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ČÁST A : ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
WANEMI CZ s.r.o., Nemile 159, 789 01 Zábřeh

A.II.

IČO:
DIČ:

A.III. Sídlo (bydliště)

26867281
CZ 26867281

Nemile 159, 789 01 Zábřeh

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Mgr.Aleš Žák,
Modrá 1979. 155 00 Praha 5,
tel.: 603486715
Mgr.Marek Štencl, Plechy 26, 788 03 Nový Malín, tel.: 603760493

ČÁST B : ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Předkládaný projekt EEKOPAP v Zábřehu na základě projednání s kompetentními a
zainteresovanými subjekty bude významně čerpat finanční zdroje z podpůrných programů
a dotací Evropské Unie i České republiky,neboť plně naplňuje koncepční záměry EU a ČR
v oblasti udržitelného rozvoje v oblasti výroby tepelné a elektrické energie z obnovitelných
zdrojů a v oblasti recyklace druhotných surovin.

B.I.1. Název záměru
Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru na zelené
průmyslové zóně v Zábřehu
Podle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zák.č.93/2004 Sb., Přílohy č.1 patří posuzovaný záměr do kategorie
I, bodu 5.1. Průmyslové závody na:
a) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den
Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu tohoto zákona je Ministerstvo
životního prostředí

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předkládaný záměr počítá s výstavbou nového papírenského stroje na výrobu materiálů na vlnité lepenky
s kapacitou 250.000 t/rok. Tato kapacita by se měla stát hlavním dodavatelem kvalitních surovin pro
výrobu vlnitých lepenek. Svou koncepcí , nejmodernějšími parametry výroby a zpracování sběrového
papíru (obaly s vlnitých lepenek) v množství cca 275.000 t se stane lepenkový stroj nejmodernější a
nejvýkonnější kapacitou v České republice.
Výrobní jednotka s kapacitou 250 000 tun za rok vychází z konstrukce papírenského stroje, od dvou
potencionálních dodavatelů se šíří 5100 mm a s provozní rychlostí 1200 m/min.
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Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je součástí této
investice) o výkonových parametrech 2x 50 t/h, 6,0 MPa, 460°C a protitlaké parní turbíně 7,0 MWe, který
zabezpečí veškerou potřebu tepla a podstatnou část elektrické energie na principu využití odpadní dřevní
biomasy z lesní výroby a dřevozpracujícího průmyslu jako obnovitelného zdroje energií.
jmenovitý výkon kotelny parní
2x 50 t/h
100,00 t/h
jmenovitý výkon kotelny tepelný
2x 40,13 t/h
80,26 MWt
účinnost kotlů
87,00%
parní turbína protitlaká – el.výkon
7,00 MWe
roční dodávka tepla
1 398 788,00 GJ/rok
roční dodávka elektřiny
42 403,00 MWh
roční potřeba biomasy
193 711,00 t
Předkládaný záměr předpokládá přímou potřebu 136 nových pracovních míst a v rámci navazujících
aktivit se odhaduje možnost vytvoření více než 400 dalších míst.

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

Olomoucký

Obec:

Zábřeh

Katastrální území:

Zábřeh

Lokalizace staveniště v Zábřehu na Moravě je založena na využití nové průmyslové zóny „Leštinská“,
vybavené základní dopravní infrastrukturou (s výhodou existující železniční vlečky a s možností
napojením v krátké budoucnosti na čtyřproudovou komunikaci I/44 Šumperk – Mohelnice), možností
využití existující čistírny odpadních vod.
Na následujících stránkách je uvedeno umístění předkládané stavby.
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Pohled na uvažované staveniště

Pohled na lokální biocentrum Dlouhý

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Předkládaný záměr počítá s výstavbou nového papírenského stroje na výrobu materiálů na vlnité lepenky
s kapacitou 250.000 t/rok. Tato kapacita by se měla stát hlavním dodavatelem kvalitních surovin pro
výrobu vlnitých lepenek. Svou koncepcí , nejmodernějšími parametry výroby a zpracování sběrového
papíru (obaly s vlnitých lepenek) v množství cca 275.000 t se stane lepenkový stroj nejmodernější a
nejvýkonnější kapacitou v České republice.
Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je součástí této
investice) o výkonových parametrech 2x 50 t/h, 6,0 MPa, 460°C a protitlaké parní turbíně 7,0 MWe, který
zabezpečí veškerou potřebu tepla a podstatnou část elektrické energie na principu využití odpadní dřevní
biomasy z lesní výroby a dřevozpracujícího průmyslu jako obnovitelného zdroje energií.
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Možnost kumulace s jinými záměry
Město Zábřeh zajišťuje přípravu, realizaci a následné rozšíření průmyslové zóny na východní straně
Zábřehu v prostoru mezi stávající a budoucí trasou silnice I/44.
Uvažované rozvojové plochy města Zábřeh jsou uvedeny na následující mapě.
Možnost kumulace s jinými záměry není sledována, neboť se jedná o rozvoj současného způsobu využití
daného území, nikoli o změnu jeho charakteru.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Předkládaný záměr počítá s výstavbou nového papírenského stroje na výrobu materiálů na vlnité lepenky
s kapacitou 250.000 t/rok. Tato kapacita by se měla stát hlavním dodavatelem kvalitních surovin pro
výrobu vlnitých lepenek. Svou koncepcí , nejmodernějšími parametry výroby a zpracování sběrového
papíru (obaly s vlnitých lepenek) v množství cca 275.000 t se stane lepenkový stroj nejmodernější a
nejvýkonnější kapacitou v České republice.
Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je součástí této
investice) o výkonových parametrech 2x 50 t/h, 6,0 MPa, 460°C a protitlaké parní turbíně 7,0 MWe, který
zabezpečí veškerou potřebu tepla a podstatnou část elektrické energie na principu využití odpadní dřevní
biomasy z lesní výroby a dřevozpracujícího průmyslu jako obnovitelného zdroje energií.
Výstavba nové papírny v Zábřehu na Moravě tedy naplňuje několik současných rozhodujících
rozvojových programů zemí EU, zejména:
- vysoké využití druhotných surovinových zdrojů (sběrového papíru a lepenky)
- výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní dřevní biomasy
- orientaci lesní druhovýroby směrem k využití odpadů z těžby a zpracování dřeva pro výrobu
energií současně s cílem zvýšení zaměstnanosti ve venkovských oblastech
Investice bude splňovat nejnáročnější parametry péče o životní prostředí. Lokalizace staveniště v Zábřehu
na Moravě je založena na využití nové průmyslové zóny „Leštinská“, vybavené základní dopravní
infrastrukturou (s výhodou existující železniční vlečky a s možností napojením v krátké budoucnosti na
čtyřproudovou komunikaci R35 Šumperk – Mohelnice), možností využití existující čistírny odpadních
vod, vhodném pozemku a s využitím kvalifikované pracovní síly.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Popis technického a technologického řešení záměru je proveden na základě následujících dvou obrázků.

Základní rozměrové a objemové ukazatele stavby :
Celková požadovaná plocha záměru
Z toho :
- zastavená plocha objektů vlastní papírny
- zastavěná plocha objektů energetického zdroje

84 010 m2
24 102 m2
3 955 m2

B.I.6.1. Jímací objekt surové vody
Jímání surové vody přímo z řeky bude zajištěno přes odběrný objekt, zakompovaný do břehu řeky.
Za ochrannou hrází bude umístěna podzemní čerpací stanice, propojená s odběrným objektem přívodním
potrubím. Čerpací stanice bude vybavena na přítoku do sací jímky uzavírací armaturou, hrubým a jemným
česlem. Do sací jímky budou instalována dvě ponorná čerpadla.
Doprava surové říční vody z výše uvedené čerpací stanice do objektu úpravny vody bude zajištěna
potrubím PE, uloženém v zemi. Případná nejnižší místa potrubní trasy budou opatřena vypouštěním.
V objektu Úpravna vody bude instalován automatický filtr. Přes tento mechanický filtr bude protékat
veškeré množství surové vody. Čerpání a doprava surové vody z řeky bude řízena automaticky, přes
tlakovou, vyrovnávací nádrž. Technologie bude vybavena zařízením elektro, měřením-regulací a SŘTP
tak, aby byly zajištěny podmínky pro automatický chod.
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B.1.6.2. Papírna
a) Technologický postup
Sklad sběrového papíru a rozvlákňování
Sběrový papír se skladuje nejlépe v lehké otevřené hale, i když není problematické ani skladování na volném
prostranství. Skladování musí být organizováno podle kvalitativních druhů ve figurách původních balíků od
dodavatelů. Balíky jsou obvykle o váze do 600 kg a jsou ovázány drátem. Pro manipulaci slouží
vysokozdvižný vozík, nejlépe s kleštěmi.
Balíky se navážejí na dopravník rozvlákňovače, kde se pouze přestřihnou dráty a celé balíky se zanášejí do
rozvlákňovače. Rozvlákňovač pracuje diskontinuálně, tj. napustí se oběhovou vodou a postupně se zanášejí
vlastní balíky sběrového papíru, které se rozvlákní na konsistenci (obsah pevné složky – vláken) cca 4%.
Rozvlákňovač je vybaven jednak odtahem spřádatelných nečistot (tzv. copem), jímž se vytahují dráty, folie
plastů apod. a kapsou na odlučování těžkých nečistot (kamení, kovů apod.) Prostor musí umožňovat
manipulaci s těmito hrubými nečistotami.
Vzhledem k diskontinuálnímu provozu rozvlákňovačů (který navíc musí zpracovávat různé kvality sběrového
papíru do dvou hlavních vrstev testlinerů) je nutno za rozvlákňovače instalovat zásobní nádrže nejméně na
dva druhy rozvlákněné látky.
Konstantní část papírenského stroje
V tomto výrobním úseku dochází k posledním úpravám látky (domíláním na potřebnou odvodnitelnost –
stupeň mletí), kterým se naposledy krátí nebo fibrilují vlákna a v této části jsou přidávány do dávkovacích
centrál papírenské chemikálie. Papírovina se ředí na příslušnou nátokovou konsistenci (cca 0,6%) aby nátok
papírenského stroje pracoval při optimálních podmínkách.
Vlastní papírenský stroj
Samotný papírenský stroj je vyváženým dynamickým systémem několika jednotek, zajišťujících specifické
funkce. Tvorba listu probíhá v sítové části stroje, kde se suspense papíroviny o konsistenci cca 0,6% přivádí
na podélné síto a na něm dochází k zplstění vláken tak, aby se vytvořila definovaná vrstva s náhodnou
orientací vláken a papír měl pak co nejpodobnější vlastnosti příčném a podélném směru. Na sítě se odvodní
suspense na cca 21 %. Zde tedy odchází největší množství vody a moderní sítové části jsou konstruovány
s vysokým podílem ušlechtilých materiálů (nerezu) aby se proces mohl udržovat v co největší čistotě a
zařízení mělo v korozivním prostředí dlouhou životnost.
Sítová část u navrhovaného stroje má dvě síta, aby bylo možno vyrábět dvouvrstvý materiál. Horní síto
vyrábí tenkou vrstvu z kvalitnějších surovin a ta se ukládá na vrstvu základní ze standardní zanášky asi ve
dvou třetinách délky spodního síta. Zde dochází k dobrému propojení obou vrstev
Z gaučového válce sítové části je papírový list snímán na plstěnec a veden do lisové části. Zde ve třech
lisových tlakových zónách (nipech) dochází k dalšímu razantnímu odvodnění až na sušinu přes 50% s níž
papírový pás vstupuje do sušicí části. V lisové části jsou těžké lisové válce hydraulicky zatěžované, které jsou
napojeny na podtlakový systém stroje a jsou opatřeny plstěnci, do nichž se papírový list odvodňuje. Plstěnce
musí mít kvalitní systém čištění, aby se udržovala jejich dlouhodobá přijímavost vody a prodyšnost.
Sušicí část papírenského stroje je rozdělena na několik sekcí s řízeným vytápěním válců (sušicí křivkou) aby
odstranění poslední vlhkosti proběhlo bez narušení žádoucích vlastností papíru. Navrhovaný stroj bude mít
sušicí část rozdělenu na vlastní sušicí část, klížicí lis a dosoušecí část. Papírový pás v sušicí šásti je vysušen na
cca 95% a je na něj z obou stran nanesen škrobový roztok. Škrob zamzovatí a působí v listu jako pojivo.
Zlepšuje se tak celá řada vlastností, důležitých pro vlastní výrobu vlnitých lepenek. Klížení se neprovádí u
materiálů na zvlněnou vrstvu.
Nános škrobu způsobí zvlhčení listu na cca 78 – 80% sušiny a tuto dodatečnou vlhkost je nutno odstranit
v dosoušecí části stroje. Za dosoušecí částí je měření plošné hmotnosti a vlhkostí (výsledný materiál by měl
mít co nejvyšší povolený obsah vlhkosti cca 8%, tj. sušinu 92%). Hotový pás se navíjí na tambory, které se
pak převíjejí v převíjecí řezačce na přesně nastavené délky návinů pro zvlňovací stroje a přesné šíře podle
objednávek zákazníků. Hotové role se nebalí, pouze se zalepí okraj. Někteří výrobci okraje páskují po obvodu
blízko čel rolí.
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Vodní hospodářství, čištění odpadních vod
Primární čištění je součástí technologie a jedná se o flotačně sedimentační zařízení, kde se za pomocí
chemikálií a jemných bublinek vzduchu oddělují nulová vlákna z odpadních vod. Tyto vlákna se částečně
recyklují a zanášejí zpět do zanášky papíru a zbytek se zahušťuje na sítopásových kalolisech nebo
odstředivkách a to až do sušiny 40 – 50%. Tyto odpady se přidávají do hmoty v cihelnách nebo odvážejí na
skládku, příp. do spaloven. Vyčištěná voda se čerpá do separátní nádrže a opětovně se využívá v cirkulaci
papírenského stroje a na rozvláknění sběrového papíru. Část vody odchází na další čištění do usazovacích
nádrží, kde se usadí kal a vlákna. Tento kal s vlákny je odvodňován na odstředivce a odvážen na skládku, příp.
do spalovny.
Součástí je anaerobní čištění odpadních vod, které se skládá z uzavřených nádrží bez přístupu vzduchu a
z jímacího zařízení s rozvody pro zachycování metanu. Voda je následně čištěna na biologické čistírně
(v tomto případě městské čistírně), kde je při dávkování živin a vzduchu redukováno organické znečištění
(rozpuštěné uhlíkaté sloučeniny). Vznikající sekundární kal je rovněž odvodňován a spalován nebo odvážen
na skládku, lze je využívat i pro kompostování.
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b) Stavební část
Hala papírenského stroje
Určujícím stavebním objektem pro papírnu je hlavní hala papírenského stroje. Délka samotného papírenského
stroje je 155 m a společně s převíječkou a prostory pro tambory, délka haly dosahuje 180 m. Šířka stroje bude
záviset na šíři papírenského stroje, přičemž šířka haly je více než dvojnásobek šíře papírenského stroje. Stroj
je umístěn na prvním podlaží ve výši +7,00 m. Celková výška haly dosahuje 21 m. Jedná se o halu s pevnou
konstrukcí a se sloupy pro osazení jeřábovou drážkou. Nosnost jeřábu a potažmo jeřábové drážky minimálně
50 tun. Hala musí být vybavena podhledem s vyhřívanou ventilací, aby se zamezilo kondenzaci páry na stropě
haly. Základy haly a jednotlivých částí papírenského stroje musí být dimenzovány na statické a dynamické
zatížení podle údajů dodavatele stroje.
Přípravna látky a konstantní číst papírenského stroje
Dalším určujícím objektem je přípravna látky a konstantní část papírenského stroje.
Tento objekt bude rovněž dvoupodlažní s pevnou konstrukcí, protože zde budou instalovány jednotlivé stroje
přípravny látky. V tomto objektu budou rovněž instalovány některé provozní látkové nádrže a nádrže
cirkulační vody. Velké zásobní nádrže budou instalovány vedle tohoto objektu, aby byla zachována minimální
dopravní vzdálenost. Odpady z rozvláknění sběrového papíru odcházejí z budovy na dopravnících k místu
nakládky kontejnerů.
Sklad sběrového papíru
Na objekt přípravny látky musí navazovat sklad sběrového papíru s vykládací rampou pro nákladní auta a
železniční vagony. Velikost toho skladu je odvislá od výrobní jednotky a předpokládané provozní zásoby. Pro
dimenzování skladu se uvažuje desetidenní zásoba ve skladu. Tento objekt je z lehké konstrukce, musí být
vybaven protipožárním a sprinklerovým systémem. Podlaha objektu musí být dimenzována pro zatížení balíky
sběrového papíru a dynamicky pro pojezd vysokozdvižnými vozíky. Průchody mezi skladem a ostatními
stavebními objekty musí být vybaveny protipožárními vraty.
Sklad rolí papíru
Role papíru jsou ve skladu ukládány na čela a to až do výšky 10-ti metrů těžkými vysokozdvižnými vozíky.
K tomu musí být upravena nosnost podlahy skladů dle statického zatížení rolí a dynamického zatížení od
vysokozdvižných vozíků. Objekt musí být vybaven požárními hlásiči a sprinklerovým systémem. Průchody
mezi ostatními provozy a skladem papíru musí být vybaveny protipožárními vraty.
Sklady pomocných materiálů.
Sklady pomocných materiálů a surovin jsou uloženy v lehkých jednopodlažních budovách. Obslužnost je
pomocí vysokozdvižných vozíků. Sklady jsou opláštěné a temperované.
Správní budova
Ve správní budově jsou dvě podlaží s kancelářemi pro cca 36 pracovníků včetně zasedacích místností.
Objekt čištění odpadních vod
Stavební objekt čištění odpadních vod se skládá z několika částí. Je zde umístěno sedimentačně flotační
zařízení, což je mělká kruhová nádrž s vyhrnovacím zařízením K tomuto zařízení přísluší přípravna
s nádržemi chemikálií.
Objekt dále obsahuje dvě velké kruhové usazovací nádrže o průměru 20 m a nádrže kalu.
Dále do objektu čištění odpadních vod náleží budova, kde je umístěn zahušťovací sítopásový lis. Vedle této
budovy je umístěn manipulační prostor pro nakládku kalu na nákladní auta.
Dílny a sklady válců
Provozní dílny jsou koncentrovány společně se skladem rezervních válců do jednoho objektu společně
s jedním halovým jeřábem pro manipulaci a transport rezervních válců z papírenského stroje.
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Stáčecí místo chemikálií se skladem chemikálií.
Papírna je vybavena jedním stáčecím místem, jak pro nákladní auta, tak i pro železniční cisterny se záchytnou
jímkou. Objekt je vybaven lehkou střechou pro svod dešťové vody.
V izolované části tohoto objektu jsou uloženy nádrže chemikálií včetně záchytných jímek k těmto nádržím.

B.6.2.3. Energetický zdroj
Popis dle následujícího schématu.
EZ (2 x 40,1 MWt) bude dodávat teplo, elektrickou energii a stlačený vzduch do papírny o výrobní kapacitě
250.000 t /rok při fondu pracovní doby 8.280 h/rok.
Provoz papírny si vyžaduje dodávku:
• elektrické energie ve výši 105.792 MWh/rok, celkový soudobý výkon 12,8 MWe, předpokládaný
max. výkon 13,422 MWe
• technologické páry, vč. ztrát v potrubí, o přetlaku 8 bar a ročním množství 465.600 t/rok (1,144.940
GJ/rok), průměrné množství 56,96 t/h (38,41 MWt), předpokládané max. množství 62,7 t/h
(42,3 MWt)
• teplo pro vytápění o ročním množství 31.900 GJ/rok a teplo pro přípravu teplé užitkové vody o
ročním množství 600 GJ/rok
• stlačeného vzduchu o ročním množství 3,880.000 m3n/rok, max. množství 469 m3n/hod
• provozní vody z řeky Moravské Sázavy v množství 1.383 780 m3/rok, což představuje průměrnou
dodávku 167 m3/hod.
V kotelně budou instalovány dva parní kotle o výkonu 2x50 t/hod páry s parametry abs. tlak 6,0 MPa a teplota
přehřátí 460 °C. Pára z kotlů bude v protitlaké turbíně redukována na tlak potřebný pro technologii papírny.
Práce vytvořená při redukci tlaku páry v turbíně bude využita k výrobě elektrické energie v generátoru turbíny
o jmenovitém elektrickém výkonu 7 MWe. Pracovní režim teplárny bude organizován tak, že výkon kotlů
bude regulován v závislosti na potřebě tepla papírny. Chybějící elektrická energie bude dokupována z externích
zdrojů. Celková účinnost energetického zdroje dosahuje 84%, což je při kogenerační výrobě tepla a elektrické
energie špičková hodnota. V topeništi kotlů bude spalována odpadní dřevní biomasa z těžby dřeva a
z pilařských závodů s vlhkostí kolem 50 % a o průměrná výhřevnosti cca 8,3 GJ/t. Obsah popela je průměrně
1%. Jedná se o neznečištěnou biomasu sestávající z
- vlákninového dříví
- palivového dříví
- nehroubí tj. větve do průměru na čepu 7 cm
- hnědou štěpku (taky označovanou jako špinavá štěpka), vyrobenou štěpkováním odpadní biomasy při
těžbě dřeva)
- odpadní dřevní biomasy z pilařských závodů, převážně kůra a pilina
Při obvyklé tepelné účinnosti kotlů 87 % bude, u takto navrženého EZ, roční spotřeba čisté odpadní dřevní
biomasy 193 711 t/rok
Architektonické řešení bude podřízeno charakteru stavby. Jedná se o jednoduché tvarové a hmotové řešení
jednotlivých objektů. Vzhledem k velikosti hlavní technologie je dána i hmota hlavního objektu. Výška hmoty
je opticky snížena pásy prosklení. Nepříznivé hmotové řešení bude částečně eliminováno odpovídajícím
barevným řešením objektů (použití takového barevného řešení, které bude objekty potlačovat ).
V parních kotlích o celkovém tepelném výkonu 2x40,1 MWt (2x50 tun páry za hodinu o jmenovitém tlaku 6
MPa a jmenovité teplotě 460 °C) budou spalovány piliny, kůra i štěpka o průměrné výhřevnosti 8,3 MJ/kg.
Jedná se o roštový kotel s přirozenou cirkulací směsi vody a páry v trubkách. První tah kotle – spalovací
komoru - tvoří svařované membránové stěny. V dalším tahu tvořeném plechovými kanály jsou umístěny
dodatkové výhřevné plochy. Přehříváky budou umístěny nad koncem zadní stěny topeniště na výstupu spalin
ze spalovací komory.
Před každým kotlem je provozní zásobník paliva a šnekový podavač pro dopravu paliva do kotle. Popel z pod
roštu a popel z druhého tahu kotle dopravují šnekové dopravníky do kontejneru vedle kotelny. Spaliny budou
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čištěny ve filtru a ocelovým komínem vypouštěny do ovzduší. Popílek z výsypek filtru a posledního tahu kotle
bude šnekovými dopravníky dopravován do dalšího kontejneru umístěného pod filtrem.
Palivo je dopravováno na rošt parního kotle kde se vysušuje díky sálání tepla ze žáruvzdorného obkladu
spalovací komory. Po vysušení těkavé látky z paliva uniknou a zuhelnatělý zbytek hoří viditelným plamenem.
Po dokonalém shoření padá popel z okraje roštu dolů na dno spalovací komory (popelový prostor). Ve druhém
stupni jsou pak těkavé látky uniklé z paliva dokonale spalovány ve spalovací komoře. V tomto okamžiku
teplota spalování dosahuje cca 1050 – 1100°C podle paliva.
Primární vzduch je přiváděn do spalovací komory pod roštem přes palivové lože. Sekundární a příp. terciální
vzduch se dostává do horní části spalovací komory.
Popel padá z okraje roštu do popelového prostoru pod roštnicemi. Vodní vrstva v popelovém prostoru popel
prudce ochlazuje. Dopravník dopravuje popel do kontejneru na popel.
Umělý tah s odpopílkováním
Spaliny ze zadních tahů kotle budou odváděny ocelovým potrubím do odlučovače elektrostatického příp.
tkaninového, který bude zaručovat splnění emisních limitů tuhých znečišťujících látek stanovených pro tento
typ zařízení. Elektrostatický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových a usazovacích
elektrod, oklepávání elektrod, vstupních a výstupních dílů. V elektrostatickém odlučovači se částice popílku
elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. U tkaninového se tuhé částice usazují v látkových
rukávcích.
Za odlučovačem bude umístěn spalinový ventilátor, který bude dopravovat spaliny do ocelového komínu.
Popelové hospodářství
Odstraňování popelovin ze systému se provádí dvoustupňově: popel v kotli je odstraňován ze dna roštu a
popílek je oddělován ze spalin pomocí odlučovače popílku. Popel a popílek jsou dopravníky vynášeny do
kontejnerů a po naplnění jsou vyváženy buď na skládku, nebo jsou prodávány zemědělcům k hnojení polí.
Měření a regulace
Pro řízení technologie energetického zdroje je navržen decentralizovaný řídící systém, na procesní úrovni
tvořený programovatelnými řídícími PLC automaty s distribuovanými vstupně- výstupními jednotkami, na
úrovni správy informací je tvořen dispečinkem pro zajištění vysokého komfortu obsluhy a bezpečného a
spolehlivého provozu s možností dálkového monitorování obsluhou i servisním střediskem. Procesy jsou
zobrazovány pomocí grafických obrázků s naměřenými hodnotami a stavovými informacemi technologických
zařízení. Pro každé analogové měření je k dispozici displej k zobrazování on-line trendů. Hlášení poruch
zařízení je zapisováno do evidence poruch a vytištěno na tiskárně pro hlášení poruch.
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Schéma zapojení energetického zdroje
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Kompresorová stanice
Pro provoz pneumaticky ovládaných ventilů, zařízení měření a regulace a technologickou spotřebu stlačeného
vzduchu v papírně je třeba zajistit dostatečné množství stlačeného vzduchu o přetlaku 7 bar a o potřebné
čistotě.
Potřeby stlačeného vzduchu bude zajišťovat kompresorová stanice umístěná v prostoru strojovny generátoru.
Zdrojem stlačeného vzduchu budou dva šroubové kompresory s potřebným vybavením pro zajištění
potřebných parametrů vzduchu.
Elektrická požární signalizace EPS
Jedná se o interaktivní adresný systém v kombinaci s nasávacím detekčním systémem. Ústředna bude
instalována v dozorně. V případě, že dozorna nebude místem se stálou službou po celých 24 hodin, je nutno
k ústředně připojit paralelní signalizační a ovládací tablo, které bude umístěno na vrátnici průmyslové zóny.
Vrátnice slouží jako místo ohlašovny požáru. Hlášení o případném vzniklém požáru bude prováděno
telefonicky na příslušný HZS.
Výměníková stanice
Zdrojem otopné vody bude výměník pára/voda o výkonu 4,5 MW. Do výměníkové stanice se přivede pára
z turbíny. Kondenzát z výměníku bude pomocí kondenzátních čerpadel odváděn do napájecí nádrže. Výkon
výměníku bude řízen regulační armaturou na potrubí páry umístěnou před vstupem do výměníku.
Ve výměníku bude připravována otopná voda 90/70 °C která bude sloužit pro potřeby technologie a
ústředního vytápění. Oběh otopné vody zajistí dvě čerpadla umístěná pod plošinou VS.
Laboratoř
Bude sloužit ke sledování kvality napájecí, kotelní vody, páry a paliva nového energetického zdroje.
Záložní zdroj elektrické energie
Toto plně automatické soustrojí zajistí během několika sekund dodávku elektrické energie v případě výpadku
nebo poklesu napětí ve veřejné síti. Při obnovení napětí v síti se soustrojí automaticky stopuje a je připraveno
na další provoz. Motor se spouští elektrickým spouštěčem, baterie jsou dobíjeny dobíjecím transformátorem,
který je součástí rozvaděče.
Čerpací stanice požární vody
Kompaktní automatická čerpací stanice, která se skládá ze 3 čerpadel, ocelové membránové tlakové nádrže a
vlastního rozvaděče, bude zajišťovat potřebu požární vody v areálu.
Úpravna surové vody
Úprava pro energetický zdroj se navrhuje provádět pomocí reverzní osmózy s následným doměkčením na
katexovém filtru v Na cyklu. Zdrojem surové vody je říční voda z řeky Moravské Sázavy. Požadavky na
přídavnou vodu pro parní kotel vodotrubný dle ČSN 07 7401
Celá úpravna pracuje automaticky v závislosti na výšce hladiny v nádrži napájecí vody.
Ruční manipulací se provádí pouze výměna přepravního kontejneru se 40 % kyselinou, příprava roztoku
hydrogensiřičitanu (1× za dva dny) a periodické praní filtru s aktivním uhlím (1× za dva měsíce).

Mgr.Josef Ambrož
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B.1.7. předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavebních prací
Zahájení výroby

srpen 2007
leden 2009

V případě zahájení stavebních prací v srpnu 2007 bude předkládaný projekt v Zábřehu na základě projednání
s kompetentními a zainteresovanými subjekty významně čerpat finanční zdroje z podpůrných programů a
dotací Evropské Unie i České republiky, neboť plně naplňuje koncepční záměry EU a ČR v oblasti
udržitelného rozvoje v oblasti výroby tepelné a elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v oblasti recyklace
druhotných surovin.

B.1.8. Výčet územně samosprávných celků
Stavba bude realizována v průmyslové zóně Leštinská.
Přímo dotčenými územně samosprávnými celky jsou město Zábřeh na Moravě a Olomoucký kraj.
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, 789 01 Zábřeh,

tel.: 583468111

Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 1191/40a, 772 00 Olomouc,

tel.: 585508111

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Navazující rozhodnutí a správní úřady, které budou tato rozhodnutí vydávat
1) Územní rozhodnutí

Městský úřad Zábřeh, stavební úřad

2) Vynětí ze ZPF (8,401 ha)

Krajský úřad Olomouckého kraje

3) Integrované povolení (rozhodnutí IPPC)
4) Stavební povolení

Krajský úřad Olomouckého kraje
Městský úřad Zábřeh, stavební úřad

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Pozemky pro uvažovanou výstavbu leží na k.ú. Zábřeh v průmyslové zóně. Město Zábřeh prodalo investorovi
Wanemi s.r.o. potřebné pozemky pro realizaci předkládané stavby. Jedná se o pozemky v k.ú. Zábřeh p.č.
3965/26, 3965/33, 3965/34, 3965/35 a 3969/2 o celkové výměře 87 088 m2 ke dni 26.9.2006. Jedná se
převážně o ornou půdu.
Snímek z katastrální mapy je uveden na následující stránce.
Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu je možné celou plochu navrženou pro výstavbu papírny a zdroje
využít pro tento účel v souladu s územně plánovací dokumentací.
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B.II.2. Voda
Voda je nosným médiem pro vlákna papíru. V okruzích papírenského stroje obíhá velké množství vody, které
se používá k rozvláknění papíru přenáší vlákno přes všechny stupně třídění a po odvodnění na sítě a v lisech
se část vody opět vrací na začátek k rozvláknění. Vstup čerstvé vody je především k použití pro střičky
papírenského stroje, která nesmí obsahovat nečistoty nad 50 mikrometrů. Část vody se v papírenském stroji
odpaří. Běžně dosahovaná spotřeba této vody a výstup vody na čistírnu je následující:
Spotřeba čerstvé vody
Výstup vody na zčištění na BČOV
Odtud surová voda

6 m3/tunu papíru
5 m3/tunu papíru
199,0 m3/h
1 648 126 m3/rok

Jímání surové vody přímo z řeky bude zajištěno přes odběrný objekt, zakompovaný do břehu řeky.
Za ochrannou hrází bude umístěna podzemní čerpací stanice, propojená s odběrným objektem přívodním
potrubím. Čerpací stanice bude vybavena na přítoku do sací jímky uzavírací armaturou, hrubým a jemným
česlem. Do sací jímky budou instalována dvě ponorná čerpadla.
Potřeba vody pro nový energetický zdroj
Jednotka

1.rok
provozu

2.rok
provozu

3. – 20. rok
provozu

Množství chladící vody pro dt=10 °C

t/rok

175.055

230.670

286.283

Doplňování okruhu chladící vody

t/rok

2.368

3.120

Množství upravené vody
pro doplňování napájecí vody

t/rok

25.757

33.937

Parametr

3.873
42.127

Tento požadovaný odběr vody byl kladně projednán a bylo vydáno dne 20.10.2006 Stanovisko správce
povodí, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.
Z výše uvedeného Stanoviska správce povodí cituji :
„….Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o
vodách. S realizací záměru souhlasíme za těchto podmínek :
1. Ve vodním toku pod odběrem musí být zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) dle
platných právních předpisů. V případě poklesu průtoku vody na toto minimum bude třeba
čerpání vody zastavit. Návrh minimálního zůstatkového průtoku bude předložen při
vodoprávním řízení včetně aktuálních hydrologických dat, ze kterých bude MZP vypočten.
2. Bude stanovený způsob zajištění a kontroly MZP pod odběrem (např.vodní značka, cejch,
vodotečná lať umístěná pod odběrem
3. V toku nebude pro nadlepšení odběru budováno žádné vzdouvací zařízení
4. Před územním řízením nám bude předložena PD odběrného objektu včetně přesného umístění
5. Požadovaný odběr bude pro vodoprávní zařízení stanoven v max.l/s, m3 /měs., m3 /rok “
Spotřeba pitné vody v papírně bude zanedbatelná, odhaduje se na 13,5 m3/den a odtud 4 658 m3/rok. Tato
pitná voda bude odebírána přípojkou z řádu pitné vody města Zábřeh.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Potřeba elektrické energie
Spotřeba elektrické energie je dána instalovaným výrobním zařízením a velikostí výrobní jednotky. Větší
výrobní jednotka dosahuje vyšší efektivnost ve spotřebě elektrické energie a páry. Předpokládaná spotřeba
elektrické energie založená na zkušenostech z obdobných projektů je 409 kWh/tunu papíru.
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Potřeba technologického tepla
Teplo je potřebné především na sušení v sušící části stroje, kde se vytápí jednotlivé sušící skupiny protiběžně
kaskádovým způsobem. Dále se teplo využívá k regulaci profilu vlhkosti v parních skříních, k ohřevu
výměníků v rekuperaci papírenského stroje a k přípravě škrobu. Spotřeba páry je rovněž daná velikostí
výrobní jednotky. Tlak páry je odlišný pro jednotlivé nabízené stroje. Oproti minulosti se nyní u nových strojů
používá tlak páry 8 bar.
Jednotka

1.rok
provozu

2.rok
provozu

3. – 20. rok
provozu

MJ/kg

8,3

8,3

8,3

t/h

2x17,4=38,4

2x17,4=38,4

2x17,4=38,4

Roční využití instal. výkonu kotle

h/rok

2.958

3.899

4.841

Roční využití instal. el. výkonu gen.

h/rok

4.252

5.706

6.960

Parametr
Výhřevnost biomasy
Jmenovitá spotřeba biomasy

Roční výroba tepla
Roční potřeba biomasy

GJ/rok

1 398 788

t/rok

193 711

Roční potřeba tepla
- vytápění a větrání

GJ/rok

31.900

31.900

31.900

- PTUV

GJ/rok

600

600

600

- technologie

GJ/rok

686.964

915.952

1,144.940

- celková potřeba tepla

GJ/rok

719.464

948.452

1,177.440

- pohon turbín

GJ/rok

113.893

145.265

180.285

- ztráty tepla a vlastní potřeba

GJ/rok

21.247

28.089

41.063

GJ/rok

854.604

1,121.806

1,398.788

Celkem

Výroba elektřiny na svorkách
- v topné sezóně

MWh/rok

19.537

25.608

31.678

- mimo topnou sezónu

MWh/rok

10.227

13.633

15.436

- roční výroba elektřiny

MWh/rok

29.764

39.240

47.114

Vlastní potřeba elektřiny

MWh/rok

2.976

3.924

4.711

Dodávka elektřiny do papírny

MWh/rok

26.788

35.316

42.403

Nákup elektřiny ze sítě SME

MWh/rok

34.562

46.484

59.848

Pro výrobu kartónů ze sběrového papíru jsou potřebné různé druhy chemikálií, které jsou vyráběny a
dodávány v drobných obměnách různými nadnárodními chemickými společnostmi. V zásadě je na tomto trhu
přebytek kapacity, takže není problém se zajištěním stabilních dodávek chemikálií od všech výrobců.
Základní druhy chemikálií a pomocných materiálů pro výrobu kartónů jsou následující :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klížidla pro povrchové klížení kartónů
Retenční prostředky
Chemikálie na zlepšení pevnostních vlastností
Chemikálie pro odstraňování pryskyřic, hotmeltů a úsad z okruhů papírenského stroje
Chemikálie pro odstranění biologických mikroorganismů – Biocidy
Odpěňovače
Barviva
Chemikálie na čištění sít a plstěnců
Pomocný materiál

Mgr.Josef Ambrož
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Spotřeba
Roční
Jedn.
Jedn.
za jedn.
spotřeba

Vlákna
Sběrový papír OCC

1 100 kg/t papíru

275 000 t/rok

33 212,6 kg/h

35 kg/t papíru

8 750 t/rok

1 056,8 kg/h

5 kg/t papíru

1 250 t/rok

151,0 kg/h

3,0 kg/t papíru

750 t/rok

90,6 kg/h

Polymer

0,8 kg/t papíru

200 t/rok

24,2 kg/h

Bentonit

0,95 kg/t papíru

238 t/rok

28,7 kg/h

Biocid

0,12 kg/t papíru

30 t/rok

3,6 kg/h

Odpěňovače

0,21 kg/t papíru

53 t/rok

6,3 kg/h

Barviva

0,50 kg/t papíru

125 t/rok

15,1 kg/h

Ostatní chemikálie

0,42 kg/t papíru

105 t/rok

12,7 kg/h

Síta

0,27 kg/t papíru

68 t/rok

8,2 kg/h

Plstěnce

0,01 kg/t papíru

3 t/rok

0,3 kg/h

0,004 kg/t papíru

1 t/rok

0,1 kg/h

Dutinky

4,955 kg/t papíru

1 299 t/rok

0,1 kg/h

Zátky

0,865 ks/t papíru

214 520 ks/rok

Chemikálie
Klížení povrchové (škrob,klížidlo)
Škrob
Odstraňování pryskyřice a úsad
Retenční prostředky

Chemikálie na čištění
plstěnců a sít

Sušící síta
Pomocný materiál

25,9 ks/h

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Předpokládá se, že 5 % sběrového papíru bude dováženo po železnici a ostatní sběrový papír, včetně většiny
surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními auty po silnici.
Požadavky na dopravu byly odhadnuty v množství 147 těžkých nákladních vozů denně a na jeden vagón
sběrového papíru za den s následujícím složením hlavních typů zboží:
•
•
•
•
•
•
•

Dodávka sběrového papíru
Dodávka biomasy pro energetický zdroj
Dodávka aditiv a pomoc.materiálu
Dodávka chemikálií pro výrobu papíru
Odvoz pevného odpadu se sběr.papíru
Odvoz popelovin a popílku
Odvoz produkce papíru

58 vozidel denně
33 vozidel denně
1 vozidlo denně
3 vozidla denně
4 vozidla denně
4 vozidla denně
44 vozidel denně

Pohyb většiny vozidel se bude odehrávat v době mezi 7 – 21 hodinou, menší část zpravidla méně než 10 jízd,
bude v nočních hodinách.
Nákup elektřiny, která se nevyrobí na zdroji, který je součástí předkládané stavby ze sítě je zajištěn
nadzemním vedením.SME.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Staveniště bude představovat malý stacionární zdroj znečištění ve smyslu zákona č.86/2002 Sb.o ochraně
ovzduší před znečišťujícími látkami.
Stavební práce nejsou zatím specifikovány. Předpokládá se, že budou probíhat v jednosměnném, případně
dvousměnném provozu. Během výstavby budou používány standartní stavební postupy a standartizovaná
mechanizace.
Zvýšení znečištění během výstavby bude dočasné, registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby.

Provoz
Emise do ovzduší z papíren a lepenkáren vznikají hlavně při výrobě energie (páry a elektřiny), nikoli ze
samotného výrobního procesu.
V případě tohoto projektu bude využita synergie kotlů na biomasu s výrobou tepla a elektrické energie na
protitlaké turbíně.
Spaliny ze zadních tahů kotle budou odváděny ocelovým potrubím do odlučovače elektrostatického příp.
tkaninového, který bude zaručovat splnění emisních limitů tuhých znečišťujících látek stanovených pro tento
typ zařízení. Elektrostatický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových a usazovacích
elektrod, oklepávání elektrod, vstupních a výstupních dílů. V elektrostatickém odlučovači se částice popílku
elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. U tkaninového se tuhé částice usazují v látkových
rukávcích.
Za odlučovačem bude umístěn spalinový ventilátor, který bude dopravovat spaliny do ocelového komína o
výšce 50 m.
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových
vozidel je nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými škodlivinami
produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý a pevné částice.
Podrobný popis jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší je uveden v Rozptylové studii, která tvoří samostatnou
přílohu této dokumentace.
Následují základní údaje o emisích z předkládaného zdroje na biomasu.
Jednotka

1.rok
provozu

2.rok
provozu

3. – 20. rok
provozu

MJ/kg

8,3

8,3

8,3

t/h

2x17,4=38,4

2x17,4=38,4

2x17,4=38,4

Roční využití instal. výkonu kotle

h/rok

2.958

3.899

4.841

Roční využití instal. el. výkonu gen.

h/rok

4.252

5.706

6.960

Parametr
Výhřevnost biomasy
Jmenovitá spotřeba biomasy

Roční výroba tepla

GJ/rok

1 398 788

Roční potřeba biomasy

t/rok

193 711

Množství spalin odcházející
komínem do ovzduší

m3/h

181 600

Exhalace tuhých zn.látek 1)

t/rok

44

Exhalace SO2 1)

t/rok

135

Exhalace CO 1)

t/rok

353

t/rok

220

Exhalace NOX
1)

1)

Poznámky : určeno na základě emisních limitů na základě Nařízení vlády č.352/2002 Sb.
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Při výstavbě se nepředpokládá žádné nakládání s vodami, srážky budou v plochém terénu zasakovat jako
v současném stavu. Odpadní vody nebudou vznikat.

Provoz
Závody vyrábějící papír a lepenku obecně používají velká množství vody. Na druhé straně se ve většině
papíren velké množství vody recykluje a tím se během posledních dvaceti let snížil specifický objem vody,
používané na výrobu papíru na bázi sběrového papíru. V Evropě se používá jak podzemní, tak povrchová
voda. V závislosti na druhu papíru se musí voda předem upravit, aby vyhovovala požadavkům stanoveným na
provozní vodu. Pokud je zapotřebí, musí se odstranit železo, mangan a někdy řasy a zákal pomocí flokulace,
tvorby maskovacích komplexních sloučenin a provozní voda, chladicí voda a kotelní napájecí voda. Jak je
znázorněno na následujícím schématu, provozní voda se ve značné míře ve výrobním procesu recirkuluje.
filtrování přes pískový filtr. Voda má v papírenském průmyslu různá základní použití jako provozní voda,
chladicí voda a kotelní napájecí voda. Jak je znázorněno na následujícím schématu, provozní voda se ve
značné míře ve výrobním procesu recirkuluje.
Emise obsažené ve vodě se uvádějí jako substance opouštějící papírny s odpadní vodou po konečném
vyčištění odpadní vody. Úrovně nerozpuštěných látek, CHSK a BSK jsou nízké. Obsah dusíku a fosforu
v odpadní vodě z papíren zpracovávajících sběrový papír je velmi nízký.

Produkce odpadních vod
Vychází z kapacity roční výroby 250 000 t/rok, z fondu pracovní doby 8 280 hod/rok a měrné produkce
odpadních vod z výroby ve výši 5 m3/t výrobku (odpovídá předpokládané měrné spotřebě čerstvé vody ve výši
6 m3/t výrobku)
Z výroby :
- Qrok : 5 x 250 000 = 1 500 000 m3/rok
Q24 : Φ 4 347,84 m3/d
Φ 181,16 m3/h (50,32 l/s)
Celkové návrhové množství při zohlednění odluhu a odkalu z kotelny a chladících okruhů a produkce
splaškových vod :
- Q24 :
Φ
200 m3/h (55,55 l/s)
Φ 4 800 m3/d
- Qrok : 1 656 000 m3/rok

Chemická spotřeba kyslíku
Emise CHSK vznikají jak ze surovin, tak z přísad. Údaje o emisích CHSK u papíren s vypouštěním do
kanalizace ukazují velké odchylky závisející na stupni zpracování vzorků během měření. Odstraňování a
kompenzace CHSK se provádí v městské čistírně odpadních vod.

BSK5
V řádně fungujících čistírnách je po čištění koncentrace BSK5 menší než 20 mg/l nezávisle na koncentraci v
nátoku. Po biologickém čištění jsou uvedeny emise 0,01 – 0,13 kg/t papíru a lepenky. Rozdíly ve specifickém
zatížení BSK jsou způsobeny hlavně rozdíly ve vodních okruzích. Poměr BSK5 : CHSK cca 0,5 u odpadních
vod po primárním čištění znamená, že zatížení odpadní vody papírny je snadno biologicky rozložitelné.
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Kvalita a odpovídající bilance zbytkového znečištění odpadních vod
Pro vypouštění do povrchových vod jsou navrhovány emisní limity stanovené v souladu s N.V.č.61/2003 Sb.
a splňující emisní standardy stanovené pro výrobu papíru a dále zohledňující charakter produkovaných
odpadních vod a nezbytnou dvoustupňovou anaerobně-aerobní technologii jejich čištění.

Ukazatel

„p“hodnota „m“ hodnota

bilance

(mg/l)

(mg/l)

20

40

96

33,1

99,33 %

120

150

576

198,6

97,82 %

NL

20

40

96

33,1

96,36 %

Pcelk

Φ2

6

9,6

3,1

Ncelk

Φ15

20

72

24,84

AOX

5 mg/l,
0,5 kg/t

5

24

8,28

BSK5
CHSKCr

(kg/den)

(t/rok)

Průměrná
účinnost

Srovnání s přílohou č.1A, tab.1b (účinnosti) a 1 B tab.2a p.č.8.3. N.V.č.61/2003 Sb.(„p“hodnoty):

Emisní standard
Ukazatel

Min.účinnost

„p“hodnota (mg/l)

BSK5

85 %

40

CHSKCr

75 %

200

NL

90 %

40

AOX

-

5

kg/t

0,5
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Živiny
Odpadní vody z čistírny odpadních vod většinou obsahují nízké koncentrace živin ve formě dusíku a
fosforečnanu. Přítomnost těchto sloučenin ve vypouštěné odpadni vodě je způsobena nezbytným přidáváním
těchto živin pro účinný provoz biologické čistírny, který potřebuje dodávku živin v rozsahu BSK5 : N : P =
100 : 5 : 1. Organicky vázané sloučeniny dusíku mohou mít také původ v některých přísadách. Během
biologického čištění může být jejich část hydrolyzována na amonium – jiné ne – a přeměněna na dusičnany.
Nerozpuštěné látky celkem (NL)
Údaje o NL po čištění ukazují pouze malou odchylku. Horní úroveň rozsahů NL je způsobována čistírnami
odpadních vod v papírnách, které správně nepracují. Vzhledem k druhu organických látek v odpadní vodě
z papírny je zde relativní tendence vytvářet objemný kal v systémech čištění aktivovaným kalem. Jsou
k dispozici opatření pro zabránění a regulaci tohoto nežádoucího jevu.
Těžké kovy
Koncentrace těžkých kovů v odpadních vodách papíren jsou obecně zanedbatelně nízké. Při používání
druhotných vláken nedochází k významnému zvýšení koncentrací.
AOX a jiné organické mikro nečistoty
Zdroji sloučenin adsorbovatelných organických halogenidů jsou některé přísady (hlavně činidla pro zvýšení
pevnosti za mokra), sběrový papír na bázi vlákniny bělené chlórem a do určité míry tiskové barvy. Protože se
od bělení chlórem prakticky ustoupilo, AOX odvozené ze sběrového papíru na bázi vlákniny bělené chlórem
v posledních letech značně poklesly a v projektu se s nimi prakticky nepočítá. Primárně se budou využívat
hnědé (nebělené druhy) vstupních surovin. Na trhu jsou k dispozici také neutrální činidla pro zvýšení pevnosti
za mokra s omezením AOX a je možné je zvolit pro další snížení emisí AOX, prokáže.li se potřeba.
Organické mikro nečistoty jako chlórofenoly nebo polychlorované bifenyly je možné zjistit v odpadních
vodách některých papíren zpracovávajících sběrový papír ve velmi nízkých koncentracích závisejících na
použitých surovinách (sběrový papír, tiskové barvy a přísady). Ani tyto znečišťující složky se nepředpokládají
v případě výroby materiálů na vlnité lepenky s ohledem na používanou základní zanášku sběrového papíru.
Soli
Soli, hlavně sírany a chloridy, se vnášejí do systémů hlavně se sběrovým papírem a některými přísadami, jako
je síran hlinitý (kamenec). V některých oblastech, když je například povrchová voda zdrojem pro výrobu pitné
vody nebo z důvodu kvality vody, je vypouštění solí věnována pozornost. V závislosti na druzích sběrového
papíru používaného jako surovina a na stupni uzavření vodních okruhů byly zjištěny koncentrace až do 1000
mg/l, i když se při zpracování nepoužíval síran hlinitý Problém může přinést pouze vysoce znečištěný sběrový
papír.

Znečištění produkovaných odpadních vod – návrhové hodnoty nátoku na ČOV
Ukazatel

Průměr (mg/l)

Φ (kg/d)

CHSK - Cr

5 500

26 400

BSK5

3 000

14 400
(240 000 EO60)

NL

550

2 640

Vypouštění odpadních vod
Množství odpadních vod – odtok do recipientu při zanedbání produkce odvodněného kalu
-

Q24 :

-

Qrok :

Φ
200 m3/h (55,55 l/s)
Φ 4 800 m3/d
1 656 000 m3/rok
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Likvidace odpadních vod
V současném stupni zpracování projektové dokumentace se uvažuje s likvidací technologických odpadních
vod ve dvou variantách a to :
1. ve spolupráci se stávající ČOV
2. vybudování nové čistírny odpadních vod v areálu předkládaného záměru
Dešťové vody z plochy skládky štěpky, event.dřeva a komunikací budou před vypouštěním ošetřeny
předčištěním (lapáky písku, odlučovače ropných látek) a opět v současném stupni zpracování projektové
dokumentace se uvažuje s likvidací dešťových vod ve dvou variantách a to :
1. vypouštěním do vodoteče
2. vsakováním do podloží pomocí vybudovaných vsakovacích prostorů

B.III.3. Odpady
Výstavba
Během výstavby budou vznikat běžné odpady spojené se stavebními činnostmi. Podrobnější rozvahu o
množství a skladbě odpadu vznikajícího při výstavbě není možné s podkladů odpovídajících fázi přípravy
záměru získat.
Tato problematika bude řešena v rámci územního a stavebního řízení, kde budou mimo jiné stanoveny
vyčerpávající podmínky pro fázi výstavby
Provoz
Při provozu navrhovaného zdroje bude vznikat 4 488 t za rok popele a popílku
Většina nečistot ze zpracovávaného sběrového papíru končí jako odpad. Hlavním odpadním materiálem jsou
výplivy, různé druhy kalu a – v případě spalování zbytků na místě – popeloviny. Hlavním zdrojem pevného
odpadu v papírnách na bázi sběrového papíru jsou přípravna látek, čištění provozní vody a čištění odpadních
vod. Zbytky je nutné zpracovat a upravit (zahustit a odvodnit), aby vznikl odpad s vysokým obsahem sušiny.
Pevné odpady

Množství na
jednotku výroby

Roční
množství

Jedn.

Způsob likvidace

Místo určení
likvidace

Plasty - 160119

14,0

kg a.s./ t
papíru

3 459

t/rok

Recyklace

Oprávněná firma

Železné kovy - 160117

2,1

kg a.s./ t
papíru

519

t/rok

Recyklace

Oprávněná firma

3,7

kg a.s./ t
papíru

914

t/rok

Skládkování

Skládka odpadů

6 904

t/rok

Odvoz k využití do
cihelen, nebo
ukládání na skládku

Cihelny, skládky
odpadů

Ukládání na
skládku,
kompostování,
spalování

Rekultivace ploch,
zemědělství,
spalování, skládky
odpadů

Mechanicky oddělený výmět
z rozvláknění odp.papíru a
lepenky - 030307
Výmětová vlákna z mechan.
oddělování obsahující vlákna,
výplně a povrchové vrstvy
z mechan.třídění - 030310

40,0

kg a.s./ t
papíru

Kaly z čištění odpadních vod
v místě jejich vzniku - 030311

22,4

kg a.s./ t
papíru

5 534

t/rok

Pevné odpady celkem

70,0

kg a.s./ t
papíru

17 293

t/rok

Dosažitelný obsah sušiny pro výplivy a kaly je uveden v následujících tabulkách.
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Dosažitelná sušina pro výplivy a příslušná spotřeba energie při různém obsahu vláken
(údaje od dodavatele zařízení)

Dosažitelná sušina pro kal a příslušná spotřeba energie při různém obsahu popela

Množství odpadů v papírnách na bázi RCF vyplývá z kvality použitého sběrového papíru a úsilí a nákladů
vynaložených při přípravě druhotných vláken na určitý výrobek a z požadavků procesu.
Množství odpadů vztažené na vstup surovin (%) v závislosti na kvalitách použitého sběrového papíru
a druhu vyráběného papíru

Výplivy

Kal

Výrobek

Kvalita
sběrového
papíru

Ztráty
celkem

Hrubé/
těžké

Jemné/
lehké

Zesvětlování

Čištění
provozní
vody

Odpadní
voda ≈

Testliner/
fluting

Odpad z nákupních
středisek, sběrový
papír z domácností,
kvality kraftu

4-9

1-2

3-6

----

0-(1)

≈1

3-6

<1

2-4

----

0-(1)

Výplivy – jsou nečistoty ve sběrovém papíru a skládají se převážně ze svazků vláken (uzlíků), sponek a kovů
z kroužkových vazeb, skla a plastů. Výplivy se odstraňují co nejdříve v přípravně látek a tvoří cca
6,5 % nakoupeného sběrového papíru a není u nich možnost recyklace, takže jsou vyváženy na
skládku, nebo spalovány.
Složení výplivů ze zpracování sběrového papíru na materiál na zvlněnou vrstvu
( 4 -6 % výplivů)
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Kal z čištění provozní vody – jedná se o zachycená vlákna a jemné podíly, které vznikají při zachycování
vláken v okruzích sítové vody a v jednotce mechanického čištění v čistírně odpadních vod. Podle
složení zanášeného sběrového papíru může kal obsahovat v určité míře částice barev a pigmentů.
Složení kalu ze zachycování vláken a chemickomechanického čištění odpadních vod
(Přehled kompl.výsledků provedeného v německé PTS, publikováno v Solid waste handbook,1996)

Likvidace odpadů
V současném stupni zpracování projektové dokumentace se uvažuje s likvidací všech pevných odpadů na
předem určených skládkách s tím, že se bude projednávat likvidace dle tabulky na straně 29.

B.III.4. Ostatní (např.hluk a vibrace,záření, zápach a jiné výstupy)
Výstavba
Zdrojem hluku v etapě výstavby budou stavební mechanizmy a jejich činnost. Předpokládá se nasazení
mechanizace srovnatelné se sdruženou bytovou výstavbou, které svým rozsahem ovlivní pouze bezprostřední
okolí staveniště.
Nebudou používány látky produkující zápach nebo některou z forem záření.
Provoz
V etapě provozu bude zdrojem hluku doprava (železnice, nákladní a osobní vozy pro dopravu materiálu a
osob), skládka biomasy, včetně zařízení na drcení a štěpkování, vlastní energetický zdroj a různé
vzduchotechnické výstupy, které budou umístěny převážně na střeše budov. Všechny výfuky a ventilátory
budou mít zvukové tlumiče.
Očekávaná úroveň hluku z dopravy bude asi 65 dB(A)
Očekávaná úroveň hluku ze skládky biomasy včetně zařízení na drcení a štěpkování je asi 85 dB(A), mimo
kolosový nakladač VOLVO, který bude pojíždět po skládce.
Očekávaná úroveň hluku z vlastního energetického zdroje ve venkovním prostředí bude asi 85 dB(A)
Celkem bude v provozu papírny 30 míst odvádění vzduchu úroveň hluku z těchto zdrojů se bude pohybovat
mezi 70 až 85 dB(A)
Kromě těchto zdrojů v areálu je ještě další zdroj hluku v objektu surové vody na břehu řeky jeho úroveň hluku
ve venkovním prostoru bude asi 20 dB(A)
Úplný soupis a charakteristika zdrojů, včetně jejich lokalizace je v přiložené Hlukové studii.
Vibrace budou v areálu produkovat pouze mobilní dopravní mechanizmy.
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Radioaktivní ani jiné záření mimo viditelné spektrum se v navrhovaném záměru nebude vyskytovat,
nepočítáme-li osobní používání mobilních telefonů a elektromagnetické záření produkované v některých
elektrospotřebičích, v těchto případech jde vždy o běžný projev certifikovaného výrobku.
Zápach v okolí papíren způsobený nižšími organickými kyselinami a H2S může způsobit uzavření vodních
okruhů se spotřebou vody menší než 5 m3/t. Ale nepříjemný zápach se může vyskytnout také v papírnách
s méně uzavřeným vodním okruhem. Může být způsoben příliš dlouhým pobytem vody ve vodním systému,
nebo zbytky kalu, který způsobuje vytváření sirovodíku.
Zápachu je možné zabránit vhodnými opatřeními v řízení provozu.
Během manipulace a skladování sběrového papíru se může vytvářet prach.
Zvládnutí tohoto prachu je spíše záležitostí bezpečnosti práce, než ochrany životního prostředí.

B.III.5. Rizika havárií
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí.
Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou likvidovány dle platných
předpisů. Drobné úkapy z provozu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů budou likvidovány
sorbčními materiály, stejně jak je to při jakékoliv běžné opravě. Toto lze minimalizovat běžnými technickými
a organizačními opatřeními, dodržováním obecně závazných předpisů, manipulačních řádů, náležitou
organizací prací a zodpovědným stavebním dozorem při stavebních pracích.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a
zdraví obyvatel lze technickými opatřeními snížit na minimum.
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření je pravděpodobnost havárie nízká. Problémy by mohly nastat
při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, v případě poškození obalů a úniku
skladovaných látek, při nedodržení protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích,
atd.

ČÁST C . : ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Oznamovaný záměr bude realizován v průmyslové oblasti města Zábřeh
Průmyslová oblast sousedí s lokálním biocentrem „Dlouhý“, jehož geobiocenologická typizace je 2 BC-C 4-4
a tvoří ho břehový porost podél zregulované a zahloubené Moravské Sázavy se zpevněnými břehy o rozloze
3,5 ha. Podrobně dále.
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Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES a
významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny § 3 v platném znění, jakými
jsou např. údolní niva, vodní toky, jezera, lesy, ani § 6 téhož zákona, kterými jsou MŽP zaregistrovány
významné krajinné prvky).
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pozdějších předpisů.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném
území podle horního zákona a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Území, ve kterém je umístěn předkládaný záměr se nachází dle Nařízení vlády č.85/1981 Sb.v chráněné
oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“. Z výše uvedeného Nařízení vlády uvádím vymezení
oblasti:
„Chráněná oblast přirozené akumulace vod KVARTÉR ŘEKY MORAVY“
….Ze Sudkova sleduje jižním směrem silnici na Lesnici od Kopanic Vitošovský náhon do Vitošova. Odtud
probíhá opět po silnici přes Hrabovou, Dubicko a Třeštinu a podél Lužního potoka až k jeho zaústění.
Od Lužního potoka vede hranice chráněné vodohospodářské oblasti po levém břehu Moravy až po hranici
vnějšího ochranného pásma zdrojů Litovel u Nových zámků v okrese Olomouc. Podél této silnice hranice
probíhá východním směrem do Červenky, po silnici II/449 do Uničova a dále po silnici II/444 přes Újezd,
Mladějovice do Šternberka….
Činnost, kterou představuje předkládaný záměr není dle Nařízení vlády č.85/1981 Sb.v chráněné oblasti
přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ zakázaná.
V blízkosti posuzované stavby se nachází staveniště budoucí trasy silnice I/44 a hranice záplavového území
Q100 . Viz následující mapa.
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S ohledem na uvedená fakta není podrobnější environmentální charakteristika dotčeného území na tomto
místě podávána.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Podle klimatických oblastí ČR (E. Quitt, 1975) patří zájmové území do mírné teplé klimatické oblasti MT 10
s následnou charakteristikou:
Klimatické charakteristiky oblasti T10
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou + 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu °C
Průměrná teplota v červenci °C
Průměrná teplota v dubnu °C
Průměrná teplota v říjnu °C
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů
Počet jasných dnů
Průměrná roční teplota °C

40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 – 40
- 2 až - 3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
100 - 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50
7,7
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Průměrné měsíční úhrny jsou uvedeny v následující tabulce.
Měsíc
Ha (mm)

1
53

2
40

3
39

4
45

5
60

6
80

7
90

8
77

9
51

10
55

11
60

12
55

Rok
705

7
17,7

8
16,8

9
13,2

10
8,0

11
2,9

12
-0,8

Rok
7,7

Průběh průměrných teplot je uveden v následující tabulce.
Měsíc
teplota (°C)

1
-3

2
-1,6

3
-2,6

4
7,5

5
13,1

6
16,0

ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO OBLAST (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)
ŠUMPERSKO – ZÁBŘEŽSKO V OLOMOUCKÉM KRAJI
(jižně hlavního hřebene Jeseníků)

Rychlost
větru

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW CALM součet

[m.s-1 ]

1,7

12.34

1.92

2.23

3.82

9.08

3.15

4.78

7.25

37.18

81.75

5

4.15

0.44

0.52

1.73

3.44

0.65

2.88

4.06

17.87

11

0.09

0.01

0.02

0.03

0.03

0.01

0.12

0.07

0.38

součet

16.58

2.37

2.77

5.58 12.55

3.81

7.78 11.38

37.18 100.00

Ve městě Zábřeh je v provozu jediná měřící stanice

Měřící stanice ve výšce 4 m

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty denní teploty a koncentrací sledovaných škodlivin na
této měřící stanici v roce 2005.
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Stav ovzduší odpovídá městům s podobným průmyslovým zaměřením, největší podíl na znečištění ovzduší
má místní doprava a pozemní komunikace, především stávající průtah silnice I/44. Ve městě Zábřeh provozuje
firma Talorm a.s. zdroj centralizovaného zásobování teplem na tuhá paliva, který dle Integrovaného programu
snižování emisí Olomouckého kraje patří mezi největší znečišťovatele emisemi tuhých látek a emisemi oxidu
siřičitého v Olomouckém kraji v kategorii REZZO I.

C.II.2. Voda
Povrchové vody
Dané území náleží k povodí řeky Moravy pod č.h.p.: 4-10-01-001. jejího toku se katestrální území Zábřeh
pouze dotýká. Hlavním tokem je Moravská Sázava s levostranným přítokem Nemilky a pravostranným
Jahodné. Přítokem Moravy je potok Rakovec, tvořící z velké části hranici katastrálního území a Krumpašský a
bezejmenný potok.
Název vodního toku

Moravská Sázava

Číslo hydrologického pořadí

4-10-02-048 ve správě Povodí Moravy, Dřevařská 11,
601 75 Brno, závod Olomouc, provoz Šumperk

Kilometráž vodního toku

5 km

Číslo hydrogeologického rajonu

-

Q365

Není sledován

Ukazatelé stavu vody v toku a
Nejsou sledovány
jejího znečištění
Podzemní vody
Hydrologické poměry půd jsou vázány na jejich propustnost. Nezpevněné sedimenty niv vodních toků jsou
dobře propustné a hladina spodní vody je vázána na výšku hladiny toků. Propustné jsou tak půdy vzniklé na
břidlicích a svorech, matečná hornina má však propustnost puklinovou. Omezenou propustnost mají půdy
vzniklé na sprašových poryvech.
Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.
Dotčené území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových a podzemních vod.
V dotčeném místě ani v jeho blízkosti nejsou evidovány pramenné vývěry.
Významnější vodní plochy se v okolí nevyskytují.
Nenachází se v žádném ochranném pásmu povrchového vodního zdroje.

C.II.3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Dle zařazení (Culek a spol.)se nachází oblast Zábřehu na území litovelského bioregionu 1.12 a na hranici
šumperského bioregionu 1.53. V šumperském bioregionu plošně převažují typické kambizemě, které se
vyskytují převážně v nižších polohách. Na úpatích svahů směrem k nížinám se vyskytují na sprašových
hlínách luvizemě, často pseudoglejové a typické hnědozemě.Nivy vodních toků tvoří glejové fluvizemě
s velkým obsahem velkých valounů a štěrku.
V litovelském bioregionu mají převahu glejové fluvizemě, často na velkých plochách přecházející až do
typických glejů.
Převládajícím půdním typem oblasti jsou degradované silně kyselé kambizemě (často hojně hrubě skeletnaté,
případně kambizemní rankery) a kambizemní podzoly provázející porosty kulturních smrčin.
Město Zábřeh leží na rozhraní Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny. Mohelnická brázda je protáhlá
tektonická sníženina ve směru sever-jih, napojující se jižním koncem na Hornomoravský úval. Severní díl
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Zábřežské vrchoviny-Drozdovská vrchovina je od střední části oddělena průlomovým údolím Moravské
Sázavy.
Geologický podklad v řešeném území tvoří horniny kristalinika (svory) s vložkou kvarcitů západně od města.
Tyto horniny byly na nivě Moravy a Moravské Sázavy překryté ve čtvrtohorách povodňovými hlínami,
říčními písky a štěrkopísky.
V západní části k.ú.Zábřeh se nalézá ložisko stavebního kamene, kamenolom Račice.

C.II.4. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina
V nejbližším okolí Zábřehu se nenacházejí žádné přírodní rezervace. Nejbližšími územími, zařezenými jako
přírodní památka a navrženými do soustavy Natura 2000 pod kódem lokality CZ0714073 je Litovelské
Pomoraví, jehož součástí jsou přírodní parky na k.ú.Leština u Zábřehu, Rájec u Zábřehu a Zvole u Zábřehu.
CHKO Litovelské Pomoraví tvoří komplex lužních lesů obklopujících řeku Moravu s bočními rameny mezi
městem Litovel a obcí Hora nad Moravou doplněný navazujícími nivními loukami a mokřadními
společenstvy. Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita bezlesou krajinu při toku řeky Morava a již výše
zmiňované obce.

Průmyslová oblast, konkrétně předkládaná stavba sousedí s lokálním biocentrem „Dlouhý“, jehož
geobiocenologická typizace je 2 BC-C 4-4 a tvoří ho břehový porost podél zregulované a zahloubené
Moravské Sázavy se zpevněnými břehy o rozloze 3,5 ha. Na břehový porost maloplošná skupina středně
vzrostlých jedinců. Do navrhovaného biocentra je zahrnuta i orná půda, o kterou se biocentrum rozšíří.
Na následující mapě jsou uvedena biocentra a biokoridory v oblasti města Zábřeh.
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Město Zábřeh leží na rozhraní Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny. Město je obklopeno krásnou
přírodní scenérií s hřebeny Jeseníků na severovýchodě. Zábřeh je bezprostředně obklopen zemědělsky
obhospodařovanými pozemky. Řeka Moravská Sázava vytváří hlouběji zaříznutá údolí, k němuž se sbíhají
prudší jihovýchodní a severozápadní svahy. Lesní porosty na svazích údolí řeky a potoků jsou
nejvýznamnějšími estetickými i přírodními prvky.

C.II.5. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky
Koncem roku 2005 žilo v Zábřehu 14 268 obyvatel. V Zábřehu je významný průmysl strojírenský, dřevařský a
nábytkářský. Území v okolí města je využíváno k zemědělské činnosti.
V současnosti se zpracovává Územní plán sídelního útvaru.
Umístěním záměru budou dotčeny komunikace a vedení ve vlastnictví provozovatele energetické a
plynárenské soustavy a provozovatele vodohospodářských sítí.
Vzhledem k tomu, že se dotčené území nenachází v žádné kulturně, historicky ani archeologicky významné
oblasti, nedotkne se realizace záměru žádné kulturní památky.

ČÁST D – KOMLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na veřejné zdraví
Na základě údajů rozptylové a hlukové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné
zdraví formou samostatné studie, která prokázala, že předkládaný záměr neovlivní významným způsobem
veřejné zdraví.
Dopad na zaměstnanost
Během výstavby bude mít záměr značný přímý i nepřímý dopad na tvorbu pracovních míst. Očekává se přímá
potřeba cca 400 nových pracovních míst po celou dobu výstavby, která bude trvat cca 15 měsíců. Další
odvětví, která se budou nepřímo podílet na zaměstnanosti, jsou služby a stavebnictví. Je zřejmé, že
zaměstnanost vyvolaná výstavbou bude pouze dočasná.
Během provozu bude předkládaný záměr rovněž přímým i nepřímým způsobem ovlivňovat zaměstnanost.
Přímo v předkládané stavbě najde uplatnění zhruba 136 osob, z toho
- 13 osob v energetickém zdroji
- 123 osob v papírně
Nepřímý vliv lze rozdělit na zaměstnanost v důsledku výroby a zaměstnanost jako následek soukromé
spotřeby. Na základě podkladů a odhadů se očekává, že nový provoz nepřímo zaměstná kolem 400 osob.
Tento výsledek ukazuje na skutečnost, že výroba papíru je velmi kapitálově náročné odvětví, zatímco odvětví
předcházející výrobě jsou spíše náročné z hlediska práce.
Odtud vyplývá, že i když přímý dopad na zaměstnanost v papírenském průmyslu je nízký, nepřímé vlivy
mohou být pro zaměstnanost významné.
Ostatní socio-ekonomické vlivy
Mimo výše uvedené vlivy na zaměstnanost v soukromém i veřejném sektoru existuje několik dalších socioekonomických vlivů spojených se zaměstnaností nebo nezávislých. Po ukončení výstavby lze předpokládat, že
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stavební růst bude v omezené míře pokračovat ve formě zajištění bydlení, restauračních, ubytovacích,
zdravotních a sociálních služeb, potřeb pro dopravu a podobně.
V úvahu je třeba vzít skutečnost, že provoz povede ke zvýšení obecního příjmu a rozpočtové bilance, což
obvykle představuje zkvalitnění služeb obyvatelstvu.
Předpokládá se, že provedení záměru nezmění celkový charakter oblasti ve srovnání se současným stavem.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
Při výstavbě dojde krátkodobě k lokálnímu ovlivnění ovzduší provozem stavebních mechanizmů. Tyto vlivy
lze podrobněji stanovit po zpracování prováděcích projektů, Předběžně lze odhadovat, že tento vliv nebude
významný.
Provoz
Emise do ovzduší z papíren a lepenkáren vznikají hlavně při výrobě energie (páry a elektřiny), nikoli ze
samotného výrobního procesu.
V případě tohoto projektu bude využita synergie kotle na biomasu s kogenerační výrobou tepla a elektrické
energie na protitlaké turbíně.
Spaliny ze zadních tahů kotle budou odváděny ocelovým potrubím do odlučovače elektrostatického příp.
tkaninového, který bude zaručovat splnění emisních limitů tuhých znečišťujících látek stanovených pro tento
typ zařízení. Elektrostatický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových a usazovacích
elektrod, oklepávání elektrod, vstupních a výstupních dílů. V elektrostatickém odlučovači se částice popílku
elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. U tkaninového se tuhé částice usazují v látkových
rukávcích.
Za odlučovačem bude umístěn spalinový ventilátor, který bude dopravovat spaliny do ocelového komína o
výšce 50 m.
Množství spalin vypouštěných z každého kotle bude při jmenovitém výkonu 90 800 Nm3/h tzn. z komína bude
do ovzduší při provozu obou kotlů vypouštěno 181 600 Nm3/h.
Spaliny vypouštěné do ovzduší budou splňovat emisní limity pro zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší dle
nařízení vlády č. 352/2002Sb. tzn.:
50 mg/m3
400 mg/m3
250 mg/m3

- tuhé znečišťující látky
- oxidů dusíku NOx
- oxid uhelnatý CO
Roční množství spalin se předpokládá

880 760 000 Nm3

Maximální roční množství exhalací vypouštěných z komína:
- tuhé znečišťující látky
- oxid dusíku NOx
- oxid uhelnatý CO

44 t/rok
353 t/rok
220 t/rok

Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových
vozidel je nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými škodlivinami
produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, pevné částice a oxid uhelnatý.
Předpokládá se, že 5 % sběrového papíru bude dováženo po železnici a ostatní sběrový papír, včetně většiny
surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními auty po silnici.
Požadavky na dopravu byly odhadnuty v množství 147 těžkých nákladních vozů denně a na jeden vagón
sběrového papíru za den s následujícím složením hlavních typů zboží:
•
•
•

Dodávka sběrového papíru
Dodávka biomasy pro energetický zdroj
Dodávka aditiv a pomoc.materiálu

58 vozidel denně
33 vozidel denně
1 vozidlo denně
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Dodávka chemikálií pro výrobu papíru
Odvoz pevného odpadu se sběr.papíru
Odvoz popelovin a popílku
Odvoz produkce papíru
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3 vozidla denně
4 vozidla denně
4 vozidla denně
44 vozidel denně

Pohyb většiny vozidel se bude odehrávat v době mezi 7 – 21 hodinou, menší část zpravidla méně než 10 jízd,
bude v nočních hodinách.
Podrobné hodnocení vlivů záměru na ovzduší je obsaženo v samostatné Rozptylové studii, která je součástí
předkládané dokumentace.
Výpočty byly prováděny pro pět škodlivin a to :
-

oxid dusičitý (NO2)
suspendované částice (prašné frakce) PM10
oxid uhelnatý (CO)
benzen
benzo(a)pyren

Výše uvedené škodliviny byly pro výpočty vybrány vzhledem k následnému srovnání se stávajícím
znečištěním přízemního ovzduší, pro které jsou použity Rozptylové studie pro Olomoucký kraj a pro město
Zábřeh
Oxid siřičitý SO2 se ve výpočtech neuvažuje, protože síra se v palivu prakticky nevyskytuje
Množství emisí pachových látek lze bez předchozího měření stanovit velmi obtížně, proto nebyla rozptylová
studie pro pach počítána. Pro kontrolu dodržení emisních limitů pachových látek musí být provedeno
autorizované měření emisí pachových látek.
Výpočty byly provedeny pro maximální krátkodobé a roční koncentrace.
Výpočty byly provedeny pro dvě oblasti :
-

pro oblast města Zábřeh v síti referenčních bodů v rozsahu shodném s Rozptylovou studií města
Zábřeh po kroku a 200 m

-

pro širší oblast, ve které se předpokládá významné působení předkládané stavby na znečištění
přízemního ovzduší pro síť referenčních bodů z Rozptylové studie pro Olomoucký kraj zpracované
v roce 2004, která je po kroku a 1 000 m

Obě oblasti výpočtů jsou uvedeny na mapách na následující stránce.
Na základě výsledků z výpočtů znečištění přízemního ovzduší je možno konstatovat, že :
1) Největší krátkodobá koncentrace oxidu dusičitého (NO2) způsobená provozem předkládané
stavby bude v referenčním bodě o souřadnicích
x = 569 000 m
y = 1 087 000 m
a její maximální hodinová hodnota bude
Tato hodnota činí

113,0 µg / m3
56,5 % zákonem povolené hodnoty

2) Největší krátkodobá koncentrace suspendovaných částic PM10 způsobená provozem
předkládané stavby bude v referenčním bodě o souřadnicích
x = 569 000 m
y = 1 088 000 m
a její maximální denní (24h) hodnota bude
Tato hodnota činí

23,0 µg / m3
46,0 % zákonem povolené hodnoty

3) Největší krátkodobá koncentrace oxidu uhelnatého (CO) způsobená provozem předkládané
stavby bude v referenčním bodě o souřadnicích
x = 569 000 m
y = 1 086 000 m
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322,7 µg / m3
3,23 % zákonem povolené hodnoty

4) Největší roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) způsobená provozem předkládané stavby
bude v referenčním bodě o souřadnicích
x = 569 000 m
y = 1 087 000 m
a její maximální hodnota bude
Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí
Tato hodnota činí pro ochranu ekosystémů

23,5 µg / m3
58,7 % zákonem povolené hodnoty
78,3 % zákonem povolené hodnoty

5) Největší roční koncentrace suspendovaných částic PM10 způsobená provozem předkládané
stavby bude v referenčním bodě o souřadnicích
x = 570 800 m
y = 1 086 600 m
a její maximální hodnota bude
Tato hodnota činí

8,6 µg / m3
21,5 % zákonem povolené hodnoty

6) Největší roční koncentrace benzenu způsobená provozem předkládané stavby bude v
referenčním bodě o souřadnicích
x = 569 000 m
y = 1 088 000 m
a její maximální hodnota bude
Tato hodnota činí

0,485 µg / m3
9,7 % zákonem povolené hodnoty

7) Největší roční koncentrace benzo(a)pyrenu způsobená provozem předkládané stavby bude v
referenčním bodě o souřadnicích
x = 571 200 m
y = 1 086 600 m
a její maximální hodnota bude
Tato hodnota činí

0,202 µg / m3
20,1 % zákonem povolené hodnoty

Předložené výsledky výpočtu znečištění přízemního ovzduší předkládanou stavbou jsou poplatné vstupním
předpokladům a vstupním hodnotám. Jedná se především o vstupní hodnoty předkládaného zdroje s kotli (2 x
40,1 MWt) na biomasu s kogenerační výrobou tepla a elektrické energie na protitlaké turbíně, který bude
dodávat teplo, elektrickou energii a stlačený vzduch do papírny. Pro výpočty bylo uvažováno, že spaliny
vypouštěné do ovzduší budou splňovat emisní limity pro zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší dle nařízení
vlády č. 352/2002Sb. Ovšem ze zkušeností z provozem obdobných zdrojů a z autorizovaných měření emisí
vyplývá, že skutečné hodnoty emisí škodlivin budou podstatně nižší, než jsou uvažované zákonné.
Podrobné hodnocení vlivů předkládané stavby na ovzduší je obsaženo v samostatné Rozptylové studii
přiložené k této dokumentaci, z níž vyplývá, stavba nezpůsobí překročení imisních limitů ve všech
sledovaných znečišťujících látkách.

Síť referenčních bodů pro určení vlivu předkládané stavby na město Zábřeh
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1 082 000

1 084 000
y [m]

1 086 000

1 088 000

1 090 000

1 092 000

1 094 000
572 000

567 000

x [m]

D.I. 3. Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření
Výstavba
Lze očekávat, že předkládaná stavba v tomto směru bude postihovat pouze vlastní staveniště.
Podrobnější hodnocení vlivů předkládané stavby bude možno provést po zpracování prováděcích projektů.
Předběžně lze očekávat, že při vhodné organizaci výstavby a dodržování platných předpisů nedojde
k významnému ovlivnění okolí.
Provoz
Hluková studie v dané oblasti je hodnocena ve smyslu platné legislativy v nejbližších referenčních bodech
chráněného venkovního prostoru. V těchto místech je stávající hluková situace ověřena měřením.
Pro danou lokalitu je dále posuzováno šíření hluku z dopravy v průmyslovém areálu Leštínská a hluku
z dopravy na komunikaci I/44. Výrobní technologie i energetický zdroj budou v nepřetržitém provozu,
nicméně v intenzitě silniční dopravy mezi denní a noční dobou budou rozdíly. Pouze v denní době bude
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realizována přeprava popílku, dovoz chemikálií, odvoz pevného odpadu a zejména dřevní hmoty. Dovoz
vstupního sběrového papíru a odvoz rolí papíru bude v noční době nebude.
Vzhled modelu s komunikacemi, objekty, referenčními body a zdroji hluku je zřejmý z následujícího obrázku

V následující tabulce je uveden souhrn dílčích výsledků výpočtů jednotlivých druhů zdrojů hluku a celková
hladin akustického tlaku v referenčních bodech za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby
název zdroje
bodové zdroje - střechy výrobních budov
bodové zdroje - energetický zdroj
plošné zdroje -výrobní objekty + energetický zdroj
liniové zdroje a bodové zdroje na úrovni terénu
Celkem součet všech zdrojů

vypočtená hladina akust.tlaku LAeq,8hodin
bod č.1
bod č.2
bod č.3
bod č.4
bod č.5
dB
dB
dB
dB
dB
47,9
46,7
46,1
45,0
43,0
39,4
37,2
35,8
34,0
34,9
24,7
22,7
21,4
19,9
20,3
44,7
39,6
40,2
40,6
48,3
50,0

47,9

47,4

46,6

49,6

V následujíc tabulce je uveden souhrn dílčích výsledků výpočtů jednotlivých druhů zdrojů hluku a celková
hladin akustického tlaku v referenčních bodech za 1 hodinu noční doby
název zdroje
bodové zdroje - střechy výrobních budov
bodové zdroje - energetický zdroj
plošné zdroje -výrobní objekty + energetický zdroj
liniové zdroje a bodové zdroje na úrovni terénu
Celkem součet všech zdrojů

vypočtená hladina akust.tlaku LAeq,1hodina
bod č.1
bod č.2
bod č.3
bod č.4
bod č.5
dB
dB
dB
dB
dB
47,9
46,7
46,1
45,0
43,0
39,4
37,2
35,8
34,0
34,9
24,7
22,7
21,4
19,9
20,3
44,6
39,3
39,5
38,0
40,0
50,0

47,8

47,3

46,1

45,2

Na následujícím obrázku je rozdělení zvukového pole ve výšce 3m nad úrovní terénu pro provoz areálu
v denní době.
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Na obrázku je rozdělení zvukového pole ve výšce 3m nad úrovní terénu pro provoz areálu v noční době.

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních bodech na okraji chráněné zástavby lokality
Ráječek za 8 souvislých a na sebe navazujících provozních hodin v denní době jsou menší a na úrovni
hodnoty hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v denní době.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních bodech za 1 nejhlučnější hodinu noční doby
jsou větší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb v noční době.
Výpočty hladin akustického tlaku z jednotlivých typů zdrojů hluku (viz. výše uvedené tabulky) ukazují na
skutečnost, že dominantním zdrojem hluku v lokalitě bude nepřetržitý provoz velkého počtu zakončení
vzduchotechnických kanálů nad střešními plášti jednotlivých výrobních skladovacích hal. V další fázi
projektové přípravy bude nutno konkretizovat typy vzduchotechnických zařízení a navrhnout možná
protihluková opatření pro tato zařízení.
Modelový výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech je zatížen
nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v principu pouze rámcově stanovené hladiny
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akustického tlaku jednotlivých stacionárních zdrojů hluku, unifikace hladin akustického tlaku jednotlivých
liniových zdrojů hluku a zjednodušení stanovení vlivu atmosférických podmínek ve výpočtech.
Přenos vibrací některých částí zařízení do statického systému provozních budov není uvažován, protože tyto
zdroje vibrací (velké ventilátory, kompresory atd.) budou pružně uloženy a opatřeny tlumiči vibrací.
Ve venkovních prostorech jsou jedinými zdroji vibrací běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál nelze
očekávat žádné vlivy vibrací z provozu zařízení.
Závěrem lze konstatovat, že vliv předkládaného záměru na hlukovou situaci bez kompenzačních opatření
nesplní zákonné hodnoty. Jedná se o :
-

protihlukovou stěnu, která bude vystavěna po celé délce jihozápadní strany areálu a která jak
akusticky tak opticky oddělní manipulační prostory od chráněné zástavby na protějším břehu říčky
Moravská Sázava.
bude nutno na základě konkrétních typů vzduchotechnických zařízení navrhnout nejlepší možná
protihluková opatření pro tato zařízení.
výše uvedená opatření jsou běžně budovaná a jejich instalací budou dodrženy veškeré zákonné
limity

-

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavba
V období výstavby (ani během provozu) předkládané stavby se neuvažuje s čerpáním a snižováním hladiny
podzemní vody na staveništi při zakládání objektů nebo odvodnění území. K ovlivnění povrchových ani
podzemních vod při dodržování technologických postupů a bezpečnostních opatření nedojde.
Provoz
Během provozu předkládané stavby budou odpadní vody po předčištění převáděny na ČOV v Zábřehu, nebo
na nově vybudovanou ČOV. Následující tabulka uvádí platné emisní standardy-požadavky na kvalitu
vypouštěných vod z provozu papírny podle platné legislativy
Přípustné hodnoty znečištění podle Nařízení vlády č,61/2003 Sb.
P.č.
8
8.1.1.

8.2
8.2.2
8.3

Průmyslový obor/ukazatel
Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba sulfátové buničiny
CHSKCr
CHSKCr
BSK5
BSK5
NL
AOX
Bělení buničiny
Bělení bezchlorové
AOX
Výroba papíru
CHSKCr
BSK5
NL
AOX
AOX
Hg měsíční průměr
Hg denní průměr

OKEČ

Jednotka

Přípustné hodnoty
„p“

21.11.
21.11
mg/l
kg/t
mg/l
kg/t
mg/l
kg/t

300
60
30
5
40
1

mg/l

1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
kg/t
mg/l
mg/l

200
40
40
5
0,5
0,05
0,1

21.11
21.11
21.12
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Předběžně lze konstatovat, že tyto hodnoty budou s rezervou splněny (sledování kvality vypouštěných vod je
součástí provozu ČOV).
Dešťové vody z plochy skládky štěpky, event.dřeva a komunikací budou před vypouštěním ošetřeny
předčištěním (lapáky písku, odlučovače ropných látek)
Možnost zasažení podzemních vod únikem chemikáliemi používaných v provozu je minimalizována
zavedením ochranných a preventivních opatření popsaných v kapitole D.IV.
Výše uvedené lze shrnout, že předkládanou stavbou nebudou povrchové ani podzemní ovlivněny jak
z hlediska kvantity, tak ani z hlediska kvality.

D.I.5. Vlivy na půdu
Před zahájením výstavby budou pozemky p.č. 3965/26, 3965/33, 3965/34, 3965/35 a 3969/2 vyjmuty ze ZPF.
Předkládanou stavbou nedojde k záboru lesní půdy (LPF). Před zahájením stavebních prací bude provedena
skrývka ornice (předpokládá se oddělená skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm).
Vlastní provoz předkládané stavby nepředstavuje potenciální zdroj znečištění půdy v areálu ani blízkém okolí.
Možnost lokálního znečištění používanými chemikáliemi bude eliminována organizačními předpisy a
stavebními úpravami.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Při výstavbě předkládané stavby nejsou očekávány vlivy na horninové prostředí s vyjímkou možností
provedení pilot pro zakládání objektů.
V místě výstavby se nenacházejí žádné surovinové zdroje, které by mohly být předkládaným záměrem
ovlivněny.
Vlivy na přírodní zdroje lze spatřovat v požadavcích na výrobu energie, která se bude vyrábět v novém zdroji
na odpadní dřevní hmotu, který je součástí předkládané stavby.
V topeništi kotlů nového zdroje bude spalována odpadní dřevní biomasa z těžby dřeva a z pilařských závodů
s vlhkostí kolem 50 % a o průměrná výhřevnosti cca 8,3 MJ/kg. Obsah popela je průměrně 1%. Jedná se o
neznečištěnou biomasu sestávající z
- vlákninového dříví
- palivového dříví
- nehroubí tj. větve do průměru na čepu 7 cm
- hnědou štěpku (taky označovanou jako špinavá štěpka), vyrobenou štěpkováním odpadní biomasy při
těžbě dřeva)
- odpadní dřevní biomasy z pilařských závodů, převážně kůra a pilina
Při obvyklé tepelné účinnosti kotlů 87 % bude, u takto navrženého nového zdroje, roční spotřeba čisté odpadní
dřevní biomasy 193 711 t/h.

D.I.8. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu
Výstavba předkládané stavby je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací (viz Příloha)
v průmyslové zóně města Zábřeh a výstavba ani provoz neovlivní výrazně místní topografii. Z těchto důvodů
nelze očekávat významný vliv na krajinný ráz celé oblasti.
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D.I.9. Vliv na hmotný majetek, archeologické a kulturní památky
Pozemky pro předkládanou stavbu jsou v průmyslové zóně města Zábřeh.
V zájmovém území ani nejbližším okolí nejsou žádné archeologické ani kulturní památky

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti, významnosti a možnosti vlivů přesahující státní hranice
Ze sledovaných položek životního prostředí záměr ovlivňuje místní poměry z hlediska hluku, emisí škodlivin
z nového energetického zdroje a nakládání s vodami. Zbývající složky životního prostředí budou ovlivněny
pouze nevýznamně.
Hlavní dopad záměru na bezprostřední okolí areálu představuje hluk a emise z nového zdroje na biomasu.
Nejvýraznější zdroje hluku v papírně a novém zdroji budou přispívat ke stávající hlukové zátěži vytvářené
zdroji v areálu ZZN a dopravou na komunikaci I/44. Situace v dopravě bude výrazně zlepšena po realizaci
dopravních záměrů v oblasti, které jsou ve fázi přípravy.
Podle výsledků měření a výpočtů provedených v hlukové studii bude vedena podél jihozápadní strany
průmyslové zóny zásobovací komunikace ke skladu sběrového papíru a kolej železniční vlečky. V prostoru
ramp skladu sběrového papíru a expedičního skladu bude probíhat intenzivní pohyb vysokozdvižných vozíků.
Z tohoto důvodu bude po celé délce jihozápadní strany areálu vystavěna protihluková stěna, která jak
akusticky tak opticky oddělní manipulační prostory od chráněné zástavby na protějším břehu říčky Moravská
Sázava. Stavební a materiálové parametry protihlukové stěny vyplývají z výpočtů.
Dále na základě konkrétních typů vzduchotechnických zařízení budou navržena nejlepší možná protihluková
opatření pro tato zařízení a tím při realizaci předkládaného záměru bude možno nejen zvýšit stávající zátěž,
ale splnit požadavky platných limitů v dotčených chráněných prostorech.
Emise do ovzduší z papíren a lepenkáren vznikají hlavně při výrobě energie (páry a elektřiny), nikoli ze
samotného výrobního procesu.V případě předkládaného projektu bude využita synergie kotle na biomasu s
kogenerační výrobou tepla a elektrické energie na protitlaké turbíně.Zdrojem emisí bude také přeprava surovin
a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva –
benzinu a motorové nafty. Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a
mechanismů jsou oxidy dusíku, pevné částice a oxid uhelnatý, benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky
vyjádřené jako benzo(a)pyren. Zhodnocení dopadů všech zdrojů emisí v papírně na ovzduší bylo provedeno
v samostatné rozptylové studii.
Při výrobě štěpky bude docházet k uvolňování malého množství přírodních organických těkavých látek ze
dřeva. Tyto emise budou registrovatelné v nejbližším okolí papírny, jako vůně dřeva. Při dodržování
technologických postupů nebude záměr ovlivňovat okolí nadměrným zápachem, nebude také docházet
k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek.
Odpadní vody z papírny budou po předčištění na místě převáděny k úpravě buď do stávající biologické ČOV
v Zábřehu, nebo do nově vybudované ČOV.
Při provozu papírny, která zpracovává sběrový papír hlavním odpadním materiálem jsou výplivy, různé druhy
kalu a – v případě spalování zbytků na místě – popeloviny. Hlavním zdrojem pevného odpadu v papírnách na
bázi sběrového papíru jsou přípravna látek, čištění provozní vody a čištění odpadních vod. Zbytky je nutné
zpracovat a upravit (zahustit a odvodnit), aby vznikl odpad s vysokým obsahem sušiny. Předpokládá se roční
množství tohoto pevného odpadu ve výši cca 17 293 t, z čeho by v novém zdroji mohly být spalovány zbytky
vláken o ročním množství cca 6 205 t. Ostatní pevné odpady budou ekologicky zpracovány, nebo uloženy na
určené skládce.
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Při provozu navrhovaného zdroje bude ročně vznikat 4 488 t za rok popele a popílku, který bude skladován na
určené skládce
Z hlediska přírodních zdrojů pro výrobu papíru se očekává pozitivní vliv, protože navrhovaná papírna zajistí
zpracování až 270 000 t sběrového papíru, především obalových a hnědých (nebělených) druhů. Navrhovaný
energetický zdroj zajistí roční spotřebu čisté odpadní dřevní biomasy 193 711 t/h.
Během provozu bude předkládaný záměr rovněž přímým i nepřímým způsobem ovlivňovat zaměstnanost.
Přímo v předkládané stavbě najde uplatnění zhruba 136 osob Nepřímý vliv lze rozdělit na zaměstnanost
v důsledku výroby a zaměstnanost jako následek soukromé spotřeby. Na základě podkladů a odhadů se
očekává, že nový provoz nepřímo zaměstná kolem 400 osob.
Vliv na dopravní situaci může být hodnocen jako málo významný, protože očekávaný provoz spojeny
s provozem papírny (147 nákladních a 70 osobních vozů denně) představuje 2,4 % stávající dopravy. Viz
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce (následující strana)

Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti
v roce 2000

Celoroční průměry za 24 hodin
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Na základě nově získaných údajů o sčítání dopravy v roce 2005 vidíme nárůst dopravy u sledovaných úseků
v následující tabulce. Se zvyšováním intenzity dopravy poklesne podíl předkládané stavby na intenzitě
dopravy na sledovaných úsecích.
ÚSEK
7-0996
7-0983
7-0987
7-1846

S- rok 2000
7 869
7 536
7 869
2 884

S - rok 2005
10 423
9 587
10 423
3 561

Nárůst dopravy
132,46 %
127,22 %
132,46 %
123,47 %
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Ostatní vlivy na posuzované složky životního prostředí budou neutrální, nebo zanedbatelné.
Všechny vlivy budou omezeny na vlastní areál nebo jeho bezprostřední, popřípadě širší okolí. Předpokládaný
sběr papíru a odběr čisté odpadní dřevní biomasy lze hodnotit jako nepřímý vliv předkládané stavby.
Všechny popsané vlivy budou trvale přítomny po dobu provozování předkládané stavby.
S vyjímkou předpokládaného exportu části produkce papírny (podle aktuální situace na trhu) jsou všechny
vlivy předkládaného záměru omezeny na Českou republiku a nejsou očekávány přeshraniční vlivy.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Navržený způsob výroby energie a papíru patří mezi spolehlivé technologie s velmi nízkým rizikem havárie.
Hlavní rizika spojená s provozem předkládané stavby jsou následující :
-

možnost požáru

-

únik odpadní vody z papírenského stroje

-

únik nebo průsak aditiv používaných při výrobě

Požární ochrana bude uspořádána podle platných právních předpisů a norem a projednána s příslušnými
úřady. Předpokládá se pouze modifikace nebo úplné převzetí protipožárních opatření provedených
v obdobných papírnách, které jsou v Evropských zemích. Obdobně se bude postupovat při uspořádání
protipožárních opatření pro nový velký zdroj na spalování čisté odpadní dřevní biomasy.
Konstrukční materiály použité při výstavbě předkládaného záměru nebudou produkovat při hoření jiné
škodliviny, než které se uvolňují při spalování dřeva a papíru. Z tohoto důvodu nepřestavuje environmentální
riziko v případě požáru jiné nebezpečí než obvyklé riziko.
Možnost úniku odpadních vod je minimalizovaná formou opatření podrobněji popsaných v následující
kapitole D.IV.
Nakládání s aditivy je evidováno a možnosti úniků budou eliminovány stavebními úpravami tak, aby nemohlo
dojít ke znečištění prostředí. Nádrže a sklady aditiv budou opatřeny ochrannými jímkami míst příjmů aditiv od
dopravce a manipulační plochy budou opatřeny nepropustnou úpravou, aby se zabránilo možným únikům.
Z vlastností aditiv uvedených v kap.B.II.3. včetně chemikálií uvedených výše je zřejmé, že v areálu nebudou
uchovávány látky s nebezpečím exploze a také nemůže dojít za žádných okolnaostí k náhlému uvolnění
toxických plynů.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci
nepříznivých vlivů na ŽP
K omezení možných rizik uvedených v předchozí kapitole budou provedena následující opatření :
Hlavní principy protipožární ochrany :
-

plán požární ochrany bude vypracován v rámci stavebního povolení v součinnosti s příslušným
úřadem a pojišťovací společností se záměrem provést protipožární opatření ke spokojenosti obou
těchto subjektů

-

provádění údržby bude zaměřeno na preventivní složku, aby bylo dosaženo snížení rizika požáru
způsobeného elektrickým nebo mechanickým zařízením

-

zřízení účinného a úplného požárního varovného systému

-

instalace pevných a mobilních hasících přístrojů ve vhodných místech všech objektů

-

instalace protipožárních přepážek pro vytvoření oddělených požárních úseků a tak účinně omezit
šíření případného požáru mezi budovami a uvnitř budov

Mgr.Josef Ambrož
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zaměstnanci a místní požární jednotky budou provádět častý výcvik pro účinné hašení a
minimalizaci škod

Hlavní opatření pro vyloučení a minimalizaci úniků a jejich případných dopadů na místní a venkovní odpadní
vody :
-

zřízení úložné kapacity pro štěpku a sběrový papír, recirkulace odpadních vod při přerušení
výroby v papírně

-

zřízení česlí a filtrů k zachycení pevných látek (v použité technologii není možné náhlé uvolnění
významného znečištění ve formě BSK a CHSK)

-

zřízení vyrovnávací nádrže před primárním čištěním

Průsaky a úniky aditiv budou eliminovány následujícími opatřeními :
-

nakládání s aditivy bude podléhat projednání s příslušnými úřady v rámci vydání integrovaného
povolení (IPPC)

-

údržba bude prováděna se zaměřením na prevenci úniků z nádrží, čerpadel, potrubí a uzávěrů

-

místa stáčení nebo dávkování a nádrže i sklady budou vybavena ochrannou jímkou pro bezpečné
zachycení možných úniků

-

provozovatel provede před zahájením výroby rizikovou analýzu a vypracuje havarijní plán pro
minimalizaci zjištěných rizik.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Hlavní prognostické metody a výchozí předpoklady:
-

Základní informace pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí jsou podloženy několika
obdobnými projekty, které byly provedeny za použití stejného typu technologie.

-

Informace o stavu prostředí v řešeném prostoru byly získány z veřejně dostupných zdrojů,
místním šetřením a také rešerší dřívějších prací provedených v daném prostoru a jeho blízkém
okolí

-

Hluková studie a měření akustického tlaku stávajících zdrojů v řešené lokalitě byla provedena
autorizovanou osobou

-

Údaje pro výpočet imisního zatížení byly získány z obdobných projektů zahrnující stejné
technologie. Imisní zatížení z předkládaného záměru byly zapracovány do stávajícího pozadí,
definovaného výsledky Rozptylových studií Olomouckého kraje a města Zábřeh

-

Rovněž údaje o množství a kvalitě odpadních vod byly získány z několika dalších realizovaných
projektů se stejným typem technologie.

Dále byly využity běžné metody analogie, aproximace, interpolace a extrapolace.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Kvantitativní a kvalitativní odhady výstupů z plánované papírny jsou založeny nejen na projektovaných
hodnotách, ale opírají se o také o údaje z obdobných existujících zařízení, Lze je považovat v daném stupni
přípravy za velmi přesné, nicméně během stavebního řízení mohou vyvstat požadavky dotčených orgánů,
které mohou směřovat k dalšímu omezení negativních vlivů na životní prostředí
Výpočty hladin akustického tlaku z jednotlivých typů zdrojů hluku ukazují na skutečnost, že dominantním
zdrojem hluku v lokalitě bude nepřetržitý provoz velkého počtu zakončení vzduchotechnických kanálů nad
střešními plášti jednotlivých výrobních skladovacích hal. V další fázi projektové přípravy bude nutno
konkretizovat typy vzduchotechnických zařízení a navrhnout možná protihluková opatření pro tato zařízení.
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Obecně lze shrnout, že významné nejistoty spojené s navrženým záměrem nejsou. V případě očekávaného
rozpětí vstupních dat byly vždy pro hodnocení použity hodnoty významnější (horší) z hlediska posuzovaných
vlivů

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Projekt je variantně navržen v jednotlivých zemích středoevropské oblasti. V rámci České republiky existuje
pouze jedna varianta. Technologický celek výroby, jak tepla a elektřiny, tak i nového papírenského stroje na
výrobu materiálů na vlnité lepenky s kapacitou 250.000 t/rok a pomocných provozů nemá variantní řešení.
Jako subvarianty provedení jsou posuzovány :
1. dva způsoby nakládání s technologickými odpadními vodami
a) převádění do stávající ČOV Zábřeh
b) výstavba vlastní biologické ČOV v areálu
2. dva způsoby likvidace dešťových odpadních vod
a) vypouštěním do vodoteče
b) vsakováním do podloží pomocí vybudovaných
vsakovacích prostorů
1. Nakládání s technologickými odpadními vodami
a) převádění do stávající ČOV Zábřeh
Odpadní vody z papírny budou po předčištění na místě zavedeny do stávající biologické ČOV v Zábřehu
b) výstavba vlastní biologické ČOV v areálu
Odpadní vody z papírny budou po předčištění na místě zavedeny do vlastní biologické ˇOV, která bude
vybudována v areálu předkládané stavby. Kapacita této nové ČOV pokryje maximální návrhovou kapacitu
provozu.

Porovnání variant
Environmentální dopady výše uvedených variant z hlediska ochrany vod nelze přímo srovnávat vzhledem
k odlišným podmínkám.
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Nulová varianta
Nulová varianta (tj.neprovedení záměru) bývá obvykle uváděna jako referenční, protože rozdíly mezi ní a
navrženou variantou (variantami) názorně ilustrují velikost a rozsah jednotlivých vlivů.
V daném případě je existence nulové varianty sporná, protože v zamýšleném prostoru bude s velikou
pravděpodobností při nerealizaci předkládaného záměru proveden jiný záměr průmyslového charakteru, jehož
vlivy na životní prostředí nelze předvídat.
Při nulové variantě nenastanou očekávané pozitivní vlivy na sociální a ekonomickou sféru.

ČÁST F – ZÁVĚR
Předkládaný záměr počítá s výstavbou nového papírenského stroje na výrobu materiálů na vlnité lepenky
s kapacitou 250.000 t/rok. Tato kapacita by se měla stát hlavním dodavatelem kvalitních surovin pro výrobu
vlnitých lepenek. Svou koncepcí , nejmodernějšími parametry výroby a zpracování sběrového papíru (obaly
s vlnitých lepenek) v množství cca 275.000 t se stane lepenkový stroj nejmodernější a nejvýkonnější kapacitou
v České republice.
Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je součástí této
investice) o výkonových parametrech 2x 50 t/h, 6,0 MPa, 460°C a protitlaké parní turbíně 7,0 MWe, který
zabezpečí veškerou potřebu tepla a podstatnou část elektrické energie na principu využití odpadní dřevní
biomasy z lesní výroby a dřevozpracujícího průmyslu jako obnovitelného zdroje energií.
Z hlediska přírodních zdrojů pro výrobu papíru se očekává pozitivní vliv, protože navrhovaná papírna zajistí
zpracování až 270 000 t sběrového papíru, především obalových a hnědých (nebělených) druhů. Navrhovaný
energetický zdroj zajistí roční spotřebu čisté odpadní dřevní biomasy 193 711 t/h.
Předkládaný záměr bude realizován na pozemku parc.č.3965/1 v katastrálním území Zábřeh a je v souladu
s platným územním plánem. Výše uvedený pozemek je součástí území pro výrobu – průmyslové areály –
polyfunkční území vyhrazené téměř výhradně pro zařízení výrobní a zařízení skladů, které pro svůj charakter,
plošné nároky a pro rušivý vliv na své okolí a případně dopravní zatížení není možno umístit do území
obytného nebo smíšeného. Takto dané území je definováno v platném územním plánu města vydaného jako
Obecně závazná vyhláška města Zábřeh č.1 / 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Zábřeh, která nabyla účinnosti dnem vyhlášení 16.5.1997.
Nejvýznamnější dopad předkládaného záměru bude vzhledem ke stávající hlukové zátěži.Výpočty hladin
akustického tlaku z jednotlivých typů zdrojů hluku ukazují na skutečnost, že dominantním zdrojem hluku
v lokalitě bude nepřetržitý provoz velkého počtu zakončení vzduchotechnických kanálů nad střešními plášti
jednotlivých výrobních skladovacích hal. V další fázi projektové přípravy bude nutno konkretizovat typy
vzduchotechnických zařízení a navrhnout možná protihluková opatření pro tato zařízení. Snížení hladiny
hluku není technicky, ani ekonomicky náročné. Zařízení jsou běžně budována jejich instalací jsou pak v plné
míře dodrženy platné limity.
Záměr nebude výrazně negativně ovlivňovat žádné ze stávajících maloplošných chráněných území v okolí,
stejně tak nebudou ovlivněna žádná jiná chráněná území (ložisková, památková ….).
Z hlediska jednotlivých složek životního prostředí bude mít záměr velmi malý negativní vliv na půdu (trvalý
zábor zemědělské půdy). Tento vliv je způsoben vytvořením průmyslové zóny a bude zhruba stejný pro
jakýkoliv jiný záměr.
Vliv záměru na ostatní složky lze definovat jako neutrální, protože z dostupných údajů nevyplývá možnost
překročení žádných platných limitů.
Z uvedeného posouzení vlivů na životní prostředí je zřejmé, že v daném prostoru lze realizovat zamýšlený
záměr bez významného střetu se zájmy ochrany životního prostředí.
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ČÁST G – VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaný záměr počítá s výstavbou nového papírenského stroje na výrobu materiálů na vlnité lepenky
s kapacitou 250.000 t/rok. Tato kapacita by se měla stát hlavním dodavatelem kvalitních surovin pro výrobu
vlnitých lepenek. Svou koncepcí , nejmodernějšími parametry výroby a zpracování sběrového papíru (obaly
s vlnitých lepenek) v množství cca 275.000 t se stane lepenkový stroj nejmodernější a nejvýkonnější kapacitou
v České republice.
Výrobní jednotka s kapacitou 250 000 tun za rok vychází z konstrukce papírenského stroje, od dvou
potencionálních dodavatelů se šíří 5100 mm a s provozní rychlostí 1200 m/min.
Papírna bude zásobována tepelnou a elektrickou energií z energetického zdroje (který je součástí této
investice) o výkonových parametrech 2x 50 t/h, 6,0 MPa, 460°C a protitlaké parní turbíně 7,0 MWe, který
zabezpečí veškerou potřebu tepla a podstatnou část elektrické energie na principu využití odpadní dřevní
biomasy z lesní výroby a dřevozpracujícího průmyslu jako obnovitelného zdroje energií.
jmenovitý výkon kotelny parní
2x 50 t/h
100,00 t/h
jmenovitý výkon kotelny tepelný
2x 40,13 t/h
80,26 MWt
účinnost kotlů
87,00%
parní turbína protitlaká – el.výkon
7,00 MWe
roční dodávka tepla
1 398 788,00 GJ/rok
roční dodávka elektřiny
42 403,00 MWh
roční potřeba biomasy
193 711,00 t
Předkládaný záměr předpokládá přímou potřebu 136 nových pracovních míst a v rámci navazujících aktivit se
odhaduje možnost vytvoření více než 400 dalších míst.
Z hlediska přírodních zdrojů pro výrobu papíru se očekává pozitivní vliv, protože navrhovaná papírna zajistí
zpracování až 275 000 t sběrového papíru, především obalových a hnědých (nebělených) druhů. Navrhovaný
energetický zdroj zajistí roční spotřebu čisté odpadní dřevní biomasy 193 711 t/h.
Lokalizace staveniště v Zábřehu na Moravě je založena na využití nové průmyslové zóny „Leštinská“ (viz
následující strana), vybavené základní dopravní infrastrukturou (s výhodou existující železniční vlečky a
s možností napojením v krátké budoucnosti na čtyřproudovou komunikaci I/44 Šumperk – Mohelnice),
možností využití existující čistírny odpadních vod.
Výstavba nové papírny v Zábřehu na Moravě tedy naplňuje několik současných rozhodujících rozvojových
programů zemí EU, zejména:
- vysoké využití druhotných surovinových zdrojů (sběrového papíru a lepenky)
- výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní dřevní biomasy
- orientaci lesní druhovýroby směrem k využití odpadů z těžby a zpracování dřeva pro výrobu
energií současně s cílem zvýšení zaměstnanosti ve venkovských oblastech
Jímání surové vody přímo z řeky bude zajištěno přes odběrný objekt, zakompovaný do břehu řeky.
Za ochrannou hrází bude umístěna podzemní čerpací stanice, propojená s odběrným objektem přívodním
potrubím. Čerpací stanice bude vybavena na přítoku do sací jímky uzavírací armaturou, hrubým a jemným
česlem. Do sací jímky budou instalována dvě ponorná čerpadla.
Doprava surové říční vody z výše uvedené čerpací stanice do objektu úpravny vody bude zajištěna potrubím
PE, uloženém v zemi. Případná nejnižší místa potrubní trasy budou opatřena vypouštěním.
V objektu Úpravna vody bude instalován automatický filtr. Přes tento mechanický filtr bude protékat veškeré
množství surové vody. Čerpání a doprava surové vody z řeky bude řízena automaticky, přes tlakovou,
vyrovnávací nádrž. Technologie bude vybavena zařízením elektro, měřením-regulací a SŘTP tak, aby byly
zajištěny podmínky pro automatický chod.
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V současném stupni zpracování projektové dokumentace se uvažuje s likvidací technologických odpadních
vod ve dvou variantách a to :
1. ve spolupráci se stávající ČOV
2. vybudování nové čistírny odpadních vod v areálu předkládaného záměru
Dešťové vody z plochy skládky štěpky, event.dřeva a komunikací budou před vypouštěním ošetřeny
předčištěním (lapáky písku, odlučovače ropných látek) a opět v současném stupni zpracování projektové
dokumentace se uvažuje s likvidací dešťových vod ve dvou variantách a to :
1. vypouštěním do vodoteče
2. vsakováním do podloží pomocí vybudovaných vsakovacích prostorů
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních bodech na okraji chráněné zástavby lokality
Ráječek v denní době jsou na úrovni hodnoty hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor a chráněný
venkovní prostor staveb v denní době. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních
bodech za 1 nejhlučnější hodinu noční doby jsou větší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v noční době.
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Výpočty hladin akustického tlaku z jednotlivých typů zdrojů hluku ukazují na skutečnost, že dominantním
zdrojem hluku v lokalitě bude nepřetržitý provoz velkého počtu zakončení vzduchotechnických kanálů nad
střešními plášti jednotlivých výrobních skladovacích hal. V další fázi projektové přípravy bude nutno
konkretizovat typy vzduchotechnických zařízení a navrhnout možná protihluková opatření pro tato zařízení,
která docílí toho, že bude dodržen i hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v noční době.
Ve všech dalších sledovaných složkách životního prostředí je vliv předkládaného záměru charakterizován jako
neutrální, protože nedojde k překročení žádných platných limitů. Jako každá průmyslová činnost bude mít vliv
předkládaného záměru jistý negativní dopad na bezprostřední okolí. Jeho velikost je však malá a je výrazně
potlačena tou skutečností, že je budována ploše, která je součástí území pro výrobu – průmyslové areály –
polyfunkční území vyhrazené téměř výhradně pro zařízení výrobní a zařízení skladů, které pro svůj charakter,
plošné nároky a pro rušivý vliv na své okolí a případně dopravní zatížení není možno umístit do území
obytného nebo smíšeného.
Během provozu nebudou přítomny explozivní látky nebo látky s rizikem náhlého uvolnění nebezpečných
plynů. Nakládání s používanými aditivy bude podléhat evidenci a kontrole ve smyslu platných předpisů.
Podrobně bude tato problematika řešena při udělení integrovaného povolení bez něhož není provoz
předkládaného záměru možný.
Investice je zamýšlena dlouhodobě a její transfer po několika letech do investičně zajímavějších oblastí je
krajně nepravděpodobný.

ČÁST H – PŘÍLOHY
1. „Vyjádření“ Stavebního úřadu Městského úřadu v Zábřehu ze dne 23.10.2006
2. „Stanovisko správce povodí“ k záměru odebírat povrchovou vodu
3. „Stanovisko správce povodí“ k situování záměru z hlediska vodohospodářského
4. „Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality Natura 2000
Samostatné přílohy
4. Hluková studie – RNDr. Jiří Matěj
5. Rozptylová studie – APAZ GROUP s.r.o.
6. Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví - RNDr.Alexander Skácel, CSc.

V Olomouci 28.11.2006

……………………………………
Mgr.Josef Ambrož
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