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3. Úvod 

Změna klimatu je obecně definována jako významné a neustálé změny ve statistickém rozložení 

povětrnostních poměrů probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let. Změna klimatu je 

způsobena faktory, jako jsou biologické procesy, změny slunečního záření dopadající na Zemi, změny 

deskové tektoniky a sopečné erupce. Tyto dlouhodobé změny přirozené variability klimatu působí 

ve spojení se změnami, způsobenými lidskou činností (produkce skleníkových plynů, odlesňování, 

zastavění krajiny v okolí velkých měst, způsobující nepropustnost povrchů, napřimování a nevhodná 

regulace vodních toků apod.), přičemž přirozenou a antropogenní složku klimatické změny od sebe nelze 

jednoznačně rozlišit. Jedná se v úhrnu o důsledky současného postupného oteplování povrchu Země, s tím 

související změny v distribuci srážek, častější výskyt extrémních meteorologických jevů (dny s extrémními 

teplotami, vlny veder, přívalové deště, povodně, dlouhá období sucha).  

V reakci na změnu klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření, jedná se o mitigační a adaptační 

opatření. Mitigační opatření představují opatření ke zmírnění či zpomalení změny klimatu. Nejčastěji je 

s mitigací spojována redukce vypouštění skleníkových plynů, úspora energie či výroba zelené energie. 

Adaptační opatření představují proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho 

účinkům. 

Poslední významná revize směrnice EIA z roku 2014 (2014/52/EU) zavádí povinnost zabývat se při 

posuzování vlivů záměrů na životní prostředí problematikou změny klimatu, ve smyslu hodnocení rizik, 

která změna klimatu přináší, a návrhy a možnosti řešení adaptačních opatření a návrhy zmírňujících 

opatření.  

Tuto revizi zapracovává též novela Zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 5.9.2017 (Zákon č. 326/2017 Sb.) 

s účinností od 1.11.2017, která stanovuje nutnost včlenění posouzení klimatických rizik do procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu vypracování posouzení aktuálního stavu rizik pro 

posuzovaný projekt, identifikace a návrh možných opatření, případně vytvoření adaptačního plánu a jeho 

zapracování do projektu. 

Předkládaná studie „POSOUZENÍ ZÁMĚRU EKOLOGIZACE ZDROJE ELEKTRÁRNY KOLÍN A ZMĚNA 

PALIVOVÉHO MIXU Z HLEDISKA KLIMATICKÝCH ZMĚN“ je součástí Dokumentace EIA.  
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4. Identifikační údaje a popis záměru  

4.1. Identifikační údaje 

Název záměru: Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu 

 (koncepce IIIb řešení budoucího provozu energetického zdroje 

Elektrárna Kolín) 

 

Investor:    Veolia Energie Kolín, a.s. 

Tovární 21, 280 63 Kolín V. 

IČ: 45148091 

 

Umístění záměru:  Veolia Energie Kolín, a.s. - Elektrárna Kolín 

Tovární 21, 280 63 Kolín V. 

    IČP: 668150091 

4.2. Popis 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 (povoleno je 

spoluspalování biomasy do 10%), 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.   

Tabulka 1: Přehled stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v Elektrárně Kolín 

Zdroj 
Výkon 

[MW] 

Příkon 

[MW] 

Palivo 
Komín 

Kotel  K 8 89,57 99,52 hnědé uhlí 
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 

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. 

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).  

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.  
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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 nového komína, který bude při realizaci 

varianty mokré vápencové vypírky napojen přímo na odsiřovací reaktor. V případě polosuché metody 

bude instalován nový komín v blízkosti odsiřovací jednotky a bude mu předřazen tkaninový filtr.  

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

Tabulka 2: 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 
Průměr komína: 2 m 
Výška komína variantně podle zvolené 
metody odsíření: 
Mokrá vypírka: 70 m 
Polosuchá metoda: 60 m 

Pozn. Pro mokrou vypírku se uvažuje 
s teplotou spalin na úrovni 80°C a 
proto je navržen o něco vyšší komín 
(výška 70m) než pro metodu 
polosuchou (výška 60 m), kde je 
teplota spalin uvažována na úrovni 
120°C. 

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 

Pozn. 1 Z důvodu změny palivového mixu (zvýšení podílu paliv s nižší výhřevností) a technických úprav kotlů K5 a K8 

dojde ke snížení jejich tepelných výkonů a příkonů. 

Pozn. 2 Celkový jmenovitý tepelný výkon Elektrárny Kolín po realizaci záměru bude činit 144 MW. 

 



 

Stránka 7 z 35 
 

Z pohledu kapacity spalování odpadu, tj. v daném případě spoluspalování tuhého alternativního paliva 

v zařízení (palivo vyrobené z odpadu kategorie O) a vysušených čistírenských kalů (odpad kategorie O) lze 

konstatovat, že bude spoluspalováno tuhé alternativní palivo v množství max. 29.129 t/rok a vysušené 

čistírenské kaly v množství max. 14.186 t/rok. Celkové maximální projektované množství 

spoluspalovaného odpadu činí tedy 43.315 t/rok.  Projektované množství provozních hodin Elektrárny 

Kolín činí 8.700 h/rok, což představuje 362,5 dní za rok. Projektovaná kapacita spoluspalování odpadů činí 

tedy průměrně cca 5 t za hodinu a  119,5 tun za den. Maximální projektované kapacity spoluspalování 

odpadů činí 8,8 t za hodinu a  211,2 tun za den. 

Provoz Elektrárny Kolín po realizaci záměru bude stejný jako v současnosti. Z hlediska počtu zaměstnanců 

se počet pracovníků rovněž nezmění. 

Projektované parametry celého záměru „Ekologizace zdroje a změna palivového mixu“ z hlediska 

projektované výroby tepla, uvažovaných druhů paliv, používaných aditiv a skladovacích kapacit jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3: Projektované parametry záměru   
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Pozn. Červený text představuje údaje pro polosuchou metodu odsíření jako alternativu k mokré vápencové vypírce, 

oranžový text představuje údaje pro SNCR při použití močoviny jako alternativy pro čpavkovou vodu.  
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5. Charakteristika území 

5.1. Popis dotčeného území 

Zájmová lokalita se nachází v městském obvodu Kolín V. spadajícího do katastrálního území Kolín 668150. 

Areál elektrárny leží na pravém břehu řeky Labe, na východním okraji městského intravilánu.  Z globálního 

pohledu lze však konstatovat, že je lokalita umístěna nedaleko centrální části města Kolín. Z východu je 

areál závodu ohraničen drážním tělesem na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu 

je lokalita obklopena domovní zástavbou. Na západ od areálu jsou lokalizovány menší průmyslové plochy, 

z horního pohledu je pak západní okraj areálu vymezen nadúrovňovou silnicí II. třídy č. II/125. Jižní hranicí 

areálu tvoří řeka Labe. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 199 m n. m. 

Obrázek 1: Letecký snímek umístění záměru 

 

Nejbližší obydlené objekty se nacházejí v bezprostřední blízkosti elektrárny na přilehlých ulicích Tovární, 

Krátká, Mnichovická, Okružní a dalších. Vzhledem k značné výšce komína elektrárny však lze konstatovat, 

že vliv elektrárny se v důsledku ovlivnění kvality ovzduší projevuje v mnohem širším území v jejím okolí. 

Jedná se zejména o území celého města Kolína. 

  

Místo realizace záměru  
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Obrázek 2: Širší území místa realizace záměru 

 
 

 

5.2. Klimatické poměry dotčeného území   

5.2.1. Klimatické charakteristiky 

Okres Kolín je celkově klimaticky poměrně stejnorodý, nejsou zde výrazné rozdíly mezi některými jeho 

částmi. Podle atlasu podnebí náleží zájmové území klimaticky k mírně teplému, mírně suchému 

klimatickému okrsku s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,6°C. Území charakterizují průměrné 

roční srážky 550 - 560 mm, celkově se území Kolínska nachází v oblasti charakteristické spíše vláhovým 

deficitem. 

Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí uvedené v Atlasu podnebí Česka (Tolasz et al., 2007) náleží 

zájmové území do teplé klimatické oblasti T2 (jedna z nejteplejších a nejsušších klimatických oblastí v ČR). 

Klimatická oblast T2 je charakterizována průměrnou roční teplotou 8 - 9°C, množstvím srážek ve 

Elektrárna Kolín - 
místo realizace záměru  
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vegetačním období 350 - 400 mm a v zimním období 200 - 300 mm. Pro oblast je charakteristické dlouhé 

léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, 

mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Rozložení srážek 

během roku je značně nerovnoměrné a nevýhodné z hlediska tvorby zásob podzemních vod.  

Tabulka 4 – Charakteristika oblasti T2 podle Quitta  

Počet letních dní 50 – 60 

Počet dní s teplotou 10°C a více  160 – 170 

Počet mrazových dní 100 – 110 

Počet ledových dní  30 – 40 

Průměrná teplota v lednu  -2 – 3 °C 

Průměrná teplota v červenci  18 – 19 °C 

Průměrná teplota v dubnu  8 – 9 °C 

Průměrná teplota v říjnu  7 – 9 °C 

Počet dní se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období  350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období  200 – 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou  40 – 50 

Z hlediska rozptylových podmínek na lokalitě lze konstatovat, že nejčastěji v roce se vyskytuje 

jihovýchodní směr proudění větrů a to ve 21,82% roku tj. cca 80 dní ročně. Rychlosti proudění větrů se 

nejčastěji pohybují v rozmezí rychlostí 0 m/s až 1,7 m/s (53,96%). 

Obrázek 3 - Grafické znázornění stabilitní větrné růžice 
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Tabulka 5 – Celková průměrná větrná růžice lokality  

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 

1,7 2,29 3,12 7,21 11,83 6,78 5,43 4,91 8,42 3,97 53,96 

5,0 0,93 1,52 2,65 9,55 3,49 5,20 9,69 9,11 0,00 42,14 

11,0 0,00 0,00 0,02 0,44 0,17 0,24 2,06 0,97 0,00 3,90 

Součet 3,22 4,64 9,88 21,82 10,44 10,87 16,66 18,50 3,97 100/100 

Z podrobné stabilitní růžice lze dále odvodit, že nejčastěji se vyskytující stabilitní vrstvou atmosféry je III. 

třída stability (izotermní) s četností 44,95%, což je přibližně 164 dnů v roce. Jedná se o stav s výskytem 

slabých inverzí, který je charakteristický izotermií nebo malým kladným teplotním gradientem. V tomto 

stavu se často vyskytují mírně zhoršené rozptylové podmínky.  Z hlediska rozptylu škodlivin je nejméně 

příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná častou tvorbou inverzních stavů. I. třída stability se v 

posuzované oblasti vyskytuje maximálně 1 den v roce. 

Tabulka 6: Četnost výskytu jednotlivých tříd stability 

Třída stability I. superstabilní II. stabilní III. izotermní IV. normální V. konvektivní 

Četnost jejího výskytu 

v roce [%] 
0,03 2,01 44,95 17,50 35,51 

Četnost jejího výskytu 

v roce [dny/rok] 
1 7 164 64 129 

 

5.2.2. Kvalita ovzduší 

Kvalitu ovzduší v území lze charakterizovat údaji z map klouzavých pětiletých průměrů koncentrací 

sledovaných látek. Na serveru www.chmi.cz jsou v sekci „OZKO“ k dispozici údaje o pětiletých průměrech 

imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o imisní koncentrace udávané ve čtvercích 

1x1 km, přičemž aktuální data jsou za období 2014 až 2018. 

Následující tabulka uvádí vždy maximum, průměr a minimum z hodnot imisních koncentrací ze čtverců 

vždy pro danou škodlivinu a to v zájmovém území o rozloze 4,5 x 5 km v okolí Elektrárny Kolín. Uvedeny 

jsou škodliviny, jejichž koncentrace může ovlivňovat posuzovaný zdroj. Vzhledem k výšce komína zdroje a 

dosahu jeho vlivu není možné stanovit pozadí jako jednu hodnotu (jedno číslo), ale v různých místech 

mohou být imisní pozadí různá. Tabulka uvádí tento shrnující přehled.   

Tabulka 7 - Imisní pozadí – hodnoty ze čtverců pětiletých průměrů dle ČHMÚ 

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 
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Z výše uvedených dat vyplývá, že v současné době nedochází na lokalitě k překračování imisního limitu pro 

žádnou z relevantních škodlivin. 

Maximální hodinové imisní koncentrace NO2 

Imisní pozadí z pohledu maximálních hodinových hodnot NO2 lze stanovit na základě monitoringu ČHMÚ – 

imisní monitorovací stanice SRORA – Rožďalovice-Ruská (Okres Nymburk, 2056 dle ISKO).  Hodnoty 

naměřených veličin na této stanici byly v roce 2018 následující:  

19. nejvyšší naměřená hodinová koncentrace NO2:    30,6 µg/m3 

Průměrná roční naměřená koncentrace NO2:       8,7 µg/m3 

Vezmeme-li v úvahu, že průměrná hodnota průměrné roční koncentrace přímo v lokalitě záměru je výše 

stanovena na 11,1 µg/m3 a v místě monitorovací stanice je to 8,7 µg/m3, můžeme stanovit poměr imisní 

zátěže v místě záměru a v místě monitorovací stanice. V místě záměru je imisní zátěž na úrovni cca 

127,6 % imisní zátěže v místě monitorovací stanice. Budeme-li tento poměr aplikovat na hodinové 

koncentrace NO2, pak můžeme 19. nejvyšší hodnotu hodinových koncentrací v lokalitě záměru odhadnout 

průměrně na 39,0 µg/m3. 

Maximální hodinové imisní koncentrace SO2 

Imisní pozadí z pohledu maximálních hodinových hodnot SO2 bylo stanoveno rovněž na základě 

monitoringu ČHMÚ – imisní monitorovací stanice SRORA – Rožďalovice-Ruská (Okres Nymburk, 2056 dle 

ISKO). Hodnoty naměřených veličin na této stanici byly v roce 2018 následující:  

25. nejvyšší naměřená hodinová koncentrace SO2:    17,0 µg/m3 

4. nejvyšší denní naměřená koncentrace SO2:     10,3 µg/m3 

Vezmeme-li v úvahu, že průměrná hodnota 4. nejvyšší denní koncentrace přímo v lokalitě záměru 

(průměr) je výše stanovena na 14,8 µg/m3 a v místě monitorovací stanice je to 10,3 µg/m3, můžeme 

stanovit poměr imisní zátěže v místě záměru a v místě monitorovací stanice. V místě záměru je imisní 

zátěž na úrovni cca 143,7 % imisní zátěže v místě monitorovací stanice. Budeme-li tento poměr aplikovat 

na hodinové koncentrace SO2, pak můžeme 25. nejvyšší hodnotu hodinových koncentrací v lokalitě 

záměru odhadnout průměrně na 24,4 µg/m3. 

Maximální osmihodinové imisní koncentrace CO 

Imisní pozadí z pohledu maximálních 8-hodinových hodnot CO bylo stanoveno na základě monitoringu 

ČHMÚ. Jako pozadí byly brány hodnoty z nejbližší vhodné monitorovací stanice a to ze stanice HHKB – 

Hradec Králové - Brněnská. Naměřená hodnota maximální osmihodinové koncentrace CO na této stanici 

v roce 2018 byla na úrovni 962,5 µg/m3. Tato hodnota je dále považována za imisní pozadí z pohledu 

maximálních osmihodinových koncentrací CO pro celou zájmovou lokalitu. Imisní limit (10 000 µg/m3) tedy 

není překračován. 

Imisní pozadí z pohledu rtuti 

Monitoring rtuti v okolním ovzduší se běžně neprovádí. Jediné pravidelné dlouhodobé měření celkové 

plynné rtuti v ČR je realizováno na Observatoři Košetice (OBK). Průměrná roční koncentrace plynné rtuti v 

ovzduší, vypočtená z dostupných výsledků v období 2006–2015 na OBK (1,57 ng/m3) je v souladu s 

obecným vědeckým konsensem současných pozaďových koncentrací na severní hemisféře (mezi 1,5 až 1,7 

ng/m3). 
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6. Vlivy záměru na klimatický systém 

6.1. Emise skleníkových plynů 

Skleníkové plyny jsou obecně plyny vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. 

skleníkovému efektu. Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, 

metan a oxid dusný. Antropogenními skleníkovými plyny se rozumí ty plynné složky, jejichž množstevní 

podíl v atmosféře Země je částečně nebo i zcela závislý na životních projevech lidské populace. Za 

nejúčinnější antropogenní skleníkové plyny jsou pokládány vodní pára, oxid uhličitý, metan, troposférický 

ozon, oxid dusný, částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC a PFC) a halony, fluorid sírový. Každý ze 

skleníkových plynů má na základě tzv. potenciálu globálního ohřevu (GWP) jinou schopnost klima 

ovlivňovat, a pro možnosti srovnání se tedy obsah skleníkových plynů uvádí v hodnotě CO2 ekvivalentní 

(CO2 ekv.).  

V rámci vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém byla provedena bilance emisí oxidu uhličitého ze 

spotřeby energetických zdrojů nezbytných pro provoz Elektrárny Kolín a vyvolané automobilové dopravy. 

Pro stanovení emisí z energetických zdrojů byly použity národně specifické hodnoty emisních faktorů, 

výhřevností a oxidačních faktorů z Výňatku z české národní inventarizační zprávy (NIR - National Inventory 

Report) z roku 2019. Pro spalování emisí ze spalování odpadu a pro stanovení emisí z automobilové 

dopravy byly použity emisní faktory z dat studie Evropské investiční banky „EIB Project Carbon Footprint 

Methodologies“.  

6.1.1. Emise skleníkových plynů  

Z používaných paliv v rámci Elektrárny Kolín představují hnědé uhlí a plyn fosilní paliva, jejichž spalováním 

dochází ke vnášení nového CO2 do ovzduší. Biomasa naproti tomu do ovzduší žádný nový CO2 nevnáší, 

jelikož oxid uhličitý ze spalování biomasy byl rostlinami „spotřebován“ z ovzduší na tvorbu celulózy, která 

představuje základní stavební prvek rostlinných těl. Podobná situace je z pohledu granulovaných 

čistírenských kalů, které představují prakticky biomasu mikroorganismů z čištění komunálních odpadních 

vod. 

Tabulka 8 – Měrné emise CO2 na TJ pro paliva používaná v Elektrárně Kolín (zdroj NIR- National Inventory Report) 

 Zemní plyn Hnědé uhlí a 
lignit 

CO2 EF * (t CO2/TJ) 55,46 97,88 

* emisní faktor zahrnující oxidační faktor 

Složitější je situace v případě tuhého alternativního paliva (TAP) vyrobeného z odpadu, které obsahuje jak 

složky, u kterých je nově vnášen CO2 do ovzduší (např. plasty), tak složky bez vnášení nového CO2 do 

ovzduší. Pro množství emisí nově vnášených do ovzduší při spalování TAP orientačně vycházíme 

z emisního faktoru pro komunální odpad bez obsahu biomasy, který představuje z hlediska emisí CO2 nově 

vnášených do ovzduší nejhorší druh paliva. Pro přehled uvádíme rovněž emisní faktor pro průmyslový 

odpad.  

Tabulka 9 – Měrné emise CO2 na TJ pro paliva používaná v Elektrárně Kolín (zdroj EIB Project Carbon Footprint Methodologies) 

 Komunální 
odpad bez 
biomasy 

Průmyslový 
odpad 

CO2 (t CO2/TJ) 91,70 14,30 
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Množství emisí CO2 pro Elektrárnu Kolín v současnosti a po realizaci záměru na základě krajních provozních 

stavů z hlediska spotřeby uhlí je uvedeno v tabulkách níže. V tabulce nejsou kalkulovány emise CO2 

související s odsiřováním spalin, jelikož zdroj je nucen v souvislosti s novou legislativou odsiřování spalin 

instalovat. Pokud by tedy došlo k odsiřování stávajícího zdroje na hnědé uhlí, byl by vliv na klima 

z technologie odsiřování z hlediska emisí CO2 nově vnášených do ovzduší horší než pro navrhovanou 

kombinaci paliv. Výpočet emisí CO2 z odsiřování spalin pro budoucí provozní stav a jeho porovnání se 

stavem stávajícím, by tedy bylo zavádějící. 

Tabulka 10 – Množství CO2 vnášeného do ovzduší za rok pro výhledový provozní stav s maximem uhlí 

Palivo  Tabelovaná 

výhřevnost 

Emisní faktor Spotřeba 

stávající 

Spotřeba 

po realizaci 

záměru 

Emise CO2 

stávající 

Emise CO2 

po realizaci 

záměru 

 TJ/kt nebo 

TJ/mil.m3 

t CO2/TJ t/rok nebo  

tis. m3/r 

t/rok nebo  

tis. m3/r 

t CO2/r t CO2/r 

Hnědé uhlí 13,699 97,88 73 165 37 884 98 104 50 797 

Zemní plyn 34,627 55,46 616 359 1 183 689 

Biomasa 8 - 14,5 - 0 11 556 0 0 

TAP 13,5 91,70 0 29 129 0 36 060 

Kaly 9,24 - 0 14 186 0 0 

Celkem      99 287 87 546 

Pozn1. Uvedená spotřeba paliv za stávajícího stavu i stavu po realizaci záměru je kalkulována z maximální 

projektované výroby tepla ve výši 1.173.165 GJ za rok.   

Pozn. 2 Uvedené množství biomasy představuje zbytkovou biomasu z těžby dřeva v lese ve výši 7.500 t/rok a rostlinné 

pelety v množství 4.056 t/rok.  

Pozn. 3 Stávající spotřeba biomasy je uvedena jako nulová, jelikož v roce 2016 byla spoluspalována v množství 1% 

k množství spalovaného uhlí, v roce 2017 v množství 0,1% k množství spalovaného uhlí a v roce 2018 nebyla žádná 

biomasa spoluspalována. 

Tabulka 11 – Množství CO2 vnášeného do ovzduší za rok pro výhledový provozní stav s minimem uhlí 

Palivo  Tabelovaná 

výhřevnost 

Emisní faktor Spotřeba 

stávající 

Spotřeba 

po realizaci 

záměru 

Emise CO2 

stávající 

Emise CO2 

po realizaci 

záměru 

 TJ/kt nebo 

TJ/mil.m3 

t CO2/TJ t/rok nebo  

tis. m3/r 

t/rok nebo  

tis. m3/r 

t CO2/r t CO2/r 

Hnědé uhlí 13,699 97,88 73 165 0 98 104 0 

Zemní plyn 34,627 55,46 616 359 1 183 689 

Biomasa 8 - 14,5 - 0 88 995 0 0 

TAP 13,5 91,70 0 22 651 0 28 041 

Kaly 9,24 - 0 10 183 0 0 

Celkem      99 287 28 730 

Pozn1. Uvedená spotřeba paliv za stávajícího stavu i stavu po realizaci záměru je kalkulována z maximální 

projektované výroby tepla ve výši 1.173.165 GJ za rok.   

Pozn. 2 Uvedené množství biomasy představuje zbytkovou biomasu z těžby dřeva v lese ve výši 80.884 t/rok a 

rostlinné pelety v množství 8.111 t/rok.  

Pozn. 3 Stávající spotřeba biomasy je uvedena jako nulová, jelikož v roce 2016 byla spoluspalována  v množství 1% 

k množství spalovaného uhlí, v roce 2017 v množství 0,1% k množství spalovaného uhlí a v roce 2018 nebyla žádná 

biomasa spoluspalována. 
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Na základě provedeného výpočtu emisí CO2 v Elektrárně Kolín nově vnášených do ovzduší lze konstatovat, 

že náhradou stávajícího fosilního paliva ve formě hnědého uhlí za biomasu, TAP a granulované čistírenské 

kaly dojde ke snížení emisí CO2 nově vnášených do ovzduší v množství 11.741 až 70.557 tun za rok. Změna 

palivového mixu má tedy příznivý vliv z hlediska vlivu na klima.      

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. 

6.1.2. Emise skleníkových plynů z vyvolané dopravy 

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 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.  

Tabulka 12 – Množství ekvivalentu CO2 vnášeného do ovzduší z dopravy 

 Nákladní automobil  

Emisní faktor CO2 (g/km) 630 

Počet jízd (úsek 50 km) za den 32  

Emise CO2 (úsek 50 km) za den 1008 kg 

Emise CO2 (úsek 50 km) za rok – 250 dní návoz  252 t 

Pozn. 1 Hodnota 50 km byla zvolena jako průměrná hodnota efektivní vzdálenosti pro automobilovou nákladní 

dopravu.  

Pozn. 2 Počet jízd 32 za den představuje hodnotu jízd pro vypočtené navýšení nákladní automobilové dopravy oproti 

stávajícímu stavu v množství 16 nákladních automobilů za den. 

Pozn. 3. Emisní faktor pro nákladní automobil představuje průměrnou hodnotu pro tonáž 16-32 t nákladních 

automobilů (studie EIB Project Carbon Footprint Methologies, 2018). 

Z důvodu navýšení nákladní automobilové dopravy oproti stávajícímu lze tedy uvažovat s navýšením 

množství emisí CO2 o 252 t za rok, přičemž emise ze stávající dopravy uhlí po železnici byly zanedbány.  

Uvedené množství je v porovnání s poklesem množstvím emisí CO2 nově vnášených do ovzduší z důvodu 

změny palivového mixu zanedbatelné.  

6.1.3. Nepřímé emise skleníkových plynů 

Jako nepřímé emise jsou označovány emise skleníkových plynů vznikající mimo vlastní prostor záměru v 

souvislosti s jeho existencí. V případě předkládaného záměru lze za nepřímé emise označit zejména: 

▪ emise spojené s výrobou a dodávkou technologické vody pro provoz elektrárny 

▪ emise spojené s výrobou provozních chemických látek a směsí pro provoz elektrárny 
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▪ emise spojené s odstraňováním zbytkových odpadů z procesu spalování 

Uvedené nepřímé emise skleníkových plynů není možno přesně vyčíslit, nicméně lze předpokládat, že 

jejich množství bude v porovnání s emisemi ze spalovacího procesu nevýznamné.   

6.2. Ovlivnění lokálních klimatických podmínek 

Kromě globálního vlivu na klima prostřednictvím produkce skleníkových plynů může obecně nový záměr 

působit rovněž na lokální klimatické jevy (mikroklima), a to zejména v souvislosti s ovlivněním kvality 

ovzduší, změnami množství ploch zeleně a zpevněných ploch a ovlivněním hydrologických poměrů. 

6.2.1. Vliv na mikroklima 

Zastavěné plochy včetně veřejných prostranství, průmyslových a logistických areálů a rekreační zástavby, 

ale také dopravně-technická infrastruktura jsou faktory mající vliv na mikroklimatické podmínky. Projevují 

se vznikem tepelných ostrovů a snížením schopnosti zasakování srážek. Oproti tomu plochy s vegetací 

umožňují přirozené zasakování srážek do krajiny, snižují v mikroklimatických podmínkách výkyvy teplot 

v oblasti a udržují přirozenou vlhkost mikroklima v důsledku evaporace rostlin.  

Navrhovaný záměr si nevyžádá zábor zemědělské ani lesní půdy. Veškeré změny a stavby budou 

provedeny v rámci stávajícího areálu Elektrárny Kolín. 

Realizace projektu nebude mít zásadní vliv na makroklima ani mezoklima vytyčeného území, zejména 

vzhledem k okolnosti, že se nejedná o výstavbu zcela nové infrastruktury, ale o technologickou 

modernizaci stávajícího energetického zdroje. Elekttrárna je tvořena skupinou průmyslových objektů, mezi 

kterými se nachází zpevněné plochy místních pozemních komunikací a manipulační plochy a plochy 

izolační zeleně. Nově instalované zařízení bude obdobné povahy a konstrukčního provedení jako současné 

zařízení a objekty stojící v přilehlém okolí. Realizace záměru tedy nebude znamenat významné zásahy do 

zeleně nebo výstavbu nových velkých zpevněných ploch, které by se promítly do mikroklimatických 

poměrů (nárůst intenzit teplot, snížení vlhkosti, snížení množství zasakovaných vod v oblasti).  

Provoz Elektrárny Kolín bude z hlediska produkce tepla a elektrické energie obdobný jako v současnosti a 

nelze proto předpokládat riziko vlivu rostoucí průměrné teploty vzduchu v lokálních klimatických 

poměrech.  

Z hlediska produkce vodní páry lze konstatovat, že určité množství vodní páry vnášené do ovzduší bude 

představovat systém mokrého nebo polosuchého odsíření spalin. Rovněž se však nejedná o významné 

množství vodní páry typu chladících věží energetických provozů, které by znamenalo vliv na 

mikroklimatické poměry. Naopak může dojít k náhradě snížení vlhkosti v území v důsledku zpevněných 

ploch realizovaných v průmyslové zóně. 

6.2.2. Vliv na znečištění ovzduší 

Pro vyhodnocení vlivu předkládaného záměru na kvalitu ovzduší byl proveden v rámci rozptylové studie 

výpočet emisí a imisní zátěže pro dva výpočtové stavy. Porovnáván byl stávající vliv zdroje na kvalitu 

ovzduší v oblasti s vlivem zdroje po realizaci záměru.   

Stanovení množství emisí ve stávajícím stavu vychází ze souhrnné provozní evidence za uplynulé tři roky 

2016-2018. V této evidenci jsou k dispozici údaje o emisích za všechny sledované roky u všech kotlů a také 

údaje o výrobě tepla v jednotlivých letech a ročních provozních hodinách. Roční emise ve stávajícím stavu 
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byly následně přepočteny na projektovanou výrobu tepla po realizaci záměru (nižší výroba tepla než 

v současnosti) na úrovni 1 173 165 GJ/rok. 

Stanovení množství emisí ve výhledovém stavu po realizaci záměru vychází z projektovaného provozu 

kotlů K5 a K8 na nový mix paliv. Jedná se o zbytkovou hmotu z těžby dřeva v lese, rostlinné peletky, tuhé 

alternativní palivo (TAP), vysušené granulované čistírenské kaly a hnědé uhlí. Jako špičkový a doplňkový 

zdroj bude provozován kotel K6 na zemní plyn. 

Kotle K5 a K8 v součtu budou mít po realizaci posuzovaného záměru tepelný příkon na úrovni 98 MW, 

zdroj bude tedy muset dosahovat úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro 

stávající stacionární zdroje do hodnoty příkonu 100 MWt dle „Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 

2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení“.  

Na základě průtoků spalin, směšovacích pravidel a emisních limitů byly sestaveny výsledné emisní toky 

škodlivin ve výhledovém stavu. Zde je dobré zdůraznit, že zatímco stávající stav je reprezentován reálnými 

emisemi zdroje – tedy skutečně zjištěnými hodnotami, výhledový stav je prezentován ve formě provozu 

zdroje na hranici emisních limitů. To v podstatě zvýhodňuje stávajíc stav, neboť reálné emise zdroje ve 

stavu výhledovém budou pravděpodobně nižní než emise vyčíslené z emisních limitů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že nová legislativa stanovuje nově emisní limity v případě uhlí pro některé další 

polutanty a vzhledem k nově uvažovanému spoluspalování odpadu, je spektrum polutantů ve výhledovém 

stavu větší než v současnosti sledované emise. Vyčíslení množství emisí ve výhledovém stavu po realizaci 

záměru je uvedeno uvedeno v následující tabulce.  

Tabulka 13 – Maximální emise ve výhledovém stavu 

Parametr jednotka Roční emise  

TZL tun/rok 6,636 

SO2 tun/rok 105,834 

NOx tun/rok 121,890 

CO tun/rok 88,243 

NH3 tun/rok 6,139 

Kadmium kg/rok 5,874 

Rtuť kg/rok 8,669 

HCl tun/rok 7,455 

HF tun/rok 2,047 

PCDD/F (TEQ) mg TEQ/rok 17,623 

Těžké kovy * tun/rok 0,148 

TVOC tun/rok 2,937 

* - Těžké kovy jako suma (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 

Emisní porovnání pro stávající stav a stav po realizaci záměru u základních škodlivin uvádí následující 

tabulka. 
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Tabulka 14 – 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 

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

Pro vyhodnocení vlivu nově vnášených emisí do ovzduší byla vypracována rozptylová studie (E-expert, 

č.2054/20/RS). Rozptylová studie byla zpracována pro základní škodliviny (TZL, SO2, NOx, CO) jako 

porovnávací – tedy v porovnání stávajícího stavu a stavu výhledového po realizaci opatření v rámci 

koncepce IIIb. Pro ostatní škodliviny, které mohou být emitovány provozem zdroje ve výhledovém stavu 

(Cd, Hg, HCl, HF, PCDD/F, As) byla rozptylová studie zpracována jako doplňková – tedy hodnotící 

doplňkový provoz zdroje ve výhledovém stavu na kvalitu ovzduší v lokalitě. 

Z pohledu emisí dojde ke snížení množství základních emisí vnášených do ovzduší, nicméně zároveň dojde 

ke snížení výšky komína. Vzhledem ke spoluspalování odpadů dojde rovněž nově k vnášení polutantů 

sledovaných při spoluspalování odpadu. Stávající emise jsou do ovzduší odváděny hlavním komínem 

s výškou 117 metrů. Nový komín pro odvod spalin pro technologii odsíření mokrou vápencovou vypírkou 

bude mít výšku 70 metrů nad terénem, v případě technologie odsíření polosuchou metodou pak 60 m nad 

terénem. To může mít vliv na navýšení imisní zátěže v zájmovém území, což je rozptylovou studií 

vyhodnoceno. 

Následující tabulka uvádí hodnoty maximálních hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací 

v oblasti záměru.  

Tabulka 15 – Vypočtená maximální navýšení imisní zátěže po celé ploše zájmového území  

Škodlivina Typ koncentrace jednotka Maximální navýšení 

Základní škodliviny 

PM10 
Maximální denní µg/m3 2,515 

Průměrné roční  µg/m3 0,044 

PM2,5 Průměrné roční  µg/m3 0,031 

SO2 
Maximální hodinové µg/m3 58,562 

Maximální denní µg/m3 36,811 

NO2 
Maximální hodinové µg/m3 10,342 

Průměrné roční  µg/m3 0,084 

CO Maximální 8hodinové µg/m3 70,109 

Doplňkové škodliviny 

Kadmium Průměrné roční  ng/m3 0,050 

Rtuť  Průměrné roční  ng/m3 0,074 

HCl Průměrné roční  µg/m3 0,062 

HF Průměrné roční  µg/m3 0,017 

PCDD/F Průměrné roční  fg TEQ/m3 0,147 

Arsen  Průměrné roční  ng/m3 0,032 
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Celkově lze na základě zpracované rozptylové studie konstatovat, že 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 v důsledku instalace odsiřovací technologie dojde ke snížení výšky komína ze stávajících 

119 m na projektovaných 70 (mokrá vápencová vypírka), popřípadě 60 m (polosuchá metoda odsíření). 

Uvedené snížení výšky komína se promítne 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. 

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. 

7. Odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám 

7.1. Prognóza vývoje klimatu v lokalitě 

V posledních desetiletích došlo v České republice k nárůstu průměrné denní teploty o 1,3 °C, k nárůstu 

průměrného počtu tropických dní a nocí a k výskytu extrémních denních úhrnů atmosférických srážek.  

Dle výstupů Regionálních klimatických modelů vývoje klimatu na území ČR pro období 2015 až 2060 

(Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze) průměrná denní 

teplota v ČR stále poroste s prognózou až 2,2 °C v období 2040 – 2060. Výstupy poukazují na vzrůst 

denních teplot v průběhu celého roku (relativně větší růst tedy nastává v zimním období) a s minimálními 

regionálními rozdíly. Očekává se taktéž vzrůst minimální denní teploty o cca 1,6 – 2,6 °C. Počet letních dnů 

s teplotou vyšší než 25 °C se má zvýšit až na 100, tropických dnů až na 30. Tomu odpovídá i předpokládaný 

pokles počtu ledových a mrazových dnů.  

Ve sledovaném období je tak třeba počítat s negativním vlivem maximálních teplot na dopravní 

infrastrukturu, na použité materiály, potřebu kvalitního odvodnění povrchových ploch, nárůstu potřeby 

péče o vegetaci a vodoteče; naopak vzhledem ke klesající tendenci mrazových dní, kdy teplota klesá pod 

0°C (snížení až o 40 dní/rok) se můžeme domnívat, že se sníží frekvence expozice materiálů stavebních děl 

mrazovému zvětrávání a dále lze předpokládat úspory v zimní údržbě dopravní i technické infrastruktury.  

Výzkumu projevů a dopadů změny klimatu v podmínkách ČR se podrobně věnoval projekt „Zpřesnění 

dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a 

návrhy adaptačních opatření“ (Pretel a kol., 2011). Projekt byl zaměřen na zpřesnění a aktualizace 

regionálních scénářů vývoje klimatu na území ČR pro období v časových horizontech 2010–2039, 2040–

2069 a 2070–2099 a současně se zabýval zpřesněním předpokládaných dopadů klimatické změny na 

sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví.  
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Vývoj klimatu a jeho změny byly zhodnoceny především na základě dvou hlavních indikátorů, kterými jsou 

teplota vzduchu a srážkový úhrn. Dalšími indikátory byly vlhkost vzduchu a evapotranspirace, globální 

záření a rychlost větru. Dle výše uvedeného projektu lze v podmínkách ČR předpokládat níže uvedené 

změny ve vývoji klimatu. 

7.1.1. Teplota vzduchu 

Z hlediska vývoje teploty vzduchu lze podle předpovědních scénářů očekávat postupný nárůst průměrné 

teploty vzduchu, a to ve všech sledovaných obdobích. 

Obrázek 4 - Predikované průměrné roční hodnoty teploty vzduchu (°C) na území ČR včetně polynomického trendu vývoje 1961-
2099 

  
Zdroj: (Pretel, 2011)       

Dle zpracovaných scénářů se předpokládá, že v prvním období 2010–2039 se teplota vzduchu na území ČR 

zvýší o cca o 1°C. Zvýšení teplot bude relativně málo proměnlivé v prostoru. V období 2040–2069 se 

předpokládá výraznější oteplení, teploty vzduchu v létě se zvýší o 2,7°C, v zimě pak o 1,8°C. Za zmínku stojí 

zvýšení teplot v srpnu o téměř 3,9°C. V jednotlivých lokalitách se oteplení může na jaře a v létě pohybovat 

od 2,3°C po 3,2°C, na podzim od 1,7°C po 2,1°C a v zimě od 1,5°C po 2,0°C. V posledním období 2070–2099 

dosahuje oteplení v létě 4°C (na území ČR se mění od 3,5 do 4,7°C), na podzim a v zimě je předpoklad 

růstu o cca 2,8°C. Z hlediska prostorového rozložení  teplot lze nadále očekávat, že nejvyšší teploty budou 

v oblasti jižní a střední Moravy, Ostravské pánvi a v Polabí, ke zvýšení teploty však dojde na území celé ČR 

bez výrazných rozdílů. 

Tabulka 16 – Změny sezónních teplot pro scénářová období 

Změna oproti referenčnímu období (°C) 

Období  2010–2039 2040–2069 2070–2099 

jaro  1,16 2,59 3,54 

léto  1,09 2,68 3,96 

podzim  1,16 1,92 2,83 

zima  1,14 1,76 2,83 
Zdroj: (Pretel, 2011) 

Z hlediska sezónnosti se nejvyšší nárůst teplot vzduchu předpokládá v jarních a letních měsících, na 

podzim a zimě se nárůsty očekávají nižší. V rámci modelovaného vývoje teploty vzduchu lze dle 

předpovědních scénářů očekávat výraznější změnu v případě extrémních teplot. Postupně se bude 
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navyšovat počet letních (ze 45 na 91) a tropických dní (z 8 na 31), objeví se dnes výjimečné  tropické noci.  

Významně poklesne počet mrazových dní (ze  112  na  69) a ledových dní (z 30 na 8) a prakticky se 

přestanou vyskytovat arktické dny. Výskyt těchto dní s mezními hodnotami se bude měnit v rámci ČR v 

závislosti na lokalitě. 

Tabulka 17 – Průměrné počty dní s mezními teplotami v jednotlivých obdobích 

 1961-1990 2010-2039 2040-2069 2070-2099 

letní dny  45 58 74 91 

tropické dny  8 12 22 31 

tropické noci  0,1 0,1 1 4 

mrazové dny  112 95 82 69 

ledové dny  30 20 17 8 

arktické dny  1,1 0 0 0 
Zdroj: (Pretel, 2011) 

Poznámka: Letní den - maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 °C, tropické dny - maximální teplota přesáhne 

30 ˚C, tropická noc - minimální teplota neklesne pod 20 °C, mrazový den - minimální teplota klesne pod 0°C, ledový 

den - teplota po celý den pod 0°C, arktický den - maximální denní teplota nepřesáhne -10 °C 

7.1.2. Srážky 

Průběh průměrných ročních úhrnů územních srážek na území ČR v období 1961-2010 vykazuje velmi 

vysokou meziroční proměnlivost. Z hlediska budoucího predikovaného vývoje není patrný jednoznačný 

trend. Množství srážek bude pravděpodobně v průběhu jednotlivých let kolísat a ke konci 21. století je 

předpokládán mírný pokles. 

Obrázek 5 -  Predikované průměrné roční srážkové úhrny na území ČR (mm) včetně polynomického trendu vývoje 
1961–2099  

 
 Zdroj: (Pretel, 2011) 

V prvním období (2010 – 2039) je v zimě na většině území  ČR  simulován pokles budoucích srážek (v 

závislosti na lokalitě do 20 %), na jaře jejich zvýšení (od 2 do 16 %), v létě a zejména na podzim se situace v 

různých částech území ČR liší. Na podzim je předpokládán na několika místech ČR slabý pokles o několik 

procent, jinde zvýšení až o 20 – 26 %.  V létě převládá slabý pokles, místy (např. západní Čechy) naopak 

zvýšení až o 10 %. Zároveň je patrná výrazná prostorová proměnlivost změn. Pro období 2040 – 2069 je 

charakteristický pokles srážek v zimě (Krkonoše, Českomoravská vrchovina, Beskydy až o 20 %) a zvýšení 

na podzim. V letním období začíná dominovat pokles srážek na celém území.  Tento trend je ještě  

výraznější  v období 2070 – 2099, zatímco pokles zimních srážek je oproti předchozímu období menší. 
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Tabulka 18 – Změna dlouhodobých sezónních srážkových úhrnů ve scénářových obdobích 

Podíl mezi budoucím a referenčním obdobím 

Období   2010–2039 2040–2069 2070–2099 

jaro  1,12 1,00 1,10 

léto  1,03 0,99 0,88 

podzim  1,08 1,18 1,12 

zima  0,92 0,91 0,96 
Zdroj: (Pretel, 2011) 

7.1.3. Vlhkost vzduchu a evapotranspirace 

Z hlediska relativní vlhkosti předpokládají scénáře ve všech sezónách a ve všech třech časových obdobích 

mírný pokles relativní vlhkosti vzduchu. Změny v prvním časovém období (2010–2039) činí nejvýše 5 %, v 

průměru přes území ČR jen 1 %. V zimě jsou změny menší než 5 % i v obou zbývajících časových 

horizontech. V létě dosahuje pokles relativní vlhkosti ve vzdálenějších časových obdobích 5–10 %, na konci 

21. století na některých místech až 15 % (část středních Čech, Vysočina), což je v souladu s přepokládaným 

zvýšením teploty vzduchu a snížením srážkových úhrnů. 

Obrázek 6 -  Predikované průměrné roční hodnoty relativní vlhkosti vzduchu (%) na území ČR včetně polynomického 
trendu vývoje 1961–2099  

 
Zdroj: (Pretel, 2011) 

Vývoj relativní vlhkosti vzduchu v jednotlivých obdobích roku ukazuje, že zatímco v zimním období není 

pokles relativní vlhkosti nikterak výrazně patrný, v jarních, podzimních a především letních měsících je 

výraznější a souvisí se zvýšením teplot a snížením množství srážkových úhrnů. 

Tabulka 19 – Změna sezónních průměrných relativních vlhkostí vzduchu ve scénářových obdobích 

Podíl mezi budoucím a referenčním obdobím 

 2010–2039 2040–2069 2070–2099 

jaro  1,00 0,97 0,97 

léto  0,99 0,94 0,91 

podzim  0,99 0,98 0,95 

zima  0,99 0,99 0,99 
Zdroj: (Pretel, 2011) 
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7.1.4. Globální záření 

Ve všech třech časových úsecích jsou předpokládány změny sezónních průměrů denních souhrnů 

globálního záření. Největší změny jsou předpokládány v zimě (až o více než 10 %), v ostatních částech roku 

se na většině míst pohybují do 4 %. Měsíce s největšími simulovanými změnami globálního záření (cca 20 

% zvýšení) jsou leden a únor. Sezónní i měsíční změny jsou velmi podobné pro všechna 3 období.  

Tabulka 20 – Změny globálního záření mezi scénářovými a referenčním obdobím 1961-1990 

 
Zdroj: (Pretel, 2011)  
Pozn.: Větší šipka – nárůst/pokles o více než 10 %, střední šipka – 5-10 %, malá šipka – do 5 % 

7.1.5. Rychlost větru 

U rychlosti větru není předpokládán žádný významnější trend v dalším vývoji. Až na drobné odchylky jsou 

sezónní změny do 5 %. V porovnání s chybou simulovaných hodnot oproti pozorováním v referenčním 

období jsou tedy hodnoty změn malé a málo průkazné. 

Obrázek 7 -  Predikované průměrné roční hodnoty rychlosti větru (m/s) na území ČR včetně polynomického trendu 
vývoje 1961–2099  

 
Zdroj: (Pretel, 2011)  

 

7.2. Rizika klimatických změn 

Se změnami klimatu se předpokládá rovněž častější výskyt extrémních meteorologických jevů, jako jsou 

vlny veder a sucha, extrémní bouřky s přívalovými dešti a vichřicemi v létě a v zimě se sněhovými 

vánicemi, mlhou a ledovkou. Tyto změny přinášejí řadu negativních důsledků a rizik. Hydrometeorologické 

extrémy představuji určitá rizika jak v průběhu výstavby, tak při samotném provozu plánovaného záměru: 

a) přívalové deště a bouřky – při přívalových deštích spadne nadměrné množství srážek během několika 

minut nebo desítek minut, kdy jsou dešťové kapky mnohem větší než běžné kapky. Proto jsou přívalové 

deště často doprovázeny bleskovými povodněmi. Nejohroženější lokalitou z hlediska zvládání následků 
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přívalových dešťů jsou města a průmyslové areály s  dominantní a  pro vodu více méně nepropustnou 

zástavbou. Srážky se nemají kde zasakovat, dochází tak k hromadění vody či jejímu neregulovanému 

odtoku do  kanalizace, hrozí kontaminace podzemních vod, eroze a záplavy.  

Z hlediska průmyslu a energetiky se povodně mohou projevit negativně jednak přímým zatopením 

nedostatečně chráněných průmyslových podniků, což může vést k poškození staveb a technologií, 

zastavení výroby a ekonomickým ztrátám. Současně může docházet k uvolnění nebezpečných látek a tím k 

ohrožení životního prostředí, kontaminaci zdrojů pitných vod atd. Další nepřímé škody mohou byt 

způsobeny poškozením prvků technické infrastruktury (např. zastavení dodávek energie, dopravní 

spojeni). 

b) dlouho trvající intenzivní deště – několikadenní vytrvalé deště, během kterých dochází k naplnění 

retenční schopnosti krajiny a dochází ke zvyšování stavů vodní hladiny řek, které mohou vést až 

k rozsáhlým povodním, jež mohou v dané oblasti způsobit kolaps silniční dopravy, vzniku kongescí. Záplavy 

při výstavbě zastaví veškeré stavební práce a po jejich pominutí následují nákladné vysoušecí práce 

a opravy. Z hlediska průmyslu a energetiky dlouhotrvající deště mohou v nedostatečně zabezpečených 

provozech hrozit zaplavení zásobníků nebezpečných látek a odpadů povrchově odtékající vodou ze srážek 

a tím následně může dojit k ohroženi zdraví člověka a životního prostředí. 

c) období sucha a horka – sucho se projevuje nedostatkem srážkové vody, podzemní vody anebo jejich 

kombinací. Suchá období jsou často doprovázena teplotami až kolem 40 °C. Vlivem extrémně vysokých 

teplot může docházet ke změně struktury a vlastností stavebních i technických materiálů – mechanickým, 

fyzikálním a chemickým procesům vedoucím k nevratným změnám vlastností betonu, plastů, minerálních 

vláken, kabeláže apod.  Z pohledu průmyslu a energetiky změna v četnosti, intenzitě a rozložení srážek 

zvyšuje riziko četnějšího výskytu dlouhodobého sucha, s nedostatkem vody ve zdrojích pro výrobu, 

chlazení a také hašeni požárů technologii. 

e) sněhové vánice a ledovka – krátkodobé intenzivní sněhové srážky doprovázené silným větrem a 

náhlým poklesem teplot. Sněhová vánice podobně jako přívalové deště znemožní stavební práce a při 

rychlém tání sněhu může dojít ke znehodnocení existujících konstrukčních vrstev či střech stavebních 

objektů (ohroženými objekty jsou zejména stavby s velkoplošnou střešní konstrukcí do sklonu 30°); 

Působením mrazu a vznikem ledovky dochází k ohrožení sjízdnosti komunikací, poškození konstrukce 

kolejí či trolejového vedení, přerušení průjezdnosti hlavních, vedlejších, místních (vlečky) železničních tratí 

apod.  

g) mlhy a inverze – lokální inverze může být způsobena stékáním chladného vzduchu po svazích okolních 

kopců dolů. U dna kotliny se potom vytváří vrstva studeného vzduchu, v níž dochází ke kondenzaci vodní 

páry a vzniku mlhy/nízké oblačnosti. Ve větším měřítku může inverzi způsobit nasunutí teplejší masy 

vzduchu nad vrstvu vzduchu studeného, čímž dojde k zastavení konvekčního proudění. Jedním z následků 

inverze teploty vzduchu je zejména výrazné zvýšení imisní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší.  

7.3. Expozice rizikům vyplývajícím ze změny klimatu 

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 
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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. Záměr se omezuje na stávající 

areál Elektrárny Kolín, kdy bude modifikována, popřípadě doplněna stávající technologie v rámci 

stávajících objektů a zpevněných ploch. Z hlediska provozu navrhovaného záměru mohou extrémní 

projevy počasí (přívalové deště, vlny horka) vést ke vzniku nebezpečných situací, např:  

Přívalové deště a záplavy – zaplavení komunikací a areálu srážkovou vodou, hromadění vody či jejímu 

neregulovanému odtoku do  kanalizace, rozlití přilehlého toku Labe. Z hlediska expozice rizikům areálu 

Elektrárny Kolín je možno konstatovat, že areál není lokalizován ve vymezeném záplavovém území.  

Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky (nově 

se jedná o aditiva používaná pro snižování emisí), musí být v takovém provedení a technickém stavu a 

provozována tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a 

povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami. Toto platí 

rovněž pro případ přívalových dešťů a záplav. Vzhledem k novým zařízením pro skladování a dávkování 

mletého vápence, vápenného hydrátu, hydroxidu amonného nebo močoviny lze toto riziko hodnotit jako 

střední.  

Extrémně vysoké teploty a delší vlny horka – vlivem extrémně vysokých teplot může docházet ke změně 

struktury a vlastností stavebních i technických materiálů – mechanickým, fyzikálním a chemickým 

procesům vedoucím k nevratným změnám vlastností betonu, plastů, minerálních vláken, kabeláže apod., 

dále k rozměknutí asfaltu, poškozování stavu vozovek a komunikací.   

Extrémně vysoké teploty a vedra jsou riziková zejména pro skladování nebezpečných chemických látek a 

směsí. Jedná se zejména o skladování hydroxidu amonného (v případě že bude použit pro SNCR), 

popřípadě močoviny. Riziko nastává zejména v případě hydroxidu amonného, kdy při jeho odpařování 

vzniká bezbarvý pronikavě štiplavý plyn.  Při vyšších teplotách startuje rovněž postupný rozklad močoviny 

na amoniak a oxid uhličitý. Obecně musí být zásobníky konstruovány a umístěny s ohledem na 

předcházení vlivu vysokých teplot. Riziko vyplývající pro skladování chemických látek a směsí z extrémně 

vysokých teplot a delší vlny veder lze hodnotit jako střední.  

Provoz Elektrárny Kolín je náročný na spotřebu vody, nicméně jedná se zejména o chladící vody pro 

průtočné chlazení turbín. Nároky na vodu v případě nové odsiřovací technologie jsou nižší. Zdrojem 

technologické vody je vodní tok Labe. Riziko omezení provozu v důsledku nedostatku vody lze hodnotit 

jako nízké.   

Sněhová vánice – krátkodobé intenzivní sněhové srážky doprovázené silným větrem a náhlým poklesem 

teplot. Zejména při rychlém tání sněhu může dojít ke znehodnocení existujících konstrukčních vrstev 
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a střech stavebních objektů (velkoplošné střešní konstrukce do sklonu 30°); Toto riziko je závislé 

především na intenzitě sněžení a jeho působení je krátkodobé, lze mu předcházet vhodnou údržbou.  

V případě sněhové vánice spojené se silným větrem a náhlým poklesem teploty platí riziko podobné jako 

v případě přívalových dešťů. Při skladování aditiv nebo při jejich rozvodech může dojít k nestabilitě nádrží 

a jejich porušení, což je spojeno s rizikem úniku látek závadným vodám a kontaminací vod a úniků 

plynných složek. Uvedené riziko lze hodnotit jako střední. 

Inverze – jedním z nejvýznamnějších důsledků teplotně inverzního stavu bývá zvýšení imisní koncentrace 

znečišťujících látek v ovzduší, které se tak hromadí v nižších vrstvách atmosféry.  Z hlediska rozptylu 

škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná častou tvorbou inverzních stavů. 

I. třída stability se v posuzované oblasti vyskytuje cca 1 den v roce. Dle výsledků rozptylové studie záměr 

z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší nepřinese významné změny v imisní zátěži v lokalitě.  Riziko negativních 

dopadů záměru na kvalitu ovzduší lze v tomto kontextu hodnotit jako nízké.  

 

8. Identifikace a návrh možných opatření 

8.1. Adaptační opatření  

Adaptace na změnu klimatu je definována jako proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému 

klimatu a jeho účinkům. V lidských systémech se adaptace snaží zmírnit škodu nebo se jí vyhnout, 

v některých přírodních systémech může lidský zásah usnadnit přizpůsobení se očekávanému klimatu 

a jeho dopadům (Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC, 2014). Úspěšná adaptace na změnu klimatu 

vede ke snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči jejím dopadům, aniž by byla ohrožena kvalita 

životního prostředí a ekonomický a společenský potenciál rozvoje. Za adaptační opatření lze považovat 

v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti území či záměru vůči dopadům 

klimatické změny. 

Pro eliminaci rizik, stanovených v kap. 6., je potřeba věnovat pozornost těmto opatřením:  

a) stavební opatření:  

Areál Elektrárny Kolín není lokalizován ve vymezeném záplavovém území. Z hlediska retenční schopnosti 

lokality je možno konstatovat, že okolní území vykazuje relativně dobrou retenční schopnost v případě 

rizika povodní a záplav. Realizace záměru nebude znamenat výstavbu žádných nových zpevněných ploch, 

které zamezují vsakování dešťové vody, ať už se jedná o  střechy či pozemní prostory.  

V projektu je nutno zohlednit technologii a kvalitu materiálů se zaměřením na zvýšení životnosti 

prováděné stavby s požadavkem na mnoholeté záruky na kvalitu zhotoveného díla. Materiály stavebních 

konstrukcí a povrchů staveb musí být odolné vůči poškození vlivem extrémních teplot a dalších 

zmiňovaných klimatických extrémů (přívalové deště, ledovka, sněhové přívaly). Pozornost je nutno 

věnovat zejména objektům a technologiím pro skladování a rozvádění nebezpečných chemických látek a 

směsí. 

Vlny veder v letních měsících zatěžují stavební i dopravní konstrukce a stavby a mohou vést k 

mechanickým, fyzikálním a chemickým procesům vedoucím k nevratným změnám vlastností betonu, 

plastů, minerálních vláken, kabeláže apod.  Expozici konstrukcí, odstavných či manipulačních ploch 
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slunečnímu záření lze tam, kde je to technicky možné, eliminovat odstíněním provozních a manipulačních 

ploch např. vegetací, vertikálními zelenými stěnami a stanovením vhodného managementu údržby těchto 

ploch. 

b) ochrana ovzduší 

V období stavebních úprav lze zamezit prašnosti zejména udržováním čistoty na staveništi; v případě 

suchého a horkého počasí skrápění příjezdových cest, oplachování kol vozidel staveništní techniky, 

zakrytování deponovaných stavebních materiálů, snížení rychlosti pojezdu vozidel po staveništi, používání 

moderní nízkoemisní staveništní techniky. 

Elektrárna Kolín bude po realizaci záměru plnit emisní limity dle závěrů o BAT uvedených v PROVÁDĚCÍM 

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 

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

spalovací zařízení. 

Denitrifikace obou uhelných kotlů K5 a K8 bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací 

spalovacího procesu. Optimalizaci spalovacího procesu pro snížení tvorby emisí oxidů dusíku umožní 

zejména přestavba kotle K8 na fluidní spalování. 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). 

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. 

8.2. Mitigační opatření 

Mitigace je míněna jako předcházení ve smyslu zmírnění či zpomalení změny klimatu. Nejčastěji je 

s mitigací spojována redukce vypouštění skleníkových plynů, úspora energie či výroba zelené energie. 

Za mitigační opatření lze považovat přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (např. 

efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov, zvýšení procenta 

plochy lesů, uložení CO2 do biomasy, používání alternativních forem dopravy nepoužívající k pohonu 

spalovací motory, atd.).   

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

kotlů, kdy stávající fosilní palivo, kterým je hnědé uhlí, bude potlačeno ve prospěch spalování biomasy a 

v menší míře tuhého alternativního paliva a vysušených čistírenských kalů. Z hlediska vlivu na klima se 

realizace záměru v důsledku změny palivového mixu projeví ve snížení množství emisí CO2 nově vnášených 

do ovzduší v projektovaném množství 11 741 až 70 557 tun za rok.  

Z důvodu navýšení nákladní automobilové dopravy oproti stávajícímu lze naopak uvažovat s navýšením 

množství emisí CO2 o max. 252 t za rok, přičemž emise CO2 ze stávající dopravy uhlí po železnici byly 

zanedbány. Záměr má tedy celkově pozitivní dopad z hlediska vlivu na klima.  
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9. Vztah záměru k cílům uvedených ve strategických dokumentech 

Změna klimatu je jednou z prioritních oblastí politiky EU. Problematika mitigace je řešena v klimaticko-

energetickém balíčku, problematika adaptace pak v rámci Strategie EU pro přizpůsobení se změně 

klimatu.  

Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti snižování emisí skleníkových plynů je Politika 

ochrany klimatu v ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 207 ze dne 22. března 2017. V říjnu 2015 

byla vládou schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která je zaměřena na 

problematiku adaptace na negativní dopady změny klimatu. V lednu 2017 byl pak přijat Národní akční plán 

adaptace na změnu klimatu, který je jejím implementačním dokumentem. 

9.1. Politika ochrany klimatu 

Politika ochrany klimatu v ČR určuje hlavní cíle ČR v oblasti ochrany klimatu do roku 2030 s výhledem do 

roku 2050 a představuje tak dlouhodobou strategii nízkoemisního rozvoje, která povede k nákladově 

efektivnímu dosažení cílů ČR. Politika definuje konkrétní opatření a nástroje pro postupné snižování emisí 

skleníkových plynů v dotčených oblastech tj. zejména v sektorech energetiky, konečné spotřeby energie, 

průmyslu, dopravy, zemědělství a lesnictví, nakládání s odpady, vědy a výzkumu a dobrovolných nástrojů, 

s ohledem na ekonomicky využitelný potenciál. 

Tabulka 21 – Vyhodnocení souladu s politikou ochrany klimatu ČR 

Hlavní a dlouhodobé indikativní cíle  
Politiky ochrany klimatu v ČR 

Soulad záměru s politikou ochrany klimatu v ČR 
 

Snížit emise skleníkových plynů v ČR do roku 2020 
alespoň o 32 Mt  CO2ekv. v porovnání s rokem 2005 

Soulad. Záměr povede ke snížení emisí CO2ekv. oproti 
stávajícímu stavu.  

Snížit emise skleníkových plynů v ČR do roku 2030 
alespoň o 44 Mt  CO2ekv. v porovnání s rokem 2005 

Soulad. Záměr povede ke snížení emisí CO2ekv. oproti 
stávajícímu stavu. 

Směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2ekv. 
vypouštěných emisí v roce 2040 

Soulad. Záměr povede ke snížení emisí CO2ekv. oproti 
stávajícímu stavu. 

Směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2ekv. 
vypouštěných emisí v roce 2050 

Soulad. Záměr povede ke snížení emisí CO2ekv. oproti 
stávajícímu stavu. 

Politika a opatření ČR v oblasti energetiky Soulad záměru s politikou ochrany klimatu v ČR 

1C) Stanovení indikativního národního cíle podílu OZE 
do 2030 v rámci příští aktualizace Národního akčního 
plánu pro energii z OZE (v souladu s nástroji SEK) 

Soulad. Záměr využívá ve významné míře obnovitelné 
zdroje energie.  

2C) Podpora využívání OZE při výrobě elektrické 
energie a tepla (podpora překonání tržních bariér, 
zejména pro mikroaplikace a instalace na rodinných a 
bytových domech), podpora tzv. chytrých řešení – 
řízení výroby, akumulace a spotřeby, aplikace schémat 
podpory, vč. možného využití finančního nástroje pro 
tuto oblast. Podpora prostřednictvím programu 
Nová zelená úsporám. 

Nerelevantní 

3C) Důsledné naplňování Národního akčního plánu 
jaderné energetiky (včasná identifikace možných rizik a 
odchylek od scénářů SEK) 

Nerelevantní 

4C) Dopracování sekundární legislativy v oblasti 
minimální účinnosti energetických zdrojů (v návaznosti 
na úkol definovaný v rámci SEK) 

Nerelevantní 

5C) Omezení dostupnosti spalovacích stacionárních 
zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 
kW určených ke spalování uhlí (opatření DB 10 NPSE) 

Soulad. Záměr vede k významnému omezení stávajícího 
hnědého uhlí jako paliva pro energetický zdroj.   
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9.2. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační opatření 

navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry adaptačních opatření 

v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Cílem adaptační strategie ČR je zmírnit dopady 

změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a 

uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Adaptační strategie svým obsahem 

doplňuje Politiku ochrany klimatu v ČR, jejímž předmětem je rámec mitigačních opatření. Oba tyto 

dokumenty umožňují komplexní přístup k problematice změny klimatu, k možnostem aktivního 

předcházení těmto změnám a ke zmírnění nebo eliminaci negativních dopadů na životní podmínky v ČR. 

Tabulka 22 – Vyhodnocení souladu se strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Opatření Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
Soulad záměru s adaptační 

strategií ČR 

3.1.3 Adaptační opatření v lesním hospodářství 

3.1.3.1 Využití přírodních procesů a pěstování prostorově a druhově pestrých 
lesních porostů 

Nerelevantní 

3.1.3.2 Změna preference druhů a ekotypů lesních dřevin Nerelevantní 

3.1.3.3 Stabilizace množství uhlíku vázaného v lesních ekosystémech Nerelevantní 

3.1.3.4 Určení priorit podpory adaptačních opatření v lesních ekosystémech Nerelevantní 

3.1.3.5 Genetické zdroje lesních dřevin Nerelevantní 

3.2.3 Adaptační opatření v zemědělství 

3.2.3.1. Pozemkové úpravy Nerelevantní 

3.2.3.2. Genetické zdroje, výzkum, šlechtění a zemědělské biotechnologie Nerelevantní 

3.2.3.3. Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu Nerelevantní 

3.2.3.4. Zalesňování a zatravňování Nerelevantní 

3.2.3.5. Ekologické zemědělství Nerelevantní 

3.2.3.6. Snižování eroze půdy Nerelevantní 

3.2.3.7. Opatření proti zemědělskému suchu Nerelevantní 

3.2.3.8. Ochrana biodiverzity Nerelevantní 

3.2.3.9. Diverzifikace zemědělství Nerelevantní 

3.2.3.10. Monitoring, analýza rizik a systémy včasné výstrahy Nerelevantní 

3.2.3.11. Řešení dopadů extrémních meteorologických jevů na zemědělské 
hospodaření 

Nerelevantní 

3.2.3.12 Greening SZP Nerelevantní 

Adaptační opatření vodního režimu v krajině a vodní hospodářství 

3.3.3.1 Opatření pro zajištění stability vodního režimu v krajině Nerelevantní 

3.3.3.2 Systémy hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody Nerelevantní 

3.3.3.3 Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik Nerelevantní 

3.3.3.4 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací Nerelevantní 

3.3.3.5 Opatření na vodárenských systémech Nerelevantní 

3.3.3.6 Opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizacích Nerelevantní 

3.3.3.7 Optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav Nerelevantní 

3.3.3.8 Obnova malých vodních nádrží a zvyšování jejich spolehlivosti Nerelevantní 

3.3.3.9 Úpravy vodních koryt a v nivách Nerelevantní 

3.3.3.10 Racionalizace licenčního systému pro odběr vody a vypouštění Nerelevantní 

3.3.3.11 Ochrana stávajících a výhledových vodních zdrojů Nerelevantní 

3.3.3.12 Infiltrace povrchových vod do vod podzemních Nerelevantní 

3.3.3.13 Převody vody Nerelevantní 
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3.3.3.14 Vodní nádrže v lokalitě chráněné pro akumulaci povrchových vod Nerelevantní 

3.3.3.15 Hydrické využití důlních děl a lomů Nerelevantní 

Adaptační opatření v urbanizované krajině 

3.4.3.1 Opatření k minimalizaci povrchového odtoku 
Zachování vodních ploch a obnova přírodě blízkých vodních ploch (vodních toků, 
mokřadů, jezírek, tůní aj.), ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů, 
realizace členitých přírodních ploch a ploch s prvky vegetace, zvyšování podílu 
ploch s propustným povrchem v sídlech (přeměnou vhodných ploch s dosud 
nepropustným povrchem). Dále upřednostnění realizace propustných povrchů na 
nových zpevněných plochách. 

Soulad. Pokud budou 
vybudovány nové plochy bez 
rizika kontaminace vod nebo 

rekonstruovány takovéto 
stávající zpevněné plochy, 

budou umožňovat 
zasakování srážkových vod. 

3.4.3.2 Opatření k redukci znečištění povrchového odtoku 
Minimalizace kontaktu povrchového odtoku s potenciálním zdrojem znečištění 
(omezení některých materiálů, správná manipulace a uskladnění nebezpečných 
chemikálií), opatření k minimalizaci vodní eroze, minimalizaci solení komunikací v 
zimním období, minimalizace použití herbicidů a pesticidů v povodí, jakož 
i používání (umělých) hnojiv na zahradách a v parcích, čištění ulic (minimalizace 
akumulace znečištění na povrchu povodí) a ploch veřejné zeleně. 
Opatření k minimalizaci znečištění povrchových vod v sídlech při přívalových 
deštích zejm. v důsledku smísení srážkové a splaškové vody v odlehčovacích 
komorách 3.3.3.3 Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. 
Oblast adaptačních opatření na ochranu zdrojů pitné vody a prevence plýtvání 
těmito zdroji souvisí s opatřením 3.3.3.5 Opatření na vodárenských systémech. 

Soulad. Uskladnění látek 
závadných vodám pouze 

v zabezpečených skladech. 

3.4.3.3 Zajištění variability urbanizovaného území Nerelevantní 

3.4.3.4 Opatření k zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní 
zeleně 
Upřesnit požadavky na vymezení a ochranu systému sídelní zeleně vyplývající z 
právních předpisů a zajistit navazující metodickou a odbornou podporu. 
Zvýšit podíl a funkční kvalitu dostupných ploch zeleně a vodních ploch. 
Revitalizovat stávající a realizovat nová funkční propojení existujících ploch zeleně, 
zvýšit počet realizovaných ploch a prvků zeleně na vodorovných i svislých 
konstrukcích, zajistit odpovídající správu systému sídelní zeleně včetně efektivní 
údržby. 

Soulad stávající zeleň v rámci 
areálu Elektrárny Kolín bude 

zachována.  

3.4.3.5 Opatření v oblasti urbanistického rozvoje, stavebnictví a architektury 
Podpořit výzkum a vývoj nových materiálů a technologií; přizpůsobit stavební 
standardy budov, normy a certifikace; podpořit technologie využívající pro 
chlazení a klimatizaci budov obnovitelné zdroje energie; monitorovat výskyt 
zvýšených teplot, intenzivních srážkových jevů a záplav a jejich vliv na stavby; 
zajistit koordinovaný přístup pro posouzení zranitelnosti staveb vůči extrémním 
klimatickým jevům; vzdělávat veřejnost ve vztahu k dopadu změny klimatu na 
vnitřní prostředí budov; realizovat programy zaměřené na veřejný sektor, 
upřednostňující nízkoenergetické a pasivní standardy a technologie ve veřejných 
budovách; podporovat programy zaměřené na rezidenční a komerční sektor, 
upřednostňující pasivní a jim blízké standardy a technologie v budovách.  
Územní plány by při stanovování zastavitelných ploch měly regulovat zahušťování 
zástavby sídel na úkor volných ploch a ploch zeleně a preferovat využití 
brownfields. 

Soulad. Záměr bude 
zajišťovat odolnost vůči 
extrémním klimatickým 

jevům. 

3.4.3.6. Zmírňování následků záplav v urbanizovaném území 
Stavby a projekty zamýšlené v urbanizovaných územích potenciálně ohrožených 
povodněmi by měly vycházet z hodnocení možných dopadů těchto klimatických 
událostí. Dlouhodobým cílem ochrany před povodněmi je zajistit snižování počtu 
osob s trvalým bydlištěm v záplavovém území. Cenný, strategický majetek a také 
potenciálně zdravotně nebezpečné látky by měly být preventivně přesunuty 
a zajištěny. Nové stavby by měly zahrnovat prvky pro snížení povrchového odtoku 
Budovy by měly být odolné vůči půdnímu vlhku či zaplavení. Pro integrované a 
strategické plánování sídelních celků včetně adaptace na změnu klimatu je vhodné 
využití geografických informačních systémů a předpovědních systémů 

Soulad. Záměr se nachází 
mimo vymezené záplavové 
území pro Q100 řeky Labe 
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3.4.3.7. Opatření ke snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší 
Stavební řešení vedoucí k zastínění budov a oken, instalace venkovních rolet a 
žaluzií, zavádění „zelených“ a „bílých“ střech a chodníků, nahrazení černého 
asfaltu světlými povrchy. Ochlazující systémy by měly využívat v nejvyšší míře 
přirozené ventilace a nízkouhlíkových technologií a energeticky úsporných 
chladicích systémů. Alternativní chladicí systémy. Využití informačních technologií 
pro provoz budov, například inteligentní řídicí systém budov, inteligentní řízení 
teploty prostoru apod. Vytvářet plány prevence ostrovů tepla ve velkých 
aglomeracích. Stanovit urbanistické požadavky ochrany před městskými ostrovy 
tepla. Zvážit vytvoření varovného systému pro horké vlny s možností regulací 
hlavních emitentů tepla a znečistění ovzduší při extrémních teplotách. Vytvářet 
klimatizované útulky (prostory s vhodným mikroklimatem) pro zranitelné a citlivé 
osoby a děti s chronickými dýchacími nemocemi v nemocnicích a sociálních 
centrech. 

Nerelevantní. Týká se 
obytných souborů. 

3.4.3.8. Snižování stopy urbanizovaných území a odpovědné řízení 
snižovat ekologickou stopu sídel plynoucí z rostoucích nároků na zastavěné plochy 
(živelné rozrůstání měst a obcí), dopravu (zejména osobní silniční), potraviny, vodu 
či vytápění. Adaptační opatření v urbanizovaných územích (hospodaření s vodou, 
ekologicky šetrnější budovy, čistá doprava apod.) by měla být vztažena ke snížení 
ekologické stopy a zlepšení kvality života obyvatel jakožto projevu odpovědného 
řízení sídel. 

Soulad. Jedná se o 
technologické úpravy 

stávajícího areálu elektrárny. 

Adaptační opatření v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb 

3.5.3.1. Analyzovat dopady změny klimatu na biodiverzitu Nerelevantní. 

3.5.3.2. Opatření k ochraně, obnově a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě 
blízkých ploch a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu 
Zabezpečit ochranu a obnovu (revitalizaci či samovolnou renaturaci) ekosystémů a 
přírodních prvků ve volné krajině. Rozvíjet, zakládat a pečovat o systém sídelní 
zeleně v urbanizovaném prostředí, jako parky a zahrady, pásy izolační zeleně, 
vodní prvky a plochy, stromořadí, horizontální či vertikální vegetační prvky na 
budovách (zelené střechy, pergoly) apod. 

Soulad. Okolní vzrostlá zeleň 
bude chráněna před 

poškozením při stavební 
činnosti. 

3.5.3.3. Opatření ke zvýšení kapacity ekosystémů pro zajištění klíčových služeb Nerelevantní. 

3.5.3.4. Opatření k ochraně a obnově propojenosti a prostupnosti krajiny Nerelevantní. 

3.5.3.5. Opatření k prevenci a omezení šíření invazních druhů Nerelevantní. 

3.5.3.6. Opatření k ochraně a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených 
druhů a klíčových biotopů 

Nerelevantní. 

3.5.3.7. Zajištění souběžnosti adaptace na změnu klimatu a nástrojů ochrany 
přírody 

Nerelevantní. 

Adaptační opatření v oblasti hygieny a zdraví 

3.6.3.1 Opatření ke snížení výskytu až eliminaci infekčních a neinfekčních chorob Nerelevantní. 

3.6.3.2 Informovanost a zdravotní péče Nerelevantní. 

Adaptační opatření v oblasti cestovního ruchu 

3.7.3.1. Opatření v oblasti státní správy Nerelevantní. 

3.7.3.2. Odvětví a destinace cestovního ruchu Nerelevantní. 

3.7.3.3. Opatření spotřebitelská Nerelevantní. 

3.7.3.4. Výzkum a komunikace Nerelevantní. 

Adaptační opatření v dopravě 

3.8.3.1 Zajistit flexibilitu a spolehlivost dopravního sektoru, zajištění provozu po 
extrémních projevech počasí 

Nerelevantní. 

3.8.3.2 Identifikovat a monitorovat nevyhovující technologie v oblasti dopravní 
infrastruktury, podpořit výzkum a vývoj nových materiálů 

Nerelevantní. 

3.8.3.3 Optimalizace teplot v dopravních prostředcích Nerelevantní. 

3.8.3.4 Opatření v oblasti zastínění komunikací Nerelevantní. 

Adaptační opatření v oblasti průmyslu a dopravy 
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3.9.3.1 Opatření průmyslových zařízení a jejich bezpečnosti 
Zajištění bezpečnosti průmyslových zařízení vzhledem k očekávaným dopadům 
změny klimatu. Přizpůsobení současných bezpečnostních opatření, zejména 
krizových a havarijních plánů a systémů řízení rizik v průmyslových zařízeních pro 
případy havárií v důsledku např. extrémních větrů a ochrany před povodněmi. 
Zvýšení efektivity využívání vodních zdrojů ve výrobních procesech pomocí 
úsporného nakládání a recyklace vody, uplatnění vhodných technologií a využití 
srážkových vod v provozech 

Soulad. Záměr představuje 
projekt ke zvýšení efektivity 

stávajícího energetického 
zdroje. Záměr bude 

zajišťovat odolnost vůči 
extrémním klimatickým 

jevům. 

3.9.3.2 Opatření v elektroenergetice 
Podpora udržení trvale přebytkové výrobní i výkonové bilance a schopnosti zajistit 
nezbytné dodávky elektřiny z plynových zdrojů i v případě omezení nebo přerušení 
dodávek plynu ze zahraničí; Zajištění dostatečných zásob a alternativních 
dodavatelů paliv dovážených pro výrobu elektřiny a tepla a podpora opatření 
využívajících domácí druhotné zdroje pro výrobu elektřiny a tepla; Zajištění 
dostupnosti potřebných regulačních a rezervních výkonů; Zajištění schopnosti 
všech výrobních zařízení o instalovaném výkonu nad 30 MW poskytovat regulační 
a rezervní výkony; Zajištění schopnosti lokálních systémů na úrovni regionálních 
distribučních soustav pracovat v ostrovních provozech; Zajištění schopnosti 
přenosové soustavy ČR pracovat dlouhodobě v ostrovním režimu; Zajištění vysoké 
odolnosti přenosové sítě ČR proti importu a šíření poruch, zajištění plné 
schopnosti rychlé obnovy elektrické sítě jako celku; Podpora rozvoje přenosové 
soustavy ČR k zajištění dodržování kritéria N-1, tj. zajistit podmínky pro fungování 
sítě i při výpadku jednoho zásadního prvku.; Zajištění schopnosti distribučních sítí k 
distribuci elektřiny a řízení provozu sítí i v případě nárůstu spotřeby elektřiny 

Soulad. Záměr představuje 
projekt k zajištění efektivity 
stávajícího energetického 

zdroje v dlouhodobém 
časovém horizontu, využívá 

nově obnovitelné a druhotné 
zdroje energie.   

3.9.3.3 Opatření v plynárenství Nerelevantní. 

3.9.3.4 Opatření v ropném průmyslu Nerelevantní. 

3.9.3.5 Opatření v teplárenství 
Stanovit pro systémy zásobování teplem s výkonem nad 10 MW krizové režimy 
umožňující přechod na havarijní zásobování v případě omezení dodávek 
primárních paliv. 
Podporovat, tam kde je to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné, u 
nových plynových zdrojů schopnost přechodu na alternativní palivo v případě 
krizového režimu. 
Podporovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie v soustavách zásobování teplem. 

Soulad. Záměr představuje 
projekt k zajištění efektivity 
stávajícího energetického 

zdroje v dlouhodobém 
časovém horizontu, využívá 

nově obnovitelné a druhotné 
zdroje energie.  Umožňuje 
nově spoluspalování mixu 

paliv. 

3.9.3.6 Opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie Nerelevantní 

Adaptační opatření v oblasti mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva a životního prostředí 

3.10.3.2 Rozvoj a posílení integrovaného záchranného systému Nerelevantní 

3.10.3.3 Opatření k ochraně kritické infrastruktury Nerelevantní 

3.10.3.4 Environmentální bezpečnost Nerelevantní 

3.10.3.5 Rozvoj bezpečnostního výzkumu a vývoje Nerelevantní 

Na základě vyhodnocení záměru se strategickými dokumenty v oblasti mitigačních opatření a adaptačních 

opatření na negativní dopady změny klimatu lze konstatovat, že záměr je v souladu se strategickými 

dokumenty ČR týkajících se klimatických změn. 
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10. Vyhodnocení záměru – shrnutí a závěr 

Klimatické změny a s nimi související rizika patří mezi nejvýznamnější výzvy současnosti. Cílem studie bylo 

v rámci posuzování vlivů na životní prostředí identifikovat, ve vztahu k předloženému záměru 

a konkrétnímu území, relevantní rizika a případná adaptační opatření.  

Realizace projektu „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ 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. Záměr se omezuje na stávající areál Elektrárny Kolín, kdy bude 

modifikována, popřípadě doplněna stávající technologie v rámci stávajících objektů a zpevněných ploch. 

Z hlediska vlivu na klima se realizace záměru v důsledku změny palivového mixu projeví ve snížení 

množství emisí CO2 nově vnášených do ovzduší v projektovaném množství 11 741 až 70 557 tun za rok. 

Z důvodu navýšení nákladní automobilové dopravy oproti stávajícímu lze naopak uvažovat s navýšením 

množství emisí CO2 o max. 252 t za rok, přičemž emise CO2 ze stávající dopravy uhlí po železnici byly 

zanedbány. Záměr má tedy celkově pozitivní dopad z hlediska vlivu na klima.  

Na základě zpracované rozptylové studie lze konstatovat, že 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 v důsledku instalace odsiřovací technologie dojde ke snížení výšky komína ze stávajících 

119 m na projektovaných 70 (mokrá vápencová vypírka), popřípadě 60 m (polosuchá metoda odsíření). 

Uvedené snížení výšky komína se promítne i přes snížení množství emisí u některých základních 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.  

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. 

Hlavní adaptační opatření, jimž je potřeba věnovat pozornost, se týkají bezpečnosti zejména při skladování 

chemických látek a směsí (aditiv pro snižování emisí) v případě přívalových dešťů a povodně a v případě 

extrémních teplot a dlouhotrvajících veder.  
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