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Pro lepší orientaci v předkládané dokumentaci uvádím přehled nejčastěji používaných 

zkratek, symbolů a vysvětlení některých chemicko-inženýrských pojmů: 

Biomasa  : Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého 

druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v 

hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v kaloriích, obsahu 

uhlíku ap.). U půdních a vodních organismů může být vztažena také k celkovému objemu (litr, 

cm3, m3). U rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá 

(stařina). V případě posuzovaného záměru se jedná o zpracovatelským průmyslem dále 

nevyužitelnou dřevní hmotu (štěpku) z lesního hospodářství případně plantážové dřeviny. 

Surová biomasa  : např. dřevní a lesní štěpka případně plantážové dřeviny 

vyžadující úpravu tříděním, drcením a sušením. 

Palivo   : tříděním, drcením a sušením upravená surová biomasa, spadající dle 

vyhlášky č. 477/2012 Sb. do kategorií O1 a O2 

prm   : prostorový metr 

CHSK   : chemická spotřeba kyslíku (mg O2/l) 

BSK5   : biochemická spotřeba kyslíku za pět dní (mg O2/l) 

ČOV   : čistírna odpadních vod 

NL   : nerozpuštěné látky 

RAS   : rozpuštěné anorganické soli 

RL   : rozpuštěné látky 

ÚSES   : územní systém ekologické stability 

PUPFL   : pozemek určený k plnění funkcí lesa 

TNA   : těžký nákladní automobil 

LNA   : lehký nákladní automobil 

OA   : osobní automobil 

SPE   : souhrnná provozní evidence 
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Umístění záměru v širším území 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

Prostor, ve kterém je lokalizován posuzovaný záměr 
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Část A 

Údaje o oznamovateli 

A.1. Obchodní firma 

Teplárna Loučovice a.s. 

A.2. IČ 

241 93 992 

A.3. Sídlo 

Vrbenská 511/25a, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

Provozovna:  

Teplárna Loučovice, a.s., 382 76 Loučovice 

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Tomáš Špirek 

Ředitel 

Hradecká 16, 130 00 Praha 3 

mobil: 724 227 779 

e-mail: tomas.spirek@gec-gec.cz 

 

Projektant záměru: 

ALEF BRNO spol. s r.o. 

Smetanova 3, 602 00 Brno 

 

Provozovatel skládek surové biomasy včetně technologie úpravy biomasy tříděním, 

drcením a sušením 

 

Původní: 

KOMAXO BIOENERGO, s.r.o. 

Jateční 854, 280 02 Kolín IV 

Současný: 

Sušárna Loučovice, s.r.o. 

Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 

mailto:tomas.spirek@gec-gec.cz
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Část B 

Údaj e o záměru 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 

Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice 

Dle vyjádření KÚ Jihočeského kraje (viz příloha H.3) se jedná o záměr v Kategorii II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 

středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou 

nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu, kde státní správu v oblasti posuzování 

vlivů na životní prostředí vykonává Krajský úřad Jihočeského kraje.  

B.I.1. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem posuzovaného záměru jsou úpravy venkovních prostor v areálu Teplárny 

Loučovice, a. s., zejména opravy panelových ploch, rozšíření skládek topných materiálů 

(surové biomasy) a instalace technologie pro úpravu surové biomasy. Kapacita zařízení na 

úpravu surové biomasy odpovídá potřebě paliva pro teplárnu ve výši 805 000 GJ/rok tj. 90 000 

t/rok surové biomasy. 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj:   Jihočeský       

 Obec:   Loučovice       

 Katastrální území: Loučovice 

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

Záměr je umístěn do průmyslového areálu teplárny Loučovice a má na ni přímou 

technologickou návaznost. Konkrétně se jedná o následující změny: 

1) Navýšení kapacity (plochy) skládek topných materiálů (biomasy) z původních 9231 

m2 o 1 009 m2.  

2) Oprava poškozených ploch na starých skládkách topných materiálů.  

3) Oprava komunikací.  
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4) Výstavba krytého skladovacího zásobníku 2 x 390 m3 a krytého meziskladu upravené 

biomasy 1 x 800 m3. 

5) Třídící a drtící linka surové biomasy o výkonu max. 35 m3/hod.  

6) Venkovní doprava upravené biomasy z venkovního zásobníku do kotlového 

zásobníku umístěného uvnitř kotelny.  

7) Sušárna surové biomasy.  

8) Využití skládek pro skladování topných materiálů (biomasy).  

V současné době došlo k opravě většiny poškozených panelových ploch v areálu a k 

přeskupení původních 3 venkovních skládek paliva. Topné materiály jsou nově 

skladovány na pěti otevřených venkovních skládkách a posléze upravovány v třídící a 

drtící lince a sušárně surové biomasy. Výstupem ze sušárny je palivo, které splňuje 

parametry dané vyhláškou č. vyhlášky č. 477/2012 Sb. pro kategorie O1 a O2. Palivo je 

dopravníky transportováno a uloženo v zastřešených skladovacích zásobnících případně 

v krytém meziskladu paliva. 

V provozním areálu teplárny v Loučovicích došlo v rámci první etapy 

prací k rekonstrukci vnitřního technologického vybavení, kdy mimo jiné došlo ke snížení 

výkonu o polovinu na 1 x 20 MW a ke změně paliva z hnědého uhlí na biomasu (dřevní 

štěpku). Tato změna nepodléhala povolovacímu procesu dle zákona č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na ŽP (viz příloha č. H.4). 

Na tuto změnu navazuje posuzovaný záměr, který zajistí úpravou  surové biomasy 

(spočívající v třídění, drcení a sušení) optimální provozní podmínky kombinovaného 

zdroje elektrické energie a tepla teplárny Loučovice. 

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr je součástí jednoho provozního areálu byly změny 

související s posuzovaným záměrem zahrnuty do celkového vyhodnocení vlivů na ŽP v rámci 

tohoto oznámení. Dle dostupných informací kumulace vlivů s žádným dalším záměrem 

nenastává. 

Celý tento prostor je využíván v souladu s územním plánem jako průmyslová zóna, konkrétně 

k průmyslové výrobě. 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Vznik teplárny v Loučovicích je datován do roku 1986, kdy byla dimenzována jako zdroj 

elektrické energie a tepla pro rozvíjející se papírnu a dále pro dodávky energií okolním obcím. 

Vzhledem k podstatným změnám v průmyslové skladbě regionu a nižší potřebě energií pro 

zásobování obyvatelstva bylo rozhodnuto o snížení výkonu teplárny o polovinu a využití 

výhodného umístění teplárny pro dovoz biomasy jako základního topného materiálu. 

Nové technologické vybavení v návaznosti na již provedené vnitřní rekonstrukce teplárny 

umožní ekonomickou a ekologickou optimalizaci provozu teplárny. K volbě umístění 

posuzovaného záměru do předmětného prostoru vedly investora zejména následující důvody: 

- přímá návaznost na provoz teplárny 

- vhodné umístění provozu teplárny pro dovoz dřevní štěpky 

- soulad záměru se způsobem využití území podle územně plánovací dokumentace 

- vhodné technické, provozní a bezpečnostní parametry v návaznosti na stávající objekty 

Lokalizace záměru do průmyslové zóny v blízkosti výrobních objektů, s napojením 

vnitrozávodovými komunikacemi splňuje požadavky na umisťování těchto staveb do území.  

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

Stávající stav: 

Stávající stav: Teplárna Loučovice zajišťuje výrobu tepelné a elektrické energie pro potřeby 

vlastní spotřeby, dodávek do průmyslu a obyvatelstvu. V rámci první etapy rekonstrukce bylo 

provedeno snížení výkonu zdroje o polovinu na 1 x 20 MW a změna paliva z hnědého uhlí na 

dřevní štěpku. Aktuálně je provozován pouze nový kotel K2, kdy původní kotel K1 na hnědé 

uhlí je záložní zdroj pro případ havárie nebo pro případ technologicky či provozně nezbytných 

odstávek kotle K2 na biomasu. Kotel K2 má následující parametry: 

• Parní kotel EKOL typ RKF32, rok výroby 2013, příkon v palivu 22,24 MW, jmenovitý 

výkon 20,015 MW, parametry teplonosného média: pára - tlak 65 bar, 400 – 480 °C 

• Palivo: biomasa zařazená dle vyhlášky č. 477/2012 Sb. do kategorií O1 a O2 (hlavní palivo 

nekontaminovaná lesní a dřevní štěpka, výhřevnost 9 - 11 MJ/kg, vlhkost 40%, spoluspalovaná 

paliva - peletky slámy a travin, piliny, semena aj., množství do 30 % podílu. 
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Součástí teplárny jsou následující hlavní technologické celky, které byly rovněž 

rekonstruovány v rámci I. etapy rekonstrukce: 

- rekonstrukce stávajících dopravníků paliva 

- rekonstrukce kotlového tělesa 

- výměna rozvodů páry a kondenzátu ve stávajících trasách 

-  výměna turbogenerátoru 

- oprava stávajícího chlazení přebytečného tepelného výkonu 

-  rekonstrukce stávající chemické tepelné úpravy vody 

-  rekonstrukce stávající trafostanice a stávajících kabelových tras 

Kopie rozhodnutí orgánu státní správy, kterým byl povolen provoz stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší „Teplárna Loučovice“ po I. etapě rekonstrukce je uvedena v příloze č. 

H.5. 

Výhledový stav: 

V rámci II. etapy je instalována technologie třídění, drcení, separace a sušení mobilní 

sušičkou včetně dopravy a dávkování paliva do kotle K2. Z důvodů instalace technologie 

jsou prováděny nezbytné rekonstrukce ploch pro skladování topných materiálů (surové 

biomasy) ve východní části areálu teplárny.  

Technologie úpravy surové biomasy: 

1. Návoz a uskladnění surové biomasy 

2. Třídění biomasy 

3. Drcení biomasy 

4. Uskladnění tříděné biomasy 

5. Sušení biomasy 

6. Transport do teplárny 

Ad 1: Surová biomasa je dovážena kamionovou dopravou. Po kontrole vstupních dokladů, 

vizuální kontrole materiálu je vysypávána do vymezených prostor pro skladování surové 

biomasy (venkovní skládky 1 až 5). Součástí přejímky je odsouhlasení kvality (výhřevnosti), 

množství a složení. Biomasa nesmí obsahovat žádné nežádoucí příměsi jako např. plasty, 

neželezné kovy případně jiné znečištění. Dále je pak kontrolováno složení frakce surové 

biomasy a jeho vlhkost. Biomasa je před zpracováním skladována na suchých venkovních 

skládkách ve východní části areálu teplárny. Návoz suroviny do areálu probíhá v průběhu 
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celého roku. Z důvodů minimalizace prašnosti jsou skládky biomasy hutněny pojezdem 

buldozeru a vršeny do výšky max. 6 m. 

Ad 2: Zpracování biomasy začíná jejím tříděním. Z naskladněných prostorů (skládek) 

podle potřeby odebírá surovou biomasu k dalšímu zpracování strojník, který pomocí 

kolového nakladače plní zásobník třídící linky.  

Po aktivaci automatického procesu - nastartování linky je pohybem transportního pásu  

ve dně zásobníku a dávkovacím rozdružovačem biomasa plynule posouvána do prostoru 

rotujících separačních kotoučů třídiče, kde je separována na tzv. podsítnou  (vhodnou 

k sušení) a nadsítnou frakci, u které musí být rozměr štěpky upraven drcením.  

Podsítná frakce propadává do výsypky třídiče a dále do pásového dopravníku, kterým 

je odvážena do prostoru mezi skládky paliva. Obsahuje-li přepravované palivo nesourodý 

předmět feromagnetického charakteru, je indikován indikátorem feromagnetických kovů 

a celý proces třídění, včetně pásového dopravníku je zastaven. Obsluha musí tento 

předmět z prostoru dopravníku vyjmout, a znovu iniciovat proces funkce linky.  

Ad 3: Nadsítná frakce je pásovým dopravníkem, včetně případných nesourodých 

příměsí dopravována k dalšímu zpracování. Feromagnetický separátor vytřídí případné 

nesourodé částice a dopraví je do přistaveného kontejneru. Oddělená nadrozměrná frakce 

dřevního materiálu s případnými nesourodými nemagnetickými příměsemi pokračuje do 

vibračního žlabu, ve kterém se zlomky a odštěpky delší než 500 mm osově rovnají do 

souososti se skluzovou násypkou drtiče. Dále jsou nadávkovány do podavače 

kladívkového drtiče a podrceny na požadovanou velikost.  

Kladívkový drtič umožňuje omezeně i zpracování dřevních materiálů obsahujících 

příměsi hlíny, zemních drnů a omezeně i kamenů bez vlastní destrukce.  

Vytříděné materiály (odpady) z třídící a drtící linky jsou skluzem dopravovány do 

kontejneru. Následně je tento odpad roztříděn na recyklovatelný (železo) a na 

nerecyklovatelný (kamení apod.). Nerecyklovatelný odpad je odvezen na skládku, 

recyklovatelný odpad je předáván k dalšímu využití. 

Ad 4: Roztříděná a nadrcená biomasa o správné frakci, zbavena kamení, nekovových i 

kovových příměsí je následně uskladňována na skládce. Z důvodů minimalizace prašnosti jsou 

skládky biomasy hutněny pojezdem buldozeru a vršeny do výšky max. 6 m. 
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Ad 5: Ze skládky tříděné a nadrcené biomasy je dopravována čelním nakladačem do 

zakladačů obou komor mobilní sušárny. Proces sušení paliva je automatický a délka zdržení 

paliva v sušárně je definována výstupní vlhkostí biomasy. Průměrná vstupní vlhkost biomasy 

je maximálně do 55%. Na výstupu ze sušárny je vlhkost biomasy 30 až 35%. 

Sušárna paliva je kompletně zakapotována a je v podtlaku. Sušící vzduch včetně vodní páry 

a emisí tuhých znečišťujících látek je centrálně odsáván do komína o výšce 11,5 m. Vysušená 

biomasa je automaticky dopravována do betonových zásobníků. 

Ad 6: Vysušená biomasa je uskladněna ve dvou betonových zastřešených skladech. 

V případě zaplnění obou skladů je k dispozici třetí nadlimitní sklad. Z obou betonových skladů 

je biomasa vyhrnovacími posuvnými podlahami automaticky dávkována do dopravníků 

paliva. Tyto zakrytované dopravníky transportují upravenou biomasu (palivo) do vnitřní části 

teplárny do zásobníku paliva před vstupem do kotle. 

Technická specifikace zařízení  

Topné materiály (surová biomasa) jsou do areálu společnosti dopravovány 

prostřednictvím automobilových souprav. Jako skladovací prostory pro neupravené topné 

materiály jsou ve východní části areálu vymezeny zpevněné, odvodněné panelové plochy. 

Konkrétně se jedná o plochy označené jako skládka paliva I až V (viz obrázek v kapitole 

F.1). Surová biomasa je na těchto plochách po vysypání naskladňována do výšky max. 6m 

pomocí nakladače. Povrch skládky surové biomasy je z důvodů minimalizace objemu a 

prašnosti hutněn buldozerem. Maximální naskladňovací kapacita je stanovena na 24  882 

t. 

Třídící a drtící linka (technologická část I) 

Jednotlivá zařízení třídící a drtící technologické linky jsou konstruována s určením pro 

třídění, drcení a separaci biomasy. 

Třídící a drtící linka je soubor zařízení namontovaných částečně na k tomuto účelu 

zbudovaných betonových základech a částečně na volné zpevněné ploše. Dopravníkové 

trasy, jsou zakryty technologickým krytováním, odolným proti běžným povětrnostním 

podmínkám a minimalizující únik prachových částic.  

Třídící linka je členěna do dvou na sebe navazujících a vzájemně propojených 

technologických částí:  
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A) Technologická část zpracovávající biomasu tříděním. Souborem této části linky 

jsou:  

 Zásobník s dávkovacím rozdružovačem  

 Hvězdicový třídič  

 Pásový dopravník frakce vytříděného paliva, s namontovaným indikátorem kovů  

B) Technologická část zpracovávající vytříděné nadrozměrné příměsi dřevní hmoty 

drcením. Souborem této části linky jsou:  

 Pásový dopravník nadrozměrné frakce, s namontovaným separátorem kovů  

 Vibrační žlab  

 Kladívkový drtič se skluzovou násypkou  

 Pásový dopravník podrcené frakce  

 Nosné a vzpěrné ocelové konstrukce nutné pro montáž a fixaci jednotlivých strojů a 

zařízení k základu linky.  

 Elektrický rozvaděč obsahující výkonné elektrické prvky, hardware a software pro 

řízení automatiky Třídící a drtící linky.  

Projektovaný jmenovitý výkon technologické linky, technologická část I je:  

• v třídění min. 210 - 280 prm/hod 

• v drcení min. 25 - 35 prm/hod  

Sušárna dřevní štěpky  

Sušárna se skládá ze dvou vzduchotechnických částí - vstupní a výstupní části a z vlastní  

sušárny. Sušárna je mobilní, umístěná na zpevněnou plochu.  

Vstupní část obsahuje vstupní komín, ventilátory, výměníky pro ohřev sušícího vzduchu 

a vzduchotechnického potrubního propojení. Výstupní část se skládá z výstupního 

komínu, odtahových ventilátorů a vzduchotechnického potrubního propojení.  

Sušárna obsahuje vstupní silo, sušící komoru, vynášecí dopravní pásy a obslužné 

plošiny. Vstupní silo je umístěné před vstupem do sušárny. Účelem vstupního sila je tvořit 

mezizásobník materiálu a rovnoměrné dávkování materiálu do sušky.  

Sušení probíhá profukováním ohřátého vzduchu vrstvou materiálu, která se pozvolna 

pohybuje sušící komorou na dopravníku sušárny. Sušárna má vlastní systém detekce 

vnitřní teploty. V případě přehřátí nebo zahoření materiálu dojde k odstavení sušárny a 

jejímu vyprázdnění na odstavnou plochu.  
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Sušárna je vytápěna parou z teplárny a odpadní kondenzát je vracen zpět do teplárny 

k dalšími využití.  

Sušárna je složená z modulů 2 400 x 3 500 spojované šroubovými spoji, kdy celkové 

rozměry jsou 24000 x 3 500 x 2500 (D x Š x V). 

Skladovací prostory a technologie s určením pro skladování, dávkování a dopravu již 

upravené biomasy (technologická část II). 

Skladovací prostory upravené biomasy 

Jedná se o celoplošně zastřešený skladový zásobník s oddělenou rezervní skladovací 

částí, který je umístěn ve východní části areálu. Samotný skladový zásobník je proveden 

jako armovaná betonová skořepina, částečně zapuštěná pod úroveň okolního terénu. Vana 

skořepiny skladového zásobníku vytváří skladovací prostor o rozměrech 2 x (6x15x5m), 

s celkovým užitným skladovacím objemem 2 x 390 m3 a spolu se zastřešeným 

meziskladem, což je skladovací prostor automaticky kontinuálně plněný hrabicovou 

dopravou. K jeho automatickému plnění dochází v případě, došlo-li již k zaplnění obou 

van hlavního skladového zásobníku. Tento skladovací prostor je o velikosti 8 x 21 x 5m 

a užitným skladovacím prostorem 800 m3.  

Stavební provedení zásobníků je konstrukčně uzpůsobeno pro montáž komplexu 

technologie s určením pro automatické naskladňování paliva dopravovaného z 

technologického uzlu sušení biomasy a to jak do prostoru obou van hlavního skladového 

zásobníku, tak i do skladovacího prostoru mezi skladu paliva.  

Obě části skladovacích prostor jsou v automatickém procesu zaváženy systémem 

hrabicových dopravníků, nebo mohou být alternativně naskladňovány obě vany hlavního 

zásobníku prostřednictvím čelního kolového nakladače. Ten pak odebírá biomasu z mezi 

skladového zásobníku a ukládá ji podle potřeby do obou van hlavního zásobníku. 

Alternativou je i naskladňování všech skladových zásobníků čelním nakladačem již 

upraveným palivem od externích dodavatelů. 

Pohled na technologický celek část II.  
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Hlavní skladový zásobník paliva včetně meziskladu paliva jsou zastřešené.  

Hlavní skladový zásobník:  

- vyskladňovací výkon pohyblivé podlahy hlavního skladového zásobníku je 

konstrukčně proveden na minimálně 2 x 55 prm paliva za jednu pracovní hodinu, 

to znamená vyskladňovací výkon minimálně 110 prm/hod z obou zásobníků,  

- technologií obou van zásobníku je systém hydraulicky ovládaných podsuvných 

podlah, jejichž kluzné vyskladňovací části jsou tvořeny propojenými ocelovými 

rámy 

- segmenty, které jsou stavebně vetknuté do jednotlivých (čtyř + čtyř) sekcí betonové 

podlahy zásobníku. Součástí těchto segmentů - rámů jsou na straně jedné fixační 

armatury vetknuté do skořepiny základu podlahy a na straně druhé tvoří pevné 

úchyty pro výkonné mechanismy čtyř + čtyř přímočarých hydraulických motorů 

jako výkonných článků podsuvné vyskladňovací podlahy a jsou zároveň kluznými 

elementy posuvných hrabic jako výkonného vyskladňovacího prvku  podsuvné 

podlahy.  

Mezisklad paliva:  

Naskladnění paliva z technologického uzlu sušáren probíhá transportní trasou 

hrabicových dopravníků, s prioritou dopravy paliva do hlavního zásobníku. V případě 

zaplnění obou van hlavního zásobníku dochází automaticky k otevření štěrbinové klapky 
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trasy a palivo je dopravované do zásobního meziskladu. Technologické provedení 

hrabicového dopravníku umožňuje kontinuální vyhrnování paliva do spodní zástavbové 

úrovně dopravníku ve stejnoměrné vrstvě po celém prostoru zásobníku.  

Transportní a dávkovací linka, část II a část III. 

Pro dopravu paliva ze zásobníku paliva a ze sušárny (umístěné na ploše skládky paliva) do 

kotle je navržen nový dopravník paliva s přesýpací věží. Nový dopravník paliva je umístěn 

v původní nosné konstrukci stávajícího zauhlovacího mostu – nad stávajícím dopravníkem uhlí. 

U stávajícího zauhlovacího mostu se jedná se o ocelovou příhradovou konstrukci – šikmý 

dopravník. Konstrukce dopravníku je podepřená řadou ocelových sloupů kotvených do 

monolitických železobetonových základových patek. 

A) Technologická část, tzv. venkovní skladové hospodářství, Technologická část II. 

Souborem této části technologické linky je:  

 Hrabicový dopravník vynášecí I  

 Hrabicový dopravník vyhrnovací  

 Hydraulicky ovládané podsuvné podlahy dvou hlavních dávkovacích zásobníků  

 Vynášecí hrabicový dopravníku II  

 Rozdělovací svodky, s možností dělení toku dopravovaného paliva  

 Vynášecí hrabicový dopravník III  

 Transportní hrabicový dopravník a rozdělovací svodka umožňující přímé hlcení 

vyrovnávacího zásobníku a to jak z nové, tak z původní transportní trasy.  

 Pásový odebírací dopravník  

 Nosné a vzpěrné ocelové konstrukce nutné pro montáž a fixaci jednotlivých zařízení 

k základu stavby, nebo konstrukcí halového objektu kotelny.  

 Hydraulický agregát s příslušenstvím a hydraulické rozvody, jako výkonný 

mechanismus linky skladového hospodářství, část II.  

 Elektrický rozvaděč obsahující výkonné elektrické prvky, hardware a software pro 

řízení automatiky linky skladového hospodářství, část II.  

B) Technologická část, tzv. vnitřní skladové hospodářství, Technologická část III:  

Souborem této části technologické linky je:  

 Vnitřní skladový zásobník s podsuvnou dávkovací podlahou  

 Pásový dopravník s pásovou váhou  

 Vyrovnávací zásobník kotle se dvěma svodkami šnekových dávkovačů  

 Šnekové dávkovače paliva  
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 Nosné a vzpěrné ocelové konstrukce nutné pro montáž a fixaci jednotlivých zařízení 

k základovým konstrukcím halového objektu kotelny.  

 Dva hydraulický agregát s příslušenstvím a hydraulické rozvody, jako  výkonný 

mechanismus linky skladového hospodářství, část III.  

 Elektrický rozvaděč obsahující výkonné elektrické prvky, hardware a software pro 

řízení automatiky linky skladového hospodářství, část III.  

Technologická sestava komplexu linky 

 

Komplex technologické linky skladového hospodářství včetně úpravy biomasy je řízen, 

ovládán a kontrolován z centrálního dispečinku – velína. 

V rámci projektu pro dodatečné stavební povolení bylo provedeno následující rozdělení 

na stavební objekty a provozní soubory.  

Stavební objekty:  

DSO 01.1 Třídění paliva 

DSO 01.2 Sušení paliva 

DSO 01.3 Zásobník paliva 

DSO 01.4 Úprava dopravníků paliva  

Provozní soubory: 

DPS 01.1 Třídění paliva  
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DPS 01.2 Sušení paliva  

DPS 01.3 Zásobník paliva  

DPS 01.4 Úprava dopravníků paliva 

Charakteristika paliva (upravená biomasa): 

Jedná se o energetickou štěpku, sušenou na objemovou vlhkost 30 – 35%, o maximální 

velikosti frakce 50x50x25mm s 10% podílem frakcí s velikostí do max. 100x100x500mm, o 

sypné hmotnosti 280 – 480 kg/prm, což odpovídá při transportní hmotnosti 1000 kg volně 

loženého materiálu cca 3,6 - 2,1 prm uvedeného paliva na 1 tunu. 

Tabulka kapacitních norem 

Ukazatel Rozměr Normy 

Celkový fond pracovní doby zařízení Den 365 

Odstávky, údržba zařízení celozávodní dovolená Den 11 

Využitelný fond pracovní doby zařízení Den 354 

Využitelný fond pracovní doby hodiny 8 500 

Směnnost výroby 1, 2, 3 3* 

Cílová zpracovatelská kapacita biomasy t/rok 90 000 

* nepřetržitý třísměnný provoz 

V současné době je v teplárně zaměstnáno cca 30 osob. Pro obsluhu posuzovaného záměru 

je potřeba 1 řidič kolového nakladače, a při naskladnění řidič buldozeru. Pro obsluhu se 

předpokládá využití zaměstnanců stávající teplárny tzn. že nedojde k nárůstu zaměstnanců 

oproti stávajícímu stavu. V současné době je většina hlavních technologických celků v 

nepřetržitém třísměnném provozu. Pouze třídička a drtička biomasy a navážení biomasy bude 

realizováno pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin.  

.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho 

dokončení 

I. etapa již byla realizována a v  rámci této etapy byly provedeny následující změny: 

- rekonstrukce stávajících dopravníků paliva 
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- rekonstrukce kotlového tělesa 

- výměna rozvodů páry a kondenzátu ve stávajících trasách 

-  výměna turbogenerátoru 

- oprava stávajícího chlazení přebytečného tepelného výkonu 

-  rekonstrukce stávající chemické tepelné úpravy vody 

-  rekonstrukce stávající trafostanice a stávajících kabelových tras 

II. etapa (je předmětem posuzování):  

Zahrnuje zejména opravy panelových ploch, rozšíření skládek paliva a instalace zařízení pro 

úpravu surové biomasy. Kapacita zařízení na zpracování (úpravu) surové biomasy odpovídá 

potřebě paliva pro teplárnu ve výši 805 000 GJ/rok tj. 90 000 t/rok surové biomasy. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Obec Loučovice. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a 

správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Dodatečné stavební povolení – MěÚ Vyšší Brod.
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Posuzovaný záměr je lokalizován do oploceného areálu společnosti Teplárna Loučovice a.s., 

tedy do zóny, která je k tomuto účelu vymezena. Realizací posuzovaného záměru bude dotčen 

pozemek č. 286/1, konkrétně část pozemku velikosti 15 100 m2, východně od stávajícího objektu 

teplárny, v katastrálním území Loučovice. 

Jedná se o pozemkovou parcelu vedenou jako ostatní plocha bez č.p. Realizací záměru nedojde 

k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Posuzovaný záměr se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, 

významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto posouzení. 

B.II.2. Voda 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze stávajícího rozvodu pitné vody v rámci 

stávajícího areálu. Podzemní zdroje vody nebudou využívány. 

Výstavba: 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz: 

Potřeba vody pro sociální účely: 

Realizací záměru nedojde k nárůstu počtu pracovníků a tudíž ani ke změně ve spotřebě pitné 

vody pro sociální účely. Stávající spotřeba pitné vody v roce 2013 byla 2 465 m3. Areál teplárny 

je napojen na veřejný vodovod. 

Technologická potřeba vody: 

Spotřeba vody 2013 (m3/rok) Výhled po realizaci záměru (m3) 

*Technologická 2 000 Nedojde ke změně 

**Chladící 10 037 000 Nedojde ke změně 

***Užitková 35 000 Nedojde ke změně 

Celkem 10 074 000 Nedojde ke změně 

* Jedná se o vodu pro doplňování ztrát v parní síti a pro doplňování napájecího okruhu apod. 

** Průtočné chlazení parních turbín 
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*** Jedná se o vodu používanou pro zkrápění manipulačních a pojezdových ploch z důvodů minimalizace 

prašnosti 

Veškerá potřeba vody pro technologické účely je pokryta odběrem z řeky Vltavy, kdy 

odběrný objekt je umístěn na ř. km 329,5. Investor má pro odběr vody i jejich vypouštění platné 

povolení vydané MěÚ v Českém Krumlově. 

Posuzovaný záměr na úpravu biomasy není spojen se spotřebou vody pro technologické 

účely. Pouze pro minimalizaci sekundární prašnosti se bude spotřebovávat voda na skrápění 

manipulačních a zpevněných ploch v množství cca 35 000 m3/rok. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Výstavba 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz 

Bilance vychází z aktuálních provozních údajů a požadavků pro provoz teplárny. Základní 

surovinou pro úpravu je surová biomasa (dřevní zbytky vzniklé lesní těžbou nebo ve formě 

dřevní štěpky, vzniklé zpracováním k tomuto účelu zpracovaných plantážových dřevin) jejíž 

množství odpovídá energetickým potřebám teplárny. V následující tabulce je uvedena bilance 

surovin posuzovaného záměru při plném kapacitním využití: 

Vstupy 

Celkem příjem surové biomasy (t/rok) 90 000 

Výstupy 

Výroba upravené biomasy (t/rok) 75 612* 

Odpady (vyseparované železné části, kamení apod.) 

(t/rok) 

28 

Ztráta hmotnosti sušením (t/rok) 14 360* 

Celkem (t/rok) 90 000 

*Ztráta hmotnosti oproti vstupu je dáno snížením vlhkosti na výstupní hodnotu upravené 

biomasy v rozmezí 30 až 35% vlhkosti. 
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Pro provoz technologie na úpravu biomasy jsou dále potřeba následující suroviny: 

Spotřeba ostatních surovin (t/rok) Množství (t/rok) 

*Mazací oleje 2 

Nafta 20 

Celkem 22 

*Pro mazání transportních dopravníků a redlerů jsou používány biologicky rozložitelné oleje. 

Výše uvedené suroviny pro výrobu budou skladovány v provozních skladech a ve stávajících 

výrobních prostorách teplárny. Elektrická energie a pára jsou k dispozici přímo v průmyslovém 

areálu z teplárny.  

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

Výrobní areál společnosti je umístěn mimo souvisle zastavěné území obce Loučovice na 

jižním okraji obce.  

Výstavba 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz 

V rámci oploceného areálu bude probíhat doprava po vnitroareálových komunikacích. 

Doprava z a do areálu bude realizována přes hlavní bránu na místní komunikaci a dále bude 

pokračovat na most přes řeku Vltavu v místní části obce zvané Svatý Prokop na silnici druhé 

třídy č. 163. 

Dle sdělení silničního správního úřadu most přes řeku Vltavu v místní části obce zvané Svatý 

Prokop má stanovenou zatížitelnost vyznačenou svislým dopravním značením stanoveným 

MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství - zákaz vjezdu vozidel" jejichž 

okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez - limit 6 tun, s dodatkovou tabulkou - JEDINÉ 

VOZIDLO 47 tun. Dle vyjádření Obecního úřadu Loučovice tento nemá žádné námitky k 

zásobování palivem po shora uvedených místních komunikacích. 

Zásobování včetně odvozu odpadů probíhá pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin.  

Výhledový stav při plném výrobní zatížení (počet aut): 

Dopravované komodity t/rok TNA/rok LNA/rok 
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Surová biomasa 90 000 3 600 - 

Odpady 4 500 180 - 

Celkem 94 500 3 780 - 

Poznámka: Mazací oleje a nafta jsou dováženy centrálně v rámci údržby celého areálu. Jedná 

se o zanedbatelné množství 22 t/rok, které nemůže mít vliv na bilanci dopravy. 

Dovoz surové biomasy a odvoz odpadů se provádí výhradně kamionovou dopravou (25 

t/TNA) pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin, kdy výše uvedené množství znamená 

dopravní zatížení 10,5 TNA za den za předpokladu rovnoměrného návozu.  

Vzhledem k tomu, že vznik štěpky je ovlivněn sezonními vlivy, může reálný návoz 

v některých dnech dosáhnout až 24 TNA/den. Tato hodnota byla použita při vyhodnocení 

akustické situace v území i v navazující rozptylové studii, tak aby byl vyhodnocen maximální 

vliv posuzovaného záměru v území. 

Z pohledu osobní dopravy nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. Počty zaměstnanců se 

nezmění. Kapacita parkoviště pro osobní vozy před areálem je 10 míst. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba: 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz: 

a) bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Technologické 

Sušárna biomasy 

Sušárna se skládá ze dvou vzduchotechnických částí - vstupní a výstupní části a z vlastní 

sušárny. Sušárna je mobilní, umístěná na zpevněnou plochu.  

Vstupní část obsahuje vstupní komín, ventilátory, výměníky pro ohřev sušícího vzduchu 

a vzduchotechnického potrubního propojení. Výstupní část se skládá z výstupního 

komínu, odtahových ventilátorů a vzduchotechnického potrubního propojení.  

Sušárna obsahuje vstupní silo, sušící komoru, vynášecí dopravní pásy a obslužné 

plošiny.  

Sušení probíhá profukováním ohřátého vzduchu vrstvou materiálu, která se pozvolna 

pohybuje sušící komorou na dopravníku sušárny. Sušárna má vlastní systém detekce 

vnitřní teploty. V případě přehřátí nebo zahoření materiálu dojde k odstavení sušárny a 

jejímu vyprázdnění na odstavnou plochu.  

Výstupní komín: Pomocná nosná konstrukce, průměr potrubí 1 500 mm, výška 11,5 m, 

půdorys 2 000 x 2 000 mm, ukončení komína výfukovou hlavicí. 

Dle autorizovaného měření emisí byla na výstupu z komína naměřena průměrná 

koncentrace TZL 3 mg/m3. Emisní limit platný pro tento výstup do ovzduší je 50 mg/m3. 

b)plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Surová biomasa je skladována na celkem pěti skládkách ve východní části areálu. Vlhkost 

navážené biomasy je v rozpětí 45 až 55%. Návoz probíhá pomocí nákladních aut, kdy je 

biomasa pomocí kolového nakladače vršena a hutněna do výšky max. 6 m. jako plošné zdroje 
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jsou hodnoceny emise ze skládek paliva, z třídění, drcení, přesypů biomasy a vnitroareálové 

dopravy, kdy celková emise byla odhadnuta na 1 320 kg TZL za rok. 

Pro stanovení množství emisí byly použity emisní faktory pro nakládání s kamenivem. 

Vzhledem k tomu, že biomasa má podstatně vyšší vlhkost oproti kamenivu, dochází použitím 

těchto faktorů k nadhodnocení vlivu z plošných zdrojů. Dle názoru zpracovatelů budou reálné 

hodnoty nižší. 

Dále je třeba uvést, že úprava biomasy v hodnoceném prostoru je doprovázena 

charakteristickým zápachem dřeva, jaký je znám při těžbě a zpracování této suroviny. Při 

řádném provozu nelze předpokládat ovlivnění mimo hodnocený prostor areálu teplárny. 

c)hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Doprava je popsána v kapitole B.II.4 tohoto oznámení. Provoz záměru je spojen 

s průměrnou dopravou pro dovoz biomasy a odvoz odpadů ve výši 11 TNA za den. Dovoz 

surové biomasy a odvoz odpadů se provádí výhradně kamionovou dopravou (25 t/TNA) 

pouze v době denní tj. od 6 do 22 hodin. 

Vzhledem k tomu, že vznik dřevní štěpky je ovlivněn sezonními vlivy, může reálný návoz 

v některých dnech dosáhnout až 24 TNA/den. Pro veškerá vyhodnocení vlivů na ŽP byla 

použita varianta s dopravou 24 TNA za den. 

Kategorizace zdrojů 

Dle rozhodnutí orgánu státní správy (viz příloha č. H.5) se jedná o stacionární zdroje, které 

jsou zařazeny jako vyjmenované dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 7.7 – 

průmyslové zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8 o roční spotřebě materiálu větší 

než 150 m3 včetně. 

Podmínky povolení: 

1. Na výduchu ze sušky bude provozovatel dodržovat emisní limity stanovené vyhláškou 

MŽP č. 415/2012 Sb. v příloze Č. 8 Část II bod 6.6. Průmyslové zpracování dřeva, vyjma 

výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě materiálu větší než 150 m3 včetně. Četnost 

autorizovaného měřeni emisí dle § 3 vyhlášky Č. 415/2012 Sb. 

2. Provozovatel bude zpracovávat pouze nekontaminovanou dřevní hmotu. 
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3. Provozovatel bude předcházet vzniku sekundární prašnosti - zajistí úklid prostoru kolem 

technologických zařízení, skrápěni okolních komunikací a volných manipulačních ploch 

a provozování zakrytovaných dopravníků. 

V roce 2014 bylo provedeno autorizované měření emisí na výduchu ze sušky a výsledky 

měření byly využity při predikci imisní situace pomocí matematického modelování - 

rozptylové studie. 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz 

Odpadní vody z technologie 

Vytápění v sušárně je zabezpečeno pomocí páry z teplárny. Odpadní kondenzát po využití 

tepelného obsahu je vracen zpět k využití do teplárny. Pouze v případě servisních oprav dojde 

k vypuštění max. 100 m3/rok odpadního kondenzátu do areálové kanalizace dešťových vod, 

která je zaústěna do Vltavy. Vzhledem k tomu, že sušení je realizováno nepřímým ohřevem 

není odpadní voda (kondenzát) chemicky znečištěn. 

Splaškové vody 

Realizací záměru nedojde ke změně v počtu zaměstnanců a tudíž ani ke změně v produkci 

splaškových vod. Spotřeba pitné vody a tedy i produkce splaškových vod v roce 2013 byla 2 

465 m3. Splaškové vody jsou odváděny do čerpací jímky, odkud jsou přečerpávány do šachty 

veřejné kanalizace obce zakončené ČOV. 

Srážkové vody: 

Stávající skládky paliva jsou odvodňovány stávající dešťovou kanalizací vyústěnou do 

Vltavy. Skládky i komunikace jsou tvořeny panelovými plochami 2 x 3 m, tyto panely jsou 

vždy spádovány k dešťovým kanálům, které plochy odkanalizují a svedou dešťovou vodu do 

tří sedimentačních jímek. Jímky jsou vybaveny lapačem splavenin a jsou umístěné při jižním 

okraji skládkové plochy. Z těchto jímek je voda dále odčerpávána do recipientu. 

Výše popsaný systém odvodnění zůstane zachován. V rámci posuzovaného záměru dojde 

oproti stávajícímu stavu k následující změně v bilanci zpevněných ploch.  
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Objekt Stávající plochy (m2) Po realizaci záměru (m2) 

Skládky paliva 9 231 10 240 

Obslužné komunikace 2 400 2 100 

Umístění sušárny a třídící linky 0 880 

Nové stavby (zásobníky biomasy) 0 1 580 

Drážní těleso – vlečka vykládka 1 969 0 

Nezpevněné plochy (zeleň) 1 500 300 

Celkem 15 100 15 100 

Dle názoru zpracovatele oznámení zůstane odváděné množství srážkových vod prakticky 

stejné. Dojde sice k nárůstu zpevněných ploch o cca 8 %, ale zároveň bude na plochách nově 

skladována surová biomasa, která bude mít schopnost absorbovat značné množství dešťové 

vody s následným výparem. Dešťová voda z nových zastřešení bude rovněž odvedena do 

stávající dešťové kanalizace. 

B.III.3. Odpady 

Hodnocení a zatřídění odpadů z posuzovaného záměru je provedeno v souladu s vyhláškou 

MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

(Katalog odpadů). 

Výstavba 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz 

Přehled odpadů z provozu teplárny dle hlášení o odpadech za rok 2013.  

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie Množství 

(t/rok) 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí O 346,5 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 0,54 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 4,576 

V roce 2013 vzniklo celkem z provozu areálu 351,616 t ostatního odpadu.  
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Předpokládaný stav po zprovoznění záměru 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie Množství 

(t/rok) 

10 01 02 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva O 4 472 

17 04 05 Železo a ocel O 14 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 14 

Nárůst popelovin je způsoben nižší výhřevností biomasy a tomu, že v předchozích letech 

byla snížená poptávka po odběru tepla. Produkce směsného komunálního odpadu a dalších 

provozních odpadů se prakticky nezmění. Všechny výše uvedené odpady budou umisťovány 

do kontejnerů a budou průběžně odváženy externí firmou. 

Pro shromažďování odpadů bude využit stávající systém kontejnerů, sběrných van a sudů, 

který je běžně používán při nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci 

stávajícího technologického vybavení nelze předpokládat problémy s odstraňováním odpadů 

v etapě provozu. V současné době pro společnost Teplárna Loučovice, a.s. zabezpečují 

odstranění odpadů externí firmy.  

B.III.4. Ostatní (např. hluk a vibrace)  

Výstavba 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz 

Hodnocený záměr je spojen s některými novými zdroji hluku, kdy podstatná část 

technologického vybavení je umístěna na volné venkovní ploše. V rámci hodnocení byly 

posouzeny následující stacionární zdroje hluku. 

- provozovna (teplárna) s provozem i v době noční  

- doprava k provozovně jen v době denní  

- doprava po ploše areálu 

- nakladač Volvo L90G LAeq,T,l=1m = 97 dB – v provozu i době noční – v době 

noční bude v provozu 30 minut v době nejhlučnější hodiny a bude se 

pohybovat pouze v prostoru mezi teplárnou a sušárnou. Nebude vjíždět do 

prostoru směrem k obytným objektům ozn. č. 7 – 9. 

- nakladač Liebherr L506 LAeq,T,l=1m = 91 dB – v provozu jen v době denní 

                           (2 hodin z 8 nejhlučnějších na sebe navazujících souvislých hodin) 
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Doprava k provozovně: 

Předpokládá se, že provozovna bude zásobována 1 – 2 TNA / hodinu, maximálně 12 x TNA 

za 8 nejhlučnějších na sebe navazujících souvislých hodin (dovoz paliva, odvoz popelu) a 

10 x OA (zaměstnanci, zákazníci atd.) / za 8 nejhlučnějších na sebe navazujících souvislých 

hodin. Maximální rychlost vozidel na ploše pozemku 20 km/hod.  

Úprava biomasy: 

Technologické zařízení a příslušenství na úpravu biomasy zahrnuje drtící a třídící linku, 

mobilní sušárnu, technologii dopravy paliva a přesýpací věž. 

Zdroje hluku: 

1. Drtící a třídící linka 

- LAeq,T viz schéma 

- pouze v době denní 

 
 

 

2. Technologie sušárny 

- 2 x komín LAeq,T,l=1m = 70 dB 

- provoz i v době noční 

LAeq,T = 80,6 dB 

LAeq,T = 80,4 dB 

LAeq,T = 85,0 dB 

LAeq,T = 58,4 dB 

LAeq,T = 59,1 dB 

2 x LAeq,T,l=1m = 70 dB 
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3. Technologie dopravy paliva (posuvné podlahy) 

- LAeq,T,l=1m = 85,3 dB 

- provoz i v době noční 

 

4. Skládky paliva I – V – pohyb buldozeru 

- palivo na skládkách do výšky max. 6 m – udusává buldozer 

- LAeq,T,l=1m = 80 dB 

- provoz 2 hodiny z 8 nejhlučnějších na sebe navazujících souvislých hodin – 

pouze v době denní 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a 

technologií 

V areálu posuzovaného záměru lze předpokládat vzhledem k povaze záměru tyto druhy havárií: 

Mezi hydraulickými agregáty 

LAeq,T,l=1m = 85,3 dB 

Ostatní části sušárny LAeq,T,l=1m = 55 dB 

Ostatní technologie LAeq,T,l=1m = 55 dB 
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 A) Požár 

 B) Únik ropných látek z dopravních prostředků 

Ad A) V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve 

které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající protipožární 

opatření tak, aby objekt splňoval požadavky stávajících norem a předpisů. Budou stanoveny 

požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a navržen způsob protipožárního zabezpečení 

(požadavky na zdroj požární vody, přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů). 

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by případný požár ovlivnil významně 

a dlouhodobě objekty nejbližší obytné zástavby. 

Ad B) Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu posuzovaného záměru bude 

pouze po zpevněných a odvodněných komunikacích. Manipulace s materiálem se bude 

provádět na zpevněných a zabezpečených plochách. 

Při havarijním úniku látek škodlivých vodám na vnitroareálových komunikacích (únik 

pohonných hmot z motorového vozidla) lze havarijní únik likvidovat vhodným způsobem 

přímo na komunikaci. 

V případě úniku do dešťové kanalizace, která je vyúsťěna do řeky Vltavy by bylo nezbytné 

v prostoru vyústění nainstalovat sorpční nornou stěnu (2 x 3 m), která by únik na hladině 

lokalizovala. Norná stěna je umístěna na označeném místě v areálu teplárny. 

Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především ve volbě 

bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých objektů dle platných 

předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování 

ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je 

vypracování a zejména pak následné dodržování provozní dokumentace a požárního řádu. 

Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků hořlavých 

látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a mimořádných odpadů. 

Tento aspekt musí být řešen v požárním řádu. 

Pro minimalizaci negativních vlivů jsou navržena následující doporučení: 

 k uvedení posuzovaného záměru do provozu mít k dispozici aktualizovanou provozní 

dokumentaci tzn. Požární řád a vodohospodářský havarijní plán.  
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Část C 

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních 

charakteristik dotčeného území 

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno pro průmyslovou 

výrobu. Z uvedených skutečností je patrné, že vlastní záměr není v kontaktu s územním 

systémem ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo 

přírodní park. Životní prostředí v místě záměru má charakteristický ráz prostředí narušeného 

průmyslovou činností. 

Nejvýznamnější environmentální charakteristikou posuzovaného území je imisní a hluková 

zátěž, která je podrobněji konkretizovaná v příslušné části předkládaného oznámení a v 

odpovídajících přílohách předkládaného oznámení.  

Obec Loučovice je součástí zčásti urbanizovaného území a to podél silnice II/163 (Černá 

v Pošumaví – Dolní Dvořiště). Zatímco v minulosti převládala u obyvatel obce lesnická činnost, 

postupně se zvyšoval podíl průmyslu a to zejména díky expanzi papíren v obci Loučovice. Po 

roce 1989 došlo k postupnému útlumu výroby, kdy výroba v papírnách byla ukončena v roce 

2010. 

Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je CHKO Šumava - hranice asi 7 km 

západně. Maloplošná, legislativně chráněná území v kontaktu s okolím záměru nejsou 

vyhlášena. Nejbližší se nacházejí severovýchodně od záměru EVL Čertova stěna – Luč a dále 

jihozápadně cca 2,5 km od záměru EVL Rašeliniště Kapličky. Zájmové území se nenachází v 

ochranném pásmu vodního zdroje I. a II. stupně nebo v ochranných pásmech přírodních 

léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. Území není v záplavovém území, 

nachází se však v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy. 

V dotčené lokalitě nejsou registrovány žádné kulturní, technické, architektonické či 

historické památky. 

Charakter a rozsah průmyslové výroby dovoluje klasifikovat širší okolí záměru jako 

environmentálně nezatížené a ani nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního 

prostředí v dotčeném území 

C.2.1. Ovzduší 

Dle zařazení do klimatologických regionů dle Quitta spadá posuzované území do CH7, 

s průměrnou roční teplotou 5 až 6 °C, ročním úhrnem srážek 700 - 800 mm vodního sloupce. 

Jedná se o oblast mírně chladnou, vlhkou, pahorkatinovou. Zima bývá dlouhá až velmi dlouhá, 

mírná až chladná, mírně vlhká až vlhká, s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Přechodná 

období jsou dlouhá s chladným až mírným jarem a mírně chladným až mírným podzimem. Léto 

bývá velmi krátké až krátké, mírně chladné vlhké až velmi vlhké.  

Klimatická oblast CH 7, mírně chladná, vlhká 

Počet dnů s teplotou nad 10 °C 120 - 140 

Počet dnů se srážkami nad 1 mm 120 - 140 

Průměrná teplota v červenci 14 - 16°C 

Průměrná teplota v dubnu 5 - 7°C 

Průměrná teplota v říjnu 6 – 7°C 

Průměrná teplota v lednu - 2 - - 5°C 

Počet mrazových dnů 128 

Počet ledových dnů 39 

Úhrn srážek za vegetační období 400 - 500mm 

Počet zamračených dnů 120 - 160 

Počet dnů s mlhou 40 - 50 

Pro šíření znečišťující látek v atmosféře jsou podstatné zejména dva meteorologické 

parametry: směr a rychlost větru a vertikální teplotní zvrstvení atmosféry. Rozptyl 

znečišťujících látek souvisí s teplotním zvrstvením ovzduší, protože čím labilnější je zvrstvení, 

tím větší je turbulence a proto je i lepší rozptyl škodlivin a naopak. Transport emisí je naproti 

tomu závislý jen na proudění vzduchu.  

Dle charakteru technologie můžeme předpokládat emise tuhých znečišťujících látek 

vyjádřených jako PM10, PM2,5 a z dopravy NOx a benzen. 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v příloze č.1 tohoto 

zákona jsou specifikovány imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. 

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

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Maximální počet 

překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 μg.m-3 24 
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Oxid siřičitý 24 hodin 125 μg.m-3 3 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 μg.m-3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 

osmihodinový průměr 1) 
10 mg.m-3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 μg.m-3 0 

Částice PM10 24 hodin 50 μg.m-3 35 

Částice PM10 1 kalendářní rok 40 μg.m-3 0 

Částice PM 2,5 1 kalendářní rok 25 μg.m-3 0 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 μg.m-3 0 

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. 
Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z 
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet 
pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý 
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. 

března) 
20 μg.m-3 

Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 μg.m-3 

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v 
jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého. 

 

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

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 

Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 

Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m-3 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 

Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého 

hydrometeorologického úřadů pro roky 2011, 2012 a 2013. 

Nejbližší měřící stanice NO2, suspendované částice PM2,5 a PM10 a benzen, začleněné do 

AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) leží 

v Českých Budějovicích (kód stanice ČHMÚ 1104), v Českých Budějovicích – Třešň. (kód 

stanice ZÚ 1193), v Českých Budějovicích (kód stanice ČHMÚ 1591 a ČHMÚ 1625). 
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Z tabelárních ročenek byly čerpány následující data, která popisují stávající imisní situaci v okolí 

posuzovaného záměru. 

Suspendované částice PM10 

Rok 
měřený ukazatel  České Budějovice 

České Budějovice – 
Třešň. 

České Budějovice – 
Antala Staška 

kód stanice ČHMÚ 1104 ZÚ 1193 ČHMÚ 1625 

2011 

maximální denní 
koncentrace 

101,0 µg.m-3 

naměřeno 1.3.2011 
73,8 µg.m-3 naměřeno 

14.11.2011 
82,0 µg.m-3 naměřeno 

13.11.2011 

průměrná roční 
koncentrace 

27,6 µg.m-3 21,1 µg.m-3 20,6 µg.m-3 

2012 

maximální denní 
koncentrace 

209,0 µg.m-3 

naměřeno 8.2.2012 
neměřeno neměřeno 

průměrná roční 
koncentrace 

22,8 µg.m-3 

nestanovena 
nestanovena 

2013 

maximální denní 
koncentrace 

81,3 µg.m-3 

naměřeno  25.1.2013 
neměřeno neměřeno 

průměrná roční 

koncentrace 
22,6 µg.m-3 nestanovena 21,2 µg.m-3 

Z mapových podkladů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že průměrná roční 

koncentrace suspendovaných částic PM10, se v posuzované lokalitě pohybuje od 9,7 do 15,1 

µg/m3. Dále vyplývá, že 36. maximální denní průměrná koncentrace suspendovaných částic 

PM10, se v posuzované lokalitě pohybuje od 16,9 do 24,4 µg/m3. 

Suspendované částice PM2,5 

Rok 
měřený ukazatel  České Budějovice 

kód stanice ČHMÚ 1104 

2011 
maximální roční koncentrace 75,8 µg.m-3 naměřeno 16.11.2011 

průměrná roční koncentrace 20,3 µg.m-3 

2012 
maximální roční koncentrace 100,1 µg.m-3 naměřeno 8.2.2012 

průměrná roční koncentrace 18,6 µg.m-3 

2013 
maximální roční koncentrace 79,2 µg.m-3 naměřeno 25.1.2013 

průměrná roční koncentrace 18,3 µg.m-3 

Z mapových podkladů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že průměrná roční 

koncentrace suspendovaných částic PM2,5, se v posuzované lokalitě pohybuje od 8,7 do 12,6 

µg/m3. 

Oxid dusičitý – NO2 

Rok měřený ukazatel  České Budějovice 
České Budějovice – 

Třešň. 
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kód stanice ČHMÚ 1104 ZÚ 1193 

2011 
maximální hodinová koncentrace 

82,1 µg.m-3 naměřeno 
22.12.2011 

*64,2 µg.m-3 naměřeno 
3.2.2011 

průměrná roční koncentrace 18,2 µg.m-3 19,7 µg.m-3 

2012 
maximální hodinová koncentrace 

126,8 µg.m-3 naměřeno 
24.2.2012 

*52,6 µg.m-3 naměřeno 
8.2.2012 

průměrná roční koncentrace 16,7 µg.m-3 18,7 µg.m-3 

2013 
maximální hodinová koncentrace 

80,3 µg.m-3 naměřeno 
16.12.2013 

*46,5 µg.m-3 naměřeno 
22.1.2013 

průměrná roční koncentrace 15,6 µg.m-3 12,4 µg.m-3 

* - V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace 

Z mapových podkladů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že průměrná roční 

koncentrace oxidu dusičitého NO2, se v posuzované lokalitě pohybuje od 5,7 do 8,6 µg/m3. 

Benzen  

Rok 
měřený ukazatel  České Budějovice 

kód stanice ČHMÚ 1104 

2011 
maximální hodinová koncentrace 23,2 µg.m-3 naměřeno 17.11..2011 

průměrná roční koncentrace 2,2 µg.m-3 

2012 
maximální hodinová koncentrace 12,3 µg.m-3  naměřeno 22.12.2012 

průměrná roční koncentrace 1,3 µg.m-3 

2013 
maximální hodinová koncentrace neměřeno 

průměrná roční koncentrace nestanovena 

Z mapových podkladů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že průměrná roční 

koncentrace benzenu se v posuzované lokalitě pohybuje od 0,5 do 0,6 µg/m3. 

C.2.2. Voda 

Zájmové území patří do povodí řeky Vltavy (hydrologické povodí číslo 1-06-01-115), která 

protéká přímo Loučovicemi. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, který tvoří hlavní a 

nesporně dominantní vodohospodářský prvek v krajině. Hlavním recipientem povrchových vod 

z hodnoceného území je řeka Vltava, která teče jižně od posuzovaného území. 

Výřez ze základní vodohospodářské mapy lokality 
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Zdroj: www.heis.vuv.cz 

Řeka Vltava 

Vltava je 430 km dlouhá, plocha jejího povodí činí na českém území 26 863 km², na území 

Rakouska 921 km² (především povodím Lužnice a Malše) a na území Německa 306 km² 

(především povodím Berounky a Studené Vltavy).  

Vltava má dvě pramenné větve, přičemž za hlavní z nich je považována tzv. Teplá Vltava, 

jež pramení na Šumavě, na východním úbočí Černé Hory, v nadmořské výšce 1 172 m n. m. 

Prvních několik kilometrů se říčka nazývá Černý potok, pod obcí Borová Lada u ústí Vydřího 

potoku, pak přebírá název Teplá Vltava.  

Druhou pramennou větví je tzv. Studená Vltava, pramenící v Bavorsku pod německým 

názvem Altwasser nebo Kalte Moldau a překračující české hranice u obce Haidmühle. Od 

soutoku Teplé a Studené Vltavy poblíž obce Chlum v Mrtvém luhu se řeka nazývá již 

jen Vltavou. Řeka tu má jen nepatrný spád a vytváří v ploché krajině rozsáhlé mokřady s mnoha 

meandry, souhrnně zvané Vltavský luh.  

U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera, které vzniklo 

přehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká řeka romantickým 

skalnatým údolím pod Čertovou stěnou (tento její úsek se nazývá Čertovy proudy) a směřuje k 

vyrovnávací nádrži Lipno II těsně před Vyšším Brodem.  

 



Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice 

 

srpen - září 2014     strana č. 39 

 

Mezi přehradou Lipno a Vyšším Brodem má balvanité koryto Vltavy extrémní spád 17,1 

promile, na úseku dlouhém 8 km zde klesá o 137 m výšky. Tento úsek je již po dlouhou dobu 

téměř bez průtoku neboť vltavská voda zde proudí uměle proraženým tunelem. Od roku 1996 

zde byl z ekologických důvodů obnoven minimální průtok 1,5 m3/s. Zástavbou Loučovic dále 

protéká několik malých vodotečí, pramenících v lesích nad Loučovicemi.  

Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevřenější krajinou a stáčí svůj tok k severu. Četnými 

zákruty protéká turisticky atraktivní oblastí s řadou kulturně historických památek situovaných 

obvykle v těsné blízkosti řeky. Její tok směřuje k hradu Rožmberk, protéká městečkem Větřní 

a skalnatým údolím vstupuje do Českého Krumlova.  

Tok Vltavy velkými meandry směřuje odtud dále na sever, protéká kolem kláštera Zlatá 

Koruna, míjí bývalé keltské oppidum Třísov a obtéká skalnatý ostroh se zříceninou hradu Dívčí 

kámen. Pak již pokračuje rovinatou Českobudějovickou pánví k Českým Budějovicím. Zde 

přibírá vody řeky Malše. Za městem pokračuje tok Vltavy kolem obce Hluboká nad Vltavou a 

směřuje k Hněvkovické přehradě, která zajišťuje vodu pro Jadernou elektrárnu Temelín. Odtud 

až za Prahu vytváří řeka hluboké a úzké údolí, které se rozšiřuje jen na několika místech. 

Protéká Týnem nad Vltavou a za ním přibírá vody řeky Lužnice.  

Až k Týnu nad Vltavou však již zasahuje hladina dalšího stupně Vltavské kaskády, Orlické 

přehrady, pojmenované podle známého zámku Orlík. Jezero pohltilo i soutok Vltavy s Otavou 

u hradu Zvíkova. Za hrází Orlické přehrady pokračuje tok Vltavy dále k severu. V úseku před 

Prahou zadržují vody Vltavy ještě další čtyři přehrady Vltavské kaskády - Kamýcká, Slapská, 

Štěchovická a Vranská.  

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje I. a II. stupně nebo v 

ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. 

Území není v záplavovém území, nachází se však v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy. 

Podzemní voda  

Území je začleněno do hydrogeologického rajonu č.6310 Krystalinikum v povodí Horní 

Vltavy a Úhlavy. Jde o skupinu rajonů: Krystalinikum Jižních a Jihozápadních Čech a 

geologickou jednotku: Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika. Hladina podzemní 

vody je volná s puklinovou propustností. 
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Dle inženýrsko - geologického průzkumu se hladina průlinové podzemní vody se vyskytuje 

v hloubce 2-3 m pod terénem tj. na bázi nejmladších holocénnich náplavů. Vrstvu písčitých 

štěrků, která je dobře propustná (součinitel filtrace asi 4 x 10-4 m/s), voda kumunikuje a kolísá 

v závislosti na hladině Vltavy. Ustálená hladina podzemní vody stagnuje v téměř stejné úrovni 

v rozmezí kót 668,77 až 669,04 m n.m. 

Dle dostupných informací nelze přepokládat znečištění podzemních vod v místě 

posuzovaného záměru. 

C.2.3. Půda 

Se záměrem není spojen žádný trvalý nebo dočasný zábor PUPFL nebo ZPF. Prostor, kde je 

situován posuzovaný záměr se nachází v území vyhrazeném pro průmyslovou činnost. Pro 

realizaci záměru budou využity stávající plochy. Dle pozemkové evidence se jedná o ostatní 

plochy. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 

Morfologické a geologické poměry  

Posuzovaný areál se nachází na levém břehu Vltavy v její vcelku rovinné nivě s nadmořskou 

výškou asi 671 až 672 m n.m. Skalní podklad je tvořen biotitickým granodioritem porfyrickým 

(žula) weinsberského typu. Uvedená hornina je součásti centrálního masivu moldanubického.  

Pokryvné útvary kvartérniho stáří jsou dvojího druhu: 

a) fluviálni sediment Vltavy (náplavy), shora ve vývinu převážně jemnozrnných písků 

se štěrkem, středně ulehlých, místy přibývá hlinité či jílovité frakce, zemina je 

soudržná, tuhá až měkká. V bývalých mrtvých ramenech Vltavy jsou shora uloženy 

zeminy rašelinné, případně hlíny s organickou příměsí. V hloubce 3-4 m nasedají na 

bazální terasovou vrstvu písčitých štěrků. Mocnost štěrků se zvětšuje směrem k řece 

až na 17 m. 

b) svahové (soliflukční) sedimenty jsou uloženy v poměrně mocné vrstvě v severní a 

severovýchodní části staveniště, kde dosahuji mocnosti 13-15 m. Jedná se o 

svahovými pohyby přemistěné sedimenty původně výše položeného denudačniho 

zbytku pánevních (neogénních) sedimentů, kdy při transportu (sesuvu) s poměrně 

prudkých svahů byly strženy žulové bloky a balvany ze svahových suti a 

rozvolněných skalních výchozů. Výsledkem této sedimentace jsou písčité a 
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jílovitopisčité hlíny, místy a balvany 0,25-0,5 m3 velkými, které v hlíně plavou, 

vyjímečně jsou zjištěny shluky balvanů. Konzistence se místo od místa mění od 

kašovité po pevnou, převládá tuhá. 

C.2.5. Fauna a flóra 

V místě posuzovaného záměru se nevyskytují ohrožené, nebo chráněné druhy fauny nebo 

flóry. Podle biogeografického členění krajiny (Culek a kol 1996) patří dotčená lokalita do 1.43 

Českokrumlovského bioregionu, který leží na jihu jižních Čech a svými výběžky zasahuje do 

Rakouska. Zabírá východní část geomorfologického celku Šumavského podhůří a celek 

Novohradské podhůří. Jeho plocha v ČR je 1 595 km2. Typická část je tvořena vrchovinou i 

hornatinou s pestrou geologickou stavbou. Bioregion má vysokou biodiverzitu, místy i 

reliktního charakteru. Charakteristická je mozaika bioty 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-

bukového stupně. Biocenóza této lokality je popsána jako „Výrazná údolí v kyselých 

plutonitech“ 

Fauna 

V tomto bioregionu se vyskytuje běžná lesní fauna vyšších poloh hercynské podprovincie s 

některými význačnými druhy (např. los evropský, tetřev hlušec, tetřívek obecný). Ovlivněná je 

sousedstvím horských regionů Šumavským a Novohradským. Pozemky se nachází v sevření 

řeky Vltavy a železniční tratě. Podél řeky se vyskytuje ptactvo typické pro tento biotop. Na 

řeku jsou vázané i další živočišní zástupci tohoto biotopu. 

Flora 

Flóra tohoto bioregionu je pestrá, zvláště v oblastech s bazickými substráty. Převažují druhy 

středoevropské podhorské květeny. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří (Neuhäuslová a kol. 

2001) buková nebo jedlová doubrava, jedná se o edafický klimax na živinami chudých 

substrátech (ruly, žuly, svory aj.) v planárním a zvláště kolinním stupni se subkontinentálním 

klimatem. Buková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje 

slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru 

(Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia 

cordata) na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní 

(Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. 

Zvláště chráněná území 
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Plánovaný záměr nezasáhne do žádného českou legislativou zvláště chráněného území, ani v 

jejím bezprostředním okolí se žádné takové území nenachází.  

Lokality soustavy NATURA 2000  

Plánovaná záměr nezasáhne do žádné lokality soustavy NATURA 2000, ani v jejím 

bezprostředním okolí se žádná taková lokalita nenachází. Nejbližší evropsky významná lokalita 

je cca 1,5 km severovýchodně vzdálená Čertova stěna-Luč (CZ0310032) a dále 2,5 km 

jihozápadně vzdálená lokalita Rašeliniště Kapličky (CZ0313513). 

Významné krajinné prvky  

Plánovaná stavba nezasáhne do žádného registrovaného významného krajinného prvku ani 

významného krajinného prvku ze zákona. Nejbližším významným prvkem ze zákona (zákon č. 

114/1992 Sb. v aktuálním znění) je vodní tok Vltavy, protékající cca 100 m m jižně od areálu 

teplárny. Registrované významné krajinné prvky se v blízkosti plánovaného záměru nenachází. 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, 

s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, 

antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, 

živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a 

jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho 

užitečných funkcí.  

Nejbližším prvkem územních systémů ekologické stability je nadregionální biokoridor – 

Vltava - Lipno ve vzdálenosti cca 100 m od jižní hranice teplárny. 

Dle územního plánu obce Loučovice (zpracovatel Projektový ateliér AD s.ro., české 

Budějovice, 2006) tok Vltavy tvoří nadregionální biokoridor. Vodní osa nadregionálního 

biokoridoru K 174, která tvoří páteř ekologické stability ekosystémů spojených s vodním 

prostředím. Trvale nefunkční překážku tvoří samozřejmě těleso přehrady Lipno, jinak zahrnuje 

téměř všechny stabilní prvky v údolí Vltavy. Tento prvek ÚSES se vyskytuje v dostatečné 

vzdálenosti od lokality záměru a plánovaný záměr nijak do tohoto prvku nezasahuje.  

Krajinný ráz  
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Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - 

jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn 

před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 

umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

Přírodní charakteristika krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených 

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická rozmanitost), 

harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými přírodními dominantami 

krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotu, která je patrná z celkového charakteru 

plochy pro uvažovaný záměr, která se nachází v uzavřeném areálu teplárny. Kulturní a 

historická charakteristika krajiny je dána především průmětem historického vývoje a 

urbanizace území, promítnutého do aktuální tváře krajiny a krajinného obrazu. V řešeném 

území je představována v podstatě pouze areálem závodu Teplárny Loučovice. 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 

Krajina v okolí zamýšleného záměru se dá charakterizovat jako oblast soustředění výrobních 

aktivit průmyslového sídelního celku. Z hlediska hmotového dominuje objekt teplárny. 

Vzhledem k charakteru stavebních a technologických změn záměru (instalace technologie a 

skladování biomasy) oproti původnímu využití (skládka hnědého uhlí včetně transportu do 

teplárny) nedojde prakticky ke změně.    

Charakter městské čtvrti 

Průmyslový areál teplárny Loučovice je situován na jižním okraji obce Loučovice. Území 

závodu je vzdáleno cca 4 km západně od Vyššího Brodu. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství  

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde 

žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo 

mimo tuto Bilanci. 

Architektonické a jiné historické památky  

V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný 

archeologický výzkum (zpracování dokumentace).  
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Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

C.2.8. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Soulad s územně plánovací dokumentací je uveden v příloze č. H.1. 
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Část D 

Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní 

prostředí 

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických 

aspektů 

Výstavba: 

Záměr není spojen s výstavbou. Posuzovaná technologie je naistalována. 

Provoz: 

Vlivy v rámci pracovního prostředí 

Podle na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

dle § 41 odst. 1:“Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna 

dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného 

vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly pro 

zaměstnance zajištěny tepelné a vlhkostní podmínky vyhovující již od počátku směny a aby 

koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší nepřekračovaly nejvyšší přípustné 

hodnoty upravené v přílohách č. 2 a č. 3 k tomuto nařízení. Koncentrace chemických látek a 

prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není technologický proces, nesmí překračovat 1/3 

hodnoty jejich přípustných expozičních limitů. 

V příloze č. 3 nařízení vlády jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. Podle této 

přílohy jsou přípustné expoziční limity prachu časově vážené průměry koncentrací za pracovní 

směnu. Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu se 

označuje PELC, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí 

soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní 

frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích 

cest, kde není řasinkový epitel a do plicních sklípků.  
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V rámci posuzovaného záměru je novým pracovištěm obsluha nakladače příp. buldozeru, 

která provádí dávkování nebo hutnění naskladňované biomasy. Vzhledem k tomu, že 

pracovištěm je uzavřená kabina nakladače případně buldozeru lze předpokládat, že podmínky 

v kabině budou splňovat přípustné limity pracovního prostředí. 

Vlivy fyzikální a vlivy chemických individuí jsou eliminovány nebo sníženy dobrou 

organizací výroby s uplatněním všech praktických zkušeností s ochranou v rámci pracovního 

prostředí. Obsluha a řízení technologie se provádí z velína teplárny. V rámci popsané 

technologie budou používány suroviny popsané v předchozích částech oznámení.  

Z hlediska pracovního prostředí a při respektování výše uvedených doporučení lze 

hodnocený vliv považovat z pohledu velikosti za malý a z hlediska významnosti za málo 

významný. 

Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

Vlivy na obyvatelstvo způsobené realizací záměru byly posuzovány v rámci tohoto oznámení 

odhadem zdravotních rizik. „Odhad zdravotních rizik“ je v příloze tohoto oznámení. Hodnocení 

zdravotních rizik je provedeno dle platného Metodického pokynu odboru ekologických rizik a 

monitoringu Ministerstva životního prostředí ČR k hodnocení zdravotních rizik č.j. 

1138/OER/94, který vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 (US EPA: 

The Risk Assessment Quidelines, EPA/600/8-87/045). Tato koncepce se stala základem 

dokumentů EU pro hodnocení rizik (EEC No.793/93 a EEC No.1488/94). Metodiku lze použít 

pro hodnocení zdravotních, tak enviromentálních rizik plynoucích z působení chemických, 

fyzikálních a biologických faktorů, zejména jako podklad konkrétních aplikací při hodnocení 

rizik plynoucích ze stávajících a plánovaných staveb. 

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech dostupných 

údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu 

mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a nakonec zahrnuje 

charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Vlastní 

proces hodnocení rizika se sestává ze čtyř základních kroků: určení nebezpečnosti, 

charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace rizika. Celý postup je 

popsán ve výše citované studii. Výsledky hodnocení pro jednotlivé škodliviny jsou následující: 
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Stávající úroveň znečištění suspendovanými částicemi frakce PM10 nepřekračuje v zájmové 

lokalitě doporučené hodnoty AQG (Air Quality Guidelines) dle WHO. Je mírně překročena 

hodnota AQG stanovená pro roční imisní koncentrace PM2,5. (Doporučená 24 hodinová 

koncentrace pro PM10 je dle WHO 50 g/m3; směrná roční koncentrace činí 20 µg/m3 pro PM10 

a 10 g/m3 pro PM2,5. Podle map úrovní znečištění se v centrální části Loučovic pohybují roční 

imisní koncentrace v úrovni 13 až 13,5 µg/m3 u frakce PM10 a v rozsahu 11 až 11,7 µg/m3 u 

frakce PM2,5. 36. nejvyšší hodnota 24-hodinové průměrné koncentrace PM10 v kalendářním 

roce byla v úrovni 21,8 až 22,2 µg/m3.) 

V rámci modelových výpočtů rozptylové studie byly z hlediska zdrojů emitujících tuhé 

znečišťující látky hodnoceny 4 varianty, z toho varianta 1 a 2 vychází z emisí vyčíslených 

pomocí garantovaných emisí na sušárně (varianta 1: 10 mg/m3 a varianta 2: 5 mg/m3 tuhých 

znečišťujících látek na výstupu z komína sušárny) a emisních faktorů při definovaných 

maximálních dobách provozu technologií. Varianta 3 a 4 reprezentuje výhledový reálný 

provoz; emise byly vyčísleny z autorizovaného měření emisí; plošné zdroje pomocí emisních 

faktorů při definovaných maximálních dobách provozu technologií. Varianta 4 zahrnuje 

celkový provoz (záměr včetně zdroje samotné teplárny). 

Hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků suspendovaných částic frakce PM10 

vyvolané provozem posuzovaného záměru byly ve zvolených referenčních bodech zjištěny 

v úrovni 0,161 až 2,008 µg/m3 (varianta 1), 0,111 až 1,716 µg/m3 (varianta 2), 0,090 až 

1,599 µg/m3 (varianta 3) a 0,124 až 1,604 µg/m3 (varianta 4). Pro frakci PM2,5 je možné 

predikovat hladiny 0,049 až 0,633 µg/m3 (varianta 1), 0,035 až 0,547 µg/m3 (varianta 2), 0,029 

až 0,513 µg/m3 (varianta 3) a 0,050 až 0,516 µg/m3 (varianta 4). 

Nejvyšší příspěvky k denní imisní koncentraci lze očekávat u frakce PM10 v úrovni 8,12 až 

45,88 µg/m3 (varianta 1), 5,52 až 24,00 µg/m3 (varianta 2) a 4,41 až 21,65 µg/m3 (varianta 3 i 

4); u frakce PM2,5 pak v rozsahu 2,44 až 13,59 µg/m3 (varianta 1), 1,68 až 7,15 µg/m3 (varianta 

2) a 1,35 až 6,66 µg/m3 (varianta 3 i 4). Tyto denní příspěvky představují maximální zjištěné 

hodnoty v rámci provedených výpočtů, které by mohly být dosahovány při špatných 

rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru.  

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky suspendovaných částic z posuzovaného 

areálu nepřekračují doporučené roční koncentrace AQG dle WHO, ale u maximálních denních 

příspěvků PM10 jsou dosaženy vysoké hodnoty – a to zejména v případě varianty 1, kde 
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dosahují úrovně 16,2 až 91,8 % hodnoty AQC (50 g/m3). U varianty 2 se maximální denní 

příspěvky PM10 pohybují v rozsahu 11,0 až 48,0 % a u varianty 3 i 4 v úrovni 8,2 až 43,3 % 

hodnoty AQC. 

Vzhledem k závažnosti účinků suspendovaných částic na zdraví byla z posuzovaných variant 

zcela vyloučena varianta 1 provozu záměru (10 mg/m3 tuhých znečišťujících látek z výduchu 

sušárny). Byla stanovena podmínka trvalého dodržování sníženého emisního limitu v úrovni 5 

mg/m3 tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu na výduchu ze sušárny biomasy 

(odpovídající variantě 2). Z hlediska provozu sušárny se jedná o desetinásobné snížení platného 

emisního limitu (50 mg/m3). Reálně lze předpokládat příspěvky z provozu záměru ještě nižší - 

odpovídající variantě 3, která je podložena emisním měřením. 

Imisní příspěvky vyvolané provozem posuzovaného areálu je nutné minimalizovat také 

důsledným dodržováním schválených pracovních postupů, údržbou technologických zařízení, 

provozní kázní. Dále byly stanoveny tyto podmínky provozu záměru: 

 skládky surové biomasy provozovat tak, aby byla minimalizována sekundární 

prašnost vhodnou organizací návozu a přemisťování biomasy; dovezenou biomasu 

hutnit pojezdem vhodné techniky. Výška naskladněné biomasy nesmí na žádné ze 

skládek přesáhnout 6 m, 

 ke zpracování bude přijímána pouze nekontaminovaná biomasa tzn. bez nahnilých, 

zaplísněných či chemicky ošetřených podílů 

 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení, důsledným 

zakrytováním dopravníků, minimalizací výšky přesypů, skrápěním okolních 

komunikací a volných manipulačních ploch předcházet vzniku sekundární 

prašnosti, 

Roční imisní příspěvky oxidu dusičitého se dle modelového výpočtu u obytné zástavby 

předpokládají maximálně v řádu setin až desetin μg/m3. Příspěvky k hodinové imisní 

koncentraci NO2 by mohly za zhoršených rozptylových podmínek dosahovat nejvýše hodnot 

v rozsahu 1,73 až 8,47 µg/m3 (varianta 2), resp. 2,22 až 8,47 µg/m3 (varianta 4).  Tyto imisní 

příspěvky nepřekračují doporučenou směrnou hodnotu dle WHO pro roční koncentraci 

(40 µg/m3) ani pro hodinovou maximální koncentraci (200 µg/m3) – i při zohlednění stávající 

průměrné roční imisní zátěže v lokalitě.  

U benzenu byla provedena charakterizace rizika z hlediska jeho karcinogenního účinku. Pro 

inhalační expozici látkám s karcinogenním účinkem byl proveden teoretický výpočet tzv. míry 

pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžný výskyt v populaci (ILCR).  
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Pro příspěvky benzenu byla ILCR o 2 až 3 řády nižší než je rozsah přijatelné míry rizika, 

který je doporučen v úrovni 1 až 9 případů nádorového onemocnění při celoživotní expozici na 

milion exponovaných osob. 

Z hlediska stávající dlouhodobé imisní situace v zájmovém území jsou k dispozici data 

Českého hydrometeorologického ústavu. Při imisních koncentrací dle map úrovní znečištění 

(0,5 – 0,6 ng/m3) se u benzenu hodnota ILCR pohybuje v rozmezí přijatelného rizika (tj. 3 až 

4 případy karcinogenního onemocnění z miliónu celoživotně exponovaných lidí). 

Dále je pro touto studií doporučeno: 

 v dalších stupních projektové dokumentace předložit projekt ozelenění areálu, který 

zajistí minimalizaci sekundární prašnosti z posuzovaného areálu. Ozelenění areálu 

navrhnout tak, aby došlo k vytvoření souvislé linie zeleně zamezující zvýšené 

prašnosti a zajišťující pohledové oddělení areálu od nejbližší obytné zástavby 

 realizovat ozelenění areálu dle schváleného projektu; prioritně na východní a dále 

poté na severní a jižní straně posuzovaného areálu, 

Na podkladě výše uvedených skutečností lze z hlediska velikosti a významnosti hodnotit 

vlivy na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby jako málo významné. 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci tohoto oznámení 

modelovým výpočtem. „Rozptylová studie“ je v příloze tohoto oznámení a byla počítána 

pomocí software Symos’97, verze 2013. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť uzlových 

bodů a pro 12 referenčních bodů umístěných v blízkém okolí posuzovaného záměru. Konkrétně 

se jednalo o tyto body: 

 Referenční bod č. 1 – RD č.p. 99, Loučovice. 

 Referenční bod č. 2 – RD č.p. 170, Loučovice.  

 Referenční bod č. 3 – RD č.p. 131, Loučovice.  

 Referenční bod č. 4 – RD č.p. 230, Loučovice.  

 Referenční bod č. 5 – RD č.p. 164, Loučovice.  

 Referenční bod č. 6 – RD č.p. 247, Loučovice.  

 Referenční bod č. 7 – RD č.p. 245, Loučovice. 

 Referenční bod č. 8 – RD č. p. 293, Loučovice.  

 Referenční bod č. 9 – RD č.p. 242, Loučovice.  

 Referenční bod č. 10 – RD č.p. 80, Loučovice.  
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 Referenční bod č. 11 – RD č.p. 224, Loučovice.  

 Referenční bod č. 12 – RD č.p. 201, Loučovice.  

V rámci rozptylové studie byly řešeny následující varianty: 

Varianta 1 – garantované emise - maximální provoz sušárny (počítáno na 10 mg/m3 TZL 

na výstupu z komína sušárny) a ostatního nakládání s biomasou – v rozptylové studii je vyčíslen 

maximální příspěvek k imisní zátěži Emise jsou vyčísleny pomocí garantovaných emisí a 

emisních faktorů při definovaných maximálních dobách provozu technologií. 

Varianta 2 – doporučené emise - maximální provoz sušárny (počítáno na 5 mg/m3 TZL na 

výstupu z komína sušárny) a ostatního nakládání s biomasou – v rozptylové studii je vyčíslen 

maximální příspěvek k imisní zátěži Emise jsou vyčísleny pomocí garantovaných emisí a 

emisních faktorů při definovaných maximálních dobách provozu technologií. 

Varianta 3 – skutečné emise - výhledový reálný provoz – stávající skutečný provoz sušárny 

a ostatního nakládání s biomasou. Emise jsou vyčísleny pomocí emisí z autorizovaného měření 

emisí a plošné zdroje byly vyčísleny pomocí emisních faktorů při definovaných maximálních 

dobách provozu technologií. 

Varianta 4 – skutečné emise provozu Teplárny Loučovice a.s. a Sušárny Loučovice a.s. - 

stávající skutečný provoz sušárny a ostatního nakládání s biomasou, včetně provozu Teplárny 

Loučovice a.s. Emise jsou vyčísleny pomocí emisí z autorizovaného měření emisí na sušárně i 

na teplárně a plošné zdroje byly vyčísleny pomocí emisních faktorů při definovaných 

maximálních dobách provozu technologií. 

Výsledkem této studie jsou maximální hodinové a průměrné roční koncentrace pro polutanty: 

suspendované částice PM10, PM2,5 a NOx a benzen. Výsledky výpočtu modelového rozptylu 

jednotlivých polutantů z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší jsou pro 

12 referenčních bodů uspořádány do tabulek. V rámci rozptylové studie bylo provedeno i 

grafické zpracování rozptylu všech škodlivin, které je doloženo v samostatné příloze. 

Pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů je nutno zdůraznit, že se jedná o 

modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové podmínky, 

tzn. pro třídu stability ovzduší 1 a pro rychlost větru 1,5 m/s při směru větru daném větrnou 

růžicí. 
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V následující tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující u referenčních bodů 

nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých 

řešených variantách. 

Varianta 1 

Polutant kritérium 
Imisní 
limit 

[µg.m-3] 

Referenční body 

Minimum 
[µg.m-3] 

Maximum 
[µg.m-3] 

PM10 
Maximální denní koncentrace 50 8,120 45,878 

Průměrná roční koncentrace 40 0,1611 2,0079 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 25 0,0494 0,6331 

Varianta 2 

Polutant kritérium 
Imisní 
limit 

[µg.m-3] 

Referenční body 

Minimum 
[µg.m-3] 

Maximum 
[µg.m-3] 

NO2 
Maximální hodinová koncentrace 200 1,728 8,468 

Průměrná roční koncentrace 40 0,0380 0,7722 

PM10 
Maximální denní koncentrace  50 5,517 24,000 

Průměrná roční koncentrace 40 0,1106 1,7157 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 25 0,0459 0,5471 

benzen Průměrná roční koncentrace 5 0,0004 0,0082 

Varianta 3 

Polutant kritérium 
Imisní 
limit 

[µg.m-3] 

Referenční body 

Minimum 
[µg.m-3] 

Maximum 
[µg.m-3] 

PM10 
Maximální denní koncentrace 50 4,409 21,653 

Průměrná roční koncentrace 40 0,1194 1,5988 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 25 0,0374 0,5127 

Varianta 4 

Polutant kritérium 
Imisní 
limit 

[µg.m-3] 

Referenční body 

Minimum 
[µg.m-3] 

Maximum 
[µg.m-3] 

NO2 
Maximální hodinová koncentrace 200 2,217 8,468 

Průměrná roční koncentrace 40 0,0629 0,7749 

PM10 
Maximální denní koncentrace 50 4,409 21,653 

Průměrná roční koncentrace 40 0,1238 1,6037 
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Polutant kritérium 
Imisní 
limit 

[µg.m-3] 

Referenční body 

Minimum 
[µg.m-3] 

Maximum 
[µg.m-3] 

PM2,5 Průměrná roční koncentrace 25 0,0500 0,5159 

Pozn. Umístění referenčních bodů je zobrazeno v příloze H.7. 

Při porovnání vypočítaného příspěvku k imisní zátěži území s imisními limity danými 

zákonem o ovzduší vydaným pod č. 201/2012 Sb. s platností od 1.9.2012 je možné konstatovat 

následující: 

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 

denní aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 50 µg.m-3 a 

40 µg.m-3 ve vztahu k roční průměrné koncentraci. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány 

ani limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční 

koncentrace suspendovaných částic PM10, se v posuzované lokalitě pohybuje do 15,1 µg/m3 

(z čtverců map znečištění za léta 2008 až 2012 pokrývajících zájmovou lokalitu). 36. denní 

průměrná koncentrace (z čtverců map znečištění za léta 2008 až 2012 pokrývajících zájmovou 

lokalitu) suspendovaných částic PM10 se v posuzované lokalitě pohybuje do 24,4 µg/m3. 

Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise ze sušárny ve výši 10 mg/m3) je ve vztahu k ročnímu 

aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo 

výpočtovou síť do 2,0079 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací jsou zahrnuty 

ve stávajícím imisním pozadí zájmového území a představují 5,02% imisního limitu. 

Ve vztahu k maximální denní koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 

45,878 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k průměrné denní 

koncentraci a představují 91,8% imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v této variantě v zájmovém 

území pro suspendované částice PM10 by mohlo docházet k překračování imisních limitů při 

zohlednění stávajícího imisního pozadí. 
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Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise ze sušárny ve výši 5 mg/m3) je ve vztahu k ročnímu 

aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo 

výpočtovou síť do 1,7157 µg.m-3 pro výpočet proveden pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované emise příspěvek ve výši 

4,29 % imisního limitu. 

Ve vztahu k maximální denní koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 

24,000 µg.m-3 pro výpočet proveden pro emisní limit pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k maximální denní koncentraci představují 48% 

imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v zájmovém území pro 

suspendované částice PM10 by nemělo docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném 

území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Varianta 3: Z hlediska skutečného provozu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise ze sušárny ve výši 3 mg/m3) je ve vztahu k ročnímu 

aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo 

výpočtovou síť do 1,5988 µg.m-3 pro výpočet proveden pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované emise příspěvek ve výši 3,9 % 

imisního limitu. 

Ve vztahu k maximální denní koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 

21,653 µg.m-3 pro výpočet proveden pro emisní limit pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k maximální denní koncentraci představují 

43,3% imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 

území pro suspendované částice PM10 nebude docházet k překračování imisních limitů 

v posuzovaném území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Varianta 4: Z hlediska skutečného provozu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise ze sušárny ve výši 3 mg/m3) při současném provozu 

teplárny je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži 

u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 1,6037 µg.m-3 pro výpočet proveden pro 
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garantované emise. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované 

emise příspěvek ve výši 4,0% imisního limitu. 

Ve vztahu k maximální denní koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů do 

21,653 µg.m-3 pro výpočet proveden pro emisní limit pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k maximální denní koncentraci představují 

43,3% imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v zájmovém území pro 

suspendované částice PM10 by nemělo docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném 

území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Vyhodnocení příspěvků PM2,5 k imisní zátěži zájmového území 

Pro suspendované částice PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 

roční průměrné koncentraci ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 25 µg.m-3.  

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány 

ani limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční 

koncentrace suspendovaných částic PM2,5 se v posuzované lokalitě pohybuje do 12,6 µg/m3  

(z čtverců map znečištění za léta 2008 až 2012 pokrývajících zájmovou lokalitu).  

Varianta 1: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise TZL ze sušárny ve výši 10 mg/m3) je ve vztahu 

k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů 

mimo výpočtovou síť do 0,6331 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací jsou 

zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území a představují 2,53% imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v této variantě v zájmovém 

území pro suspendované částice PM2,5 nebude docházet k překračování imisních limitů 

v posuzovaném území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise TZL ze sušárny ve výši 5 mg/m3) je ve vztahu 

k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů 

mimo výpočtovou síť do 0,5471 µg.m-3 pro výpočet proveden pro garantované emise. Uvedené 
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příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované emise příspěvek ve výši 

2,18 % imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v zájmovém území pro 

suspendované částice PM2,5 by nemělo docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném 

území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Varianta 3: Z hlediska skutečného provozu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru (emise TZL ze sušárny ve výši 3 mg/m3) je ve vztahu 

k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů 

mimo výpočtovou síť do 0,5127 µg.m-3 pro výpočet proveden pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované emise příspěvek ve výši 

2,05 % imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem skutečného provozu posuzovaného záměru v zájmovém 

území pro suspendované částice PM2,5 nebude docházet k překračování imisních limitů 

v posuzovaném území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Varianta 4: Z hlediska skutečného provozu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru při současném provozu teplárny je ve vztahu k ročnímu 

aritmetickému průměru dosahováno příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo 

výpočtovou síť do 0,5159 µg.m-3 pro výpočet proveden pro garantované emise. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací představují pro garantované emise příspěvek ve výši 2,1% 

imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v zájmovém území pro 

suspendované částice PM2,5 by nemělo docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném 

území ani při sečtením s imisním pozadím. 

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 

ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 

k maximální hodinové koncentraci. 

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány 

ani limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. Dle modelu map 
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uvedených v ročenkách (za pětiletí 2008 až 2012) se v zájmovém území pohybují vypočtené 

koncentrace ročního aritmetického průměru do maximálně 6,8 µg.m-3. V posuzované lokalitě 

je možné brát jako maximální změřenou hodinovou koncentraci 80,3 µg.m-3, která byla 

naměřena na městské stanici v Českých Budějovicích. 

Varianta 2: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru, je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno 

příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,7722 µg.m-3. Uvedené 

příspěvky vypočtených koncentrací jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového 

území a představují 1,92% imisního limitu. 

Ve vztahu k maximální hodinové koncentraci jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů 

do 8,468 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému 

aritmetickému průměru jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území a 

představují 4,2% imisního limitu. 

Varianta 4: Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané 

provozem posuzovaného záměru, je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno 

příspěvků k imisní zátěži u referenčních bodů do 0,7749 µg.m-3. Uvedené příspěvky 

vypočtených koncentrací vyšší než počáteční počítaná situace a představují 1,93% imisního 

limitu.  

Ve vztahu k maximální hodinové koncentrace jsou vypočteny příspěvky u referenčních bodů 

do 8,468 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k maximální hodinové 

koncentraci jsou nižší v porovnání se stávajícím stavem a představují 4,2% imisního limitu. 

Navýšení imisní zátěže v případě maximálního provozu hodnoceného ve Variantě 4 je 

způsobeno provozem kotle. Ale vliv kotle u blízkých referenčních bodů je minimální, neboť 

komín z kotelny je vysoký a jeho vliv se projeví ve větších vzdáleností. Obecně lze tedy vyslovit 

závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž 

v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý.  

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území 

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční průměrné 

koncentraci ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 5 µg.m-3.  
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Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje 

překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického průměru, nebyly překračovány 

ani limitní koncentrace ve vztahu k dennímu aritmetickému průměru. Průměrná roční 

koncentrace benzenu se v posuzované lokalitě pohybuje do 0,6 µg/m3  (z čtverců map znečištění 

za léta 2008 až 2012 pokrývajících zájmovou lokalitu).  

Z hlediska výhledového stavu při vyčíslení příspěvku k imisní zátěži vyvolané provozem 

posuzovaného záměru je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru dosahováno příspěvků 

k imisní zátěži u referenčních bodů mimo výpočtovou síť do 0,0082 µg.m-3. Uvedené příspěvky 

vypočtených koncentrací jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území a 

představují 0,16% imisního limitu. 

Obecně lze vyslovit závěr, že vlivem posuzovaného záměru v této variantě v zájmovém 

území pro benzen nebude docházet k překračování imisních limitů v posuzovaném území ani 

při sečtením s imisním pozadím. 

Pro minimalizaci vlivů záměru na ovzduší je navržen následujíc soubor podmínek: 

 na výduchu ze sušárny biomasy dodržovat trvale snížený emisní limit 5 mg/m3 TZL 

v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek, 

 v dalších stupních projektové dokumentace předložit projekt ozelenění areálu, který 

zajistí minimalizaci sekundární prašnosti z posuzovaného areálu. Ozelenění areálu 

navrhnout tak, aby došlo k vytvoření souvislé linie zeleně zamezující zvýšené 

prašnosti a zajišťující pohledové oddělení areálu od nejbližší obytné zástavby 

 skládky surové biomasy provozovat tak, aby byla minimalizována sekundární 

prašnost vhodnou organizací návozu a přemisťování biomasy; dovezenou biomasu 

hutnit pojezdem vhodné techniky. Výška naskladněné biomasy nesmí na žádné ze 

skládek přesáhnout 6 m, 

 ke zpracování bude přijímána pouze nekontaminovaná biomasa tzn. bez nahnilých, 

zaplísněných či chemicky ošetřených podílů 

 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení, důsledným 

zakrytováním dopravníků, minimalizací výšky přesypů, skrápěním okolních 

komunikací a volných manipulačních ploch předcházet vzniku sekundární 

prašnosti, 

 realizovat ozelenění areálu dle schváleného projektu; prioritně na východní a dále 

poté na severní a jižní straně posuzovaného areálu, 

 Na základě provedených výpočtů a navržených podmínek lze vyvodit závěr, že realizace 

záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná. Při dodržení trvale sníženého limitu 
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emisí pro sušárnu tuhých znečišťujících látek ve výši 5 mg/m3 nebude znamenat překračování 

imisních limitů v posuzovaném území. 

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a 

biologické charakteristiky 

Pro posouzení vlivu daného záměru na nejbližší chráněné území byla zpracovány akustické 

posudky, které jsou v příloze H.9, 10 tohoto oznámení. 

Řešené varianty 

Výpočet akustické zátěže vycházel ze vstupních podkladů, které byly poskytnuty 

investorem a upraveny pro využití výpočtovým programem IMMI 2014. 

Posuzovaný záměr byl řešen ve 2 variantách pro hluk ze silniční dopravy (stávající a nový 

stav) a v jedné variantě pro hluk ze stacionárních zdrojů posuzovaného záměru (varianta 

projektová). 

Varianta stávající stav: Stávající stav akustické situace ze silniční dopravy na 

komunikacích II/163 a místní komunikaci III.třídy. Výpočet byl rovněž proveden u nejbližších 

chráněných objektů silnice II/163, tj. referenční body A až F a dále na místní komunikaci III. 

Třídy tj. referenční body G, H. 

Varianta nový stav: Výhledový stav pro silniční dopravu na komunikacích II/163 a místní 

komunikaci III. třídy při využití plné výrobní kapacity záměru. Výpočet byl rovněž proveden u 

nejbližších chráněných objektů silnici II/163, tj. referenční body A až F a dále na místní 

komunikaci III. Třídy tj. referenční body G, H. 

Varianta projektová: V této variantě byl počítán vliv hluku ze stacionárních zdrojů 

technologie u nejbližších chráněných objektů, tj. referenční body č. 1 až 10. 

Bylo vyhodnoceno umístění a provoz všech předpokládaných zdrojů hluku (stacionární 

zdroje hluku a doprava). Posouzení bylo provedeno pro dobu denní z liniových zdrojů hluku ve 

výšce 2 a 5 m. V případě stacionárních zdrojů hluku bylo posouzení provedeno v době denní i 

noční ve  výšce 2, 5 a 8 metrů. Výpočet hladin hluku z provozu záměru, byl proveden vzhledem 

k nejbližším chráněným venkovním prostorům, resp. chráněným venkovním prostorům staveb, 

které jsou v době zpracování reprezentovány objekty: 

Referenční body pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku: 



Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice 

 

srpen - září 2014     strana č. 59 

 

 Referenční bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 149, 

Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů. 

 Referenční bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, bytový dům 

č.p. 230, Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů.. 

 Referenční bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 131, 

Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů. 

 Referenční bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 132, 

Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů.  

 Referenční bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 169, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 170, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 99, 

Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů. 

 Referenční bod č. 8 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, rozestavěný objket 

k bydlení, č. parcelní 227/12, Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod č. 9 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, objekt občanské 

vybavenosti č.p. 288, Loučovice. Výška h = 2, 5 a 8 metrů. 

 Referenční bod č. 10 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 247, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

Referenční body pro hluk z liniových zdrojů hluku: 

 Referenční bod A – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 293, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod B – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 246, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod C – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 245, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů.  

 Referenční bod D – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 247, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod E – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 251, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod F – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 266, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod G – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 253, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 

 Referenční bod H – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení, RD č.p. 303, 

Loučovice. Výška h = 2 a 5 metrů. 
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V následujícím přehledu jsou sumarizovány výsledky výpočtu pro dopravní hluk i pro hluk 

ze stacionárních zdrojů. 

Ze stacionárních zdrojů 

Celkový hluk ze stacionárních zdrojů (včetně areálové dopravy) 

Projektová varianta = výhledový stav se záměrem 

Hluk 2m před fasádou 

Param.:    d = 2.00 m  Lmin = 5.0 m  Lmax = 10.0 m 

 

Dům 
Číslo 
bodu 

Fasáda 

Výška H = 2 m Výška H = 5 m Výška H = 8 m 

6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 6 - 22 hodin 22 - 6 hodin 

LAeq,T /dB/ LAeq,T /dB/ LAeq,T /dB/ LAeq,T /dB/ LAeq,T /dB/ LAeq,T /dB/ 

 
1                     1 sever 33,3 24,9 36,2 27,0 39,5 30,9 

     2 východ 34,4 30,9 36,4 31,7 39,8 33,5 

     3 východ 41,9 35,0 42,1 35,4 42,4 35,7 

     4 jih 42,1 35,0 42,3 35,4 42,5 35,8 

     5 západ 29,5 25,3 29,7 25,6 30,5 26,2 

     6 západ 27,3 20,2 27,3 20,3 28,3 21,4 

2                     1 sever 41,9 29,2 42,1 29,6 42,3 30,2 

     2 východ 43,2 35,9 43,4 36,3 43,6 36,7 

     3 východ 43,3 36,0 43,5 36,4 43,7 36,8 

     4 jih 43,1 35,9 43,4 36,3 43,6 36,7 

     5 západ 30,7 26,7 31,1 27,6 31,9 28,2 

     6 západ 29,0 23,4 29,1 23,8 30,1 24,7 

3                     1 sever 35,3 25,3 35,5 25,4 36,5 26,5 

     2 sever 45,3 32,9 45,5 33,2 45,8 33,6 

     3 východ 46,9 38,1 47,0 38,5 47,3 38,8 

     4 východ 47,3 38,4 47,5 38,8 47,7 39,1 

     5 východ 47,5 38,7 47,7 39,1 48,0 39,5 

     6 jih 47,4 38,7 47,6 39,1 47,8 39,5 

     7 jih 47,0 38,5 47,3 38,8 47,5 39,2 

     8 západ 35,5 31,6 35,8 32,0 36,3 32,4 

     9 západ 32,1 27,8 32,2 28,0 32,9 28,6 

     10 západ 31,1 25,8 31,3 26,0 32,0 26,8 

4                     1 S/Z 32,6 25,6 32,7 25,8 33,3 26,4 

     2 S/Z 31,3 21,0 31,4 21,3 32,0 22,6 

     3 S/Z 31,3 20,3 31,3 20,4 32,1 22,0 

     4 S/V 45,3 33,4 45,5 33,7 45,8 34,2 

     5 J/V 47,0 37,7 47,2 38,1 47,4 38,4 

     6 J/V 47,2 37,9 47,3 38,2 47,6 38,5 

     7 J/V 47,3 38,1 47,4 38,4 47,7 38,7 

     8 J/Z 47,0 37,8 47,1 38,2 47,3 38,5 

5                     1 sever 32,4 23,6 36,0 27,4 - - 

     2 sever 34,0 22,9 36,7 26,9 - - 

     3 jih 48,6 38,8 48,8 39,2 - - 

     4 jih 48,5 38,8 48,7 39,2 - - 

     5 západ 48,0 38,4 48,1 38,8 - - 

6                     1 sever 32,4 24,0 35,7 27,3 - - 

     2 sever 33,0 22,5 36,2 26,6 - - 
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     3 východ 47,8 38,0 48,0 38,4 - - 

     4 jih 48,5 38,6 48,7 38,9 - - 

     5 jih 48,6 38,7 48,8 39,1 - - 

7                     1 západ 44,8 34,8 46,6 35,6 49,6 39,7 

     2 sever 45,5 34,6 46,8 35,8 48,6 39,1 

     3 východ 33,5 23,5 37,2 28,1 47,0 38,0 

     4 východ 40,4 31,3 42,7 33,7 47,8 38,8 

     5 jih 48,6 38,6 48,8 39,0 49,1 39,4 

     6 jih 49,1 38,9 49,3 39,4 49,6 39,8 

     7 jih 49,3 39,1 49,6 39,6 49,9 40,0 

     8 západ 49,5 39,2 49,7 39,6 50,0 40,0 

8                     1 sever 48,3 38,6 48,6 39,1 - - 

     2 sever 47,0 34,3 47,4 36,1 - - 

     3 východ 33,4 22,5 36,6 26,7 - - 

     4 jih 34,5 25,2 38,4 29,2 - - 

     5 východ 34,4 25,2 37,6 28,3 - - 

     6 jih 48,9 39,0 49,1 39,4 - - 

     7 západ 49,3 39,3 49,6 39,8 - - 

     8 západ 49,3 39,3 49,6 39,7 - - 

9                     1 sever 49,2 35,8 49,4 36,3 49,8 36,9 

     2 sever 48,3 35,3 48,5 35,8 48,8 36,3 

     3 sever 47,8 34,9 48,0 35,4 48,2 35,8 

     4 sever 47,3 34,5 47,4 34,9 47,7 35,3 

     5 východ 34,8 25,3 36,0 25,4 36,6 25,8 

     6 východ 33,2 24,4 33,6 24,5 34,3 24,8 

     7 jih 32,6 26,2 33,2 26,5 34,4 27,6 

     8 jih 34,1 27,2 34,6 27,5 35,9 28,5 

     9 jih 39,2 29,6 39,1 30,0 39,7 31,0 

     10 jih 43,8 34,3 44,2 34,8 44,6 35,3 

     11 západ 49,1 36,1 49,3 36,8 49,7 37,6 

     12 západ 49,3 36,1 49,6 36,7 49,9 37,2 

10                    1 sever 43,6 34,0 43,9 34,4 - - 

     2 sever 43,1 33,8 44,0 34,3 - - 

     3 východ 43,0 33,1 43,4 33,6 - - 

     4 jih 30,5 22,9 34,8 26,4 - - 

     5 jih 30,4 23,1 34,6 26,5 - - 

     6 západ 43,0 33,7 43,4 34,1 - - 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, v referenčních bodech č. 1 až 10, jenž představují 

nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, jsou souhrnné ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku ze stacionárních zdrojů hluku (včetně areálové dopravy a účelových komunikací) pod 

limitní hladinou 50 dB v denní době a 40 dB v noční době. 

Při dodržení garantovaných hodnot hluku z technologie nebude po zprovoznění záměru 

docházet k překračování limitů hluku v akusticky chráněných prostorech staveb stanovených 

platnou legislativou. 

Z pozemní dopravy 

Vyhodnocen byl vliv dopravy na změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v 

chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení. 
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V referenčních bodech A až F situovaných v okolí komunikace II/163 jsou hodnoty hluku 

z dopravy ve všech variantách pod limitní hladinou 70 dB (včetně staré hlukové zátěže) v denní 

době. V referenčních bodech G a H situovaných v okolí místní komunikace III. třídy jsou 

hodnoty hluku z dopravy ve všech variantách pod limitní hladinou 55 dB v denní době. 

Vlivem provozu liniových zdrojů hluku na komunikacích II/163 a místní komunikace III. 

třídy souvisejících s provozem hodnoceného záměru dojde u nejbližších chráněných 

venkovních prostor staveb pro bydlení v denní době k následujícím změnám: 

Hluk 2 m před fasádou - rozdíl 

Param.:    d = 2.00 m  Lmin = 5.0 m  Lmax = 10.0 m 

 

Označení 
bodu 

Výška H = 2 m Výška H = 5 m 

6 – 22hod 6 – 22hod 

Stávající 
stav 

Nový 
stav 

Rozdíl 
Stávající 

stav 
Nový 
stav 

Rozdíl 

 
A 63,2 63,8 0,6 62,7 63,3 0,6 

B 65,5 66,0 0,5 64,5 65,1 0,6 

C 60,3 60,9 0,6 60,1 60,7 0,6 

D 65,2 65,8 0,6 64,1 64,7 0,6 

E 63,0 63,6 0,6 62,4 63,1 0,7 

F 62,0 62,6 0,6 61,7 62,3 0,6 

G 51,4 52,7 1,3 51,5 52,8 1,3 

H 48,3 49,7 1,4 48,8 50,2 1,4 

Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé: 

- že po realizaci záměru dojde ke zvýšení hluku ze silniční dopravy po komunikaci II/163 

u posuzované obytné zástavby (body A – F) maximálně o 0,7 dB 

- že po realizaci záměru dojde ke zvýšení hluku ze silniční dopravy po místní komunikaci 

III. třídy u posuzované obytné zástavby (body G a H) maximálně o 1,4 dB 

- nejistota měření a vstupních dat je ε = ±1,6 dB 

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že po zprovoznění posuzovaného záměru 

dojde ke zvýšení hladiny hluku z dopravy u obytné zástavby pouze v rámci nejistoty měření a 

vstupních dat ε = ±1,6 dB. Zprovoznění záměru vyhovuje z hlediska vlivu hluku ze silniční 

dopravy po komunikaci II/163 a místní komunikaci III. třídy na stávající obytnou zástavbu a 

nadále budou splněny požadavky platné legislativy. 

Celkově lze vliv označit za velikostně malý a z hlediska významu za málo významný. 

Navržené doporučení: 

 ke kolaudaci stavby do trvalého provozu předložit orgánu ochrany veřejného zdraví 

měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku v době denní i noční u 

nejbližších venkovních prostorů staveb pro bydlení. 
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D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny hydrologických 

charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost vodních zdrojů.  

Technologické odpadní vody 

Realizací posuzovaného záměru dojde k minimálním změnám oproti stávajícímu stavu. 

Technologie sušení biomasy vyžaduje vytápění parou z teplárny. Jedná se o nepřímý ohřev, kdy 

odpadní kondenzát je vracen zpět k využití do teplárny. Pouze v případě servisních oprav dojde 

k vypuštění odpadního kondenzátu do kanalizace srážkových vod v množství max. 100 m3/rok. 

Vzhledem k nepřímému ohřevu se bude jednat o chemicky neznečištěnou vodu. 

Splaškové vody 

Realizací záměru nedojde ke změně v počtu zaměstnanců a tudíž ani ke změně v produkci 

splaškových vod. Spotřeba pitné vody a tedy i produkce splaškových vod v roce 2013 byla 2 

465 m3. Splaškové vody budou tak jako doposud, odváděny do veřejné kanalizace zakončené 

ČOV. 

Srážkové vody: 

V rámci posuzovaného záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch o cca 8%. Z větší části je 

tento nárůst spojen s rozšířením možností skladování surové biomasy (dřevní štěpky). Při 

vědomí toho, že většina zpevněných ploch bude využita pro skladování surové biomasy, která 

má schopnost absorbovat značné množství vody s následným výparem, nelze reálně 

předpokládat nárůst srážkových vod oproti stávajícímu stavu. Pro odvedení dešťových vod 

bude využita stávající kanalizace včetně sedimentačních jímek s lapačem splavenin. 

Celkové zhodnocení vlivů na jakost vod 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat následující skutečnosti k 

vypouštění odpadních vod z posuzovaného záměru do kanalizace: 

1. Technologické odpadní vody při úpravě biomasy vznikají v minimálním množství. 

Neznečištěný odpadní kondenzát v množství cca 100 m3/rok bude vypouštěn do 

kanalizace. Realizací záměru nedojde k podstatné změně oproti stávajícímu stavu. 
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2. Splaškové vody budou vypouštěny přímo do areálové kanalizace napojené na veřejnou 

kanalizaci zakončenou ČOV. Jedná se o odpadní vody ze sociálního zázemí teplárny, kdy 

realizací záměru nedojde k nárůstu zaměstnanců. 

3. Z bilance ploch hodnoceného území vyplývá, že oproti stávajícímu stavu dojde k 

minimálnímu nárůstu zastavěných ploch. Pro odvedení bude využit stávající systém 

odvodnění dešťovou kanalizací, přes lapače splavenin a sedimentační jímky do řeky 

Vltavy. Vzhledem k tomu, že dojde ke zvýšenému pohybu nákladních aut po areálu je 

vhodné doplnit současný systém odvodu srážkových vod přes sedimentační jímky o 

odlučovač ropných látek. 

Na podkladě všech zmíněných faktů je zřejmé, že navržený způsob segregace a čištění 

odpadních vod při splnění níže uvedených podmínek povede z hlediska velikosti a významnosti 

k malému vlivu. Navržená doporučení: 

 v dalších stupních projektové dokumentace navrhnout odkanalizování srážkových 

vod ze zpevněných ploch, které mohou být kontaminovány uhlovodíky C10-C40 přes 

odlučovač ropných látek, 

 před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení 

aktualizovaný Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, 

D.1.5. Vlivy na půdu 

Realizace posuzovaného záměru nebude provázena změnami v rozsahu a způsobu užívání 

půdy, nebude se měnit místní topografie, nedojde k ovlivnění stability nebo erozi půdy. 

Nezmění se ani horninové prostředí, nebudou ovlivněny hydrogeologické charakteristiky 

území. S uvažovaným záměrem nebude spojeno ovlivnění chráněných částí přírody. 

Vliv je nulový. 

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 

K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Předmětem posuzovaného záměru jsou úpravy venkovních prostor v areálu Teplárny 

Loučovice, a. s., zejména opravy panelových ploch, rozšíření skládek topných materiálů 

(biomasy) a instalace technologie pro úpravu surové biomasy. Změny jsou realizovány 
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v oploceném průmyslovém areálu teplárny, který byl původně využíván pro skladování a 

dopravu hnědého uhlí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že realizací nedojde k poškození či vyhubení rostlinných nebo 

živičných druhů.  

Z charakteru záměru je zřejmé, že nebude mít vliv na okolní ekosystémy. Posuzovaný záměr 

přímo ani nepřímo neovlivní evropsky významné lokality a ptačí oblasti viz příloha č. H.2. 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy z hlediska velikosti a významnosti lze označit za malé až 

nulové. 

D.1.8. Vlivy na krajinu 

Realizace záměru nevyžaduje budování nové infrastruktury. Budou využity stávající 

vnitropodnikové i ostatní komunikace. Vliv na rozvoj navazující infrastruktury lze označit 

z hlediska velikosti a významnosti za malý. 

Investorem navrhovaná varianta záměru neznamená změnu stávajících estetických parametrů 

vlastního zájmového území, která vychází většinou ze stávajících objektů v posuzovaném 

areálu. Výškové poměry posuzovaného záměru se nezmění. Vliv lze v dané lokalitě označit za 

malý. 

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové území 

není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie, sportoviště či 

jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit. Záměr tak lze z hlediska uvedeného 

vlivu považovat za nulový. 

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V blízkosti záměru se nevyskytují kulturní památky. Jedná se o prostor, který je podle 

územního plánu schválen pro průmyslovou výrobu. 

Z výše uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr by 

neměl vyvolávat žádný významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Vliv 

je nevýznamný. 
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a 

populaci 

Předkládaný záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru 

předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v průmyslové zóně obce 

Loučovice. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti 

vlivů záměru na životní prostředí. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnáním stávajícího a 

výhledového stavu. 

Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v kapitole D.1. předloženého materiálu je 

patrné, že lze očekávat vlivy z hlediska velikosti a významnosti malé a málo významné. 

Z hlediska vlivu na ovzduší a klima je možné zhodnotit posuzovaný záměr vzhledem 

k imisním limitům, které jsou dané zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší z hlediska velikosti 

jako malý a z hlediska významnosti jako málo významný při zohlednění stávajícího pozadí a 

při důsledném plnění zpřísněného emisního limitu na výstupu ze sušárny tj. 5 mg/m3.  

Vliv posuzovaného záměru na zdraví obyvatelstva lze hodnotit z hlediska velikosti jako malé 

a z hlediska významnosti jako nevýznamné. Změna oproti současnému stavu nebude podstatná 

při zajištění řádného provozu a plnění navržených podmínek minimalizujících prašnost. 

Z hlediska vlivu na pracovní prostředí lze vyhodnotit posuzovaný záměr (při dodržování 

všech bezpečnostních předpisů a zásad pro práci s používanými surovinami) z hlediska 

velikosti jako malý a z hlediska významnosti jako málo významný. 

Posuzovaný záměr představuje z hlediska hlukové zátěže na okolní chráněné venkovní 

prostory nepodstatné riziko. Tento záměr lze vyhodnotit z hlediska velikosti jako malý a 

z hlediska významnosti jako málo významný. Výpočtem bylo ověřeno plnění platných 

hlukových limitů. 

Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení 

nepředstavuje významnější negativní vlivy. Vliv lze z hlediska velikosti a významnosti označit 

za malý. Stávající systém odvodu srážkových vod přes lapače splavenin a sedimentační jímky 

bude doplněn odlučovačem ropných látek. 

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou komentované v bodech 

D.1.5 až D.1.9. lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až nulový, z hlediska 
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významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný. Tato skutečnost vyplývá především 

z toho, že záměr je lokalizován do areálu průmyslové zóny města Loučovice a že se nejedná o 

výstavbu na „zelené louce“. 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

Z důvodu malého množství emitovaných polutantů je možné predikovat závěr, že 

předkládaný záměr nemá přeshraniční vlivy. 

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

D.4.1. Územně plánovací opatření 

Nejsou navrhována. 

D.4.2. Technická opatření 

 na výduchu ze sušárny biomasy dodržovat trvale snížený emisní limit 5 mg/m3 TZL 

v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek, 

 v dalších stupních projektové dokumentace předložit projekt ozelenění areálu, který 

zajistí minimalizaci sekundární prašnosti z posuzovaného areálu. Ozelenění areálu 

navrhnout tak, aby došlo k vytvoření souvislé linie zeleně zamezující zvýšené 

prašnosti a zajišťující pohledové oddělení areálu od nejbližší obytné zástavby 

 v dalších stupních projektové dokumentace navrhnout odkanalizování srážkových 

vod ze zpevněných ploch, které mohou být kontaminovány uhlovodíky C10-C40 přes 

odlučovač ropných látek, 

D.4.3. Ostatní opatření 

 skládky surové biomasy provozovat tak, aby byla minimalizována sekundární 

prašnost vhodnou organizací návozu a přemisťování biomasy; dovezenou biomasu 

hutnit pojezdem vhodné techniky. Výška naskladněné biomasy nesmí na žádné ze 

skládek přesáhnout 6 m, 

 ke zpracování bude přijímána pouze nekontaminovaná biomasa tzn. bez nahnilých, 

zaplísněných či chemicky ošetřených podílů 

 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení, důsledným 

zakrytováním dopravníků, minimalizací výšky přesypů, skrápěním okolních 

komunikací a volných manipulačních ploch předcházet vzniku sekundární 

prašnosti, 

 realizovat ozelenění areálu dle schváleného projektu; prioritně na východní a dále 

poté na severní a jižní straně posuzovaného areálu, 
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 k uvedení posuzovaného záměru do provozu mít k dispozici aktualizovanou provozní 

dokumentaci tzn. Požární řád a vodohospodářský havarijní plán, 

 ke kolaudaci stavby do trvalého provozu předložit orgánu ochrany veřejného zdraví 

měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku v době denní i noční u 

nejbližších venkovních prostorů staveb pro bydlení. 

D.4.4. Kompenzační opatření 

Nejsou navrhována. 

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a 

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podkladů specifikovaných v předcházejících 

kapitolách. Při zpracování byly využity následující podklady: 

1. Projekt pro dodatečné povolení a stavební úpravy areálu teplárny p.č. 286/1, ALEF 

BRNO spol. s r.o., 08/2014 

2. Odborný posudek „Rekonstrukce zdroje“ v areálu teplárny Loučovice, OP-29-2013, Ing. 

Z. Krayzel 

3. Odborný posudek „Technologická linka skladového hospodářství surové biomasy, jejíž 

součástí je technologie třídění, drcení, separace, skladování, dopravy a dávkování bio-

paliva do kotle K2, včetně sušení mobilní sušičkou dřevní hmoty“ v areálu teplárny 

Loučovice, OP-130-2013, Ing. Z. Krayzel 

4. Protokol o autorizovaném měření emisí č. AM 451401, Sušárna Loučovice s.r.o., ze dne 

26. 3. 2014 

5. Havarijní plán uživatele závadných látek, zpracovatel: Ing. Jana Janíčková 

6. Zpráva o výsledcích geologicko průzkumných prací, Stavební geologie n.p., 1984 

7. Projektová dokumentace dešťové kanalizace teplárna Loučovice, Chemoprojekt, 1983 

8. Oznámení EIA „Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest a.s. – Solnice, Ing. Petr 

Pozděna, březen 2014 

9. Bilanční údaje za rok 2013 společnosti Teplárna Loučovice, a.s. 

Při zpracování studie vlivů na životní prostředí byly použity běžné bilanční propočty a 

fyzikální přepočty. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito programu 

SYMOS 97, verze 2006. K vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo bylo využito metodiky pro 

odhad zdravotních rizik, vlivy hluku byly vyhodnoceny pomocí programu IMMI 2014. 
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Při koncipování předkládaného oznámení byly brány v úvahu také znalosti a zkušenosti 

vyplývající z jichž zpracovaných materiálů v rámci jiných prací souvisejících s procesem 

posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. v rámci 

průmyslových projektů. 

Část E 

Porovnání variant řešení záměru (pokud byly 

předloženy) 

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou 

oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 

využití prostorů ve stávajícím areálu v přímé návaznosti na současné technologické celky, nebyl 

posuzovaný záměr hodnocen ve variantách. 

Část F 

Doplňující údaje 

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů 

v oznámení 

Celková situace záměru 
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F.2. Další podstatné informace oznamovatele 

Veškeré podstatné informace oznamovatele o posuzovaném záměru, které byly k dispozici 

v době zpracování oznámení jsou v předkládané studii uvedeny. Existují-li další informace, 

které by mohly mít zásadní vliv na vypracování oznámení nebyly zpracovateli oznámení 

k dispozici. Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí prezentované v předkládaném 

oznámení, včetně uvedených doporučení lze konstatovat, že uvedený záměr bude realizován v 

souladu s platnými předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí. Při řádném provozu 

posuzovaného záměru  nelze předpokládat ohrožení životního prostředí nad míru danou zákony 

a jinými předpisy. 

Část G 

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru 

V rámci zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí jsou předmětem 

předkládaného oznámení záměru „Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice“. Při 

koncipování oznámení bylo vycházeno ze stávajícího stavu životního prostředí v lokalitě 

průmyslové zóny teplárny. 

Hodnocení bylo provedeno pro stávající stav a příspěvek z posuzovaného záměru. Vzhledem 

k situaci na trhu s energiemi se rozhodl investor snížit energetický výkon teplárny na polovinu 

a výměnou kotle využít výhodné polohy teplárny pro spalování biomasy jako základního paliva 

pro teplárnu. 

Protože je ekonomicky nevýhodné využívat surovou biomasu přímo jako palivo je nezbytné 

provést stavební úpravy areálu teplárny v Loučovicích a instalovat technologii na úpravu 

biomasy. Úprava biomasy spočívá v jejím třídění, drcení a sušení. Z důvodů vytvoření 

dostatečné zásoby upravené biomasy je realizován zastřešený objekt (zásobník a mezizásobník) 

biomasy včetně nových zakrytovaných pásových dopravníků do kotle teplárny. Stavební 

úpravy areálu spočívají v rozšíření zpevněných ploch původně využívaných pro skladování 

hnědého uhlí, nově pro skladování biomasy. Kapacita pro úpravu biomasy odpovídá 

energetické potřebě nově instalovaného kotle tj. 805 000 GJ/rok tj. 90 000 t/rok surové biomasy. 
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Vliv záměru na ovzduší byl vyhodnocen pomocí matematického modelování - rozptylová 

studie. Prioritně se výpočet zaměřil na zhodnocení prašnosti (suspendované částice PM10 a 

PM2,5) ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Byly vypočteny celkem čtyři varianty úpravy 

biomasy (tj. drcení, třídění, sušení, skladování, přemísťování, hutnění a transport) lišící se výší 

emise prašnosti do ovzduší. Poslední varianta reprezentuje reálný provozní stav v posuzovaném 

území včetně stávajícího provozu teplárny.  

Po zhodnocení všech výsledků je zpracovatelským týmem navrženo zpřísnit emisní limit na 

5 mg/m3 tuhých znečišťujících látek na výstupu z komína sušárny (současný emisní limit dle 

platné legislativy je 50 mg/m3) viz následující podmínka: 

 na výduchu ze sušárny biomasy dodržovat trvale snížený emisní limit 5 mg/m3 TZL 

v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek, 

Vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo bylo provedeno pomocí metodiky odhadu zdravotních 

rizik. Tato metodika využívá výsledky rozptylové studie a v území s obytnou zástavbou 

vyhodnocuje vliv na zdraví obyvatel, kdy ke stávajícímu stavu ovzduší v dané lokalitě je 

přičítán příspěvek hodnoceného záměru. Ve shodě s výsledky rozptylové studie je stanoveno 

dodržovat zpřísněný emisní limit pro tuhé znečišťující látky na výstupu z komína sušárny a dále 

je požadováno důsledné dodržování následujících podmínek: 

 skládky surové biomasy provozovat tak, aby byla minimalizována sekundární 

prašnost vhodnou organizací návozu a přemisťování biomasy; dovezenou biomasu 

hutnit pojezdem vhodné techniky. Výška naskladněné biomasy nesmí na žádné ze 

skládek přesáhnout 6 m, 

 ke zpracování bude přijímána pouze nekontaminovaná biomasa tzn. bez nahnilých, 

zaplísněných či chemicky ošetřených podílů 

 řádným a pravidelným úklidem prostor kolem technologických zařízení, důsledným 

zakrytováním dopravníků, minimalizací výšky přesypů, skrápěním okolních 

komunikací a volných manipulačních ploch předcházet vzniku sekundární 

prašnosti, 

 v dalších stupních projektové dokumentace předložit projekt ozelenění areálu, který 

zajistí minimalizaci sekundární prašnosti z posuzovaného areálu. Ozelenění areálu 

navrhnout tak, aby došlo k vytvoření souvislé linie zeleně zamezující zvýšené 

prašnosti a zajišťující pohledové oddělení areálu od nejbližší obytné zástavby 

 realizovat ozelenění areálu dle schváleného projektu; prioritně na východní a dále 

poté na severní a jižní straně posuzovaného areálu, 

Vliv hluku ze stacionárních a liniových zdrojů hluku byl posouzen rovněž s využitím 

matematického modelování – akustická studie. V daném případě byly nové zdroje hluku zadány 

do výpočtového modelu a výsledkem jsou konkrétní hodnoty hlučnosti u nejbližší obytné 
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zástavby. Porovnáním vypočtených hodnot s limity hluku je zřejmé, že provozem záměru 

nedojde k nadlimitnímu ovlivnění. I přes tento výsledek je doporučeno ověřit výpočet měřením 

hluku přímo v terénu. 

Vliv na vody z posuzovaného záměru není podstatný. Technologie úpravy biomasy 

neprodukuje znečištěné technologické vody. Jedinou vodou vypouštěnou do recipientu 

z technologického zařízení je čistý odpadní kondenzát při servisních opravách sušárny 

v množství maximálně 100 m3/rok. 

Na základě všech vyhodnocených faktů a při vědomí toho, že se původně území 

využívalo ke skladování hnědého uhlí, lze celkové vlivy záměru považovat za přijatelné. 

Při důsledném dodržování všech navržených podmínek lze vlivy záměru označit za malé 

a málo významné. 

Část H 

Přílohy 
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H.2 Kopie vyjádření z hlediska NATURA 2000 

H.3 Kopie vyjádření KÚ Jihočeského kraje k hodnocenému záměru 

z hlediska posuzování vlivů na ŽP 

H.4 Kopie vyjádření KÚ Jihočeského kraje k záměru „Rekostrukce 
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z hlediska posuzování vlivů na ŽP 
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vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
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