení 
dalších podmínek, a to zejména § 6, § 17, § 11 odst. 2 písm. d), § 32 odst. 1 písm. c) a přílohy 
č. 4 tohoto zákona. Dále zařízení na tepelné zpracování odpadu musí být provozováno v 
souladu s částí druhou a pátou vyhlášky č. 415/2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „emisní vyhláška“), včetně plnění technických požadavků, které 
jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. 

3) Rozptylová studie byla provedena pro částice PM10, PM2,5, oxid dusičitý, oxid siřičitý a oxid 
uhelnatý. Dále bylo hodnocení provedeno pro následující doplňkové škodliviny: Cd, Hg, HCl, 
HF, PCDD/F a As. 

V dotčeném území nejsou dle map pětiletých průměrů za roky 2015 až 2019 překračovány 
imisní limity pro roční ani denní koncentrace sledovaných znečišťujících látek kromě 
benzo[a]pyrenu. Jeho hodnoty dosahují 1,2 ng.m-3 (IL 1 ng.m-3). 

Pro dostatečné posouzení vlivu předmětného záměru na kvalitu ovzduší požadujeme doplnit 
hodnocení imisních příspěvků rovněž pro benzo[a]pyren z provozu záměru a související 
dopravy, a to i s ohledem na skutečnost, že v současné době dochází v předmětné lokalitě k 
překračování imisních limitů pro tuto znečišťující látku. 

4) Na závěr upozorňujeme, že imisní limit pro částice PM2,5, platný od 1. 1. 2020, je 20 μg.m-3, 
nikoliv 25 μg.m-3, jak je nesprávně uvedeno v rozptylové studii a dále v dokumentaci v 
příslušných kapitolách o ovzduší. Tato chyba ovšem nemá vliv na výsledky posuzování. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K bodu 1) V rámci přepracované dokumentace byla tato skutečnost ohledně použití zemního plynu 
jako stabilizačního paliva opomenuta. Avšak vzhledem k tomu, že v rámci kotle K5 není z hlediska 
emisí spalování zemního plynu úplně rozhodující, a tedy nemá významný vliv na vyhodnocení 
z hlediska vlivů na ovzduší a veřejné zdraví. Chybné číselné značení rozhodnutí komise považuji za 
překlep. 

K bodu 2) Z přepracované dokumentace je zřejmé, že kotle K5 a K8 budou plnit technické 
požadavky uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Ostatní připomínky jsou připomínky 
vyplývající ze stanovených legislativních povinností a procesů, které by měly proběhnout v rámci 
změny integrovaného povolení. V případě uvedení do provozu je nutno provoz kontrolovat 
autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. Povinnost zajištění 
autorizované osoby pro dohled nad tepelným zpracováním odpadů vyplývá z požadavků v rámci 
navazujících řízení, tedy změny integrovaného povolení. 

K bodu 3) Situaci ohledně nevyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu v rámci rozptylové studie je 
komentováno v předchozí části posudku a vyhodnocení v rámci dalších navazující správních řízení 
(tedy změny integrovaného povolení) bude v podmínkách návrhu stanoviska včetně samostatného 
hodnocení vlivu benzo(a)pyrenu na veřejné zdraví. 
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K bodu 4) V tomto případě se jedná o pouze formální chybu v rámci zpracované dokumentace 
s tím, že samo MŽP, odbor ochrany ovzduší si na nedostatek sám odpověděl. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod 

č.j.: MZP/2020/740/1224 ze dne 10. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

Připomínky OOV MŽP ve vyjádření č.j.: MZP/2020/740/566 ze dne 26. května 2020 nebyly 
kompletně zapracovány. V přiložené dokumentaci schází informace potvrzující, že při provozování 
záměru bude nakládáno s nebezpečnými závadnými látkami (amoniak, močovina, resp. jejich 
vodné roztoky) dle platné legislativy ochrany vod, tedy příslušných ustanovení § 39 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále také vodní zákon) a vyhláškou č. 
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
ve znění pozdějších předpisů). 

Postrádám zejména definovanou povinnost provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) a 
na ustanovení § 39 odst. 4 písm. f) vodního zákona ve věci hasebních vod. Obecné odkazy na BAT 
ve věci skladování a manipulace se závadnými a nebezpečnými závadnými látkami (viz tabulka č. 
11) a informace ve věci charakteristiky rizik životní prostředí při možných nehodách, katastrofách 
a nestandardních stavech uvedené v kapitole D.II nepovažuji za dostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Veškeré připomínky MŽP, odboru ochrany vod k přepracované dokumentaci, a že tedy nebyly 
řádně vypořádány, považuji za připomínky, které vyplývají z platných právních předpisů a budou 
řešeny v rámci navazujících správních řízení, a tedy v rámci změny integrovaného povolení. Samo 
vyjádření se opírá o paragrafové znění zákona o vodách a vyhlášky o nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků, což bude předmětem změny havarijního plánu. 

Nelze také souhlasit, že se jedná o obecné odkazy na BAT. BAT jsou závazné a jejich plnění bude 
muset být prokázáno a v rámci provozu i plněno. 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor 710 oddělení integrované prevence a IRZ 

č.j.: U88977/20-3-1-1 ze dne 27. 11. 2020 

Podstata vyjádření: 

MŽP, odbor 710 ve svém vyjádření shrnuje připomínky k původní dokumentaci a v podstatě 
konstatuje, že většina byla v přepracované dokumentaci vypořádána a k nově předložené 
dokumentaci nemají zásadních připomínek. 

Pro další řízení upozorňujeme, že: 

• Nejsou vyřešeny pochybnosti o tom, zda po uskutečněné rekonstrukci kotle K8, resp. také K5, 

bude splněna definice stávajícího zařízení ve smyslu definice v úvodní kapitole závěrů o BAT 

dle tvrzení oznamovatele. Tato pochybnost nemůže být odstraněna, dokud nebude vybrán 

konkrétní způsob rekonstrukce a jednoznačně definovány všechny změny, které budou na 

obou kotlích uskutečněny.   

• Při vstupu do technologie mokré vápencové vypírky nebo polosuché metody odsíření se 

předpokládá navýšení spotřeby vody oproti stávajícímu stavu v množství cca 133 tisíc m3/rok. 

Po výběru konkrétní technologie je nutné doplnit bilanci vodního hospodářství také o 

případné odpadní vody. 

V navazujícím řízení doporučujeme:  



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 48 ze 61  

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 16. 2. 2021 

• Uvést jak hodinové, tak zejména roční maximální projektované množství spoluspalovaného 

odpadu. 

• Ze spoluspalování TAP vyloučit případné využití TAP vyrobených z komunálních odpadů. 

• Při povolování různých TAP od různých výrobců bude nutné vždy provést spalovací zkoušku a 

popř. nastavit podmínky provozu pro konkrétní typ použitého paliva. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V případě neustálých pochybností, zda po rekonstrukci kotle K8 resp. K5 se bude jednat o stávající 
zdroj nebo nový zdroj není v gesci zpracovatele dokumentace. Zde v podstatě MŽP tlačí 
zpracovatele dokumentace k tomu, aby sám rozhodl o tom, co je dle názoru zpracovatele v gesci 
MŽP, který se podílí na tvorbě legislativy a konzultuje prováděcí rozhodnutí Evropské komise a 
zavádí je do našeho právního systému. Zpracovatel dokumentace zcela jasně vyložil a podle mého 
názoru a vysvětlil jeho přístup a deklaroval, že se bude jednat i po rekonstrukci (či retrofitu) o 
stávající zdroj a stanovil tedy pro tyto zdroje emisní limity. Pokud MŽP nebo někdo z hlediska 
legislativy k tomu příslušný, že se po rekonstrukci budou kotle K8 a K5 definovány jako nový zdroj, 
tak budou emisní limity přísnější a vlivy na ovzduší a veřejné zdraví nižší. 

V rámci změny integrovaného povolení bude provedena bilance vodního hospodářství v souvislosti 
s vybranou koncovou technologií čištění spalin. 

V případě požadavku na uvedení hodinové a zejména roční maximální projektované množství 
spoluspalovaného odpadu je zřejmé, že tento požadavek vyplývá přímo z legislativy v oblasti 
integrované prevence. 

Požadavek na vyloučení spalování TAP vyrobených z komunálních odpadů dle názoru zpracovatele 
posudku je zcela nereálný a jde přímo proti záměru. Právě v souvislosti s novou legislativou 
v oblasti odpadů a nemožnosti dalšího skládkování komunálních odpadů a nároků na vytřídění 
komunálních odpadů se v rámci ČR připravují tyto projekty právě na využití spalování TAP právě 
vyrobených z komunálních odpadů. 

Bohužel také požadavek na provádění spalovací zkoušky při změně dodavatele TAP je zcela 
nereálný. V rámci zákona o ochraně ovzduší je TAP považován za odpad a k tomu je směřována 
celá dokumentace EIA. Dále je zřejmé, že všechny dodávky TAP budou muset splňovat normu EN 
15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy, kde jsou stanoveny požadavky na kvalitativní 
složení jednotlivých druhů TAP. Navržený systém spalování a zařízení ke snižování emisí by měl 
zvládnout plnit navrhované emisní limity stanovené v rámci přepracované dokumentace, což by 
měl garantovat dodavatel technologie. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Na základě analýzy vlivů záměru na životní prostředí dospívá dokumentace k závěru, že navržený 
záměr lze v dané lokalitě a v navrhovaném rozsahu realizovat za podmínky realizace 
navrhovaných opatření pro minimalizaci nepříznivých vlivů. Se závěry dokumentace lze souhlasit.  

Do návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou zapracována doporučení k minimalizaci vlivů záměru 
na okolí na základě zhodnocení dokumentace jak pro fázi přípravy záměry, výstavby i vlastního 
provozu záměru. Některá obecná opatření z dokumentace byla zpracovatelem posudku 
vynechána a některá zásadní byla zase přidána. 

Co se týče vlivů na životní prostředí, realizace záměru „Ekologizace Elektrárny Kolín a změna 
palivového mixu“ tudíž nebude znamenat významnou kvalitativní ani kvantitativní změnu oproti 
stávajícímu stavu. Naopak dojde ke snížení emisí znečišťujících látek v parametrech TZL (resp. 
PM10 a PM2,5), NOx a SO2. Naopak dojde k mírnému navýšení imisní zátěže v rámci ostatních 
znečišťujících látek, jako jsou Hg, Cd, PCDD/F, HCl, HF a VOC, i když toto zvýšení je velmi relativní, 
jelikož tyto látky jsou v určitém množství produkovány i stávajícími zdroji provozovanými v rámci 
Elektrárny Kolín. Zde je tak trochu chybou, že k porovnání v rámci ostatních znečišťujících látek 
nedošlo, protože měření na zdrojích u těchto látek v minulosti probíhala.  

Z hlediska umístění záměru nebylo možno vůbec hledat jiné umístění než stávající, kde proběhne 
rekonstrukce kotlů K5 a K8 včetně instalace nových nízkoemisních hořáků na plynový kotel K6 a 
proto není záměr řešen variantně z hlediska umístění záměru. Lokalita je hodnocena jako 
nevýznamná z pohledu ochrany přírody a krajiny. Technické řešení záměru bylo již v minulosti 
zpracováno na určité technické úrovni, odpovídající danému druhu aktivity, s důrazem na ochranu 
životního prostředí a na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. 

V rámci variantního řešení bylo hodnoceno tedy řešení technologické, a to v případě použití 
různých druhů odsíření spalin u provozu technologie rekonstruovaných kotlů K5 a K8 a to o 
odsíření polosuchou metodou a mokrou metodou. Negativem tohoto vyhodnocení je však to, že 
bylo provedeno pouze na ekonomické bázi a provozní bázi. Nehodnotilo vlivy hlavně na ovzduší, 
kdy v případě mokrého odsíření je teplota spalin významně nižší a emise relativně nižší, a naopak 
v případě polosuchého odsíření vyšší. Toto může mít vliv na rozprostření imisní zátěže ze zdrojů 
znečišťování ovzduší. Taktéž nebylo vyhodnoceno použití technologií ke snižování emisí NOx, a to 
v případě možnosti využití SNCR nebo SCR. Mokrá vypírka může mít také pozitivní vliv na emise 
NH3 z procesu SNCR nebo i SCR (při použití technologie High Dust), kdy emise NH3 jsou v mokré 
pračce eliminovány v podstatě na nulovou koncentraci. Bohužel v případě použití polosuché 
vypírky toto neplatí.   

V současnosti je zpracovateli posudku známo několik připravovaných projektů instalací kotlů, 
které by byly konstruovány pro spoluspalování pevných paliv s TAP (jak průmyslové, tak i 
komunální), kdy poměr spoluspalování paliv (přednostně biomasy) s TAP dosahuje zastoupení až 
100 % TAP, tedy upraveného odpadu.  

Nevyjasněnost či nedotaženost některých prvků organizačního řešení není v současné fázi 
přípravy záměru zásadní bariérou pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. Tato budou 
posouzena v rámci následných správních řízení, a to hlavně v oblasti ochrany ovzduší (aktualizace 
rozptylové studie s výpočtem vlivu benzo(a)pyrenu na ovzduší a veřejné zdraví). A dále pak návrh 
opatření v oblastí negativních vlivů hluku ze stacionárních tak, aby nebyla dále zvyšována hluková 
zátěž obyvatel a zůstala minimálně na stávající úrovni. 

Ostatní složky životního prostředí (vlivy povrchové a podzemní vody, na kvalitu odpadních vod, 
odpady, ochranu přírody a krajiny a ostatní vlivy) nebudou záměrem významně ovlivněny i 
vzhledem, že záměr je uvažován ve stávajícím prostoru Elektrárny Kolín. 
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Na základě všech uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z 
hlediska vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr: 

Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění v rozsahu dle 
přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona. Požadavky 
doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné před zahájením realizace 
záměru či jsou podmiňující pro realizaci záměru.  

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska příslušnému úřadu doporučujeme realizovat záměr „Ekologizace zdroje Elektrárna 
Kolín včetně změny palivového mixu“ s tím, že bude v dalších fázích vyhodnocena technologická 
varianta typu odsíření při respektování navržených opatření. 

 

Datum zpracování posudku: únor 2021 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování 
posudku:  

 

• Ing. Libor Obal 
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.  
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
tel: 602 418 360, e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

Na základě výše uvedeného zpracovatel Posudku doporučuje, aby k předloženému záměru Ministerstvo 

životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, vydal ve smyslu ustanovení §9a odst. 1-3 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou 

č. 6, citovaného zákona, níže uvedené Stanovisko. 

V tomto Stanovisku jsou obsaženy pouze konkrétní podmínky, které vycházejí z Dokumentace záměru, 

z obdržených vyjádření k Dokumentaci, z návrhu zpracovatele Posudku i z návrhu oznamovatele. Nejsou 

zde (v souladu s požadavky novely č. 39/2015 Sb., zákona č. 100/2001 Sb.) uváděny obecné podmínky, 

vycházející ze složkových zákonů životního prostředí.  

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

podle ustanovení § 9a odst. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon). 

I.   POVINNÉ ÚDAJE 

1. Název záměru  

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe elektrárnu o 

celkovém instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o teplárenský provoz, který zajišťuje 

dodávku tepla včetně výroby elektrické energie. Součástí zdroje jsou výrobní prostory a s nimi 

související technické a pomocné prostory, především však kotle K5, K6 a K8. Kotle K5 a K8 jsou uhelné, 

kotel K6 je kotel plynový. Kotle K5 a K8 jsou přitom, co se týká odkouření, napojeny na jeden společný 

komín, kotel K6 je pak odkouřen samostatným komínem.   

Přehled stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v Elektrárně Kolín 

Zdroj 
Výkon 
[MW] 

Příkon 
[MW] 

Palivo 
Komín 

Kotel K 8 89,57 99,52 
hnědé uhlí, 

biomasa do 10% 
Kotle mají společný komín s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 117 m 
Světlost v koruně: 19,63 m2 Kotel K 5 33, 61 42,544 

hnědé uhlí, 
biomasa do 10% 

Kotel K 6 57,56 61,893 zemní plyn 

Kotel má samostatný komín s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 

Pozn. Celkový jmenovitý tepelný výkon činí 180,74 MW. 
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Přehled zdrojů znečišťování ovzduší v Elektrárně Kolín po realizaci záměru  

Zdroj 
Výkon 
[MWt] 

Příkon 
[MWt] 

Palivo Podíl v % Poznámka 

Kotel K 8 66 73 

zemní plyn 0 – 5 

Kotle budou mít společný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: min. 107 
m  
 
(V původní dokumentaci EIA byl 
uvažován společný komín,  
variantně podle zvolené metody 
odsíření: 
Mokrá vypírka: výška 70 m 
Polosuchá metoda: výška 60 m) 
 

hnědé uhlí 0 – 50 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 
kaly 

0 - 10 

Kotel K 5 20 25 

hnědé uhlí 0 – 30 

zbytková biomasa 
z těžby dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské 
kaly 

0 - 10 

Kotel K 6 58 62 zemní plyn 100 

Kotel má samostatný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí 

Kategorie II, bod 4 - Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu – 50 MW 

Kategorie I, bod 54 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo 

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

4. Umístění záměru 

Kraj:   Středočeský      

Obec:   Kolín   

Katastrální území:  668159 Kolín 

5. Obchodní firma oznamovatele 

Veolia Energie Kolín, a.s.   

6. IČ oznamovatele 

451 48 091 

7. Sídlo oznamovatele 

Tovární 21 

280 63 Kolín V. 
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8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě 
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru 

1. Provést akreditované (autorizované) měření hluku v chráněných prostorech pro zjištění stávající 
hlukové zátěže v posuzovaných bodech dokumentace a pro následné vyhodnocení v rámci provozu 
zdroje. 

2. Aktualizovat rozptylovou studii s ohledem na použití dvou různých zařízení ke snižování emisí 
(polosuché a mokré odsíření spalin) v souvislosti s rozdílnými vystupujícími teplotami spalin a 
vlhkosti a doplnit výpočet pro obě varianty pro vyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu včetně zahrnutí 
dopravy. 

3. Provést měření emisí pachových látek pro určení pozadí pachových látek a pro budoucí porovnání 
s provozem záměru, který souvisí hlavně se skladovacími kapacitami pro biomasu, TAP a vysušené 
čistírenské kaly. Body měření budou stanoveny akreditovaným subjektem pro měření pachových 
látek. 

4. Podrobně vyhodnotit ne jenom ekonomické a provozní varianty rozdílů mokrého a polosuchého 
odsíření, ale vlivy na životní prostředí (hlavně ovzduší, hluk, nakládání s odpady či možnými 
výrobky). 

5. Podrobně vyhodnotit i možnost instalace SCR (selektivní katalytické redukce) v případě snižování 
oxidů dusíku (NOx) vyjádřených jako oxid dusičitý (NO2) oproti SNCR (selektivní nekatalytická 
redukce) i s ohledem na další provoz zdrojů kotlů K5 a K8 s ohledem na další možný tlak pro 
snižování oxidů dusíku. 

6. V rámci změny integrovaného povolení navrhnout směsné emisní limity při spoluspalování odpadů 
tak, aby nebylo stanoveno rozmezí mezi minimálním a maximálním zastoupením odpadů, ale aby 
byl určen v jeho rozmezí anebo na základě technických možností dodavatelů rekonstrukce kotlů a 
technologie čištění spalin. 

7. Zpracovat podrobné zásady organizace výstavby, aby byly maximálně eliminovány nepříznivé 
dopady na jednotlivé složky životního prostředí, ale hlavně vliv na minimální vlivy rušení a ovlivnění 
nejbližší zástavby a jejich obyvatel.   

II. Podmínky pro fázi realizace záměru 

8. V rámci stavby bude dodavatel stavby povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech minimum škodlivin maximálně v množství odpovídajícím 
platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory musí omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Zvláštní ohled v 
rámci eliminace prašnosti při návozu sypkých materiálů se musí brát na sousední objekty, které se 
nachází v bezprostřední blízkosti stavby. 

9. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 

10. Těkavé kapaliny – v případě jejich užívání - budou skladovány v uzavřených obalech (soudcích, 
kanystrech, případně v lahvích). 

11. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

12. Průběh výstavby bude organizačně a technicky zabezpečen tak, aby byl minimalizován vliv na okolní 
obyvatelstvo dle zpracovaných zásad organizace výstavby. 
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13. Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. V průběhu 
realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření, aby hluk ze stavební činnosti 
nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienické limity hluku stanovené nařízením 
vlády č.272/2011 Sb., v platném znění. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků 
investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během 
výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při 
pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Během provádění všech prací je 
nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení. 

14.  V době nočního klidu (22.00 – 06.00) nebudou stavební práce (s výjimkou bezhlučných) prováděny. 
Stavební a montážní práce budou prováděny v době od 07.00 do 19.00 hod. Délka pracovní doby, 
režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 

15. Minimalizovat prašnost při výstavbě a demolicích vhodnými technicko – provozními opatřeními 
(zkrápění, zaplachtování apod.) i vzhledem k umístění záměru. 

16. U instalovaných technologických zařízení (v případě kotlů K5 a K8) budou dodrženy maximální 
hladiny hluku uvedené v hlukové studii případně nižší. 

17. Zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí (odsíření, 
snižování oxidů dusíku a snižování PCDD/F, rtuti a těžkých kovů) tak, aby jak technicky, tak i 
kapacitně byly schopny plnit svůj účel včetně všech zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) 
vodního zákona. 

III. Podmínky pro fázi provozu záměru 

18. Zajistit dodávky TAP ze zdrojů blízkým záměru, tedy přednostně z okolí Kolín nebo Středočeského 
kraje, maximálně však z České republiky za předpokladu, že vyhoví legislativním požadavkům a 
technickým požadavkům zařízení a norně EN 15359 a případně budoucích právních předpisů 
vydaných v této oblasti (požadavky na TAP) 

19. Zajistit dodávky TAP a čistírenských kalů vždy s protokoly o kvalitativním složení těchto odpadů a 
zajistit u nestranné laboratoře ověření výsledků kvalitativního složení cca 1 x měsíc. 

20. Provést měření ekvivalentní hladiny hluku ze všech technologických zařízení dle hlukové studie pro 
zabezpečení plnění hlukových v chráněném prostoru staveb. 

21. Provést měření ekvivalentní hladiny hluku v chráněném prostoru staveb (obytné zástavbě) pro 
prokázání výsledků hlukové studie na místech vyznačených hlukovou studií. 

22. Zajistit provedení měření pachové zátěže pro porovnání se stavem před realizací záměru v bodech, 
které byly určeny akreditovaným subjektem v rámci vstupního měření. 

23. Instalovaná zařízení budou řádně udržována (upevnění krytů, servis ložisek apod.) vč. tlumičů 
hluku. 

24. Plynové hořáky plynového kotle K6 a technologická zařízení kotlů K5 a K8 budou pravidelně 
kontrolována a seřizována tak, aby byly zajištěny minimální emise znečišťujících látek. 

25. Nákladní automobilovou dopravu, která bude případně zajišťovat dopravu paliv (biomasa, TAP a 
vysušených čistírenských kalů) a odpadů či produktů z provozu kotlů K5 a K8 zajišťovat pouze 
v denní době, tedy od 6:00 – 22:00 mimo sobot, nedělí a svátků. 

IV. Podmínky pro fázi ukončení záměru 

26. Zajistit odstranění stavby v souladu s legislativou v té době poplatné včetně nakládání se stavebními 
odpady. 
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27. Zajistit konečný monitoring půdy a podzemních vod pro zajištění vyhodnocení nutnosti 
dekontaminace území, pokud k ní vůbec došlo. 

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) 
přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí 

1. Při zjištění, že dodávky odpadů a TAP nejsou s nízkým a stabilním obsahem rtuti, zajistit instalaci 

pro kontinuální měření rtuti a jejích sloučenin. 

II.  ODŮVODNĚNÍ 

1) Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 

podmínek:  

Příslušný úřad dospěl na základě Dokumentace, Posudku a vyjádření, která k nim byla zaslána dotčenými 

orgány státní správy, územními samosprávnými celky a veřejností k závěru, že k záměru lze vydat souhlasné 

závazné stanovisko. 

Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v dotčeném území 

hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné snížení kvality životního prostředí v 

řešeném území. Na základě provedeného hodnocení je konstatováno, že záměr může být realizován v 

předloženém řešení a rozsahu. 

Nedílnou součástí záměru jsou podmínky pro navazující řízení uvedené ve výrokové části závazného 

stanoviska. Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci potenciálních negativních vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Odůvodnění stanovených podmínek: 

V případě podmínky č. 1 se vychází z toho, že znalosti o hlukovém pozadí nejsou úplně přesné a 

z dokumentace nevyplývá, že by byly zcela aktuální. I vzhledem, že je deklarováno současné překračování 

hlukových limitů (pokud nezahrneme korekci pro starou hlukovou zátěž), tak je třeba mít před realizací 

záměru informaci pro budoucí posouzení po realizaci záměru 

Aktualizace rozptylové studie z podmínky č. 2 vychází jak z požadavků vyjádření MŽP, odboru ochrany 

ovzduší (vyhodnocení vlivu benzo(a)pyrenu), tak z požadavku zpracovatele posudku, kdy rozdílné teploty 

spalin a vlhkostí mohou významně měnit dopad emisí hlavně z kotlů K5 a K8. 

Aplikace podmínky č. 3 vyplývá z vyjádření, kdy je obava, že sklady biomasy, TAP a vysušených čistírenských 

kalů mohou být zdrojem nepříjemného zápachu. V dokumentaci je deklarováno, že sklady budou vybaveny 

vzduchotechnikou s instalací zařízení pro snižování těchto látek, proto je vhodné zjistit stav pachových látek 

před realizací záměru pro srovnání po realizaci záměru. 

Podmínky č. 4 a 5 vyplývají z toho, že situace ohledně rozdílných technologií odsíření i snižování oxidů 

dusíku nebyla v dokumentaci úplně dopodrobna vyhodnocena a je předpoklad, že další tlak na snižování 

emisí bude vyšší a nedá se úplně vyloučit v budoucnu i vyšší zastoupení spoluspalování TAP. 

Podmínka č. 6 vyplývá z požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství s tím, že i ze zkušeností zpracovatele posudku vyplývá, že měnit průběžně emisní limit 

v poměru zastoupeného spoluspalování odpadů se jeví jako obtížné a možná i technicky nereálné. 

Podmínky č. 7 až 15 vyplývají z obecných zkušeností při výstavbách různých záměrů a mají sloužit pro 

omezení krátkodobého, avšak významného vlivu na životní prostředí a obyvatele, které mohou zasahovat 

hlavně do narušení faktorů pohody. 
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Podmínka č. 16 vyplývá z předložené hlukové studie, kde jsou tyto limity u zařízení uvedeny a je tedy 

vhodné tyto limity dodržet při výběru dodavatele technologie a také možné vybrat takového dodavatele, 

který bude mít tyto limity hluku zařízení co nejnižší hlavně pro možnost snížení stávající hlukové zátěže. 

V rámci podmínky č 17 je nutné zajistit a zkontrolovat výstavbu těchto zařízení tak, aby nedošlo k výpadkům 

technologií pro snižování emisí z důvodu nedostatku surovin pro snižování emisí. Zkoušky těsnosti jsou sice 

předepsané zákonem o vodách, ale toto upozornění vyplývá z požadavku MŽP, odboru ochrany vod. 

Podmínky č. 18 a 19 jsou koncipovány na základě požadavků Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 

ochrany životního prostředí a zemědělství s tím, že u podmínky č. 20 se tato jeví zpracovateli posudku jako 

nevymahatelná případně málo kontrolovatelná. 

Podmínka č. 20 souvisí přímo s podmínkou č. 16 s tím, že deklarace dodržení hladin hluku u technologických 

zařízení by měla být porovnána se skutečným stavem a tyto hodnoty by měly složit pro vstup do hlukové 

studie pro porovnání uskutečněného záměru s původním stavem a mělo by dojít k prokázání nenavyšování 

hlukové zátěže, která je by měla být prokázána právě stanovením podmínky č. 21. 

Podmínka č. 22 přímo souvisí s podmínkou č. 3 a slouží k prokázání a porovnání vlivu pachových látek po 

realizaci záměru a pro další případné technologické úpravy v rámci skladu biomasy, TAP a vysušených 

čistírenských kalů. 

Podmínky č. 23 a 24 vyplývají z obecných požadavků na provoz a servis technologických zařízení. Je zřejmé, 

že bez tohoto servisního zabezpečení by mohlo docházet ke zhoršování emisí znečišťujících látek a případně 

i k překračovaní stanovených emisních limitů. 

Podmínka 25 vyplývá z požadavků snížení vlivu hlukové zátěže v noční době, což je deklarováno i ve 

zpracované dokumentaci. 

Podmínky č. 26 a 27 vyplývají z požadavků zákona o integrované prevenci a měly by být zapracovány do 

podrobného plánu pro ukončení provozu zařízení. 

Podmínka 1 bodu 9. vyplývá z požadavků Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ochrany životního 

prostředí a zemědělství a je upravena v souladu se závěry o BAT pro spalování odpadů.  

2) Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 

z hlediska jejich velikosti a významnosti: 

Z hlediska velikosti, rozsahu a významnosti vlivů vyplynulo z procesu posuzování vlivů, že veškeré vnější 

projevy záměru lze hodnotit jako minimální v některých aspektech pozitivní a v případě hluku nepřesahující 

bezprostřední okolí areálu. Jako podklad pro Dokumentaci EIA byly zpracovány studie rozptylová studie, 

posouzení akustické situace, posouzení vlivů na veřejné zdraví a studie vlivů na klima). V těchto studiích 

bylo vyhodnoceno, že vlivy na kvalitu ovzduší jsou minimální v některých parametrech (TZL, SO2 a NOx) 

pozitivní, zdravotní rizika spojená s realizací záměru jsou akceptovatelná. Dále byly odhadnuty vlivy hluku, 

které vzhledem k umístění areálu byly vyhodnoceny jako minimální s tím, že v posudku je návrh takových 

podmínek, které by měly zabezpečit buď stav beze změny nebo příspěvek nulový. Některé studie 

(rozptylová a hluková) budou aktualizovány a posouzeny v následných správních řízeních, a to zejména 

v oblasti ochrany ovzduší a vyhodnocením další znečišťující látky (benzo(a)pyren) nebo možnostmi snižení 

hluku z dodaných zařízení. 

Jako podstatné pro provoz záměru byly vyhodnoceny vlivy: 
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− Na kvalitu ovzduší, kdy v rámci zpracované rozptylové studie byl provedeno modelování na 

maximální hranici emisních limity vystupujících hlavně z kotlů K5 a K8. 

− Na hlukovou situaci, kdy byly vzhledem k umístění a korekci na starou hlukovou zátěž odhadnuty a 

vyhodnoceny jako minimální za předpokladu podmínek uvedených v dokumentaci a zahrnutých do 

podmínek tohoto stanoviska. 

Ostatní vlivy (možné ovlivnění vod, nakládání s odpady apod.) lze označit za malé nebo dokonce nulové. 

K prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků těchto vlivů byla v rámci posuzování záměru navržena opatření, 

která jsou uvedena ve Stanovisku. S ohledem na fakt, že záměr si vyžádá i provedení určitých stavebních 

úprav, jsou navržena i opatření pro fázi výstavby a dále pro fázi provozu záměru. 

V dokumentaci jsou vyjmenována i konkrétní opatření a jsou následující: 

Ovzduší a klima 

1. V případě kotlů K5 a K8 bude instalována technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR). Jako 

redukční činidlo bude použit hydroxid amonný nebo močovina. 

2. Bude instalována nová odsiřovací technologie společná pro kotle K5 a K8, přičemž jako odsiřovací 

technologie bude použita mokrá vápencová vypírka nebo polosuchá metoda odsíření s CFB 

absorbérem. 

3. Pro snižování dalších polutantů ve spalinách bude realizována jako nedílná součást odsiřovací 

technologie dávkování aktivního uhlí do spalin. 

4. V rámci nového palivového mixu bude potlačeno stávající fosilní palivo – hnědé uhlí ve prospěch 

biomasy, tuhého alternativního paliva a granulovaných čistírenských kalů pro snížení emisí CO2 

nově vnášených do ovzduší a tím snížení vlivu zdroje na klima. 

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

1. Před zahájením realizace záměru bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u bytových 

domů č.p. 44 a č.p. 1231 pro zjištění stávající hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru 

staveb s ohledem na provoz Elektrárny Kolín. 

2. V rámci realizace záměru bude kolem ventilátorů provedeno jejich odhlučnění prostřednictvím stěn 

včetně nadstřešení s neprůzvučností cca 20 – 25 dB.  

Po realizaci záměru bude provedeno kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližší obytné zástavby prokazující 

dodržení nejvýše přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 

staveb. 

3) Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí: 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí dostačujícím způsobem 

popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 

předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 

V současnosti společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe elektrárnu 

o celkovém instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o teplárenský provoz, který zajišťuje 

dodávku tepla včetně výroby elektrické energie. Součástí zdroje jsou výrobní prostory a s nimi související 

technické a pomocné prostory, především však kotle K5, K6 a K8. Kotle K5 a K8 jsou uhelné, kotel K6 je 
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kotel plynový. Kotle K5 a K8 jsou přitom, co se týká odkouření, napojeny na jeden společný komín, kotel K6 

je pak odkouřen samostatným komínem. 

V rámci technologie Elektrárny Kolín je v současnosti instalována a provozována technologie odsíření spalin 

pomocí hydrogenuhličitanu sodného u obou uhelných kotlů K5 a K8. Odsiřovací zařízení slouží jako 

preventivní opatření pro zajištění plnění platného emisního limitu pro oxid siřičitý (1650 mg/Rm3), což 

nebude splňovat nové emisní limity. 

V rámci předkládaného záměru dojde v Elektrárně Kolín k následujícím změnám: 

− Retrofitu kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní (popřípadě roštové) spalování 

a upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a 

hnědého uhlí. 

− Retrofitu kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého 

alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle K5 zůstane 

zachováno roštové spalování (popřípadě bude kotel upraven na fluidní spalování). 

− U obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv zejména ve prospěch vyššího 

podílu spoluspalování biomasy (až 100 %) a zároveň k možnosti spoluspalování tuhého alternativního 

paliva (do 30 %) a čistírenských kalů (do 10 %).  Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, bude spoluspalováno 

v rozsahu do 50 %.   

− Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací spalovacího procesu. Zároveň 

bude v případě obou kotlů K8 a K5 aplikováno sekundární opatření pro snižování emisí oxidů dusíku, 

kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR).  

− Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno instalací 

odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné varianty polosuchou 

metodu odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky. Obě zvažované technologie 

budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích technologií dojde dále k jejich 

intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných 

při spoluspalování odpadů. Vyčištěné spaliny budou vedeny do společného stávajícího komína 

(původně byl zamýšlen nový komín, který by byl při realizaci varianty mokré vápencové vypírky napojen 

přímo na odsiřovací reaktor, v případě polosuché metody byl uvažován nový komín v blízkosti 

odsiřovací jednotky s předřazeným tkaninovým filtrem).  

− V případě kotle K6 na zemní plyn dojde k instalaci nízkoemisních hořáků, pro snížení emisí oxidů dusíku. 

Předkládaný záměr řeší realizaci opatření u stávajícího energetického zdroje Elektrárny Kolín, aby byl tento 

schopen dále ekonomického provozu a zároveň byl schopen plnit hodnoty emisních limitů nově 

požadované legislativou, tj. zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2010/75/EU o průmyslových emisích a 

Prováděcím rozhodnutím Komise EU 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o 

nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 

velká spalovací zařízení.  

Záměr zahrnuje retrofit stávajících uhelných kotlů K5 a K8 a změnu palivového mixu u obou uvedených 

kotlů, kdy stávající palivo, kterým je hnědé uhlí, bude potlačeno ve prospěch spalování biomasy a v menší 
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míře tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. V případě obou kotlů K5 a K8 bude 

instalována nově technologie selektivní nekatalytické redukce ke snižování emisí oxidů dusíku a technologie 

polosuché nebo mokré metody odsíření spalin ke snižování emisí oxidů síry a dalších polutantů. Odsiřovací 

technologie bude dále intenzifikována dávkováním aktivního uhlí do spalin, pro efektivnější odstraňování 

polutantů sledovaných při spoluspalování odpadů. 

Plynový kotel K6 v Elektrárně Kolín bude osazen nízkoemisními hořáky. 

V případě zdroje EKO II (kotle K5 a K8) bude realizováno kontinuální měření emisí NH3, NOx, CO, SO2, HCl, 

HF, TZL, TVOC. Ostatní všechny uvedené polutanty budou měřeny v požadovaných intervalech. 

V případě kotle K6 bude realizováno kontinuální měření emisí NOx a CO. 

4) Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Záměr nebyl zpracován variantně z hlediska možného umístění. 

Z hlediska umístění záměru nebylo možno vůbec hledat jiné umístění než stávající, kde proběhne 

rekonstrukce kotlů K5 a K8 včetně instalace nových nízkoemisních hořáků na plynový kotel K6, a proto není 

záměr řešen variantně z hlediska umístění záměru. Lokalita je hodnocena jako nevýznamná z pohledu 

ochrany přírody a krajiny. Technické řešení záměru bylo již v minulosti zpracováno na určité technické 

úrovni, odpovídající danému druhu aktivity, s důrazem na ochranu životního prostředí a na minimalizaci 

negativních vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. 

V rámci variantního řešení bylo hodnoceno tedy řešení technologické, a to v případě použití různých druhů 

odsíření spalin u provozu technologie rekonstruovaných kotlů K5 a K8, a to o odsíření polosuchou metodou 

a mokrou metodou. Negativem tohoto vyhodnocení je však to, že bylo provedeno pouze na ekonomické 

bázi a provozní bázi, a ne na vlivu hlavně na ovzduší, kdy v případě mokrého odsíření je teplota spalin 

významně nižší a emise relativně nižší, a naopak v případě polosuchého odsíření. Toto může mít vliv na 

rozprostření imisní zátěže ze zdrojů znečišťování ovzduší. Taktéž nebylo vyhodnoceno použití technologií ke 

snižování emisí NOx, a to v případě možnosti využití SNCR nebo SCR. Mokrá vypírka může mít také pozitivní 

vliv na emise NH3 z procesu SNCR nebo i SCR (při použití technologie High Dust), kdy emise NH3 jsou 

v mokré pračce eliminovány v podstatě na nulovou koncentraci. Bohužel v případě použití polosuché 

vypírky toto neplatí.   

V současnosti je zpracovateli posudku známo několik připravovaných projektů instalací kotlů, které by byly 

konstruovány pro spoluspalování pevných paliv s TAP (jak průmyslové, tak i komunální), kdy poměr 

spoluspalování paliv (přednostně biomasy) s TAP dosahuje zastoupení až 100 % TAP, tedy upraveného 

odpadu. 

5) Vypořádání vyjádření k Dokumentaci: 

V rámci přepracované Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 

8 vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených územně samosprávných celků a to: 

1) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 151896/2020/KUSK, ze 
dne 23. 11. 2020. 

2) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, č.j.: ČIŽP/41/2020/12486 ze dne 18. 11. 
2020. 

3) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 53809/2020 ze dne 22. 10. 
2020. 
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4) Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 112987/20-Ch ze dne 
24. 11. 2020. 

5) Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, č.j.: MŽP/2020/720/2206 ze dne 25. 11. 2020. 
6) Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší, č.j.: MZP/2020/780/2366 ze dne 24. 11. 2020. 
7) Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, č.j.: MZP/2020/740/1224 ze dne 10. 11. 2020. 
8) Ministerstvo životního prostředí, Odbor 710 oddělení integrované prevence a IRZ, č.j.: U88977/20-3-1-1 

ze dne 27. 11. 2020. 

Veřejnost se k přepracované Dokumentaci nevyjádřila. Vyjádření k přepracované Dokumentaci, které 

obsahovaly připomínky a některá z nich obsahovala požadavky na navazující správní řízení nebo připomínky 

byly v rámci Posudku vypořádány a jsou proto zahrnuty v podmínkách tohoto Stanoviska. 

6) Okruh dotčených územních samosprávných celků 

• Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

• Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 

Pokud v další přípravě záměru dojde k zásadním změnám projektu, bude toto uvedeno v podkladech dle § 

9a, odst. 6 zákona 100/2001 Sb. v platném znění - včetně posouzení změny na složky životního prostředí 

(např. změny vlivů na akustickou situaci, ovzduší, vody apod.) Příslušný úřad ověří na základě oznámení o 

zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení záměr a 

vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný 

negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho 

technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 

1 písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné 

stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, 

které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v 

součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona. 

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost 

oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona. 

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:  



TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 61 ze 61  

Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 16. 2. 2021 

Přílohy posudku: 

1) Kopie osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 
1633/279/OPV/93 ze dne 29. 6. 2016 

2) Kopie prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č. j.: 43311/ENV/16 ze dne 
16. 7. 2016 

3) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: 151896/2020/KUSK, 
ze dne 23. 11. 2020. 

4) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, č.j.: ČIŽP/41/2020/12486 ze dne 18. 
11. 2020. 

5) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j.: KHSSC 53809/2020 ze dne 22. 
10. 2020. 

6) Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 112987/20-Ch ze 
dne 24. 11. 2020. 

7) Ministerstvo životního prostředí, Odbor odpadů, č.j.: MŽP/2020/720/2206 ze dne 25. 11. 2020. 

8) Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší, č.j.: MZP/2020/780/2366 ze dne 24. 11. 
2020. 

9) Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, č.j.: MZP/2020/740/1224 ze dne 10. 11. 2020. 

10) Ministerstvo životního prostředí, Odbor 710 oddělení integrované prevence a IRZ, č.j.: U88977/20-
3-1-1 ze dne 27. 11. 2020. 
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