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1. Zadání rozptylové studie 

1.1. Obecné údaje 

Obsahové náležitosti této rozptylové studie odpovídají příloze č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné 

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

ovzduší. 

Rozptylová studie je zpracována jako jedna z příloh k dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí  

1.2. Identifikační údaje  

1.2.1. Zadavatel rozptylové studie  

Veolia Energie Kolín, a.s.  

Tovární 21, 280 63 Kolín 

IČ: 45148091 

1.2.2. Zpracovatel rozptylové studie  

E-expert, spol. s r.o. 

IČ: 26783762 

Pracoviště Ostrava (sídlo) Mrštíkova 883/3 

    709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Pracoviště Praha  Za Poříčskou bránou 390/18 

186 00 Praha 8 – Karlín 

Telefon:   +420 596 124 070 

E-mail:    info@e-expert.eu 

Internet:   www.e-expert.eu 

 

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydané Ministerstvem životního prostředí ČR 

č.j. 1960/820/08/DK ze dne 18.6.2008 (viz. příloha č. 15 této rozptylové studie).  

 

 

Zpracoval:   Ing. Jiří Výtisk 

 

 

Schválil:   Ing. Vladimír Lollek 

  

http://www.e-expert.eu/
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1.2.3. Identifikační údaje záměru 

Název záměru:  EKOLOGIZACE ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN A ZMĚNA PALIVOVÉHO MIXU 

(KONCEPCE IIIB ŘEŠENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU ENERGETICKÉHO ZDROJE 

ELEKTRÁRNA KOLÍN)  
 

Umístění záměru  Kraj:   Středočeský 

Obec:   Kolín [533165] 

Katastrální území: Kolín [668150] 
 

Provozovatel:   Veolia Energie Kolín, a.s. 

Tovární 21, 280 63 Kolín V. 

IČ: 45148091 
 

Provozovna:   Veolia Energie Kolín, a.s. - Elektrárna Kolín 

Tovární 21, 280 63 Kolín V. 

 IČP: 668150091 

1.3. Účel zpracování této rozptylové studie  

Tato rozptylová studie je zpracována za účelem vyhodnocení vlivu posuzované akce s názvem 

EKOLOGIZACE ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN A ZMĚNA PALIVOVÉHO MIXU“ (KONCEPCE IIIB ŘEŠENÍ 

BUDOUCÍHO PROVOZU ENERGETICKÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN – dále jen EKO) na kvalitu ovzduší. 

Z hlediska tohoto záměru je dobré zde uvést, že:  

Navržené a zde posuzované řešení včetně všech souvisejících změn představuje koncepci IIIb řešení 

budoucího provozu energetického zdroje Elektrárna Kolín. Koncepce IIIb představuje finální koncepci 

řešení provozu energetického zdroje v dlouhodobém horizontu, která dále rozpracovává původní 

koncepce III (přestavba kotle K8 za účelem spalování biomasy) a koncepce IIIa (instalace technologie 

odsíření spalin pro kotle K5 a K8), které byly předmětem samostatných Oznámení EIA.  

Vedle této koncepce v minulosti společnost zvažovala rovněž koncepci I (zahrnující instalaci technologie 

odsíření spalin pouze kotle K8 a další změny v provozu energetického zdroje) a koncepci II (výstavba 

nového kotle na biomasu). Výše uvedené koncepce byly v minulosti rovněž předmětem samostatných 

oznámení EIA a souvisejících zjišťovacích řízení dle zákona č.100/2001 Sb. V současnosti však tyto 

koncepce společnost Veolia Energie Kolín již opustila jako nevyhovující z hlediska nových požadavků na 

provoz zdroje.    

Veškeré hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší v této rozptylové studii je provedeno pro koncepci IIIb, která 

zahrnuje rovněž změny uvedené v koncepcích III a IIIa. Finální koncepce IIIb je z hlediska vlivu na kvalitu 

ovzduší pak porovnávána se stávajícím stavem, aby byl objektivně posouzen vliv realizace celého záměru 

na kvalitu ovzduší v porovnání se současností. 

Podrobný popis všech změn plánovaných na zdroji (EKO) v rámci koncepce IIIb je uveden níže.  Smyslem 

této rozptylové studie je vyhodnocení vlivu těchto změn na kvalitu ovzduší v lokalitě. To je vyhodnoceno 

prostřednictvím doplňkové imisní zátěže, kterou provoz EKO vyvolá a to jak ve stávajícím, tak ve 

výhledovém stavu po realizaci navržených změn.  
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1.4. Údaje o zpracování  

Rozptylová studie je duševním vlastnictvím E-expert, spol. s r.o. Její veřejná publikace a další použití nad 

rámec původního smluvního určení je vázáno na souhlas zpracovatele. 

Grafické materiály použité v této rozptylové studii jsou převzaty zejména z podkladů předaných 

zadavatelem studie a dále z internetových veřejně dostupných zdrojů. Pro zpracování byly použity také 

mapové podklady Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a mapové podklady z Národního 

geoportálu INSPIRE (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/). 

1.5. Stručný popis záměru 

1.5.1. Stávající stav 

Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe teplárnu 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 svým samostatným komínem. 

Následující tabulka uvádí přehled stávajících provozovaných zdrojů v teplárně.  

Tabulka 1 - Přehled stávajících spalovacích zdrojů v teplárně 

Zdroj 
Výkon 

[MW] 

Příkon 

[MW] 
Komín 

Kotel  K5 

(palivo hnědé uhlí) 
33, 61 42,544 

Kotle mají společný komín s těmito parametry: 

Nadmořská výška paty: 199 m 

Výška koruny od paty: 117 m 

Světlost v koruně: 19,63 m
2
 

Kotel  K8 

(palivo hnědé uhlí) 
89,57 99,52 

Kotel  K6 

(palivo zemní plyn) 
57,56 61,893 

Kotel má samostatný komín s těmito parametry: 

Nadmořská výška paty: 199 m 

Výška koruny od paty: 28 m 

Světlost v koruně: 2,54 m
2
 

CELKEM 180,74 203,957 - 
 

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 stávajícího platného emisního limitu pro oxid siřičitý na úrovni 

1 650 mg/m3.  

1.5.2. Výhledový stav  

V rámci předkládaného záměru koncepce IIIb dojde v Elektrárně Kolín ke změnám, které jsou podrobněji 

popsány níže. Ve výsledku to bude znamenat následující skladbu zdrojů ve výhledovém stavu.  

  

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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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: 2m 

 

Výška komína (variantně podle 

zvolené metody odsíření)*: 

Mokrá vypírka: 70 m 

Polosuchá metoda: 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 parametry popsanými výše, komín 

zůstane stejný.  

* - podle zvolené metody odsíření bude pro kotle K5 a K8 postaven nový komín s výškou uvedenou 

v tabulce. Pro mokrou vypírku se pak 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.  

S tímto zadání si zpracovatel rozptylové studie poradil tak, že byly provedeny modelové výpočty pro obě 

tyto varianty odsíření a výšek komína a ve výsledcích jsou následně prezentovány vždy výsledky té horší 

z obou variant. Nemůže tak dojít k výslednému podhodnocení vlivu zdroje ve výhledovém stavu na kvalitu 

ovzduší.  

1.6. Způsob vypracování rozptylové studie 

Tato rozptylová studie je 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. V tomto 

případě je možné vyhodnotit změnu v provozu zdroje na kvalitu ovzduší v lokalitě v souvislosti se 

stávajícím imisním pozadím a imisními limity.  

Pro ostatní škodliviny, které mohou být emitovány provozem zdroje ve výhledovém stavu (Cd, Hg, HCl, HF, 

PCDD/F, As) je rozptylová studie zpracována jako doplňková – tedy hodnotící doplňkový provoz zdroje ve 

výhledovém stavu na kvalitu ovzduší v lokalitě. V tomto případě, kde je zdroj posuzován tak, jako by byl 

provozován na hranici emisních limitů (tedy nejhorší možný stav), lze pak vyhodnotit, zda vlivem provozu 

zdroje dojde nebo nedojde k překročení imisních limitů, případně jiných mezních koncentrací stanovených 

níže. Je možné tedy usuzovat na vliv provozu zdroje na celkovou imisní zátěž v lokalitě, případně na 

velikost podílu provozu zdroje, kterým se tento podílí na plnění imisního limitu apod.  

Podrobná diskuse výsledků je provedena u každé škodliviny zvlášť v kapitole diskuse výsledků.  

K tomu dále dodáváme, že vešlo v platnost Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. 

července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení. Z toho pak plyne, že pro některé 

škodliviny není v současné podobě platný emisní limit (nebo je platný limit méně přísný), nicméně dle 
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tohoto rozhodnutí bude limit platný od 17.8.2021. S tímto se již v rozptylové studii počítá a limity jsou zde 

zahrnuty.  

Dále bylo pro stanovení množství emisí při spalování TAP resp. kalů použito „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.“ 

2. Metodika výpočtu 

2.1. Metoda, typ modelu 

Pro výpočet doplňkové imisní zátěže vyvolané provozem posuzovaného zdroje byl použit matematický 

model dle metodiky SYMOS´97, která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem 

Praha pod názvem "Systém modelování stacionárních zdrojů". Metodika výpočtu znečištění ovzduší 

vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na 

dříve vydanou publikaci „Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických 

parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR 

a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Pro vlastní výpočet byla použita aktualizovaná verze programu Symos97 v.2013 zahrnující postupné změny 

metodiky výpočtu. Jde zejména o výpočet maximálních krátkodobých koncentrací porovnatelných 

s hodinovým imisním limitem. Podstatnou změnou je možnost výpočtu koncentrace NO2 respektující 

transformaci oxidu dusnatého (NO) na výstupu ze zdroje na oxid dusičitý (NO2) v ovzduší. 

Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů, 

• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, 

• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle Klasifikace Bubníka a Koldovského, 

• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu 

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 

vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 

• maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu 

stability a rychlost větru, 

• roční průměrné koncentrace, 

• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty 

Metodika se používá při posuzování vlivu stávajících nebo nově budovaných zdrojů znečištění ovzduší na 

okolí. Dle této metodiky se výpočet doplňkové imisní zátěže provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m/s ; 

5 m/s ; 11 m/s) a pro kritickou rychlost větru v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do 

5 tříd stability. 
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2.2. Třídy stabilitního zvrstvení 

Výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin je proveden pro 5 tříd stability klasifikace podle 

Bubníka – Koldovského. 

Tabulka 3 – Třídy stability atmosféry 

Třída stability 
Vertikální teplotní gradient 

[°C na 100 m] 
popis 

I. superstabilní  < - 1,6 silné inverze, velmi špatné rozptylové podmínky 

II. stabilní -1,6   < -0,7 běžné inverze, špatné rozptylové podmínky 

III. izotermní -0,7   < 0,6 
slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient, 

často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální 0,6   < 0,8 
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých 

rozptylových podmínek 

V. konvektivní  > 0,8 labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

3. Vstupní údaje 

3.1. Umístění záměru, obydlené objekty 

Areál Elektrárny Kolín se nachází v severovýchodní části města Kolín mezi ulicemi Ovčárecká, Tovární a 

železniční tratí, která se nachází na východní straně areálu.  

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 východní 

strany 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 závodu se pohybuje okolo 199 m n. m. 

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

Mnichovická, Okružní a dalších. Vzhledem k výšce komína ovšem bude mít elektrárna na kvalitu ovzduší 

větší vliv zřejmě v jiných vzdálenějších oblastech, než jsou lokality v těsné blízkosti elektrárny. Za tímto 

účelem bylo také zvoleno zájmové území pokrývající celé město Kolín.  

3.1.1. Terén 

Zájmovým územím protéká směrem od jihovýchodu k severozápadu řeka Labe, která tvoří předěl, co se 

týče reliéfu v zájmové lokalitě. Směrem k jihozápadu od řeky Labe pak terén stoupá k městskému centru a 

dále. Také směrem k severovýchodu se terén mírně zvedá. Nadmořská výška posuzovaného zájmového 

území se pohybuje v rozmezí 189 – 262 metrů. Terénní nerovnosti je dobře vidět z následujícího obrázku 

digitálního modelu terénu. Pro výpočet rozptylové studie byl zpracován digitální model terénu posuzované 

lokality v celkové ploše 4 500 x 5 000 m. Grafické znázornění digitálního modelu terénu je uvedeno na 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 1 - Digitální model terénu 

 

3.1.2. Širší situace 

Obrázek 2 - Širší situace - poloha EKO 

 

Elektrárna Kolín 
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3.2. Popis technologie a technologického zařízení - Elektrárna Kolín 

3.2.1. Stávající provoz  

Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe teplárnu 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 svým samostatným komínem. 

Následující přehled uvádí stručnou technickou charakteristiku stávajících spalovacích zařízení a zařízení 

pro snižování emisí.  

KOTEL  K5 

Kotel K5 je parní kotel s pásovým roštem a pneumaticko-mechanickými pohazovači. Je konstruován jako 

samonosný s přirozenou cirkulací. 

Kotel je řešen jako sálavá jednotka, jejíž ohniště a druhý průtah spalin má celosvařované stěny, tvořené 

kotlovými trubkami. V druhém průtahu spalin je umístěn přehřívák páry a konvekční svazek.  

Vlastní kotel je složen ze dvou samonosných dílů, spalovací komory a kotlového válce. Spalovací komora je 

sestavena z membránových bloků. Ty jsou vytvořeny podélným oboustranným svařením kotlových trubek 

a praporků. Rám boku spalovací komory a druhého tahu tvoří příčné a podélné komory ø 219 mm 

opatřené kontrolními oválnými víčky. Příčné komory jsou uloženy na válečcích pro snadné dilatace ve 

vodorovné rovině.  Proti účinkům exploze jsou membránové stěny zajištěny vnějšími prstenci (bandáží). 

Nosníky bandáže umožňují svým zakotvením v pevném rohu volnou tepelnou dilataci kotlových 

membránových stěn. Druhý celek kotle tvoří kotlový válec ø 1 600 mm, který je nesen na zavodňovacích 

trubkách, jež jsou vetknuty do nejnižšího místa na kotlovém válci. Spojení obou bloků je provedeno na 

vodní i parní straně spojovacím potrubím. Kotlový válec je opatřen po celé šířce vestavbou. Odběr páry do 

přehřívače je z nejvyššího místa po celé délce přes děrovaný plech. 

Odluhování je provedeno z bubnu v místě předpokládaného zahuštění. Napájení přes odstíněné hrdlo je 

přivedeno po celé délce do žlabu nad hladinou. Dávkování je zaústěno do prostoru přívodu napájecí vody 

v kotlovém válci. V druhém tahu spalin je umístěn konvekční svazek složený z panelu zadního tahu. Panely 

jsou sepnuté sponkami a zakotveny do zadní stěny. 

Přehřívák páry je umístěn v horní části druhého průtahu. Vyspádované hady přehříváků zaručují dobrou 

odvoditelnost přes nejníže položenou vstupní komoru.  

Spalovacím zařízením kotle je univerzální ohniště s mechanicko-pneumatickým pohazováním, sestávající 

z pásového roštu a 6-ti pohazovačů. Pohazovače jsou voleny se samostatným pohonem.  

Vyrobená pára je vyvedena do parní městské sítě přes točivou redukci TG8 a RS TG8. 

Technické parametry K5: 

Jmenovitý tepelný výkon:   50   t·h-1 

      33,61   MW 

Hospodárný výkon:    40   t·h-1 

Minimální výkon:    15   t·h-1  
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Jmenovitý tepelný příkon:   42,544   MW 

Jmenovitý tlak páry:    1,55   MPa 

Jmenovitá teplota páry:    230   °C 

Jmenovitá teplota napájecí vody:  115  °C 

Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu: 79,0  % 

Zařízení pro snižování emisí K5: 

Pro kotel K5 je osazen elektrický odlučovač EKH 1-10-7,5-3-4-200-2-1, vybavený vysokonapěťovými 

elektrodami na 1. a 2. sekci typu  Isodyn – páskové hrotové, na třetí sekci typu asteroid a usazovacími typu 

ČS 11. Popílek z jednotlivých sekcí je dopravován šnekovými dopravníky a dále pneudopravou do 

popílkových sil 

Pro provoz těchto odlučovačů je zpracován Místní provozní a bezpečnostní předpis pro obsluhu 

odlučovacího zařízení. 

Kotel K5 je vybaven technologií pro snížení obsahu SO2 ve spalinách (DeSOx) pomocí dávkování jemně 

mletého hydrogenuhličitanu sodného (sorbentu) do spalin v místě před ohřívákem vzduchu. Technologie 

pro úpravu a dopravu sorbentu včetně sila o objemu 60 m3 je umístěna ve společné mlýnici sorbentu pro 

K8 a pro K5. 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. Technologie je uzpůsobena tak, že je možné díky systému propojení 

pneudoprav dávkovat sorbent kteroukoli mlýnicí sorbentu (K5 nebo K8) do kteréhokoli kotle (K5 nebo K8). 

Toto uspořádání je zvoleno s cílem zajistit vyšší spolehlivost a zejména zastupitelnost technologií DeSOx. 

Pro kotel K5 je doplněn analyzátor spalin (SO2, O2)do emisního kontejneru vedle analyzátoru spalin kotle 

K8. Sonda do spalinovodu K5 je umístěna v blízkosti nosného rohového sloupu elektroodlučovače (EO) K8 

ve výšce +5,18m nad betonovou plochou. 

Odsiřování je řízeno zpětnou vazbou dle měřené výstupní koncentrace SO2. Zahájení odsiřování nastává 

při překročení koncentrace SO2 1600 mg/m3. 

Provoz mlýnice sorbentu je popsán v Místním provozním předpisu odsíření. 

KOTEL  K6 

Jedná se o kotel s plynovým topením, vybavený třemi hořáky firmy SAACKE na zemní plyn, ovládaný 

řídicím systémem Simatick S 7 – 300 dodaný firmou COFELY, jehož úkolem je výroba páry o parametrech 

4,3 MPa, 440°C a maximálním množství 75t/h. 

Kotel je sálavý s celovychlazeným ohništěm z membránových stěn, přehřívák a EKO v druhém tahu; 

samonosný, jednobubnový s přirozenou cirkulací, regulace přehřátí automatická se vstřikem vlastního 

kondenzátu, kotel má trubkový ohřívák vzduchu. 

Vyrobená pára je zavedená do hlavních parovodních větví č. I a č. II, z nichž jsou napojeny jednotlivé 

spotřebiče: TG4, TG5, RS60/I, a RS60/II. Pára z RS a TG4+5 o tlaku 1,1MPa a 230°C je odváděna do 

parovodní sítě v Kolíně. Tímto způsobem se uskutečňuje dodávka tepla pro otop i technologické účely. 
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Technické parametry K6: 

Jmenovitý tepelný výkon:   75   t·h-1 

      57,56   MW 

Hospodárný výkon:    60   t·h-1 

Minimální výkon:    15   t·h-1 

Jmenovitý tepelný příkon:   61,893   MW 

Jmenovitý tlak:     4,30   MPa 

Jmenovitá teplota páry:    440   °C 

Jmenovitá teplota napájecí vody:  120   °C 

Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu:  93,0   % 

Zařízení pro snižování emisí K6: 

Plynový kotel K6 není vybaven odlučovačem. 

KOTEL  K8 

Kotel K8 je granulační s přímým foukáním prášku a se čtyřmi tlukadlovými mlýny. Je určen pro spalování 

hnědouhelného hruboprachu. Najížděcím a stabilizačním palivem pro kotel je zemní plyn. Palivo je 

zavedeno do sušících šachet mlýnů, které jsou tvořeny membránovými stěnami výparníku. V šachtách 

mlýnů dochází k dílčímu vysušení paliva. Toto palivo je následně rozemleté tlukadlovými mlýny a vedeno 

přes obratové třídiče do osmi vířivých práškových hořáků, které mají regulované přívody vzduchu. Sušící 

šachty mlýnů jsou rovněž osazeny přívody hasící vody a páry. Mlýnské okruhy jsou dimenzovány tak, že 

pro běžný provoz kotle postačují tři okruhy v provozu; z provozních důvodů se doporučuje, zejména při 

výkonech nad 70 t/h, provozovat všechny 4 mlýny. 

V čele kotle jsou umístěny dva monoblokové zapalovací a stabilizační plynové hořáky firmy „Weishaupt“ o 

celkovém výkonu 20,4 MW. Hořáky slouží pro najetí kotle a dále pro stabilizaci spalování v pásmech pod 

40% jmenovitého výkonu, nebo při náhlých, nečekaných změnách výkonů (směrem dolů), nebo dojde-li 

k nestabilnímu spalování vlivem zhoršení kvality paliva. 

Parní kotel je jednobubnový s přirozenou cirkulací, sálavý, s membránovými stěnami. Na straně spalin je 

kotel dvoutahový. První tah tvoří spalovací komora se sálavým přehřívákem páry, ve druhém tahu je 

umístěna konvekční část přehříváku, ohřívák vody a trubkový ohřívák spalovacího vzduchu. Celek kotle je 

uložen v ocelové nosné konstrukci, která mimo jiné slouží k uložení nástavby střechy kotelny. 

Spalovací komora kotle je těsná, provedená z membránových stěn tvořených trubkami. Součástí tlakového 

celku jsou rovněž sušící šachty mlýnů. 

Regulace přehřátí je provedena vstřikem vlastního kondenzátu; ten je vstřikován mezi první a druhý 

přehřívák páry. 

Poslední teplosměnnou plochou je jednodílný trubkový ohřívák spalovacího vzduchu. 

Na dně spalovací komory jsou dvě škvárové výsypky, pod nimiž jsou instalovány 2 vynašeče škváry 

„MARTIN“. Dalším příslušenstvím jsou vyzdívky, kdy těžká vyzdívka je použita pouze v prostoru ústí hořáků 

a škvárových výsypek, zbývající je torkretáž. Celek kotle je zaizolován a oplechován pozinkovaným 

plechem. Nedílnou součástí kotle je potřebná garnitura (dvířka, kukátka, explozní klapky, dilatace, závěsy 
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atd.) dále armatury a měřicí přístroje. Galerie kotle umožňuje přístup ke všem místům obsluhy a údržby 

kotle. 

Spalovací vzduch je odsáván z prostoru kotelny nebo z venkovního prostoru sací šachtou s tlumičem hluku. 

Vzduch je dmychán vzduchovým ventilátorem s elektrickým pohonem řízeným měničem frekvence. Ze 

vzduchového ventilátoru pokračuje vzduch do trubkového ohříváku vzduchu. Zde je možno část 

vystupujícího ohřátého vzduchu vracet recirkulací zpět do sání kde po smíchání se vzduchem odsávaným 

z kotelny se dosáhne ohřátí cca 40C i více na vstupu do ohříváku vzduchu. Tato možnost se využije 

zejména při startu kotle ze studeného stavu, nebo při výkonech nižších než 50 t páry/hod. z toho důvodu, 

aby se dodržela požadovaná minimální teplota spalin před EO (cca 105°C). Z ohříváku vzduchu je vzduch 

rozveden jako primární a jádrový vzduch do práškových hořáků. Regulace množství vzduchu je klapkami 

ovládanými elektropohony. 

Technické parametry K8: 

Jmenovitý tepelný výkon:      115   t·h-1 

         89,57   MW 

Hospodárný výkon:       80   t·h-1 

Minimální výkon bez stabilizace:     50   t·h-1 

Minimální výkon bez dodržení teploty přehřátí a bez stabilizace: 40   t·h-1 

Minimální výkon kotle bez dodržení teploty přehřátí a se stabilizací: 30   t·h-1 

Jmenovitý tepelný příkon:      99,52   MW 

Jmenovitý tlak:        4,3   MPa 

Jmenovitá teplota přehřáté páry:     440  C 

Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu:    90,0    

Zařízení pro snižování emisí K8: 

Pro kotel K8 je osazen elektrický odlučovač EKH 1-16-9-3-5-200-2-1. K napájení el. odlučovače je třeba tří 

kusů usměrňovačů ZEO 300/150. Napájecí napětí 500V, výstupní 150kV, 350mA. 

El. 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.  

Pro provoz těchto odlučovačů je zpracován Místní provozní a bezpečnostní předpis pro obsluhu 

odlučovacího zařízení. 

Kotel K8 je vybaven 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. Technologie je uzpůsobena tak, že je možné díky systému 
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propojení pneudoprav dávkovat sorbent kteroukoli mlýnicí sorbentu (K5 nebo K8) do kteréhokoli kotle (K5 

nebo K8). Toto uspořádání je zvoleno s cílem zajistit vyšší spolehlivost a zejména zastupitelnost technologií 

DeSOx. 

Odsiřování je řízeno zpětnou vazbou dle měřené výstupní koncentrace SO2. Zahájení odsiřování nastává 

při překročení koncentrace SO2 1600 mg/m3. 

Provoz mlýnice sorbentu je popsán v Místním provozním předpisu odsíření. 

3.2.2. Popis navržených změn v rámci posuzované akce  

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

1.  Retrofitu 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.   

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 (snížení emisí oxidů 

dusíku). 

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. 

 

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.   
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3.3. Údaje o emisích pro výpočet rozptylového modelu – stávající stav 

3.3.1. Roční emise – stávající stav 

Pro stanovení množství emisí se vycházelo 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. Toto shrnuje následující tabulka. Emise, 

provozní doba a výroba tepla na kotli K6 jsou naprosto zanedbatelné a kotel tak není samostatně v tabulce 

uveden. Do celkových součtů ovšem emise vstupují.  

Tabulka 4 – Emise a další parametry ze souhrnné provozní evidence 

Veličina jednotka 

K5 K8 Celkem K5 K8 Celkem K5 K8 Celkem 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Emise TZL t/rok 1,126 6,203 7,329 1,717 8,335 10,052 0,275 11,280 11,555 

Emise SO2 t/rok 188,524 582,51 771,034 109,162 809,118 918,28 66,794 863,315 930,109 

Emise NOx t/rok 63,346 182,648 245,994 40,734 253,127 293,861 22,348 268,374 290,722 

Emise CO t/rok 33,961 16,582 50,543 18,593 26,57 45,163 9,569 38,795 48,364 

Výroba tepla GJ/rok 351923 903914 1255837 190793 1223095 1413888 123471 1260255 1383726 

Prov. hodiny hod/rok 4943 6277 8631 3733 6784 8600 2980 7403 8600 

teplota spalin °C  129  130  128 

3.3.2. Emise pro výpočet rozptylového modelu 

Aby bylo možné kromě ročních imisních koncentrací vyhodnotit také koncentrace maximální krátkodobé, 

bylo zapotřebí stanovit produkci emisí při špičkovém výkonu zdroje. V tomto případě se uvažovalo s tím, 

že oba kotle mohou jet teoreticky současně na plný (jmenovitý) výkon. Ten představuje: 

Jmenovitý výkon K5:     33,61  MW 

Jmenovitý výkon K8:     89,57 MW 

Celkem:    123,18 MW  (443,45 GJ/hod) 

Měrné emise na GJ tepla: 

Z celkové výroby tepla za uplynulé tři roky a celkových emisí škodlivin za uplynulé tři roky pak byly 

vyčísleny měrné výrobní emise – tedy emise příslušné výrobě 1 GJ tepla.  

TZL:         7,139  g/GJ 

SO2:     646,221 g/GJ 

NOX:     204,906 g/GJ 

CO:       35,543 g/GJ 

Maximální emise při špičkovém výkonu 

Z výše stanovených měrných emisí se dají vypočítat emise při jmenovitém výkonu obou kotlů současně 

(výkon 123,18 MW odpovídá výrobě tepla na úrovni 443,448 GJ/hod). 
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Maximální hodinové emise TZL:      3,166  kg/hod 

Maximální hodinové emise SO2: 286,565 kg/hod 

Maximální hodinové emise NOX:   90,865 kg/hod 

Maximální hodinové emise CO:    15,761 kg/hod 

Tyto maximální emise byly započteny do rozptylového modelu pro výpočet krátkodobých hodnot imisních 

koncentrací. Pro výpočet ročních imisních koncentrací byly využity hodnoty ročních emisí – průměr za roky 

2016-2018.  

Další potřebné veličiny pro výpočet modelu 

Dalšími potřebnými parametry pro výpočet modelu jsou tyto:  

X (S-JTSK):  -687 672 m 

Y (S-JTSK):  -1 056 751 m 

Průměr komína: 5  m 

Výška komína:  117 m 

Teplota spalin:  128  °C (průměr za roky 2016 až 2018) 

Množství spalin (max): 197 865 m3/hod 

3.3.3. Přepočet ročních emisí na jednotnou výrobu tepla  

Průměrná výroba tepla na kotlích ve stávajícím stavu byla v letech 2016 až 2018 na úrovni cca 1 351 150 

GJ/rok. Nově předaná bilance výroby tepla je pak provedena tak, že roční výroba tepla je zde uvedena 

v celkové výši 1 173 165 GJ/rok, tedy o něco nižší.  

Aby nebyl tímto výhledový stav pro porovnání v rámci základních škodlivin zvýhodněn, byly roční emise ve 

stávajícím stavu přepočteny na tuto nižší výrobu tepla. Výsledné roční emise základních škodlivin při 

výrobě tepla na úrovni 1 173 165 jsou uvedeny  v následující tabulce (včetně uvedených průměrných 

reálných emisí za roky 2016 až 2018). 

Tabulka 5 - Přepočet ročních emisí na adekvátní výrobu tepla 

Veličina jednotka 
Reálný průměr v období       

2016 až 2018 

Přepočet reálných emisí na 
výrobu tepla ve výhledovém 

stavu  

Výroba tepla GJ/rok 1 351 150 1 173 165 

Roční emise TZL t/rok 9,645 8,375 

Roční emise SO2 t/rok 873,14 758,123 

Roční emise NOx t/rok 276,86 240,389 

Roční emise CO t/rok 48,02 41,697 
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3.4. Údaje o emisích pro výpočet rozptylového modelu – výhledový stav 

3.4.1. Provoz zdroje ve výhledovém stavu  

Ve výhledovém stavu se předpokládá, že budou provozovány dva kotle K5 a K8 na paliva uvedené 

v následující tabulce. Tedy zbytková hmota z těžby dřeva v lese, rostlinné peletky, RDF (TAP), ČK (vysušené 

čistírenské kaly) a hnědé uhlí a k nim jako špičkový a doplňkový zdroj kotel K6 na zemní plyn. Pro tento 

výhledový stav byla zadavatelem předána také maximální výroba tepla na kotlích a další podpůrné 

veličiny, jako předpokládaná spotřeba paliva apod. Toto shrnuje následující tabulka.  

Tabulka 6 - Předpokládaný provoz zdroje ve výhledovém stavu 

 

Z tabulky je viditelné rozložení spotřeby jednotlivých druhů paliv. Budeme-li chtít vybilancovat poměrná 

průměrná množství tepla přivedeného v palivu, dá se konstatovat cca následující: 

Celkové množství přivedeného tepla:   1 298 450 GJ/rok (= 100 %) 

Množství tepla přivedeného v uhlí:     655 399 GJ/rok (= 50,00 %) 

Množství tepla přivedeného v biomase:     118 731 GJ/rok (=   9,06 %) 

Množství přivedeného tepla v RDF + ČK:    524 320  GJ/rok (= 40,00 %) 

Množství tepla přivedeného v zemním plynu:      12 349 GJ/rok (=   0,94 %) 

  



 

strana 18 
 

Množství spalin v jednotlivých variantách  

Na základě výše uvedeného rozboru spotřeby paliv pak byla sestavena následující produkce spalin při 

tomto modelu provozu. Pro stanovení množství spalin se vycházelo z konverzních faktorů pro spalování 

různých druhů paliv (v m3 spalin na GJ tepla přivedeného v palivu) založených na znalostech základů 

stechiometrie spalování a také statistických dat (Výpočet objemu spalin, Ing. Vladimír Neužil, CSc., 

KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012). Množství spalin z jednotlivých druhů paliv (přepočtených na 

6% O2, normální stav, suchý plyn) je pak následující.  

Tabulka 7 - Množství spalin z jednotlivých druhů paliv a v součtu v hlavním komíně 

Parametr jednotka hodnota 

Konverzní faktor pro HÚ m3/GJ 386,9 

Konverzní faktor pro BIO – dřevo  m3/GJ 363,5 

Konverzní faktor pro BIO – peletky  m3/GJ 355,7 

Konverzní faktor pro TAP a kaly m3/GJ 373,5 

Množství spalin z HÚ m3/rok 253 554 312 

Množství spalin z BIO – dřevo m3/rok 21 781 212 

Množství spalin z BIO – peletky m3/rok 20 915 212 

Množství spalin z TAP a kalů m3/rok 195 807 342 

Množství spalin celkem m3/rok 492 058 078 

Emisní limity ve výhledovém stavu 

Kotle K5 a K8 v součtu budou mít po realizaci posuzované akce tepelný příkon v součtu na úrovni 98 MW a 

bude tedy pod hranicí 100 MW příkonu a bude muset dosahovat úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami (BAT-AEL) pro stávající stacionární zdroje do hodnoty příkonu 100 MWt. Limity 

platí pro suché spaliny při 6% O2 pro biomasu i pro hnědé uhlí.  

Kotel K6 na zemní plyn se ke kotlům K5 a K8 co se týče jmenovitého tepelného příkonu nepřičítá, neboť je 

odkouřen svým samostatným komínem. Jeho samostatný jmenovitý tepelný příkon je 62 MW a to 

znamená, že také tento kotel bude muset splňovat emisní limity spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami (BAT-AEL) pro stávající stacionární zdroje do hodnoty příkonu 100 MWt. Limity platí pro suché 

spaliny při 3% O2 pro zemní plyn.  

Zdroj ve výhledovém stavu, pokud bude spoluspalovat biomasu a také kaly a RDF resp. TAP, bude muset 

plnit emisní limity 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“. Limity stanovené v tomto dokumentu jsou pro spalovací 

zařízení na tuhá paliva vztaženy na 6% O2, normální stav, suchý plyn.  

Základem jsou zde limity pro spalování uhlí a biomasy stanovené pro velká spalovací zařízení, a to dle 

kapitoly 2. ZÁVĚRY O BAT PRO SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV.  

Pro zde hodnocené spoluspalování kalů a TAP se pak vycházelo z další kapitoly těchto závěrů o BAT a to z 

kapitoly 6. ZÁVĚRY O BAT PRO SPOLUSPALOVÁNÍ ODPADU. Zde jsou stanoveny některé emisí limity při 

spoluspalování odpadů. Hned v úvodu této kapitoly je uvedeno následující:  
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Pokud není uvedeno jinak, jsou závěry o BAT uvedené v tomto bodě 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 tomto bodě 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. 

Na základě těchto uvedených skutečností jsou pak pro výpočet emisí při spalování kalů ve výhledovém 

stavu použity tyto limity (horní meze BAT-AEL) pro koncentrace škodlivin ve spalinách:  

Tabulka 8 – Emisní limity, BAT-AEL  

Škodlivina jednotka 

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

Uhlí 1) BIO1) TAP2) 
Spoluspalování            

s uhlím 
3)

 
Spoluspalování            

s BIO 
3)

 

TZL mg/m3 18 15 7.5 nest. nest. 

SO2 mg/m3 360 100 60 nest. nest. 

NOx mg/m3 270 225 225 nest. nest. 

CO mg/m3 250 250 75 nest. nest. 

NH3 mg/m3 10 15 15 nest. nest. 

Kadmium µg/m3 nest. nest. 30 12 5 

Rtuť µg/m3 10 5 30 nest. nest. 

HCl (roštový) mg/m3 10 15 12 nest. nest. 

HCl (fluidní) mg/m3 20 15 12 nest. nest. 

HF (roštový) mg/m3 6 1,5 1,5 nest. nest. 

HF (fluidní) mg/m3 7 1,5 1,5 nest. nest. 

PCDD/F (TEQ) ng/m3 nest. nest. 0,09 0,03 0,03 

Těžké kovy * mg/m3 nest. nest. 0,45 0,5 0,3 

TVOC mg/m3 nest. nest. 15 5 5 

* - Těžké kovy jako suma (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 
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1) Hodnoty dle závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení, kapitola 2 

2) Hodnoty dle závěrů o BAT pro spalování odpadu, kapitola 1.5. 

3) Hodnoty dle závěrů o BAT pro velká spalovací zařízení, kapitola 6 

Poznámka: Pro roštový kotel K5 a ve výhledovém stavu fluidní kotel K8 platí dle záběrů o BAT jiné emisní 

limity pro HCl a HF. Proto bylo uvažováno s tím (dle zadání provozovatele), že cca 23% výroba tepla bude 

ve výhledovém stavu vyrobeno na K5 a 77% tepla bude vyrobeno na K8.  

Emisní toky škodlivin ve výhledovém stavu  

Na základě výše uvedených průtoků spalin, směšovacích pravidel a emisních limitů pak byly sestaveny 

výsledné emisní toky škodlivin ve výhledovém stavu. Ty jsou uvedeny v následující tabulce.   

Zde je dobré zdůraznit, že zatímco stávající stav je reprezentován reálnými emisemi zdroje – tedy skutečně 

zjištěnými hodnotami, výhledový stav je do modelu zahrnut ve formě své nejhorší možné podoby – tedy 

při 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.  

Tabulka 9 – 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) 
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Hodinové hodnoty pro modelování 

Stejně jako ve stávajícím stavu bylo i zde zapotřebí vypočítat maximální hodinové hodnoty emisí všech 

škodlivin. Vzhledem k výše popsanému poklesu výkonu obou hlavních kotlů bude pravděpodobně muset 

být doplňkově provozován K6 jako špičkový zdroj. Pro porovnání se s tímto uvažovalo a předpokládal se 

totožný maximální jmenovitý výkon kotlů v součtu jako ve stávajícím stavu – tedy okamžitý maximální 

výkon na úrovni 123,18 MW (443,45 GJ/hod). Tento výkon se bude skládat z provozu kotlů v následující 

podobě (nejhorší možný stav):  

K5 (uhlí):    20 MW 

K8 (uhlí):    66 MW 

K6 (zemní plyn):   37,18 MW 

CELKEM:  123,18 MW 

Pro stanovení emisí pro rozptylový model se pak vycházelo z předpokladu roční výroba tepla ve 

výhledovém stavu na úrovni 1 173 165 GJ/rok, na kterou jsou vyčísleny výše uvedené emise. Přepočtem 

přes hodinovou maximální výrobu tepla jednotlivých kotlů lze dospět k maximálním hodinovým emisím. 

Souhrnné výsledky tohoto výpočtu maximálních emisí jsou uvedeny v následující tabulce.  

Parametr jednotka Hlavní kotle K5 a K8 Kotel K6** 

Výroba tepla GJ/hod 309,6 133,85 

TZL kg/hod 1,769 - 

SO2 kg/hod 28,206 - 

NOx kg/hod 32,485 4,413 

CO kg/hod 23,518 4,413 

NH3 kg/hod 1,636 - 

Kadmium g/hod 1,566 - 

Rtuť g/hod 2,311 - 

HCl kg/hod 1,987 - 

HF kg/hod 0,546 - 

PCDD/F (TEQ) µg TEQ/rok 4,697 - 

Těžké kovy * kg/hod 0,039 - 

TVOC kg/hod 0,783 - 

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

** - Pro výpočet emisí kotle K6 se uvažovaly emisní koncentrace dle závěrů o BAT pro velká spalovací 

zařízení a spalování zemního plynu (tedy NOx = 100 mg/m3, CO = 100 mg/m3).  
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3.4.2. Emisní porovnání – základní škodliviny 

Následující tabulka uvádí emisní porovnání stávajícího reálného stavu s výhledovým stavem vypočteným 

na úrovni emisních limitů (včetně K6). Stávající stav je přepočten na stejnou výrobu tepla jako zadaný stav 

výhledový. Porovnání je pak provedeno pro totožnou výrobu tepla ve stávajícím a ve výhledovém stavu 

Tabulka 10 – 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 
 

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 vnášených do ovzduší.  

Výjimku tvoří emise CO, u nichž se může dojít k teoretickému navýšení. Předpokládá se ovšem, že výstupní 

emise CO budou nižší než do výpočtu zahrnutá limitní hodnota 250 mg/m3 (uhlí a BIO) resp. 75 mg/m3 

(TAP).  Výsledné emise budou tedy reálně pravděpodobně nižší.  

Pro rozptylové modelování výhledového stavu byla započtena maximální výroba tepla a zároveň obě 

modelové výšky komína (70 metrů nad terénem mokrá vypírka s teplotou spalin 80 °C, 60 metrů nad 

terénem polosuchá metoda odsíření s teplotou spalin 120 °C). Z těchto dvou hodnot vypočtených ve 

výhledovém stavu byla následně vždy vybrána ta vyšší. Tím je zajištěno nepodhodnocení celkového vlivu 

zdroje na kvalitu ovzduší. Dále je v tomto stavu modelován a zohledněn také provoz kotle K6, s čímž 

souvisí odvod spalin z tohoto kotle do ovzduší podstatně nižším komínem (komín K6 má komín s výškou 28 

metrů), než jsou odváděny spaliny od hlavních kotlů. 

3.4.3. Další potřebné veličiny pro modelování výhledového stavu 

Dalšími potřebnými parametry pro výpočet modelu ve výhledovém stavu jsou tyto:  

Kotel K8 a K5 a jejich komín – výhledový stav: 

Společné vlastnosti:  

Průměr komína:  2  m 

Mokrá vypírka: 

Výška komína nad terénem: 70  m 

Teplota spalin:   80  °C  

Polosuché odsíření: 

Výška komína nad terénem: 60  m 

Teplota spalin:   120  °C  
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Kotel K6 a jeho komín: 

X (S-JTSK):  -687 638 m 

Y (S-JTSK):  -1 056 685 m 

Průměr komína: 1,8  m 

Výška komína:  28  m 

Teplota spalin:  89  °C  

3.5. Údaje o dopravě 

3.5.1. Koncepce IIIb 

Zásobování aditivy, biomasou z těžby v lese a vysušenými čistírenskými kaly bude prováděno po stávajících 

komunikacích nákladními automobily. Zásobování hnědým uhlím a tuhým alternativním palivem (TAP) 

bude prováděno po železnici. Odvoz produktu odsíření a popelovin vznikajících v souvislosti s provozem 

zařízení bude prováděn, stejně jako v současnosti, variantně po stávajících komunikacích nákladními 

automobily nebo železniční dopravou, v závislosti na dopravě zvolené odběratelem produktů, který si 

dopravu zajišťuje. 

Záměrem společnosti Veolia Energie Kolín a.s. je využívat pro zásobování závodu palivy železniční dopravu, 

která je využívána pro dopravu uhlí. Nicméně v současnosti zatím nebyl nalezen obchodní partner, který 

by byl schopen provádět stabilní zásobování elektrárny po železnici veškerou biomasou a granulovanými 

čistírenskými kaly. V rámci rozptylové studie je proto počítáno s nejhorší možnou variantou z hlediska vlivu 

na životní prostředí, tj. dopravou biomasy a čistírenskými kaly nákladními automobily. Provedené výpočty 

a hodnocení jsou tak provedeny na straně bezpečnosti. Z hlediska intenzit dopravy jsou změny související 

s provozem závodu po realizaci záměru uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 11 - Změny v automobilové dopravě v důsledku realizace záměru  

 Stávající stav Stav po realizaci záměru 

varianta minimum uhlí 

Stav po realizaci záměru 

varianta maximum uhlí 

 t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok  

t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok 

t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok 

Doprava paliva 

Hnědé uhlí 73.165  0 0  0 37.884 0 

Biomasa – zbytky z těžby v lese 0  0 80.884 3235 7.500 300 

Biomasa - rostlinné pelety 0  0 8.111 324 4.056 162 

Tuhé alternativní palivo (TAP) 0  0 22.651 0 29.129 0 

Vysušené čistírenské kaly 0  0 10.183 407 14.186 567 

Doprava aditiv: SNCR a odsiřování - nejhorší varianta z hlediska přesunu hmot 

Soda (NaHCO3) 3.106 124 0 0 0 0 

Hydroxid amonný NH4OH 0  0 81 3 90 4 

Vápenný hydrát Ca(OH)2 0  0 1.094 44 2.050 82 

Aktivní uhlí  0 0 50 2 50 3 

Písek (pro fluidní vrstvu) 0 0 148 6 148 6 

Doprava produktu odsiřování a popelovin – nejhorší varianta z hlediska přesunu hmot 

Produkty  2.539  102 1.565 63 3.196 128 

Popeloviny  7.001  280 11.245 450 16.527 661 

Celkem 85.811 506 136.012 4.534 114.816 1.913 

Pozn. 1 Doprava za současného stavu i stavu po realizaci záměru je kalkulována z maximální projektované 
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výroby tepla ve výši 1.173.165 GJ za rok. 

Pozn. 2 Pro výpočet je kalkulována autocisterna/kamion o nosnosti 25 t. 

Pozn. 3 Veškerá doprava hnědého uhlí je v současnosti prováděna po železnici. Po realizaci záměru se 

počítá se zachováním dopravy uhlí po železnici a rovněž dopravou TAP po železnici. Rostlinné pelety budou 

dopravovány podle možností po železnici nebo automobilovou dopravou. Pro účely výpočtu je počítáno 

s automobilovou dopravou, aby byl výpočet proveden na straně bezpečnosti.  Doprava biomasy – zbytků 

z těžby v lese a vysušených čistírenských kalů bude realizována automobilovou dopravou. 

Pozn. 4 Maximální vyvolaná automobilová doprava v zájmovém území je dále uvažována pro nejhorší 

možnou variantu z hlediska přesunu hmot, která představuje variantu při minimu uhlí v palivovém mixu.  

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. Z výše uvedeného vyplývá, že se předkládaný projekt projeví 

v navýšení dopravy na komunikacích o cca 1 nákladní automobil za hodinu. 

3.5.2. Dříve zpracovaná rozptylové studie  

V únoru roku 2018 zpracovala společnost E-expert, spol. s r.o. rozptylovou studii č. 697/17/RS, ve které byl 

mimo spalovací zdroj a v té době zvažovanou koncepci II pro EKO (nový kotel K9 na biomasu) 

vyhodnocován také vliv vyvolané dopravy. Dle tehdejšího rozboru dopravy představovala koncepce II 

nárůst kamionové dopravy o cca 11 nákladních automobilů denně. Vliv tohoto navýšení intenzity dopravy 

byl v této původní rozptylové studii kvantifikován jako naprosto nevýznamný a vzhledem k vlivu 

samotného spalovacího zdroje EKO na kvalitu ovzduší naprosto zanedbatelný.  

3.5.3. Tato rozptylová studie  

Výše popsaný nárůst intenzity dopravy vyvolaný zde posuzovanou koncepcí IIIb je sice o 5 nákladních 

automobilů větší (celkem 16 kamionů za den), ovšem toto zpracovatel rozptylové studie považuje za 

minimální změnu a vliv dopravy by zůstal dále vzhledem k vlivu samotného spalovacího zdroje 

zanedbatelný. Rozptylová studie se dále liniovými zdroji nezabývá.  
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3.6. Meteorologické podklady 

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odborný odhad stabilitní větrné růžice pro zájmovou lokalitu 

Kolín. Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - útvar 

ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz. Základní parametry větrné růžice jsou 

následující:  

Lokalita:   Kolín, okres Kolín 

Souřadnice:  N: 50° 1.82973'; E: 15° 12.49927' 

Období výpočtu:  2010 - 2014 

Vytvořeno:   28.04.2016, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414 

Obrázek 3 - Grafické znázornění stabilitní větrné růžice 

 

Tabulka 12 – 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 výše uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se v lokalitě vyskytuje jihovýchodní směr proudění 

větrů a to v 21,82% roku tj. cca 80 dní ročně.  

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 13 – Četnosti 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 
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3.7. Popis referenčních bodů  

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin bylo zvoleno celkem 2 346 referenčních bodů 

umístěných v pravidelné pravoúhlé síti na ploše 4 500 x 5 000 m, ve kterých je proveden výpočet 

doplňkové imisní zátěže sledovaných látek vznikajících z dříve uvedených zdrojů emisí. Síť referenčních 

bodů je volena tak, aby charakterizovala přízemní koncentrace u trvale obydlených oblastí v posuzované 

lokalitě. Vzdálenost referenčních bodů v síti činí 100 m. 

Výška každého z těchto 2 346 referenčních bodů byla zvolena 1 metr nad terénem v místě referenčního 

bodu. Vypočtené doplňkové imisní koncentrace tak reprezentují doplňkové imisní koncentrace v „tzv. 

dýchací zóně.“  

Tato síť byla doplněna o 18 individuálně určených referenčních bodů (dále jen IRB) v předpokládaných 

problémových místech. Zde byl referenční bod umístěn vždy do horního patra objektu, kde se 

předpokládá nevětší vliv spalovacího zdroje.  Podrobný popis umístění individuálních referenčních bodů i 

jejich lokalizaci v mapě uvádí následující tabulka a obrázek. 

Tabulka 14 – Označení, souřadnice a popis umístění individuálně volených referenčních bodů 

číslo 
X (S-JTSK) 

m 

Y (S-JTSK) 

m 

Výška nad 
terénem 

m 

Adresa Typ objektu 

1 -687653 -1056619 8 Tovární 44, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Bytový dům 

2 -687617 -1056635 5 Tovární 160, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Rodinný dům 

3 -687570 -1056648 5 Krátká 162, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Rodinný dům 

4 -687473 -1056599 5 Háninská 505, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Rodinný dům 

5 -687424 -1056406 16 Třídvorská 1427, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Bytový dům 

6 -686889 -1054928 8 Mistra Jana Husa 474, 280 02 Kolín – Sendražice Objekt k bydlení 

7 -688032 -1056007 5 Sadová 1219, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Bytový dům 

8 -688113 -1056535 30 Podskalská 1356, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Bytový dům 

9 -687757 -1056680 8 Tovární 1230, 280 02 Kolín – část obce Kolín V Bytový dům 

10 -688039 -1056685 26 Podskalské nábřeží 1352, 280 02 Kolín – Kolín V Bytový dům 

11 -688129 -1056889 14 Rubešova 62, 280 02  Kolín – část obce Kolín I Bytový dům 

12 -688327 -1056921 9 Objekt na Karlově nám. na začátku ulice Kouřimská Jiná stavba 

13 -689327 -1056913 9 Mikoláše Alše 667, 280 02 Kolín – část obce Kolín II Bytový dům 

14 -688692 -1057253 30 Bezručova 396, 280 02 Kolín – část obce Kolín III Bytový dům 

15 -688778 -1057825 5 Jeden z objektů nemocnice Kolín, Kolín – Kolín III Jiná stavba 

16 -688275 -1058401 5 Třešňová 779, 280 02  Kolín – část obce Kolín IV Rodinný dům 

17 -688168 -1058193 18 Jateční 797, 280 02  Kolín – část obce Kolín IV Bytový dům 

18 -687889 -1057613 35 SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 Občanská vybav. 
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Obrázek 4 - Lokalizace referenčních bodů 

 

        

Referenční body umístěné v pravoúhlé souřadnicové síti 

 Individuálně volené referenční body 
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3.8. Znečišťující látky a příslušné imisní limity 

3.8.1. Seznam hodnocených škodlivin  

Vyhodnocení rozptylového modelu bylo provedeno v těchto dvou skupinách škodlivin: 

 Základní škodliviny 

o PM10  (v emisích TZL) 

o PM2,5  (v emisích TZL) 

o SO2 

o NO2  (v emisích NOx) 

o CO    

Pro tyto škodliviny je rozptylová studie zpracována v porovnání stávajícího a výhledového stavu.  

 Doplňkové škodliviny 

o Kadmium 

o Rtuť 

o HCl 

o HF 

o PCDD/F 

o Těžké kovy (arsen) 

Pro tyto škodliviny je rozptylová studie zpracována jako doplňková – tedy vliv provozu EKO v nové 

podobě a jeho příspěvek k pozadí resp. limitu.  

3.8.2. Stručná charakteristika základních škodlivin  

Tuhé znečišťující látky (TZL) 

Atmosférický aerosol (včetně tuhých znečišťujících látek) je všudypřítomnou složkou atmosféry Země. Je 

definován jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm – 100 µm. 

Významně se podílí na důležitých atmosférických dějích jako je vznik srážek a teplotní bilance Země. Z 

hlediska zdravotního působení atmosférického aerosolu na člověka byly definovány velikostní skupiny 

aerosolu označované jako PMx (Particulate Matter), které obsahují částice o velikosti menší než x µm. 

Běžně se rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0. 

Atmosférický aerosol může být přirozeného i antropogenního původu. Hlavním přirozeným zdrojem jsou 

výbuchy sopek, lesní požáry a prach unášený větrem. Tyto částice mají velikost přibližně 10 µm. 

Nejvýznamnějším antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, hlavně v automobilových motorech a 

elektrárnách a další vysokoteplotní procesy, jako je tavení rud a kovů nebo svařování. Tyto procesy 

produkují částice o velikosti kolem 20 nm. Aerosol může také vznikat odnosem částic větrem ze stavebních 

ploch nebo v důsledku odstranění vegetačního pokryvu z půdy. Dalším zdrojem mohou být zemědělské 

operace, nezpevněné cesty, těžební činnost a další procesy (např. výroba a použití cementu a vápna).  

Z ovzduší se aerosol dostává do ostatních složek životního prostředí pomocí suché nebo mokré 

atmosférické depozice. V principu platí, že čím menší průměr částice má, tím déle zůstane v ovzduší. 

Částice o velikosti přes 10 µm sedimentují na zemský povrch v průběhu několika hodin, zatímco částice 

nejjemnější (menší než 1 µm) mohou v atmosféře setrvávat týdny než jsou mokrou depozicí odstraněny. 

Aerosol může působit na organismy mechanicky zaprášením. Zaprášení listů rostlin snižuje jejich aktivní 

plochu, u živočichů prach vstupuje do dýchacích cest. Dalším problémem je toxické působení látek 

obsažených v aerosolu. 
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Částice atmosférického aerosolu se usazují v dýchacích cestách člověka. Místo záchytu závisí na jejich 

velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než 10 

µm (PM10) se mohou usazovat v průduškách a způsobovat zdravotní problémy. Částice menší než 1 µm 

mohou vstupovat přímo do plicních sklípků, proto jsou tyto částice nejnebezpečnější. Částice navíc často 

obsahují adsorbované karcinogenní sloučeniny.  

Inhalace PM10 poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. Dlouhodobá expozice snižuje délku dožití 

a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Může způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní choroby. 

Toxicky působí chemické látky obsažené v aerosolu (sírany, amonné ionty…). V důsledku adsorpce 

organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice PM10 způsobovat rakovinu plic. 

Oxid siřičitý (SO2) 

Oxidy síry působí nepříznivě na sliznice a při dlouhodobějším účinku jsou 

příčinou chorob dýchacích cest. Přímým toxickým účinkem se projevují též na 

rostlinách, kde při vysokých koncentracích dochází k poškozování rostlin a to 

zejména v období růstu. Dalším problémem je adsorbce SO2 a SO3 na 

aerosolových částicích, kdy při depozici dochází k překyselování půdy a 

následnému poškozování rostlin. 

Oxid siřičitý může způsobovat širokou škálu negativních dopadů jak na životní prostředí, tak na zdraví 

člověka. Během určité doby v ovzduší přechází fotochemickou nebo katalytickou reakcí na oxid sírový, 

který je hydratován vzdušnou vlhkostí na aerosol kyseliny sírové. Rychlost oxidace závisí na povětrnostních 

podmínkách, teplotě, slunečním svitu, přítomnosti katalyzujících částic atd. Běžně se během jedné hodiny 

odstraní 0,1 až 2% přítomného SO2. Kyselina sírová může reagovat s alkalickými částicemi prašného 

aerosolu za vzniku síranů. Sírany se postupně usazují na zemský povrch nebo jsou z ovzduší vymývány 

srážkami. Při nedostatku alkalických částic v ovzduší dochází k okyselení srážkových vod až na pH < 4. 

Tímto způsobem oxidy síry společně s oxidy dusíku tvoří takzvané kyselé deště. Ty pak mohou být větrem 

transportovány na velké vzdálenosti a způsobit značná poškození lesních porostů i průmyslových plodin, 

uvolňují z půdy kovové ionty, poškozují mikroorganismy, znehodnocují vodu a mohou způsobit úhyn ryb.  

Při běžných koncentracích kolem 0,1 mg/m3 oxid siřičitý dráždí oči a horní cesty dýchací. Při koncentraci 

0,25 mg/m3 dochází ke zvýšení respirační nemocnosti u citlivých dospělých i dětí. Koncentrace 

0,5 mg/m3 vede k vzestupu úmrtnosti u starých chronicky nemocných lidí. Významně ohroženou skupinou 

lidí jsou především astmatici, kteří bývají na působení oxidů síry velmi citliví.  

Při kontaktu s vyššími koncentracemi oxidu siřičitého (SO2) dochází u exponované osoby zejména 

k poškození očí, poškození dýchacích orgánů (kašlání, ztížení dechu) a při velmi vysokých koncentracích k 

tvorbě tekutiny v plicích (edém). 

Oxidy dusíku (NOx) 

Nejvýznamnější z oxidů dusíku je oxid dusičitý (NO2) – dráždivý plyn 

částečně pohlcovaný hlenem dýchacích cest. Při vdechování může být 

pohlcován z 80 – 90%, v závislosti na dýchání nosem nebo ústy. Protože 

není příliš rozpustný ve vodě, horní cesty dýchací ho zadrží jen relativně 

malé množství. Nejvýznamnějším zdrojem emisí oxidů dusíku je doprava, 

jak uvádí obrázek.  

Po vdechnutí může být NO2  vysledován v krvi nebo v moči ve formě 

dusitanů a dusičnanů. V plicích sahá škála nepříznivých účinků NO2 od 

mírně zánětlivých reakcí ve sliznici dýchacích cest přes záněty průdušek a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfur-dioxide-3D-vdW.png
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plic při nízkých koncentracích až po akutní otok plic při vysokých koncentracích. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) doporučuje, aby nebyly překročeny hladiny 400 μg/m3 po dobu 1 hodiny a 150 μg/m3 

po dobu 24 hodin. V ČR je imisní limit NOx (vyjádřených jako NO2) pro hodinový průměr stanoven na 200 

μg/m3 a pro celoroční průměr na 40 μg/m3. 

Vysoké koncentrace oxidů dusíku působí negativně na rostliny. Oxidy dusíku společně s oxidy síry tvoří 

kyselé deště, které poškozují živé rostliny a půdu. Vdechování vysokých koncentrací oxidů dusíku může 

vážně ohrozit zdraví člověka. Celkově lze tedy na základě shrnutí jejich negativních působení konstatovat, 

že jsou to látky se širokým spektrem negativních dopadů jak zdravotních, tak především dopadů na 

globální ekosystém.  

Oxid uhelnatý (CO) 

Oxid uhelnatý (CO) vzniká jako produkt nedokonalého hoření, je rychle 

absorbován v plicích a přechází do krve, kde se váže na hemoglobin za vzniku 

karboxyhemoglobinu (COHb) a tím blokuje okysličování krve. Míra vstřebávání je 

závislá zejména na jeho koncentraci, intenzitě fyzické námahy, tělesné velikosti, 

stavu plic a atmosférickém tlaku. Běžná koncentrace COHb je přibližně 1%, u 

kuřáků podíl karboxyhemoglobinu může dosáhnout až 7%. 

Hlavní negativní efekt CO spočívá ve snížení přísunu kyslíku ke tkáním. Z tohoto důvodu jsou nejvyšší 

zdravotní rizika pro orgány závislé na vydatném zásobování kyslíkem – to znamená srdce a mozek. Klasické 

příznaky otravy CO jsou bolesti hlavy a závrať. Srdeční obtíže a malátnost. Při hladině COHb nad 40% je 

značné riziko komatu a smrti.  

3.8.3. Stručná charakteristika doplňkových škodlivin  

Kadmium (Cd): 

Kadmium  je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové 

ochraně jiných kovů před korozí. Vzhledem k jeho toxicitě je jeho praktické využití omezováno na 

nejnutnější minimum. Díky prokázané toxicitě kadmia převládá v současné době tendence k jeho 

nahrazování jinými kovy všude tam, kde je to technicky a ekonomicky možné. 

Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně 

negativní, jedná o mimořádně kumulativní jed. Přijaté kadmium se z organizmu vylučuje jen velmi 

pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech. 

Bylo prokázáno, že kadmium může v ledvinách setrvat až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě 

kadmiem nejvíce ohroženy. 

Do organismu se kadmium dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin jsou rizikovým 

faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány kadmiem při svém 

růstu. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na kadmiem kontaminované půdě. 

Rtuť (Hg): 

Rtuť je těžký, toxický kovový prvek. Slouží jako součást slitin (amalgámů) a jako náplň různých přístrojů 

(teploměry, barometry). Je jediným z kovových prvků, který je za normálních podmínek kapalný. 

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní. Je 

kumulativním jedem, stejně jako podobně se chovající kadmium. Z organismu se vylučuje jen velmi 

pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carbon-monoxide-3D-vdW.png
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slezině. Bylo prokázáno, že rtuť může v ledvinách setrvat až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě 

rtutí nejvíce ohroženy. 

Projevy chronické otravy bývají často nespecifické – od studených končetin, vypadávání vlasů, přes 

zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako např. chudokrevnost, 

léčbě odporující chronická candidóza, revmatické choroby či onemocnění ledvin. Při jednorázové vysoké 

dávce rtuti se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení. 

Do organismu se rtuť dostává především dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin jsou rizikovým 

faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány rtutí při svém růstu. 

Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na půdě zamořené rtuťnatými sloučeninami ať již z 

průmyslových zdrojů nebo nevhodně použitými přípravky k hubení zemědělských škůdců. 

Elementární rtuť je zdraví člověka nebezpečná zejména v případě vdechování jejích par. I proto se 

doporučuje přechovávat v laboratoři rtuť, kterou nelze uzavřít do utěsněné nádoby (např. polarografické 

rezervoáry), překrytou vrstvou destilované vody. Kritickým orgánem při akutním vystavení parám rtuti 

jsou plíce. Vzniká erozivní bonchitida a postižený člověk může dokonce zemřít na respirační selhání. 

Poškození dýchacího ústrojí mohou být provázeny také příznaky poškození centrálního nervového 

systému. [10] Páry elementární rtuti totiž snadno pronikají do nervové soustavy za hematoencefalickou 

bariéru díky své rozpustnosti v tucích. Proto také vyškolení odborníci větší množství rozlité rtuti odstraňují 

v protichemických oblecích vybavených dýchacími přístroji. 

Zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti, které se mohou snadno dostat do živých tkání a 

to například i pouhým stykem s pokožkou. Tyto sloučeniny se mohou dostávat do životního prostředí např. 

rozkladem různých organických sloučenin s obsahem rtuti nebo i metabolickými pochody mikroorganizmů 

při styku s rtutí. Nejčastěji uváděným příkladem je dimethylrtuť, (CH3)-Hg-(CH3), kde je jako smrtelná 

dávka pro dospělého člověka uváděno již 0,1 ml této kapalné substance. 

Chlorovodík - HCl: 

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku. S vodou tvoří roztok 

nazývaný kyselina chlorovodíková. Za běžných podmínek se jedná o bezbarvý plyn, který při kontaktu se 

vzdušnou vlhkostí tvoří bílý aerosol kyseliny chlorovodíkové. Chlorovodík a kyselina chlorovodíková jsou 

průmyslově významné látky. 

Při vdechování do plic reaguje s vodou v nich obsažené na velice silnou kyselinu chlorovodíkovu. Jedná se 

tedy o podobnou bojovou látku jako plynný chlor. I výpary tvoří se vzdušnou vlhkostí vysoce žíravý a 

extrémně korozivní aerosol malých kapek kyseliny chlorovodíkové. 

Fluorovodík  - HF: 

Fluorovodík, systematicky fluoran, je za normální teploty bezbarvý, jedovatý 

plyn. Vzniká přímým slučováním vodíku s fluorem. Průmyslově se vyrábí 

rozkladem minerálu fluoritu (kazivce) (fluoridu vápenatého) kyselinou sírovou 

za vysoké teploty (okolo 250 °C):  

Snadno se rozpouští ve vodě na bezbarvý, silně žíravý roztok kyseliny 

fluorovodíkové. Fluorovodík je silně žíravý a při styku s kůží nebo sliznicemi 

působí velmi bolestivé a špatně se hojící rány. Leptá sklo. 
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PCDD/F: 

Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany jsou chemické 

sloučeniny obsahující ve svých molekulách atomy uhlíku, vodíku, 

kyslíku a chloru. Je možné identifikovat stovky různých struktur 

těchto látek. Některé z nich jsou vysoce toxické již při nízkých 

koncentracích. Jako zástupce této široké skupiny bude pro tento 

text vybrán 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin označovaný 

zkráceně 2,3,7,8,-TCDD (na obrázku). Jedná se o jednu z 

nejnebezpečnějších látek této skupiny a dokonce chemických látek 

vůbec.  

2,3,7,8,-TCDD se do organizmu může dostávat nejrůznějšími způsoby: vdechnutím prachu, v potravě nebo 

pokožkou. Ve vysokých koncentracích způsobuje dioxin záněty kůže (alergická dermatitida, chlorakné), při 

vdechnutí vyvolává záněty sliznic a plicní tkáně, což může končit i smrtí. Dalšími nejvíce postiženými 

orgány jsou oči, játra a ledviny. Smrtná dávka u krys LD50 při podání v potravě je pouhých 20 μg/kg. 

I při dlouhodobé expozici dioxinem v menší koncentraci (při nižších dávkách) dochází k řadě typických 

příznaků/následků: Pigmentové poruchy (např. zmnožení pigmentových skvrn), cévní poruchy, 

ateroskleróza, zvýšení krevního tlaku, urychlení stárnutí (zejména díky poškození genetického aparátu 

buňky), hormonální poruchy, poruchy plodnosti (narušení reprodukčních funkcí), poruchy imunity; dioxin 

působí karcinogenně, teratogenně, mutagenně a hepatotoxicky, dochází k narušení nervů, postižení očí, 

jater a ledvin. 

Arsen (As): 

Arsen (někdy se používá též název Arzén) je toxický polokovový prvek. Jeho současné uplatnění se nachází 

v oblasti metalurgie jako součást speciálních slitin a v polovodičovém průmyslu.Arsen je v zemské kůře 

značně vzácným prvkem. Průměrný obsah činí pouze 2 – 5 ppm (mg/kg). V horninách se vyskytuje jako 

příměs v rudách niklu, kobaltu, antimonu, stříbra, zlata a železa a bývá obsažen jako stopová příměs v 

mnoha ložiscích uhlí. 

Přestože je arsen znám jako jedovatý prvek, kovový arsen je netoxický. V organismu je však metabolizován 

na toxické látky, nejčastěji na oxid arsenitý. 
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3.8.4. Imisní limity  

Rozptylová studie je vypočtena pro koncentrace škodlivin vyjmenovaných výše. Imisní limity pro tyto 

škodliviny a příslušné typy koncentrací jsou uvedeny v příloze č.1 k zákonu č.201/2012 Sb.  

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení 

Tabulka 15 - Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

Znečišťující látka Doba průměrování  Imisní limit  Max. počet překročení 

Oxid siřičitý 
1 hodina 350 µg.m-3 24 

24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid dusičitý 
1 hodina 200 µg.m-3 18 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní 

osmihodinový průměr 1) 
10 mg.m-3 0 

Částice PM10 
24 hodin 50 µg.m-3 35 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 

Částice PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg.m-3 0 
 

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 

klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový 

průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během 

periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu 

od 16:00 do 24:00 hodin.  

Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

Tabulka 16 - Imisní limity celkový znečišťující látky v částicích PM10 

Znečišťující látka Doba průměrování  Imisní limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 

3.8.5. Způsob výpočtu imisní zátěže vlivem PM10 resp. PM2,5 a NO2 

Pro výpočet imisní zátěže byla využita aktualizovaná metodika určená pro zpracování rozptylových studií 

zveřejněná na stránkách MŽP. Jedná se o přílohu č.2 k metodickému pokynu pro zpracování rozptylových 

studií s názvem „Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých 

znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx“. Toto bylo publikovaného ve věstníku MŽP 8/2013. 

Podíly PM10 a PM2,5 v emisích TZL  

Pro podíl prašných částic frakce PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL se uvažovalo s těmito hodnotami:  

 Podíl PM10 v emisích TZL: 85 % 

 Podíl PM2,5 v emisích TZL: 60 % 

Jedná se o podíly těchto frakcí v emisích TZL při použití tkaninového odlučovače jako koncového stupně 

čištění spalin.  
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Podíl emisí NO2 v NOx  

Citace výše uvedené metodiky je následující:  

„Výsledky měření emisí se vyjadřují v NOx (jako NO2). Emisní limity jsou stanoveny pro NOx. Imisní limity 

jsou naproti tomu v některých případech stanoveny přímo pro NO2 a z toho důvodu je nutná znalost 

poměru NO a NO2, v jakém je směs NOx vypouštěna do ovzduší. 

Vstupem do výpočtu rozptylové studie jsou emise NOx i NO2. Pokud nejsou tyto emise známy z měření, 

použijí se u spalovacích zařízení hodnoty dle tabulek z metodiky. V případě, že nelze zdroj zařadit do 

uvedených kategorií, použije se pro výpočet pětiprocentní podíl emisí NO2 a devadesátipěti procentní podíl 

emisí NO v NOx. 

Následující tabulka je převzata z metodiky.  

Tabulka 17 - Podíl emisí NO2 v NOx u spalovacích stacionárních zdrojů 

 

V tomto případě se tedy jedná o kotle na tuhá paliva resp. K6 na zemní plyn, byl proto použit tento podíl 

emisí NO a NO2 v celkových emisích NOx.  

Podíl NO v emisích NOx:     95  % 

Podíl NO2 v emisích NOx:    5  % 

Dále byla využita možnost výpočtu transformace NO na NO2, kterou je možné zvolit přímo ve výpočtovém 

programu. Tato metodika zajišťuje výsledné nepodhodnocení vznikající imisní zátěže vlivem oxidu 

dusičitého.  

3.8.6. RBC koncentrace dle US EPA  

Následující přehled uvádí tzv. RBC koncentrace dle US EPA. Jedná se o mezní koncentrace škodlivin 

v ovzduší dle tohoto amerického vládního úřadu. Jsou zde uvedeny proto, protože pro tyto škodliviny není 

stanoven zákonný imisní limit dle české legislativy.  

 Rtuť:  310  ng/m3   

 HCl:    21 µg/m3   

 HF:    15 µg/m3   

 PCDD/F:   64 fg/m3  (RBC koncentrace dle US EPA pro 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin) 

3.9. Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě 

3.9.1. Pětileté průměry 

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 1 x 1 km 

a průměrné hodnoty imisních koncentrací v letech 2014 až 2018. Pro příklad je na následujícím obrázku 

uvedeno vyobrazení pětiletých průměrů ročních koncentrací PM10 ve městě Kolín.  
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Obrázek 5 - Pětileté průměry - průměrné roční koncentrace PM10 v období 2013 až 2017 

  

V ploše zvoleného zájmového území pak lze na základě těchto čtverců pro každý výše popsaný referenční 

bod stanovit hodnotu imisního pozadí. V následující tabulce je uveden rozptyl hodnot (minimum a 

maximum) a také průměr pro celou zájmovou lokalitu s rozměry 4 500 x 5 000 m. Toto je provedeno pro 

všechny sledované škodliviny, které jsou na serveru www.chmi.cz dostupné a pro tuto studii relevantní. 

Doby průměrování odpovídají stanoveným imisním limitům.  

Tabulka 18 – 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 přehledu je zřejmé, že imisní limity pro sledované škodliviny nejsou v lokalitě Kolína překračovány. 

  

Veolia Energie Kolín, a.s. - Elektrárna Kolín 

http://www.chmi.cz/
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3.9.2. Maximální hodinové imisní koncentrace NO2 

Z výše uvedených čtverců není možné vyčíst údaje o hodinových maximech NO2. Imisní pozadí z pohledu 

maximálních hodinových hodnot NO2 bylo stanoveno 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.  

Výše uvedené stanovení je pak aplikováno na každý referenční bod a to podle jeho průměrné roční 

koncentrace ze čtverců ČHMÚ a tím známého poměru ke stanici Rožďalovice. Takto stanovená hodnota je 

dále považována za imisní pozadí z pohledu hodinových koncentrací NO2 pro každý referenční bod. Je 

přitom zapotřebí ji brát jako informativní, neboť ve skutečnosti je závislá na řadě dalších místních 

podmínek přímo v místě záměru, jako je například intenzita dopravy apod.  

Porovnání s 19. nejvyšší měřenou hodnotou je prováděno proto, že imisní limit pro koncentrace NO2 smí 

být překročen 18 x ročně.  

3.9.3. Maximální hodinové imisní koncentrace SO2 

Z výše uvedených čtverců není možné vyčíst údaje o hodinových maximech SO2. Imisní pozadí z pohledu 

maximálních hodinových hodnot SO2 bylo stanoveno 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.  

Výše uvedené stanovení je pak aplikováno na každý referenční bod a to podle jeho 4. nejvyšší denní 

koncentrace ze čtverců ČHMÚ a tím známého poměru ke stanici Rožďalovice. Takto stanovená hodnota je 

dále považována za imisní pozadí z pohledu hodinových koncentrací SO2 pro každý referenční bod. Je 

přitom zapotřebí ji brát jako informativní, neboť ve skutečnosti je závislá na řadě dalších místních 

podmínek přímo v místě záměru, jako je například poloha místních lokálních zdrojů SO2 apod.  

Porovnání s 25. nejvyšší měřenou hodnotou je prováděno proto, že imisní limit pro hodinové koncentrace 

SO2 smí být překročen 24 x ročně.  
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3.9.4. Maximální 8-hodinové 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. 

3.9.5. Imisní pozadí z pohledu rtuti 

Monitoring rtuti v okolním ovzduší se běžně neprovádí. Proto není ani možné poskytnout stejně relevantní 

údaje jako pro oxid dusičitý. Následující údaje jsou převzaty z grafické ročenky vydávané pravidelně ČHMÚ 

– v tomto případě z ročenky za rok 2015, kde lze nalézt poslední údaje o koncentracích rtuti v okolním 

ovzduší.  

Rtuť (Hg) je persistentní toxický polutant, který se do ovzduší dostává jak z přírodních, tak antropogenních 

zdrojů. Atmosféra má v koloběhu rtuti zásadní význam. Celková plynná rtuť má poměrně dlouhou dobu 

setrvání v atmosféře (6 až 12 měsíců) a její pozaďové koncentrace jsou i v hemisférickém měřítku relativně 

konstantní, přičemž na severní polokouli jsou znatelně vyšší než na jižní, což reflektuje jak historické, tak 

současné trendy emisí (UN-ECE 2010). 

Aktuální výsledky monitoringu a výzkumu chování rtuti v atmosféře ukazují, že relativně vysoké 

koncentrace jsou měřeny i ve volné troposféře. Rtuť má mimořádně vysoký potenciál pro dálkový až 

hemisférický transport, což mimo jiné dokazují výsledky měření v polárních regionech (UN-ECE 2010). 

Jediné pravidelné dlouhodobé měření celkové plynné rtuti v ČR je realizováno na Observatoři Košetice 

(OBK). Manuální měření bylo zahájeno v roce 2006 podle metodických pokynů EMEP s týdenní frekvencí 

odběrů (NILU 1995). Výsledky měření jsou pravidelně reportovány do databáze EMEP, frekvence měření 

ale neumožňovala dosažení potřebného množství dat pro výpočet ročních průměrů dle národní legislativy. 

V roce 2013 byl monitoring a výzkum atmosférické rtuti na regionální úrovni ČR výrazně rozšířen v rámci 

projektu CzechGlobe, realizovaného Centrem výzkumu globální změny AV ČR. Kontinuální měření se 

provádí automatickým dvoukanálovým analyzátorem (Tekran Model 2537B, Tekran Inc., Toronto, 

Kanada), který je téměř výhradně používán pro dlouhodobý on-line monitoring atmosférické rtuti v 

mezinárodních sítích. K dispozici jsou hodinové koncentrace. V první polovině roku 2013 byla manuální a 

automatická měření realizována současně a byla zjištěna velmi dobrá korelace obou měření. Kromě EMEP 

je od roku 2013 měření rtuti součástí globální sítě GMOS. Cílem je založit a provozovat celosvětovou 

monitorovací síť zaměřenou na monitoring atmosférické rtuti. Součástí GMOS jsou vedle pozemních 

měření rovněž výsledky získané v rámci experimentálních lodních (oceány) a letových (volná troposféra) 

měření. 

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 v 

severní hemisféře (mezi 1,5 až 1,7 ng/m3). Ve sledovaném období nebyl detekován žádný trend a ani 

meziroční variabilita nevykazuje sezonní rozdíly. Hodnota 1,57 ng/m3 je dále považována za imisní pozadí.  

Dlouhodobý monitoring je realizován globálně v rámci mezinárodních programů EMEP, GAW a GMOS a 

některých národních monitorovacích sítí (známá je např. kanadská národní síť). Z analýzy delších datových 

řad vyplývá, že v posledních dvaceti letech na severní polokouli pozaďové koncentrace mírně, ale 
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kontinuálně klesají (Weigelt et al. 2015, Cole et al. 2013, Sprovieri et al. 2010). Regionální rozdíly v 

evropském kontextu nejsou významné. 

Tabulka 19 - Roční chod průměrných měsíčních koncentrací rtuti na stanici Košetice 

 

3.9.6. Imisní pozadí z pohledu HCl, HF a PCDD/F 

Monitoring těchto škodlivin v ovzduší se neprovádí. Hodnoty imisního pozadí není možné relevantně 

stanovit. Vypočtené hodnoty jsou tak porovnávány informativně s výše uvedenými RBC koncentracemi dle 

US-EPA.  

4. Výsledky rozptylové studie  

4.1. Způsob vyhodnocení rozptylové studie  

Z hlediska základních škodlivin bylo účelem této studie kvantifikovat míru doplňkové imisní zátěže 

způsobené provozem EKO ve stávajícím stavu (reálné emise přepočtené na nižší výrobu tepla) a posoudit 

změny ve kvalitě ovzduší, které způsobí výše popsaný záměr s názvem „EKOLOGIZACE ZDROJE 

ELEKTRÁRNA KOLÍN A ZMĚNA PALIVOVÉHO MIXU (KONCEPCE IIIB ŘEŠENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU 

ENERGETICKÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN)“. V souvislosti s tímto dojde k uplatněním limitů dle závěrů 

o BAT pro velká spalovací zařízení a také pro spalování odpadů. Cílem rozptylové studie je vyhodnocení 

vlivu těchto změn na imisní zátěž v lokalitě zdroje a jeho okolí.   

Z hlediska doplňkových škodlivin, které nebyly ve stávajícím stavu modelovány, je pak porovnání 

provedeno mírně odlišně. Modelován je pouze vliv provozu zdroje ve výhledovém stavu a výsledky jsou 

pak porovnávány s hodnotami imisního pozadí a imisního limitu, přičemž je hodnocena velikost a 

významnost provozu EKO vzhledem k těmto absolutním hodnotám při spalování daného množství 

jednotlivých paliv v budoucnu. 

Výpočet rozptylové studie byl pro krátkodobé (hodinové, osmihodinové, denní) hodnoty proveden pro 

nejméně příznivé rozptylové podmínky a pro současně maximální emise z hodnoceného zdroje (výpočet 

na jmenovitém výkon zdroje). K souběhu těchto jevů bude pravděpodobně docházet jen zřídka. V praxi to 

znamená, že skutečné doplňkové imisní koncentrace budou pravděpodobně nižší než dále popisované 

doplňkové imisní koncentrace vypočtené rozptylovým modelem. Četnost výskytu těchto vypočtených 

maximálních koncentrací bude velmi nízká nebo se tyto koncentrace nevyskytnou vůbec. 

4.2. Tabulkové vyhodnocení – základní škodliviny 

4.2.1. Referenční body v pravidelné síti 

Tabulky výsledků jsou, s ohledem na velký počet referenčních bodů, uloženy u autorů rozptylové studie. 

O velikosti doplňkových koncentrací po celé ploše zájmového území podávají poměrně přesný obraz 

izolinie doplňkových imisních koncentrací sledovaných látek. Izolinie jsou vypočteny ve výšce 1 metr nad 

terénem (přibližná výška tzv. „dýchací zóny“) a jsou uvedeny v přílohách této zprávy. 
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4.2.2. Individuálně volené referenční body (IRB) 

Následující tabulky uvádí vypočtené hodnoty doplňkových imisních koncentrací sledovaných škodlivin ve 

všech individuálně zvolených referenčních bodech v chráněné zástavbě. Jsou uvedeny tabulky pro všechny 

relevantní typy koncentrací. Význam sloupců v hodnotících tabulkách je následující:  

Sloupec 1: Označení individuálně voleného referenčního bodu 

Sloupec 2:  Absolutní hodnota stávajícího imisního pozadí (stávající imisní zátěž) 

Sloupec 3:  Vypočtená hodnota doplňkové imisní zátěže vlivem spalovacích zdrojů v původním stavu 

Sloupec 4:  Vypočtená hodnota doplňkové imisní zátěže vlivem spalovacích zdrojů ve finálním stavu  

Sloupec 5: Absolutní hodnota navýšení/snížení celkové imisní zátěže v referenčním bodě. O kolik 

µg/m3 naroste/poklesne celková imisní zátěž v referenčním bodě (snížení je označeno 

znaménkem „mínus“) 

Sloupec 6: Relativní hodnota navýšení/snížení celkové imisní zátěže v referenčním bodě. O kolik 

procent naroste/poklesne celková imisní zátěž v referenčním bodě (snížení je označeno 

znaménkem „mínus“) 

Sloupec 7: Podíl vypočtené změny imisní zátěže v referenčním bodě na velikosti imisního limitu 
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Suspendované částice frakce PM10 

Tabulka 20 - Vypočtené maximální denní doplňkové imisní koncentrace PM10  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená maximální 
denní doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 39,8 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 

IRB2 39,8 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 

IRB3 39,8 0,000 0,040 0,040 0,10 0,08 

IRB4 39,8 0,190 1,820 1,630 4,10 3,26 

IRB5 39,8 1,284 3,073 1,789 4,50 3,58 

IRB6 39,8 0,769 1,068 0,299 0,75 0,60 

IRB7 39,7 1,729 1,779 0,050 0,13 0,10 

IRB8 39,8 1,837 2,976 1,139 2,86 2,28 

IRB9 39,8 0,000 0,067 0,067 0,17 0,13 

IRB10 39,8 1,052 3,049 1,998 5,02 4,00 

IRB11 39,8 1,669 2,688 1,020 2,56 2,04 

IRB12 39,8 2,062 2,034 -0,028 -0,07 -0,06 

IRB13 39,6 1,008 1,412 0,404 1,02 0,81 

IRB14 39,3 1,545 3,788 2,243 5,71 4,49 

IRB15 39,3 1,106 1,465 0,360 0,92 0,72 

IRB16 38,8 0,928 1,530 0,602 1,55 1,20 

IRB17 38,8 1,092 1,849 0,757 1,95 1,51 

IRB18 39,7 1,805 1,879 0,074 0,19 0,15 
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Tabulka 21 - Vypočtené průměrné roční doplňkové imisní koncentrace PM10  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená průměrná 
roční doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 23,2 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 

IRB2 23,2 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 

IRB3 23,2 0,0000 0,0004 0,0004 0,002 0,001 

IRB4 23,2 0,0009 0,0186 0,0177 0,076 0,044 

IRB5 23,2 0,0063 0,0247 0,0185 0,080 0,046 

IRB6 23,2 0,0045 0,0105 0,0060 0,026 0,015 

IRB7 22,9 0,0123 0,0227 0,0104 0,045 0,026 

IRB8 23,2 0,0142 0,0359 0,0218 0,094 0,054 

IRB9 23,2 0,0000 0,0002 0,0002 0,001 0,001 

IRB10 23,2 0,0078 0,0296 0,0218 0,094 0,054 

IRB11 23,2 0,0089 0,0195 0,0106 0,046 0,026 

IRB12 23,2 0,0105 0,0160 0,0056 0,024 0,014 

IRB13 23,0 0,0066 0,0117 0,0051 0,022 0,013 

IRB14 22,9 0,0072 0,0130 0,0057 0,025 0,014 

IRB15 22,9 0,0044 0,0072 0,0027 0,012 0,007 

IRB16 22,7 0,0035 0,0053 0,0018 0,008 0,004 

IRB17 22,7 0,0040 0,0061 0,0021 0,009 0,005 

IRB18 23,1 0,0066 0,0099 0,0033 0,014 0,008 
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Suspendované částice frakce PM2,5 

Tabulka 22 - Vypočtené průměrné roční doplňkové imisní koncentrace PM2,5  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená průměrná 
roční doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 17,7 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 

IRB2 17,7 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 

IRB3 17,7 0,0000 0,0002 0,0002 0,001 0,001 

IRB4 17,7 0,0006 0,0130 0,0125 0,070 0,031 

IRB5 17,7 0,0040 0,0172 0,0132 0,075 0,033 

IRB6 17,6 0,0029 0,0073 0,0044 0,025 0,011 

IRB7 17,3 0,0080 0,0159 0,0079 0,046 0,020 

IRB8 17,6 0,0090 0,0249 0,0159 0,090 0,040 

IRB9 17,7 0,0000 0,0002 0,0002 0,001 0,000 

IRB10 17,6 0,0049 0,0205 0,0156 0,089 0,039 

IRB11 17,6 0,0056 0,0136 0,0080 0,045 0,020 

IRB12 17,6 0,0067 0,0112 0,0044 0,025 0,011 

IRB13 17,5 0,0042 0,0081 0,0039 0,022 0,010 

IRB14 17,4 0,0046 0,0088 0,0042 0,024 0,010 

IRB15 17,4 0,0028 0,0049 0,0021 0,012 0,005 

IRB16 17,2 0,0022 0,0036 0,0014 0,008 0,004 

IRB17 17,2 0,0025 0,0042 0,0016 0,010 0,004 

IRB18 17,6 0,0042 0,0067 0,0025 0,014 0,006 
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Oxid siřičitý (SO2) 

Tabulka 23 - Vypočtené maximální hodinové doplňkové imisní koncentrace SO2  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená maximální 
hodinová doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IRB2 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IRB3 25,3 0,0 0,9 0,8 3,3 0,2 

IRB4 25,3 24,1 42,8 18,7 73,9 5,3 

IRB5 25,3 178,8 71,3 -107,5 -425,6 -30,7 

IRB6 24,4 107,5 23,9 -83,5 -341,9 -23,9 

IRB7 24,6 221,1 40,5 -180,6 -734,4 -51,6 

IRB8 24,6 235,2 65,9 -169,3 -688,5 -48,4 

IRB9 25,3 0,0 1,4 1,4 5,7 0,4 

IRB10 24,6 150,1 68,6 -81,5 -331,2 -23,3 

IRB11 24,6 218,0 59,8 -158,2 -643,5 -45,2 

IRB12 24,6 259,6 46,4 -213,2 -866,9 -60,9 

IRB13 23,8 139,4 32,5 -106,8 -449,5 -30,5 

IRB14 24,3 206,3 78,4 -128,0 -527,4 -36,6 

IRB15 24,3 151,6 35,1 -116,5 -480,2 -33,3 

IRB16 23,9 128,9 32,7 -96,2 -402,2 -27,5 

IRB17 23,9 149,7 35,8 -113,8 -475,7 -32,5 

IRB18 26,1 234,1 42,1 -192,0 -736,3 -54,9 
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Tabulka 24 - Vypočtené maximální denní doplňkové imisní koncentrace SO2  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená maximální 
denní doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 15,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

IRB2 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IRB3 15,3 0,0 0,6 0,6 4,0 0,5 

IRB4 15,3 17,8 30,2 12,4 81,1 9,9 

IRB5 15,3 118,0 50,3 -67,7 -442,3 -54,1 

IRB6 14,8 72,8 17,7 -55,1 -372,3 -44,1 

IRB7 14,9 163,4 29,7 -133,7 -897,6 -107,0 

IRB8 14,9 168,7 49,0 -119,7 -803,2 -95,7 

IRB9 15,3 0,0 1,1 1,1 7,0 0,9 

IRB10 14,9 94,6 49,7 -44,8 -300,9 -35,9 

IRB11 14,9 153,5 44,5 -109,1 -732,0 -87,3 

IRB12 14,9 193,1 33,9 -159,2 -1068,7 -127,4 

IRB13 14,4 95,5 22,7 -72,8 -505,5 -58,2 

IRB14 14,7 146,0 48,7 -97,3 -662,0 -77,9 

IRB15 14,7 104,7 23,8 -80,9 -550,2 -64,7 

IRB16 14,5 87,9 21,9 -66,0 -455,1 -52,8 

IRB17 14,5 103,4 23,3 -80,1 -552,6 -64,1 

IRB18 15,8 169,8 29,9 -139,9 -885,3 -111,9 
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Oxid dusičitý (NO2) 

Tabulka 25 - Vypočtené maximální hodinové doplňkové imisní koncentrace NO2  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená maximální 
hodinová doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 64,0 0,00 1,15 1,15 1,8 0,6 

IRB2 64,0 0,00 0,30 0,30 0,5 0,2 

IRB3 64,0 0,00 1,18 1,18 1,8 0,6 

IRB4 64,0 0,56 5,91 5,35 8,4 2,7 

IRB5 64,0 6,80 12,28 5,48 8,6 2,7 

IRB6 58,7 13,94 7,24 -6,70 -11,4 -3,3 

IRB7 55,9 15,68 11,74 -3,94 -7,0 -2,0 

IRB8 64,4 10,80 14,10 3,29 5,1 1,6 

IRB9 64,0 0,00 2,42 2,42 3,8 1,2 

IRB10 64,4 5,12 12,48 7,36 11,4 3,7 

IRB11 64,4 9,53 13,50 3,96 6,2 2,0 

IRB12 64,4 15,87 12,79 -3,08 -4,8 -1,5 

IRB13 63,7 16,07 8,24 -7,82 -12,3 -3,9 

IRB14 63,7 18,28 10,76 -7,52 -11,8 -3,8 

IRB15 63,7 16,59 8,60 -7,99 -12,6 -4,0 

IRB16 55,6 15,43 7,88 -7,55 -13,6 -3,8 

IRB17 55,6 16,26 8,45 -7,81 -14,0 -3,9 

IRB18 66,1 17,46 11,37 -6,09 -9,2 -3,0 
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Tabulka 26 - Vypočtené průměrné roční doplňkové imisní koncentrace NO2  

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená průměrná 
roční doplňková 

koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 18,2 0,0000 0,0002 0,0002 0,00 0,00 

IRB2 18,2 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

IRB3 18,2 0,0000 0,0006 0,0006 0,00 0,00 

IRB4 18,2 0,0025 0,0288 0,0262 0,14 0,07 

IRB5 18,2 0,0249 0,0493 0,0243 0,13 0,06 

IRB6 16,7 0,0382 0,0378 -0,0005 0,00 0,00 

IRB7 15,9 0,0754 0,0668 -0,0086 -0,05 -0,02 

IRB8 18,3 0,0669 0,0911 0,0241 0,13 0,06 

IRB9 18,2 0,0000 0,0007 0,0007 0,00 0,00 

IRB10 18,3 0,0318 0,0705 0,0387 0,21 0,10 

IRB11 18,3 0,0427 0,0555 0,0127 0,07 0,03 

IRB12 18,3 0,0639 0,0533 -0,0106 -0,06 -0,03 

IRB13 18,1 0,0637 0,0493 -0,0144 -0,08 -0,04 

IRB14 18,1 0,0577 0,0465 -0,0112 -0,06 -0,03 

IRB15 18,1 0,0431 0,0315 -0,0116 -0,06 -0,03 

IRB16 15,8 0,0361 0,0249 -0,0112 -0,07 -0,03 

IRB17 15,8 0,0384 0,0271 -0,0113 -0,07 -0,03 

IRB18 18,8 0,0467 0,0357 -0,0110 -0,06 -0,03 
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Oxid uhelnatý (CO) 

Tabulka 27 - Vypočtené maximální osmihodinové doplňkové imisní koncentrace CO 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená maximální 
osmihodinová 

doplňková koncentrace 

Absolutní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Relativní 
navýšení/snížení 
stávající imisní 

zátěže 

Podíl 
vypočteného 

navýšení/snížení 
na plnění 

imisního limitu 
Stávající        

stav 
Výhledový 

stav 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 962,5 0,41 0,04 -0,37 -0,04 0,00 

IRB2 962,5 0,25 0,22 -0,02 0,00 0,00 

IRB3 962,5 0,75 18,18 17,44 1,81 0,17 

IRB4 962,5 9,47 70,60 61,13 6,35 0,61 

IRB5 962,5 16,72 59,87 43,15 4,48 0,43 

IRB6 962,5 5,57 17,29 11,72 1,22 0,12 

IRB7 962,5 10,35 22,62 12,27 1,28 0,12 

IRB8 962,5 16,56 44,25 27,70 2,88 0,28 

IRB9 962,5 0,05 20,80 20,75 2,16 0,21 

IRB10 962,5 15,96 54,18 38,22 3,97 0,38 

IRB11 962,5 16,58 39,03 22,45 2,33 0,22 

IRB12 962,5 13,34 27,05 13,71 1,42 0,14 

IRB13 962,5 6,79 26,95 20,15 2,09 0,20 

IRB14 962,5 7,47 51,40 43,93 4,56 0,44 

IRB15 962,5 6,89 29,18 22,28 2,32 0,22 

IRB16 962,5 6,51 27,06 20,55 2,13 0,21 

IRB17 962,5 6,58 29,93 23,35 2,43 0,23 

IRB18 962,5 9,66 34,78 25,12 2,61 0,25 
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4.3. Tabulkové vyhodnocení – doplňkově hodnocené škodliviny  

4.3.1. Referenční body v pravidelné síti 

Tabulky výsledků jsou, s ohledem na velký počet referenčních bodů, uloženy u autorů rozptylové studie. 

O velikosti doplňkových koncentrací po celé ploše zájmového území podávají poměrně přesný obraz 

izolinie doplňkových imisních koncentrací sledovaných látek. Izolinie jsou vypočteny ve výšce 1 metr nad 

terénem (přibližná výška tzv. „dýchací zóny“) a jsou uvedeny v přílohách této zprávy. 

4.3.2. Individuálně volené referenční body (IRB) 

Následující tabulky uvádí vypočtené hodnoty doplňkových imisních koncentrací sledovaných škodlivin ve 

všech individuálně zvolených referenčních bodech v chráněné zástavbě. Jsou uvedeny tabulky pro všechny 

relevantní typy koncentrací. Význam sloupců v hodnotících tabulkách je následující:  

Sloupec 1: Označení individuálně voleného referenčního bodu 

Sloupec 2:  Absolutní hodnota stávajícího imisního pozadí (stávající imisní zátěž) 

Sloupec 3:  Vypočtená hodnota doplňkové imisní zátěže vlivem EKO ve výhledovém stavu  

Sloupec 4: Relativní hodnota navýšení celkové imisní zátěže v referenčním bodě. O kolik procent 

naroste celková imisní zátěž v referenčním bodě 

Sloupec 5: Podíl vypočtené doplňkové imisní koncentrace na imisním limitu, případně jiné mezní 

koncentraci 
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Kadmium  

Tabulka 28 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace kadmia 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 

plnění imisního 
limitu 

ng/m
3
 ng/m

3
 % % 

IRB1 0,4 0,0000 0,00 0,00 

IRB2 0,4 0,0000 0,00 0,00 

IRB3 0,4 0,0004 0,10 0,01 

IRB4 0,4 0,0200 5,00 0,40 

IRB5 0,4 0,0268 6,69 0,54 

IRB6 0,4 0,0121 3,03 0,24 

IRB7 0,4 0,0242 6,04 0,48 

IRB8 0,3 0,0394 13,13 0,79 

IRB9 0,4 0,0003 0,07 0,01 

IRB10 0,3 0,0325 10,84 0,65 

IRB11 0,3 0,0209 6,98 0,42 

IRB12 0,3 0,0174 5,81 0,35 

IRB13 0,4 0,0133 3,31 0,27 

IRB14 0,2 0,0149 7,44 0,30 

IRB15 0,2 0,0080 3,98 0,16 

IRB16 0,2 0,0059 2,95 0,12 

IRB17 0,2 0,0069 3,47 0,14 

IRB18 0,3 0,0113 3,78 0,23 
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Rtuť  

Tabulka 29 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace rtuti 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 
plnění RBC 

koncentrace  

ng/m
3
 ng/m

3
 % % 

IRB1 1,57 0,0000 0,00 0,000 

IRB2 1,57 0,0000 0,00 0,000 

IRB3 1,57 0,0006 0,04 0,000 

IRB4 1,57 0,0304 1,94 0,010 

IRB5 1,57 0,0409 2,61 0,013 

IRB6 1,57 0,0199 1,27 0,006 

IRB7 1,57 0,0368 2,34 0,012 

IRB8 1,57 0,0610 3,88 0,020 

IRB9 1,57 0,0005 0,03 0,000 

IRB10 1,57 0,0503 3,20 0,016 

IRB11 1,57 0,0319 2,03 0,010 

IRB12 1,57 0,0269 1,72 0,009 

IRB13 1,57 0,0210 1,34 0,007 

IRB14 1,57 0,0237 1,51 0,008 

IRB15 1,57 0,0125 0,80 0,004 

IRB16 1,57 0,0092 0,59 0,003 

IRB17 1,57 0,0110 0,70 0,004 

IRB18 1,57 0,0182 1,16 0,006 
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Chlorovodík (HCl) 

Tabulka 30 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace HCl 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 
plnění RBC 

koncentrace  

µg/m
3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 

nest. 

0,0000 

nestanoveno 

0,000 

IRB2 0,0000 0,000 

IRB3 0,0005 0,002 

IRB4 0,0243 0,116 

IRB5 0,0321 0,153 

IRB6 0,0135 0,064 

IRB7 0,0297 0,141 

IRB8 0,0464 0,221 

IRB9 0,0003 0,001 

IRB10 0,0382 0,182 

IRB11 0,0254 0,121 

IRB12 0,0208 0,099 

IRB13 0,0149 0,071 

IRB14 0,0163 0,078 

IRB15 0,0092 0,044 

IRB16 0,0067 0,032 

IRB17 0,0077 0,037 

IRB18 0,0125 0,060 
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Fluorovodík (HF) 

Tabulka 31 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace HF 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 
plnění RBC 

koncentrace  

µg/m
3
 µg/m

3
 % % 

IRB1 

nest. 

0,0000 

nestanoveno 

0,000 

IRB2 0,0000 0,000 

IRB3 0,0001 0,001 

IRB4 0,0067 0,045 

IRB5 0,0088 0,059 

IRB6 0,0037 0,025 

IRB7 0,0081 0,054 

IRB8 0,0127 0,085 

IRB9 0,0001 0,001 

IRB10 0,0105 0,070 

IRB11 0,0070 0,046 

IRB12 0,0057 0,038 

IRB13 0,0041 0,027 

IRB14 0,0045 0,030 

IRB15 0,0025 0,017 

IRB16 0,0018 0,012 

IRB17 0,0021 0,014 

IRB18 0,0034 0,023 
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PCDD/F 

Tabulka 32 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace PCDD/F 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 
plnění RBC 

koncentrace  

fg TEQ/m
3
 fg TEQ/m

3
 % % 

IRB1 

nest. 

0,0000 

nestanoveno 

0,000 

IRB2 0,0000 0,000 

IRB3 0,0011 0,002 

IRB4 0,0575 0,090 

IRB5 0,0760 0,119 

IRB6 0,0321 0,050 

IRB7 0,0704 0,110 

IRB8 0,1100 0,172 

IRB9 0,0007 0,001 

IRB10 0,0904 0,141 

IRB11 0,0601 0,094 

IRB12 0,0494 0,077 

IRB13 0,0356 0,056 

IRB14 0,0387 0,061 

IRB15 0,0218 0,034 

IRB16 0,0160 0,025 

IRB17 0,0184 0,029 

IRB18 0,0297 0,046 
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Těžké kovy a arsen 

Tabulka 33 -Vypočtené doplňkové imisní koncentrace těžkých kovů a arsenu 

Označení 
referenčního 

bodu 

Stávající 
imisní 
pozadí 
(arsen) 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

sumy těžkých 
kovů 

Vypočtená 
průměrná roční 

doplňková 
koncentrace 

arsenu* 

Relativní 
navýšení 

stávající imisní 
zátěže arsenem 

Podíl 
vypočteného 
navýšení na 

plnění imisního 
limitu pro arsen 

ng/m
3
 ng/m

3
 ng/m

3
 % % 

IRB1 1,60 0,000 0,000 0,00 0,00 

IRB2 1,60 0,000 0,000 0,00 0,00 

IRB3 1,60 0,010 0,000 0,02 0,00 

IRB4 1,60 0,494 0,013 0,78 0,21 

IRB5 1,60 0,659 0,017 1,05 0,28 

IRB6 1,50 0,288 0,007 0,49 0,12 

IRB7 1,50 0,599 0,015 1,01 0,25 

IRB8 1,60 0,964 0,024 1,53 0,41 

IRB9 1,60 0,007 0,000 0,01 0,00 

IRB10 1,60 0,795 0,020 1,26 0,34 

IRB11 1,60 0,518 0,013 0,82 0,22 

IRB12 1,60 0,429 0,011 0,68 0,18 

IRB13 1,60 0,319 0,008 0,51 0,14 

IRB14 1,50 0,356 0,009 0,60 0,15 

IRB15 1,50 0,193 0,005 0,33 0,08 

IRB16 1,50 0,143 0,004 0,24 0,06 

IRB17 1,50 0,167 0,004 0,28 0,07 

IRB18 1,50 0,272 0,007 0,46 0,11 

* - Výpočet byl proveden pro sumu těžkých kovů. Pro porovnání s limitem a pozadím byly pak výsledky 

výpočtu přepočteny na obsah arsenu v této sumě podle průměrného obsahu arsenu v čistírenských kalech 

(předáno zadavatelem - viz. diskuse výsledků).  
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4.4. Kartografická interpretace výsledků rozptylového modelu  

Z hodnot vypočtených v pravidelné souřadné síti referenčních bodů byly vykresleny koncentrační izolinie 

ve výšce 1 metr nad terénem (dýchací zóna).  

Jako podkladová mapa je použita základní mapa ČR 1:10 000, kterou poskytuje ČÚZK prostřednictvím 

webové mapové služby. Pro vykreslení byla mapa převedena do měřítka odpovídajícího grafickému 

měřítku uvedenému v každém obrázku. Izolinie jsou vypočteny 1 metr nad povrchem v místě referenčního 

bodu. Izolinie jsou uvedeny v přílohách této rozptylové studie.  

4.4.1. Základní škodliviny  

V případě základních škodlivin byly vykresleny vždy izolinie porovnávající stávající a výhledový stav 

provozu EKO. Konstrukce izolinií byla provedena tak, že v každém referenčním bodě byl proveden rozdíl 

vypočtené doplňkové imisní koncentrace ve výhledovém stavu a stávajícím stavu. Výsledek byl pak 

vykreslen ve formě rozdílových izolinií (snížení/navýšení, které v daném referenčním bodě nastane).  

Izolinie byly vykresleny pro tyto typy koncentrací: 

 Izolinie maximálních denních doplňkových imisních koncentrací PM10 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací PM10 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací PM2,5 

 Izolinie maximálních hodinových doplňkových imisních koncentrací SO2 

 Izolinie maximálních denních doplňkových imisních koncentrací SO2 

 Izolinie maximálních hodinových doplňkových imisních koncentrací NO2 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací NO2 

 Izolinie maximálních 8-hodinových doplňkových imisních koncentrací CO 

Poznámka: Izolinie jsou zobrazeny jako rozdílové – tedy v odečtení stávajícího stavu od stavu výhledového. 

Toto je možné bez obav provádět u průměrných ročních koncentrací. U koncentrací krátkodobého 

charakteru (hodinové) toto není zcela správné, neboť maxima působení zdroje pro tentýž referenční bod 

mohou nastávat při jiných rozptylových podmínkách ve stávajícím a ve výhledovém stavu. V tomto 

případě, kdy emisní toky škodliviny odcházejí jak v původním stavu, tak ve stavu finálním do ovzduší 

stejným komínem je možné tento postup s jistým nadhledem aplikovat i na tyto krátkodobější 

koncentrace.  

4.4.2. Doplňkové škodliviny  

V případě doplňkových škodlivin byly vykresleny vždy izolinie znázorňující doplněk provozu EKO ke 

stávající imisní zátěži (bez odečtení stávajícího stavu) – tedy rovnou vypočtená doplňková imisní 

koncentrace vyvolaná provozem EKO ve výhledovém stavu. Izolinie byly vykresleny pro tyto typy 

koncentrací: 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací kadmia 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací rtuti 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací HCl 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací HF 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací PCDD/F 

 Izolinie průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací arsenu 
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4.5. Hodnoty vypočtených maxim v pravidelné síti referenčních bodů 

Následující tabulka uvádí hodnoty maximálních hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací 

v pravidelné souřadnicové síti mimo individuálně volené referenční body. Jedná se o hodnotu 

maximálního navýšení způsobeného provozem EKO ve výhledovém stavu po provedení změn souvisejících 

s koncepcí IIIb. Polohy těchto maximálních hodnot jsou dobře viditelné z koncentračních izolinií 

uvedených v přílohách této zprávy dle popisu výše.  

Tabulka 34 – Vypočtená maximální navýšení 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 

Poznámka: V případě SO2 a NO2 dochází k navýšení pouze v blízkosti elektrárny z důvodu snížení výšky 

komína. Pro celou další plochu města jsou změny pozitivní, viz. kapitola s diskusí výsledků.  

  



 

strana 57 
 

4.6. Slovní vyhodnocení a komentáře k výsledkům – základní škodliviny 

Pro výpočet rozptylového modelu bylo zvoleno celkem 2364 referenčních bodů (z toho 2346 v pravidelné 

souřadnicové síti a 18 individuálně určených referenčních na fasádách okolní chráněné zástavby). Výše 

uvedené tabulky představují výsledky výpočtu mimo pravidelnou síť bodů v individuálně volených 

referenčních bodech. Následující texty a případně obrázky uvádí vyhodnocení celé akce s názvem 

„EKOLOGIZACE ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN A ZMĚNA PALIVOVÉHO MIXU (KONCEPCE IIIB ŘEŠENÍ 

BUDOUCÍHO PROVOZU ENERGETICKÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN)“ z hlediska jejího vlivu na kvalitu 

ovzduší a také v porovnání se stávajícím imisním pozadím a imisními limity včetně slovního vyhodnocení.  

4.6.1. Suspendované částice frakce PM10 

V porovnání stávajícího a výhledového stavu dojde k celkovému snížení emisí TZL vnášených do ovzduší a 

to v případě zahrnutí nejhoršího možného provozu zdroje ve výhledovém stavu o cca 1,739 tun/rok. Dojde 

ovšem zároveň ke změně výška komína na nových 60 metrů v případě polosuché metody odsíření resp. 70 

metrů v případě mokré vypírky.  

Maximální denní koncentrace PM10 

V případě maximálních denních koncentrací PM10 můžeme konstatovat, že na většině plochy zájmové 

lokality dochází vlivem posuzované akce k navýšení imisní zátěže. Oblast, kde dochází k celkovému 

navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je vidět z následujícího obrázku (červená = navýšení, zelená = 

snížení imisní zátěže). Jedná se o koncentrace ve výšce 1 metr nad terénem. Mapa v plné velikosti je pak 

uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  

Obrázek 6 - Vyhodnocení maximálních denních koncentrací PM10 
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Navýšení imisní zátěže i přes skutečnost, že dochází k celkovému snížení emisí vnášených do ovzduší, je 

způsobeno snížením výšky komína pro odvod spalin (stávající komín = 117 metrů, nový komín = 60 resp. 

70 metrů).  

Největší navýšení můžeme pozorovat v bodě IRB14 (Bytový dům, Bezručova 396, 280 02 Kolín – část obce 

Kolín III), kde může dojít k navýšení o cca 2,243 µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího 

imisního pozadí o cca 5,7 % a podílí se na plnění imisního limitu pro denní koncentrace PM10 podílem o 

velikosti 4,9 %. V ostatních referenčních bodech je navýšení nižší. 

Vypočtené hodnoty navýšení denních koncentrací PM10 se mohou jevit jako relativně vysoké. To je 

způsobeno především principem modelu, který vyčísluje maximální hodnoty denních koncentrací, které 

může provoz zdroje teoreticky způsobit. Reálné hodnoty jsou pak v praxi výrazně nižší (viz. například 

výpočet pro SO2). 

Aby bylo možné vyhodnotit četnost výskytu takto vypočtených denních koncentrací v průběhu roku, 

umožnuje rozptylový model výpočet doby překročení určité mezní předem zadané koncentrace, a to 

v hodinách za rok. Tento postup byl pro denní koncentrace PM10 aplikován a byla zvolena mezní 

koncentrace na úrovni 2 µg/m3. Vypočtená maximální denní koncentrace v nejvíce zasaženém IRB14 ve 

výhledovém stavu byla přitom na úrovni 3,79 µg/m3. 

Výsledkem tohoto modelového postupu je následující konstatování pro nejvíce zasažený bod IRB14: 

 K překročení denní koncentrace vyvolané provozem zdroje EKO ve výhledovém stavu na úrovni 

2 µg/m3 může dojít v tomto bodě jednou za 7 let.  

Je tedy zřejmé, že vypočtené hodnoty maximálních denních koncentrací PM10 je nutno chápat jako 

extrémní hodnoty, které reálně nastanou jen velmi zřídka. Výsledný vliv provozu zdroje na denní 

koncentrace bude reálně výrazně nižší.  

Je zde dobré opět připomenout, že do modelu byly v tomto případě započteny maximální roční emise TZL 

ve výhledovém stavu. Ve skutečnosti budou reálné emise TZL ve výhledovém stavu pravděpodobně nižší. 

Existuje tedy důvodný předpoklad domnívat se, že oblast s navýšením imisní zátěže vlivem snížení komína 

bude výrazně menší, než je vyobrazeno výše, naopak oblast se snížením imisní zátěže bude větší.  

Průměrné roční koncentrace PM10 

V případě průměrných ročních koncentrací PM10 můžeme konstatovat, že prakticky na celé ploše zájmové 

lokality dochází vlivem posuzované akce k navýšení imisní zátěže. Oblast, kde dochází k celkovému 

navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je vidět z následujícího obrázku (červená = navýšení, zelená = 

snížení imisní zátěže). Jedná se o koncentrace ve výšce 1 metr nad terénem. Mapa v plné velikosti je pak 

uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  
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Obrázek 7 - vyhodnocení průměrných ročních koncentrací PM10 

 

Celkově se změny v imisní zátěži vyvolané provedením posuzované akce dají z pohledu ročních 

koncentrací označit za málo významné a zanedbatelné. Největší navýšení můžeme pozorovat v bodě IRB10 

(Bytový dům, Podskalské nábřeží 1352, 280 02 Kolín – Kolín V), kde může dojít k navýšení o cca 0,022 

µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 0,09 % a podílí se na plnění 

imisního limitu pro roční koncentrace PM10 podílem o velikosti 0,05 %. 

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce je z hlediska imisní zátěže vlivem PM10 i přes snížení 

celkových emisí TZL vnášených do ovzduší mírně negativní, což je způsobeno snížením výšky komína. 

Absolutní hodnoty vypočtených imisních koncentrací jsou ovšem zanedbatelné a negativní efekt nebude 

pravděpodobně v reálu pozorovatelný.  

Je zde dobré opět připomenout, že do modelu byly v tomto případě započteny maximální roční emise TZL 

ve výhledovém stavu. Ve skutečnosti budou reálné emise TZL ve výhledovém stavu pravděpodobně nižší. 

Existuje tedy důvodný předpoklad domnívat se, že oblast s navýšením imisní zátěže vlivem snížení komína 

bude výrazně menší, než je vyobrazeno výše, naopak oblast se snížením imisní zátěže bude větší.  
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4.6.2. Suspendované částice frakce PM2,5 

Pro suspendované částice frakce PM2,5 a jejich roční koncentrace se dají vyslovit obdobné závěry jako pro 

suspendované částice frakce PM10. V případě průměrných ročních koncentrací PM2,5 můžeme konstatovat, 

že prakticky na celé ploše zájmové lokality dochází vlivem posuzované akce k navýšení imisní zátěže.  

Celkově se změny v imisní zátěži vyvolané provedením posuzované akce dají z pohledu ročních 

koncentrací označit za málo významné a zanedbatelné. Největší navýšení můžeme pozorovat v bodě IRB8 

(Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – část obce Kolín V), kde může dojít k navýšení o cca 0,016 

µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 0,09 % a podílí se na plnění 

imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5 podílem o velikosti 0,04 %. 

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce je z hlediska imisní zátěže vlivem PM2,5 i přes snížení 

celkových emisí TZL vnášených do ovzduší mírně negativní, což je způsobeno snížením výšky komína. 

Absolutní hodnoty vypočtených imisních koncentrací jsou ovšem zanedbatelné a negativní efekt nebude 

pravděpodobně v reálu pozorovatelný.  

Je zde dobré opět připomenout, že do modelu byly v tomto případě započteny maximální roční emise TZL 

ve výhledovém stavu. Ve skutečnosti budou reálné emise TZL ve výhledovém stavu pravděpodobně nižší. 

Existuje tedy důvodný předpoklad domnívat se, že oblast s navýšením imisní zátěže vlivem snížení komína 

bude výrazně menší, než je vyobrazeno výše, naopak oblast se snížením imisní zátěže bude větší.  

4.6.3. Oxid siřičitý (SO2) 

V porovnání stávajícího a výhledového stavu dojde k celkovému snížení emisí oxidu siřičitého vnášených 

do ovzduší, a to v případě zahrnutí nejhoršího možného provozu zdroje ve výhledovém stavu o cca 

652,3 tun/rok. Dojde ovšem zároveň ke změně výška komína na nových 60 metrů v případě polosuché 

metody odsíření resp. 70 metrů v případě mokré vypírky.  

Maximální hodinové koncentrace SO2 

V případě maximálních hodinových koncentrací SO2 můžeme konstatovat, že na většině plochy zájmové 

lokality dochází vlivem posuzované akce ke snížení imisní zátěže. Oblast, kde dochází k celkovému 

navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je vidět z následujícího obrázku (červená = navýšení, zelená = 

snížení imisní zátěže). Jedná se o koncentrace ve výšce 1 metr nad terénem. Mapa v plné velikosti je pak 

uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  
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Obrázek 8 - Vyhodnocení maximálních hodinových koncentrací SO2 

 

Z obrázku je viditelné, že k navýšení imisní zátěže může dojít pouze v těsném okolí elektrárny. Na celém 

zbytku zájmového území pak dochází k poklesu imisní zátěže – hodinových koncentrací SO2.  

Výsledky modelu jsou v tomto případě pravděpodobně nadhodnocené, a to jak ve stávajícím, tak ve 

výhledovém stavu. O tom svědčí maximální vypočtená hodnota hodinové koncentrace SO2 v bodě IRB12 

na úrovni 259,6 µg/m3 (zatímco imisní pozadí v tomto bodě je výše stanoveno na hodnotu 24,6 µg/m3). 

Výsledky tedy podávají absolutní maxima hodinových imisních koncentrací, které zdroj může teoreticky 

způsobovat.  

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce je pozitivní. Celkové emise oxidu siřičitého vnášené do 

ovzduší se sníží, na velké většině plochy města a v nejvíce osídlených oblastech dojde rovněž ke snížení 

imisní zátěže vlivem oxidu siřičitého – hodinových koncentrací. To je mimo jiné vidět z izolinií uvedených 

v přílohách této studie.  
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Maximální denní koncentrace SO2 

V případě maximálních denních koncentrací SO2 se dají vyslovit obdobné závěry jako pro koncentrace 

maximální hodinové, tedy:  

Na většině plochy zájmové lokality dochází vlivem posuzované akce ke snížení imisní zátěže. Oblast, kde 

dochází k celkovému navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je obdobná jako u maximálních denních 

koncentrací. Mapa v plné velikosti je pak uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  

K navýšení imisní zátěže může dojít pouze v těsném okolí elektrárny. Na celém zbytku zájmového území 

pak dochází k poklesu imisní zátěže – denních koncentrací SO2.  

Výsledky modelu jsou v tomto případě pravděpodobně nadhodnocené, a to jak ve stávajícím, tak ve 

výhledovém stavu. O tom svědčí maximální vypočtená hodnota denní koncentrace SO2 v bodě IRB12 na 

úrovni 193,1 µg/m3 (zatímco imisní pozadí v tomto bodě je výše stanoveno na hodnotu 14,9 µg/m3). 

Výsledky tedy podávají absolutní maxima denních imisních koncentrací, které zdroj může teoreticky 

způsobovat.  

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce je pozitivní. Celkové emise oxidu siřičitého vnášené do 

ovzduší se sníží, na velké většině plochy města a v nejvíce osídlených oblastech dojde rovněž ke snížení 

imisní zátěže vlivem oxidu siřičitého – denních koncentrací. To je mimo jiné vidět z izolinií uvedených 

v přílohách této studie.  

 

4.6.4. Oxid dusičitý (NO2) 

V porovnání stávajícího a výhledového stavu dojde k celkovému snížení emisí oxidů dusíku vnášených do 

ovzduší a to v případě zahrnutí nejhoršího možného provozu zdroje ve výhledovém stavu o cca 

118,1 un/rok. Dojde ovšem zároveň ke změně výška komína na nových 60 metrů v případě polosuché 

metody odsíření resp. 70 metrů v případě mokré vypírky.   

Maximální hodinové koncentrace NO2 

V případě maximálních hodinových koncentrací NO2 můžeme konstatovat, že na většině plochy zájmové 

lokality dochází vlivem posuzované akce ke snížení imisní zátěže. Oblast, kde dochází k celkovému 

navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je vidět z následujícího obrázku (červená = navýšení, zelená = 

snížení imisní zátěže). Jedná se o koncentrace ve výšce 1 metr nad terénem. Mapa v plné velikosti je pak 

uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  

  



 

strana 63 
 

Obrázek 9 - Vyhodnocení maximálních hodinových koncentrací NO2 

 

Z obrázku je viditelné, že k navýšení imisní zátěže dochází v okolí elektrárny a to v oblasti do cca 600 

metrů, což je způsobeno nižším komínem pro odvod spalin ve výhledovém stavu. Dále pak mírné navýšení 

můžeme pozorovat mimo obydlené oblasti na jihozápadě zvoleného území.  

Největší snížení ze všech IRB lze pak pozorovat u referenčního bodu IRB15 (Jeden z objektů nemocnice 

Kolín, Kolín – Kolín III). Vlivem posuzované akce zde dojde ke snížení stávající imisní zátěže o cca 8,0 

µg/m3. Tato hodnota představuje snížení stávajícího imisního pozadí o cca 12,6 % a podílí se na plnění 

imisního limitu podílem o velikosti 4,0 %. 

Největší navýšení ze všech IRB lze pak pozorovat u referenčního bodu IRB10 (Bytový dům, Podskalské 

nábřeží 1352, 280 02 Kolín – Kolín V). Vlivem posuzované akce zde dojde k navýšení stávající imisní zátěže 

o cca 7,4 µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 11,4 % a podílí se na 

plnění imisního limitu podílem o velikosti 3,7 %. 

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce je spíše pozitivní. Celkové emise oxidů dusíku vnášené 

do ovzduší se sníží, na většině plochy města a v nejvíce osídlených oblastech dojde rovněž ke snížení imisní 

zátěže vlivem oxidu dusičitého. To je mimo jiné vidět z izolinií uvedených v přílohách této studie.  
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Průměrné roční koncentrace NO2 

V případě průměrných ročních koncentrací NO2 můžeme konstatovat, že na většině plochy zájmové 

lokality dochází vlivem posuzované akce ke snížení imisní zátěže. Oblast, kde dochází k celkovému 

navýšení imisní zátěže a kde k jejímu snížení je vidět z následujícího obrázku (červená = navýšení, zelená = 

snížení imisní zátěže). Jedná se o koncentrace ve výšce 1 metr nad terénem. Mapa v plné velikosti je pak 

uvedena jako jedna z příloh této rozptylové studie.  

Obrázek 10 – Vyhodnocení průměrných ročních koncentrací NO2 

 

Z obrázku je viditelné, že k navýšení imisní zátěže dochází v okolí elektrárny a to v oblasti do cca 600 

metrů, což je způsobeno nižším komínem pro odvod spalin ve výhledovém stavu.  

Největší snížení ze všech IRB lze pak pozorovat u referenčního bodu IRB13 (Bytový dům, Mikoláše Alše 

667, 280 02 Kolín – část obce Kolín II). Vlivem posuzované akce zde dojde ke snížení stávající imisní zátěže 

o cca 0,014 µg/m3. Tato hodnota představuje snížení stávajícího imisního pozadí o cca 0,08 % a podílí se na 

plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,04 %. 

Největší navýšení ze všech IRB lze pak pozorovat u referenčního bodu IRB10 (Bytový dům, Podskalské 

nábřeží 1352, 280 02 Kolín – Kolín V). Vlivem posuzované akce zde dojde k navýšení stávající imisní zátěže 

o cca 0,039 µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího imisního pozadí o cca 0,21 % a podílí se 

na plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,10 %. 

Celkově se dá konstatovat, že vliv posuzované akce na imisní zátěž ve městě z hlediska ročních koncentrací 

NO2 je jen málo významný. Celkové emise oxidů dusíku vnášené do ovzduší se sníží. Na většině plochy 
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města dojde k mírnému snížení imisní zátěže, ovšem toto snížení je z hlediska absolutních hodnot 

zanedbatelné.  

4.6.5. Oxid uhelnatý (CO) 

V porovnání stávajícího a výhledového stavu může teoreticky dojít k navýšení emisí CO vnášených do 

ovzduší a to o cca 47,0 tun/rok. To je způsobeno mechanismem výpočtu a zahrnutím nejhoršího možného 

teoretického případu provozu zdroje ve výhledovém stavu. Reálné emise CO ve výhledovém stavu budou 

pravděpodobně nižší. 

Maximální osmihodinové koncentrace CO 

V případě maximálních osmihodinových koncentrací CO můžeme pozorovat navýšení imisní zátěže a to po 

celé ploše zájmové lokality.  

Největší navýšení můžeme pozorovat v bodě IRB4 (Rodinný dům, Háninská 505, 280 02 Kolín – část obce 

Kolín V), kde může dojít k navýšení o cca 61,1 µg/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávajícího 

imisního pozadí o cca 6,4 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti 0,6 %. 

4.7. Slovní vyhodnocení a komentáře k výsledkům – doplňkové škodliviny 

4.7.1. Kadmium (Cd) 

Průměrné roční koncentrace Cd 

Emisní limit pro kadmium není v současné době pro provoz EKO stanoven. Ve výhledovém stavu je 

kadmium modelováno na základě skutečnosti, že je pro něj stanoven emisní limit pro spalování odpadů, 

resp. pro spoluspalování odpadů. Zde je dobré připomenout, že emisní limit je pro tento typ zdrojů 

stanoven pro sumu Cd+Tl. V tomto rozptylovém modelu se předpokládá, že celá tato suma je tvořena 

pouze kadmiem, což je předpoklad na straně bezpečnosti.  

V případě průměrných ročních koncentrací kadmia můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace kadmia na 

úrovni cca 0,0394 ng/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže v tomto referenčním 

bodě o cca 13,13 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 0,79 %. Následující obrázek 

uvádí grafické znázornění navýšení imisní zátěže vlivem provozu EKO při spoluspalování odpadů. 
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Obrázek 11 - Grafické vyhodnocení průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací kadmia 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v současné době není překračován imisní limit pro roční koncentrace 

Cd a to v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKOL ke stávající imisní zátěži je nízký a prakticky 

zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace Cd a to ani v případě výše 

popsaných krajních předpokladů (obsah Cd v sumě Cd+Tl je 100%).  

4.7.2. Rtuť (Hg) 

Průměrné roční koncentrace Hg 

Emisní limit pro rtuť není v současné době pro provoz EKO stanoven. Ve výhledovém stavu je rtuť 

modelována na základě skutečnosti, že je pro ni stanoven emisní limit v závěrech o BAT pro spalování 

paliv, resp. pro spalování odpadů.  

Pro rtuť také není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC 

koncentrace na úrovni 310 ng/m3.  

V případě průměrných ročních koncentrací rtuti můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace rtuti na úrovni 

cca 0,061 ng/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže v tomto referenčním bodě o 

cca 3,88 % a podílí se na plnění výše uvedené RBC koncentrace podílem o velikosti cca 0,02 %.  

Srovnávací graf není uveden, neboť příspěvky provozu EKO jsou vzhledem k RBC koncentraci tak nízké, že 

by v grafu nebyly vůbec viditelné.  

Z výše uvedeného rozboru je patrné, že v současné době pravděpodobně není překračována mezní RBC 

koncentrace pro rtuť na úrovni 310 ng/m3 a to v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKO ke 

stávající imisní zátěži je nízký a prakticky zanedbatelný a nezpůsobí překročení RBC koncentrace pro rtuť.  
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4.7.3. Chlorovodík (HCl) 

Průměrné roční koncentrace HCl 

Emisní limit pro HCl není v současné době pro provoz EKO stanoven. Ve výhledovém stavu je HCl 

modelována na základě skutečnosti, že je pro ni stanoven emisní limit v závěrech o BAT pro spalování 

paliv, resp. pro spalování odpadů.  

Pro HCl také není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC 

koncentrace na úrovni 21 µg/m3.  

V případě průměrných ročních koncentrací HCl můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace HCl na úrovni 

cca 0,046 µg/m3. Tato hodnota se podílí na plnění výše uvedené RBC koncentrace podílem o velikosti 

cca 0,22 %. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC koncentrace nízký a prakticky 

zanedbatelný.  

4.7.4. Fluorovodík (HF) 

Průměrné roční koncentrace HF 

Emisní limit pro HF není v současné době pro provoz EKO stanoven. Ve výhledovém stavu je HF 

modelována na základě skutečnosti, že je pro ni stanoven emisní limit v závěrech o BAT pro spalování 

paliv, resp. pro spalování odpadů.  

Pro HF také není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC 

koncentrace na úrovni 15 µg/m3.  

V případě průměrných ročních koncentrací HF můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace HF na úrovni 

cca 0,013 µg/m3. Tato hodnota se podílí na plnění výše uvedené RBC koncentrace podílem o velikosti 

cca 0,09 %. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC koncentrace nízký a prakticky 

zanedbatelný.  

4.7.5. PCDD/F 

Průměrné roční koncentrace PCDD/F 

Emisní limit pro PCDD/F není v současné době pro provoz EKO stanoven. Ve výhledovém stavu jsou 

PCDD/F modelovány na základě skutečnosti, že je pro ně stanoven emisní limit v závěrech o BAT pro 

spalování paliv, resp. pro spalování odpadů.  

Pro PCDDF/F také není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC 

koncentrace na úrovni 64 fg TEQ/m3.  

V případě průměrných ročních koncentrací PCDD/F můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace PCDD/F na 

úrovni cca 0,110 fg TEQ/m3. Tato hodnota se podílí na plnění výše uvedené RBC koncentrace podílem o 

velikosti cca 0,17 %. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC koncentrace nízký a 

prakticky zanedbatelný.  
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4.7.6. Arsen (As) 

Průměrné roční koncentrace As 

Emisní limit pro arsen není v současné době pro provoz TOL stanoven. Ve výhledovém stavu je arsen 

modelován na základě skutečnosti, že je pro něj stanoven emisní limit pro spalování odpadů, resp. pro 

spoluspalování odpadů.  

Zde je dobré připomenout, že emisní limit je pro tento typ zdrojů stanoven pro sumu těžkých kovů (Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) dohromady. Na základě rozboru kalů předaných zadavatelem bylo zjištěno, že 

obsah arsenu v sumě těžkých kovů je cca 2,5%. Tímto poměrem byly vynásobeny výsledky výpočtu pro 

sumu těžkých kovů proto, aby bylo možné porovnat vypočtené hodnoty s imisním limitem a imisním 

pozadím.  

V případě průměrných ročních koncentrací arsenu můžeme jako bod, ve kterém dochází k nejvyššímu 

absolutnímu navýšení imisní zátěže identifikovat bod IRB8 (Bytový dům, Podskalská 1356, 280 02 Kolín – 

část obce Kolín V), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace arsenu na 

úrovni cca 0,025 ng/m3. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže v tomto referenčním 

bodě o cca 1,53 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 0,41 %. Následující obrázek 

uvádí grafické znázornění navýšení imisní zátěže vlivem provozu EKO při spoluspalování čistírenských kalů. 

Obrázek 12 - Grafické vyhodnocení průměrných ročních doplňkových imisních koncentrací arsenu 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v současné době pravděpodobně není překračován imisní limit pro 

roční koncentrace As a to v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKO ke stávající imisní zátěži je 

nízký a prakticky zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace arsenu. 

5. Kompenzační opatření 

5.1. Kompenzační opatření dle zákona 

Následující odstavce jsou naplněním požadavků uvedených v metodickém pokynu pro zpracování 

rozptylových studií pro část kompenzačních opatření. Zde je uvedeno, že rozptylová studie musí 

obsahovat vyhodnocení těchto skutečností:  
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a) zda je záměr umístěn v oblasti s překročením imisních limitů, a pro které znečišťující látky, nebo 

zda provozem zdroje dojde v oblasti jeho vlivu k překročení některého z imisních limitů s dobou 

průměrování 1 kalendářní rok, 
 

b) zda imisní příspěvky zdroje překračují 1 % stanovených imisních limitů s dobou průměrování 

1 kalendářní rok a pro které znečišťující látky, 
 

c) pro které znečišťující látky má daný zdroj stanoveny specifické emisní limity. 
 

Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení povinnosti uložit kompenzační opatření pro zde 

posuzovaný záměr v EKO. Kompenzační opatření se ukládají na základě ročních koncentrací, maximální 

hodinové a denní hodnoty proto nejsou zde hodnoceny. Jsou tedy hodnoceny ty škodliviny, které mají 

stanoven roční imisní limit.  

Hodnocení je provedeno na základě nejhoršího možného stavu – tedy výhledového stavu s maximálními 

emisemi a zároveň maximálních hodnot vypočtených v pravidelné souřadnicové síti, čímž jsou pokryty 

nejen obydlené oblasti, ale celá plocha zájmové lokality. 
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Tabulka 35 – Vyhodnocení nutnosti uložení kompenzačních opatření 

Škodlivina Popis nutnosti uložit kompenzační opatření 

PM10 

a) Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí 
jeho překročení. 

b) Příspěvky záměru nedosahují hodnot přes 1% imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref. 
bodě dosahují podílu o velikosti 0,11% imisního limitu (navýšení roční koncentrace o cca 
0,044 µg/m

3
). 

c) Předpokládá uložení emisního limitu pro TZL. 

Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr není 
umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace PM10 a nezpůsobí jeho 
překročení, příspěvky záměru nedosahují 1% imisního limitu).  

PM2,5 

a) Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí 
jeho překročení. 

b) Příspěvky záměru nedosahují hodnot přes 1% imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref. 
bodě dosahují podílu o velikosti 0,16% imisního limitu (navýšení roční koncentrace o cca 
0,031 µg/m

3
). 

c) Předpokládá uložení emisního limitu pro TZL. 

Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr není 
umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5 a nezpůsobí jeho 
překročení, příspěvky záměru nedosahují 1% imisního limitu).  

NO2 

a) Imisní limit pro roční koncentrace není v lokalitě překročen a provoz záměru nezpůsobí 
jeho překročení. 

b) Příspěvky záměru nedosahují hodnot přes 1% imisního limitu. V nejvíce zasaženém ref. 
bodě dosahují podílu o velikosti 0,21% imisního limitu (navýšení roční koncentrace o cca 
0,084 µg/m

3
). 

c) Předpokládá uložení emisního limitu pro NOx. 

Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr není 
umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro roční koncentrace NO2 a nezpůsobí jeho 
překročení, příspěvky záměru nedosahují 1% imisního limitu).  

Kadmium, 
Arsen 

a) Imisní limity pro roční koncentrace těchto škodlivin nejsou v lokalitě překročeny. 
b) Příspěvky záměru nedosahují hodnot přes 1% imisního limitu.  

Kadmium: V nejvíce zasaženém ref. bodě dosahují podílu o velikosti 0,99% imisního 
limitu (navýšení roční koncentrace o cca 0,0496 ng/m

3
). 

Arsen: V nejvíce zasaženém ref. bodě dosahují podílu o velikosti 0,53% imisního limitu 
(navýšení roční koncentrace o cca 0,0320 ng/m

3
). 

c) Předpokládá uložení emisního limitu pro Cd+Tl a sumu těžkých kovů. 

Na základě výše uvedených skutečností není nutné ukládat kompenzační opatření (záměr není 
umístěn v oblasti s překročením imisního limitu pro kadmium a arsen a nezpůsobí jejich 
překročení, příspěvky záměru nedosahují 1% imisního limitu).  

Na základě výše uvedených skutečností nevyplývá pro zde posuzovaný záměr zákonná povinnost 

realizovat kompenzační opatření. 
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6. Závěrečné hodnocení 

Vyhodnocení výhledového stavu je provedeno vždy pro tu variantu odsíření (polosuchá, mokrá metoda), 

která v imisích vykazuje horší výsledky. Jedná se zde o výšku komína, která je oproti stávajícímu stavu 

nižší, konkrétně 60 metrů nad terénem u polosuché metody odsíření (teplota spalin 120 °C) resp. 70 

metrů nad terénem u mokré metody odsíření (teplota spalin 80 °C). Vyhodnocení je tedy provedeno na 

straně bezpečnosti.  

6.1. Základní škodliviny 

Rozptylová studie byla pro základní škodliviny vypočtena jako porovnávací a je tedy možné vyhodnotit vliv 

záměru na kvalitu ovzduší v podobě rozdílu imisní zátěže ve stávajícím stavu a ve výhledovém stavu po 

realizaci posuzované akce s názvem „EKOLOGIZACE ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN A ZMĚNA PALIVOVÉHO 

MIXU (KONCEPCE IIIB ŘEŠENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU ENERGETICKÉHO ZDROJE ELEKTRÁRNA KOLÍN)“.  

Závěrečné vyhodnocení celé akce je provedeno v následující tabulce. Je provedeno emisní a imisní 

porovnání, včetně posouzení změn imisní zátěže a jejich vlivu na celkovou kvalitu ovzduší v lokalitě ve 

vztahu ke stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům.  

Tabulka 36 - Závěrečné vyhodnocení (základní škodliviny) 

Škodlivina Vyhodnocení 

NO2 

Vliv akce na emise 
Z hlediska emisí dochází ke snížení emisí NOx vnášených do ovzduší o to 
o cca 118,1 tun/rok (v případě započtení nejhoršího možného provozu 
zdroje ve výhledovém stavu).  

Vliv akce na imisní zátěž 

Z hlediska maximálních hodinových i průměrných ročních koncentrací 
dochází na většině území města ke snížení imisní zátěže.  

Plnění imisních limitů není ani v bodech s největším navýšením 
ohroženo, budou plněny s rezervou. Příspěvky provozu zdroje k celkové 
imisní zátěži (pozadí) nejsou a nebudou významné.  

SO2 

Vliv akce na emise 
Z hlediska emisí dochází ke snížení emisí SO2 vnášených do ovzduší o to 
o cca 652,3 tun/rok (v případě započtení nejhoršího možného provozu 
zdroje ve výhledovém stavu).  

Vliv akce na imisní zátěž 

Z hlediska všech podob (doby průměrování) imisních koncentrací SO2 
dochází ke snížení celkového vlivu provozu zdroje na imisní zátěž. Akce 
přinese snížení celkové imisní zátěže vyvolané provozem zdroje.  

Imisní limity jsou v současné době plněny, posuzovaná akce přinese 
snížení vyvolané imisní zátěže zdrojem EKO.  

PM10 

Vliv akce na emise 
Z hlediska emisí dochází ke snížení emisí TZL vnášených do ovzduší o to 
o cca 1,739 tun/rok (v případě započtení nejhoršího možného provozu 
zdroje ve výhledovém stavu).  

Vliv akce na imisní zátěž 

Z hlediska imisí zde hraje vliv snížení výšky komína a tedy i přes snížení 
emisí vnášených do ovzduší dojde k výslednému navýšení vlivu provozu 
zdroje na kvalitu ovzduší a imisní zátěž.  

Vyvolané navýšení je z hlediska ročních hodnot naprosto zanedbatelné, 
z hlediska denních hodnot je rovněž málo významné, jak je popsáno 
výše.  

Imisní limity jsou v současné době plněny, jejich plnění není ohroženo 
ani ve výhledovém stavu, budou plněny s rezervou.  
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Škodlivina Vyhodnocení 

PM2,5 

Vliv akce na emise Jako u PM10. 

Vliv akce na imisní zátěž Jako u PM10. 

CO 

Vliv akce na emise 
Z hlediska emisí dochází k teoretickému navýšení emisí CO vnášených 
do ovzduší o to o cca 47,0 tun/rok (v případě započtení nejhoršího 
možného provozu zdroje ve výhledovém stavu).  

Vliv akce na imisní zátěž 
Vliv provozu zdroje na imisní zátěž je z hlediska CO málo významný, 
v porovnání s imisním limitem dosahuje navýšení vlivem záměru 
maximálních hodnot do 0,7% imisního limitu.  

6.2. Doplňkové škodliviny  

V případě doplňkových škodlivin byl vyhodnocen příspěvek EKO ke stávající imisní zátěži. Stávající vliv 

zdroje nebyl modelován, pro tyto škodliviny nejsou ve stávajícím stavu stanoveny emisní limity.  

6.2.1. Kadmium 

V současné době pravděpodobně není překračován imisní limit pro roční koncentrace Cd (5 ng/m3) a to 

v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKO ke stávající imisní zátěži je nízký a prakticky 

zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace Cd a to ani v případě výše 

popsaných krajních předpokladů (obsah Cd v sumě Cd+Tl je 100%).  

6.2.2. Rtuť 

V současné době pravděpodobně není překračována mezní RBC koncentrace pro rtuť na úrovni 310 ng/m3 

a to v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKO ke stávající imisní zátěži je nízký a prakticky 

zanedbatelný a nezpůsobí překročení RBC koncentrace pro rtuť.  

6.2.3. Chlorovodík (HCl) 

Pro HCl není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC koncentrace 

na úrovni 21 µg/m3. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC koncentrace nízký a 

prakticky zanedbatelný.  

6.2.4. Fluorovodík (HF) 

Pro HF není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC koncentrace 

na úrovni 15 µg/m3. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC koncentrace nízký a 

prakticky zanedbatelný.  

6.2.5. PCDD/F 

Pro PCDDF/F není stanoven imisní limit dle české legislativy. Pro porovnání je použita hodnota RBC 

koncentrace na úrovni 64 fg TEQ/m3. Příspěvek provozu EKO je vzhledem k absolutní hodnotě RBC 

koncentrace nízký a prakticky zanedbatelný.  

6.2.6. Arsen 

V současné době pravděpodobně není překračován imisní limit pro roční koncentrace As (6 ng/m3) a to 

v žádném referenčním bodě. Příspěvek provozu EKO ke stávající imisní zátěži je nízký a prakticky 

zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace arsenu.  
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6.3. Známé nejistoty výpočtu 

Hodnoty získané matematickým modelováním jsou, i přes podstatné přiblížení se skutečnému stavu, 

pouze vyhodnocením odborného odhadu doplňkové imisní zátěže dané lokality. Do výpočtu rozptylové 

studie vstupuje řada nejistot, které mohou ovlivnit výsledky výpočtu matematického modelu. Jelikož 

metodika Symos’97 není primárně určena pro výpočet koncentrací pod úrovní střech budov, mohou být 

ve studii uváděné doplňkové imisní koncentrace zatíženy chybou způsobenou deformací proudění 

v zastavěné oblasti. Nejistota stanovení koncentrace matematickým modelem může dosáhnout až 50%. 

Výpočet rozptylové studie byl pro krátkodobé (hodinové, osmihodinové, denní) hodnoty proveden pro 

nejméně příznivé rozptylové podmínky a pro současně maximální emise. K souběhu těchto jevů bude 

pravděpodobně docházet jen zřídka. V praxi to znamená, že skutečné doplňkové imisní koncentrace 

budou pravděpodobně nižší než dále popisované doplňkové imisní koncentrace vypočtené rozptylovým 

modelem. Četnost výskytu těchto vypočtených maximálních koncentrací bude velmi nízká nebo se tyto 

koncentrace nevyskytnou vůbec. 

Závěrem je nutno zdůraznit, že cílem této studie bylo modelovat rozložení imisní zátěže posuzované 

lokality z konkrétních dříve uvedených zdrojů. Do výsledných hodnot jsou zahrnuty vlivy dálkového 

přenosu imisí ze vzdálených významných zdrojů a další možné zdroje emisí v užší lokalitě formou imisního 

pozadí získaného ze zdrojů publikovaných na stránkách www.chmi.cz.  

7. Seznam použitých podkladů  

Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici podklady předané objednatelem případně jiné podklady 

v rozsahu, který specifikují následující odstavce.  

7.1. Podklady předané objednatelem 

 Údaje o výkonových parametrech zdrojů ve stávající i nové podobě 

 OHLÁŠENÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE (§ 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.) za 

roky 2016, 2017 a 2018 

 Hodnocení emisního monitoringu - Veolia Energie Kolín, a.s. - Elektrárna Kolín (EKO) za roky 2016, 

2017 a 2018 

 Provozní řád stávajícího zdroje  

 Popis uvažovaných změn týkajících se koncepce IIIb 

 Energetická bilance a rozvaha o provozu zdroje po realizaci koncepce IIIb 

7.2. Další použité podklady 

 Zákon č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 

 Vyhláška č. č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. 

 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 

odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Údaje z veřejně dostupné databáze ČHMÚ a to: 

Pětileté průměry imisních koncentrací v lokalitě 

Údaje z imisního měření – monitorovací stanice kvality ovzduší v okolí zdroje 

Pro zpracování byly dále použity mapové podklady Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

http://www.chmi.cz/
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v měřítku 1:10 000, Digitální mapové podklady firmy PLAN Studio a ortofotomapy MŽP. Jako podkladová 
mapa pro vykreslení rozdílových map a koncentračních izolinií je použita základní mapa ČR 1:10 000, 
kterou poskytuje ČÚZK prostřednictvím webové mapové služby. 

8. Přílohy 

Znečišťující látka Typ izolinií (koncentrací)  Číslo přílohy  

Izolinie pro základní škodliviny (rozdílové) 

PM10 
Maximální denní 01 

Průměrné roční  02 

PM2,5 Průměrné roční  03 

SO2 
Maximální hodinové 04 

Maximální denní 05 

NO2 
Maximální hodinové 06 

Průměrné roční  07 

CO Maximální osmihodinové 08 

Izolinie pro doplňkově hodnocené škodliviny (doplňkové) 

Kadmium Průměrné roční  09 

Rtuť Průměrné roční  10 

HCl Průměrné roční  11 

HF Průměrné roční  12 

PCDD/F Průměrné roční  13 

Arsen Průměrné roční  14 

Další přílohy 

Osvědčení o autorizaci zpracovatele rozptylových studií 15 

 

Poznámka: izolinie pro základní škodliviny je zapotřební vnímat jako rozdílové (tedy v odečtení stávajícího 

stavu od stavu výhledového) a představují změnu v imisní zátěži oproti stávajícímu stavu. Izolinie pro 

doplňkové škodliviny je pak zapotřebí vnímat jako doplňkové – tedy představují teoretické maximální 

navýšení imisních koncentrací vlivem záměru.  


