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Seznam nejčastěji používaných zkratek
AIM
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ČIŽP
ČOV
ČSN
dB
EIA
EVL
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CHLÚ
CHOPAV
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KHS
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k.ú.
k.z.
Laeq,T
LBC
LBK
MěÚ
MZd
MŽP
Ncelk.
NEL
NL
NL105
NO2
NOx
NPK-P
NRBK
NRBC
NV ČR
ORL
OÚ
PEL
pH

- automatizovaný imisní monitoring
- biocentrum
- biokoridor
- bonitované půdně ekologické jednotky
- biochemická spotřeba kyslíku
- uhlovodíky obsahující 10 - 40 uhlovodíkových atomů v molekule
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- čistírna odpadních vod
- česká státní norma
- decibel
- zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“ (hodnocení vlivů
na životní prostředí)
- evropsky významná lokalita
- chráněná krajinná oblast
- chráněné ložiskové území
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem
- mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
- krajská hygienická stanice
- krajský úřad
- katastrální území
- konec zástavby
- ekvivalentní hladina akustického tlaku
- lokální biocentrum
- lokální biokoridor
- městský úřad
- ministerstvo zdravotnictví
- ministerstvo životního prostředí
- celkový dusík
- nepolární extrahovatelné látky
- stanovení nerozpuštěných látek, u něhož byl vzorek nejdříve vysušen při 105 C
- nerozpuštěné látky
- oxid dusičitý
- oxidy dusíku
- nejvyšší přípustná koncentrace
- nadregionální biokoridor
- nadregionální biocentrum
- nařízení vlády České republiky
- odlučovač ropných látek
- obecní úřad
- přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu
- kyselost

PM10
PM2,5
PP
PR
PUPFL
RBC
RBK
ŘSD ČR
SAS
Sb.
SEKM
SES
SO2
SV, JV, apod.
TNA nebo TNV
TZL
ÚAN
ÚP
US EPA
ÚSES
VKP
VZT
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZUJ
ŽP

- suspendované částice frakce PM10
- suspendované částice frakce PM2,5
- přírodní památka
- přírodní rezervace
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- Ředitelství silnic a dálnic České republiky
- státní archeologický seznam
- Sbírka zákonů
- systém evidence kontaminovaných míst
- systém ekologické stability
- oxid siřičitý
- světové strany
- těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla
- tuhé znečišťující látky
- území s archeologickými nálezy
- územní plán
- Agentura pro ochranu životního prostředí USA
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- vzduchotechnika
- Světová zdravotnická organizace
- zvláště chráněné území
- zemědělský půdní fond
- základní územní jednotka
- životní prostředí
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Situace

Situace
Jedná o změnu původního záměru „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově Domoradicích“ (kód na portálu cenia JHC338), ke kterému byl vydán závěr zjišťovacího řízení 18. 02.
2009 s tím, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona
100/2001 Sb.
Celá posloupnost posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.:
Kód OV2017 „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích“,
oznamovatel CARTHAMUS, a.s., oznámení zpracováno Ing. Ambrožová, MŽP OVSS II zahájeno
zjišťovací řízení 9. 3. 2007. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených
v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru (č.j. 510/580/07 – 17zř/100, ze dne
26.4.2007, že záměr „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích – 1. etapa“
by mohl mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona. 21. 11.
2007 ukončil MŽP OVSS II dle § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., na žádost oznamovatele ze dne
12. 11. 2007 proces EIA tohoto záměru.
JHC338 „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“, oznamovatel
CARTHAMUS, a.s., oznámení zpracováno Ing. Ambrožová; Krajským úřadem Jihočeského kraje
zahájeno zjišťovací řízení KUJCK 35374/2007 OZZL/2-Du ze dne 18. 12. 2007 podlimitního záměru.
V citovaném dopise KÚ sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
V rozesílacím dopise pominuta obec Přísečná. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu (č.j. KUJCK 35374/2007 OZZL/13-Du ze dne 30.1.2008
– došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr
„Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích“ nebude posuzován podle
zákona, za těchto podmínek (předmětný závěr zjišťovacího řízení nahrazen 18. února 2009, č.j.
KUJCK 35374/2007 OZZL/23-Du):

-

Po výběru dodavatele technologického zařízení, které může být zdrojem hluku, budou doloženy orgánu
ochrany veřejného zdraví garantované parametry stacionárních zdrojů hluku,

-

bude použit vzduchový kondenzátor s odhlučněnými lopatkami ventilátorů a boční strany horní části
kondenzátoru budou opatřeny plechovými stěnami pro zabránění šíření hluku do stran,

-

bude provedeno zatlumení spalinového ventilátoru monobloku na biomasu min. o 15 dB – např.
umístěním do přístavku, kapotáží, zástěnami, tlumiči apod.,

-

neprůzvučnost opláštění přívodního potrubí spalovacího vzduchu, ze střechy provozní haly ke kotli na
biomasu (v případě přívodu vzduchu venkovním prostorem), bude R´w ≥ 32 dB,

-

hluk z nakladače paliva nesmí překročit Lp = 83 dB (A) ve vzdálenosti 1 m od zařízení,
neprůzvučnost všech dvoukřídlých vrat haly s turbosoustrojím bude Rw ≥ 35 dB,
neprůzvučnost fasádního pláště haly s turbosoustrojím (dostavované části) bude R´w ≥ 45 dB a
neprůzvučnost prosklené části jižní fasády stěny haly s turbosoustrojím bude posílena na R´w ≈ 40 dB,

-

bude zvolena dostatečná hluková izolace obvodového pláště chráněných objektů dle ČSN 73 0532 tak,
aby hladiny hluku v noční době nepřesahovaly před chráněnými obytnými objekty uvnitř OHP
nepřesahovaly hygienické limity hluku. U objektů uvnitř OHP, jejichž okna nebudou splňovat
požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, bude po realizaci záměru provedena výměna
oken,

-

turbogenerátor s příslušenstvím bude umístěn na masivních železobetonových základech, zabraňujících
přenosu vibrací do okolí,

-

v rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření akustického tlaku pro ověření účinnosti
realizovaných protihlukových opatření,

-

před ukončením zkušebního provozu záměru bude opravena železniční vlečka, jež bude využívána pro
dopravu paliva,

-

o víkendu a svátcích budou omezeny pohyby vozidel k výtopně,
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-

dodávky tepla pro obyvatelstvo města Český Krumlov budou zachovány, a to jak po stránce celkového
ročního objemu dodávky tepla, tak i po stránce pokrytí špičkových odběrů,

-

provoz zrekonstruované kotelny bude odpovídat požadavkům nejlepších dostupných technik,
v kotli K2N nesmí hmotnostní podíl uhlí při spalování překročit 30%,
v dalším stupni projektové dokumentace bude do projektu zapracována rekonstrukce přístupové
komunikace,

-

v rámci další projektové přípravy bude vypracován komplexní projekt sadových úprav
areálu. Pro novou výsadbu budou použity zapěstované jedince stromů a keřů,

-

investor předloží městu Český Krumlov konečnou trasu kabelu VN,

ozelenění

parametry zařízení budou garantovat emise ve výši max. 80 % stanoveného emisního limitu pro TZL,
v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí velkého zdroje znečišťování
ovzduší,

-

bude provedeno mapování výskytu lišejníků a hub v okolí vrchu Granátník tak, aby byl popsán stávající
stav před spuštěním nové technologie, které bude předloženo CHKO před ukončením zkušebního
provozu,

-

po 5 a 10 letech provozu bude provedena bioindikační studie, která provede srovnání s výchozím
stavem, vypracované studie a výsledky mapování budou poskytnuty Správě CHKO Blanský les, na
způsobu mapování a metodice studií se dohodne oznamovatel s CHKO Blanský les.

Vzhledem k tomu, že záměr byl realizován významně odlišně od posuzovaného JHC338
„Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“, byly ze strany dotčených obcí
a sousedících firem vzneseny četné námitky vůči průběhu zkušebního provozu.
Krajský úřad v roce 2014 na základě dvou samostatných žádostí provozovatele s částečným
popisem změn, vydal dne 10. 7. 2014 vyjádření čj. KUJCK 42402/2014 OZZL a dne 5. 8. 2014
vyjádření čj. KUJCK 47610/2014 OZZL, že změny proti původnímu záměru podléhají zjišťovacímu
řízení.
Provozovatel reagoval podáním oznámení dle 100/2001 Sb. v platném znění - JHC711 Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy, oznamovatel
CARTHAMUS, a.s., oznámení zpracováno RNDr. Zbyněk Alinče. Krajským úřadem Jihočeského
kraje zahájeno zjišťovací řízení 22. 1. 2015 čj. KUJCK 5284/2015 OZZL. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl Krajský úřad –
Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru (č.j. KUJCK 21508/2015 OZZL, ze
dne 18.03.2015), že podlimitní záměr „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích
na spalování biomasy“, má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude proto
posuzován podle zákona.
Dokumentace k záměru - Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na
spalování biomasy, oznamovatel CARTHAMUS, a.s., dokumentace zpracována Ing. Vladimír Plachý,
11. 1. 2016 předloženo Krajskému úřadu. Přepracovaná dokumentace předložena 05. 02. 2016.
Krajský úřad dopisem KUJCK 8394/2016 OZZL ze dne 15. 1. 2016 požádal o doplnění
dokumentace.
Doplnění dokumentace k záměru - Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově –
Domoradicích na spalování biomasy, oznamovatel CARTHAMUS, a.s., doplnění dokumentace
zpracováno Ing. Vladimír Plachý, 16. 05. 2016 zveřejněno na portálu Cenia (kód JHC711).
Konečná verze doplnění dokumentace k záměru zveřejněna na portálu Cenia 19. 05. 2016.
Mimo to oznamovatel předložil 8. 6. 2016 na Krajský úřad Jihočeského kraje další podklady
(týkající se pachové zátěže, klimatických podmínek a zpřesňující podklady týkajíce se nakládání
s vodami).
Posudek dle 100/2001 Sb. v platném znění zpracoval Ing. Josef Tomášek, CSc. ze Střediska
odpadů Mníšek s.r.o. - rozeslán dopisem KÚ JHC 12. 8. 2016.
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Situace

Veřejné projednání se konalo dne 6. 9. 2016 v zasedací místnosti Policie ČR - Krajské
ředitelství Jihočeského kraje, v budově Územního odboru Český Krumlov, Tovární ul. č. 165, Český
Krumlov.
Zápis z veřejného projednání byl zveřejněn na portálu cenia 9. 9. 2016.
Oznamovatel dne 29. 9.2016 zaslal na Krajský úřad Jihočeského kraje dopis se zpětvzetím
oznámení uvedeného záměru. Součástí byla i žádost o ukončení posuzování vlivů záměru na životní
prostředí dle § 23 odst. 2 zákona. Krajský úřad Jihočeského kraje dne 07. 10. 2016 této žádosti
vyhověl a ukončil posuzování vlivu záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově –
Domoradicích na spalování biomasy“ na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.
Následně požádal oznamovatel Středisko odpadů Mníšek s.r.o. o zpracování nového oznámení
formou dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.
Oznamovatel s ohledem na možnou záměnu s dříve posuzovaným záměrem změnil i název
záměru.
V odevzdaném oznámení je uvedeno konečné řešení záměru - zahrnuje i změny, které
oznamovatel přijal oproti záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“, a
to i po veřejném projednání tohoto záměru.
Oznámení bylo zveřejněno na portálu cenia dne 6. 4. 2017, pod kódem JHC819, a zároveň
bylo Krajským úřadem Jihočeského kraje zahájeno zjišťovací řízení.
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Krajským úřadem Jihočeského kraje dne 10.5.2017 č.j.
KUJCK 55433/2017/OZZL s tím, že záměr „Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy“
má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona (příloha 7
dokumentace).
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona je zpracována autorizovanou osobou ve smyslu §
19 zákona 100/2001 Sb. v platném znění – Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (č. o. 69/14/OPV/93,
poslední prodloužení autorizace 37351/ENV/16). Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana
Lundáková - (č. o. 7232/876/OPVŽP/99, poslední prodloužení autorizace 34079/ENV/16) a další.

3

Vypořádání vyjádření k zjišťovacímu řízení

Vypořádání vyjádření k zjišťovacímu řízení
Citace ze zjišťovacího řízení č.j. KUJCK 55433/2017/OZZL ze dne 10.5.2017:
Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad obdržel odůvodněná nesouhlasná vyjádření, není
možné oznámení záměru „Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy s náležitostmi
podle přílohy č. 4 k zákonu považovat za dokumentaci. Na základě provedeného zjišťovacího řízení
dospěl příslušný úřad k závěru, že výše uvedené oznámení vlivů záměru na životní prostředí je nutné
dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci, především s důrazem na následující oblasti:
1. vlivy mimořádného čerpání podzemní vody v případech odstavení dodávky pitné vody
2. kumulace záměru s jinými záměry
3. zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
4. dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. V této souvislosti by bylo vhodné
na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé
připomínky zohledněny či vypořádány.
Obdržená vyjádření:
subjekt
Město Český Krumlov
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích
Krajský úřad oddělení vodního
Jihočeský kraj, odbor
hospodářství a
životního prostředí,
integrované prevence
zemědělství a
oddělení ochrany
lesnictví, oddělení
ovzduší a nakládání s
ochrany přírody a
odpady
krajiny
ČIŽP, Oblastní inspektorát České Budějovice
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Správa CHKO Blanský les
Obec Přísečná *)
Schwan-STABILO ČR, s.r.o. *)

ze dne
26. 4. 2017
24. 4. 2017

č.j.
MUCK 23276/2017
KHSJC 10561/2017/HOK CB-CK
KUJCK 49656/2017/OZZL/2

13. 4. 2017
26. 4. 2017

KUJCK 54606/2017

26. 4. 2017
25. 4. 2017

ČIŽP/42/IPP/1705086.001/17/CDV
1444/JC/17

26. 4. 2017
26. 4. 2017

*) právně zastoupeni JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., ev.č. ČAK 14936
Plný text vyjádření je uveden v příloze 8 dokumentace.

Město Český Krumlov
Město Český Krumlov po projednání předloženého oznámení záměru „Tepelný zdroj na
spalování biomasy Přísečná – úpravy“ žádá, aby předložený záměr byl dále posuzován podle zákona.
Předložený záměr sice reaguje na dříve vznesené připomínky, přesto město Český Krumlov považuje
za důležité, aby zvýšený důraz byl kladen na minimalizaci dopadů zchlazení (parní vlečka), na způsob
nakládání s biomasou před jejím spálením (omezení manipulace s biomasou na volné ploše, zakrytí
sušáren, odvod odpadního plynu do komína) a na řešení související s dopravou biomasy do areálu.

4

Vypořádání vyjádření k zjišťovacímu řízení

Vypořádání:
V oznámení i v dokumentaci je řešena minimalizace dopadů z chlazení (parní vlečka), způsob
nakládání s biomasou před jejím spálením (omezení manipulace s biomasou na volné ploše, zakrytí
sušáren, odvod odpadního plynu do komína) a řešení související s dopravou biomasy do areálu. Proti
oznámení je záměr v některých bodech aktuálně doplněn.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích souhlasí s
dokumentací - Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná - úpravy - oznámení záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Upozornění:
K dokumentaci záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově - Domoradicích na
spalování biomasy“ - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. „Dokumentace 2 záměru“ a „Posudek vlivů záměru na životní prostředí” vydala KHS Jč. kraje se
sídlem v Českých Budějovicích dne 6.9.2016 pod č.j. KHSJC 22255/2016/HOK CB-CK souhlasné
vyjádření s upozorněním, že bude nezbytné realizovat veškerá navrhovaná protihluková opatření a
úpravy, uvedené v kapitole D.IV. dokumentace záměru a jejich účinnost následně ověřit měřením
hluku za reálných podmínek provozu s tím, že pokud by se prokázalo překračování hygienických
limitů hluku, musí být navržena a realizována dodatečná protihluková opatření a jejich účinnost musí
být opět ověřena následným měřením. Tato měření hluku z provozu zdroje hluku včetně vyvolané
dopravy budou provedena ve zkušebním provozu v nejbližších chráněných venkovních prostorech
resp. nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v době denní i noční. Účinnost navržených
protihlukových opatření bude prokázána splněním hygienických limitů hluku, stanovených nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto upozornění se
vztahují i na nově předloženou dokumentaci „Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná úpravy”.
Vypořádání:
Vyjádření souhlasné
S měřením akustické zátěže po provedených změnách včetně případných nápravných opatření
je počítáno.

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
oddělení ochrany přírody a krajiny
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Správní orgán konstatuje, že přijatelnost umístění a provozu záměru „Tepelný zdroj na
spalování biomasy – Přísečná – úpravy“ hodnotil z předloženého oznámení a jeho příloh, které byly
zpracovány autorizovanými osobami. Hodnocený záměr „Tepelný zdroj na spalování biomasy –
Přísečná – úpravy“ zahrnuje dva vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně
ovzduší. V dokumentech popsané a vyhodnocené technické vybavení obou zdrojů zaručuje dostatečné
omezení jejich vlivu na kvalitu ovzduší, a provoz nezpůsobí překročení imisních limitů. Správní orgán
ochrany ovzduší neshledal žádné závažné důvody, které by znemožňovaly nebo zásadně omezovaly
realizaci záměru. Proto nejsou v této fázi posuzování vlivu záměru na životní prostředí z hlediska
ochrany ovzduší stanovovány zvláštní podmínky.
oddělení vodního hospodářství a integrované prevence
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení
vodního hospodářství a integrované prevence, sděluje, že není dotčeným správním úřadem dle § 3
písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve spojení s § 107 odst. 1 písm. l) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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upozorňujeme ve vztahu k realizaci areálové ČOV na čištění splaškových vod, že dle § 18
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v případě, že je
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní
vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění
znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.
Vypořádání:
oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - bez podstatných připomínek
oddělení vodního hospodářství a integrované prevence - bez podstatných připomínek,
upozornění v posledním odstavci nemá příčinnou souvislost s posuzovaným záměrem

ČIŽP, Oblastní inspektorát České Budějovice
Ochrana přírody - nemá připomínky
Ochrana ovzduší - ČIŽP doporučuje zpracovat nezávislé posouzení předložené rozptylové
studie ČHMÚ.
Ochrana vod - požaduje:
- stanovení podmínek provozování ČOV, tj. měření objemu přitékajících odpadních vod a
monitoring vypouštěné vody na odtoku z ČOV do dešťové zdrže (stanovení účinnosti čištění
nebo emisních limitů)
- stanovení podmínky vedení evidence vypouštění vod do vodoteče
Odpadové hospodářství:
V předloženém oznámení je sice zmíněna též výstavba nové přístupové komunikace od obce
Přísečná, avšak trasa se dále v projekční přípravě upřesňuje. Z tohoto důvodu není v předloženém
oznámení uvedena žádná informace o předpokládaném množství výkopových materiálů a způsobu
jejich dalšího využití.
Na str. 7 předloženého oznámení je dále uvedeno, že palivem pro kotel K4N bude biomasa,
vč. pelet z dřevního odpadu vlastní výroby. V tomto směru ČIŽP upozorňuje na skutečnost, že výroba
paliva z odpadu může probíhat pouze v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech, tj. na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
V seznamu vznikajících odpadů na straně 52 není uveden kal z ČOV.
K předloženému oznámení záměru nemá ČIŽP z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádné další připomínky.
Vypořádání:
Ochrana přírody - nemá připomínky
Ochrana ovzduší - ČIŽP doporučuje zpracovat nezávislé posouzení předložené rozptylové
studie ČHMÚ - zajištováno KÚ JHK
Ochrana vod - požaduje:
- stanovení podmínek provozování ČOV, tj. měření objemu přitékajících odpadních vod a
monitoring vypouštěné vody na odtoku z ČOV do dešťové zdrže (stanovení účinnosti čištění
nebo emisních limitů)
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
dne 27. 03. 2017 uložil rozhodnutím na stavbu ČOV Carthamus a.s. – Přísečná podle § 124
stavebního zákona - zkušební provoz do 30. 06. 2017 s tím, že po dobu zkušebního provozu
bude odebírán vzorek typu A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků
stejného objemu v intervalu 15 minut a to 1x za měsíc (za dobu zkušebního provozu budou
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provedeny minimálně 3 vzorky). Místo odběru – na odtoku z ČOV před napojením do areálové
kanalizace. Podmínky pro trvalý provoz budou stanoveny po následné kolaudaci.
- stanovení podmínky vedení evidence vypouštění vod do vodoteče
Jedná se o vypouštění dešťových vod (nejen z areálu CARTHAMUS Přísečná) do přilehlé
bezejmenné vodoteče (drobného vodního toku), v případě přívalových vod, které nebude dešťová zdrž
(v rámci záměru změněna na technologickou nádrž pro nakládání s vodami) schopna pojmout,
dešťovým oddělovačem. Na odtoku bude instalováno čidlo umožňující registrovat dobu tohoto
mimořádného vypouštění.
Odpadové hospodářství - použití peletek ze zachyceného prachu - jedná se o využití ve
vlastním provozu - nejedná se o odpad

-

v seznamu vznikajících odpadů na straně 52 není uveden kal z ČOV - v dokumentaci doplněno

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Blanský les
Správa CHKO Blanský les je toho názoru, že předkládaný záměr představuje výraznou změnu
technologie oproti původní funkci výtopny a je třeba jej dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
Doporučujeme, aby se posuzování věnovalo zejména následujícím vlivům:
1. Použití a likvidace zbytků odpadních vod již nepoužitelných v technologickém procesu.
Použití těchto zbytků v procesu skrápění strusky a popela.
2. Posouzení vlivu dopravy a potřebnosti budování nové přístupové komunikace zejména v
souvislosti s plánovanou výstavbou obchvatu obce Přísečná, který svede tranzitní dopravu mimo obec.
Vypořádání:
Ad 1) odpadní vody dále nepoužitelné v úpravě vod budou umořeny v procesu skrápění strusky
a popela. Nakládání s těmito produkty je mimo zájmové území - oprávněnými osobami. Proběhlé testy
v minulých týdnech toto bilančně potvrdily. Zůstává v platnosti, že žádné odpadní vody do přilehlého
bezejmenného vodního toku nebudou vypouštěny.
Ad 2) nová přístupová komunikace je uvažována jako alternativní trasa silniční dopravy
především s ohledem na odlehčení dopravy v ulici Tovární včetně kruhové křižovatky s I/39.

Obec Přísečná
zastoupená na základě plné moci JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., ev.č. ČAK 14936
1. Obecně
Tento záměr stejně jako záměr předchozí je ve své podstatě především snahou o legalizaci
stavby provedené v rozporu se stavebním povolením, vydaným stavebním úřadem dne 3.6.2009,
č.j. MUCK 13308/2009. Rozpor realizace stavby se stavebním povolením spočívá v těchto
záležitostech: dále vyjmenováno
Vypořádání:
Zpracovatel dokumentace se nevyjadřuje k legálnosti dosavadních jednotlivých činností
provozovatele - to není předmětem posuzování dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění. Předmětem
posuzování je to, zda předkládaný záměr má nebo nemá významný vliv na životní prostředí a zda tento
vliv je akceptovatelný.
2. Charakter záměru, kumulativní a synergické efekty s jinými záměry –
nedostatečnost kapitoly B.I.4.
…. Tento velmi stručný popis v žádném případě nesplňuje zákonné a judikatorní požadavky
na vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru. Jednak je uveden zcela nedostatečný
výčet záměrů – chybí např. záměry plánované, probíhající a realizované (tj. provozované) v
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průmyslové zoně Přísečná – tedy reálné provozy všech společností, které v průmyslové zóně
vyrábějí, např. Zambelli-technik, Schwan-stabillo, Schwan Cosmetics, Linde Pohony, atd. Ze záměrů
podléhajících procesu EIA pak např. záměr JHC575 Linde Pohony v Českém Krumlově, novostavba
hal M5/M6 a M7 s příslušenstvím atd.
Záměr bude mít významné kumulativní a synergické vlivy se záměry (provozy)
nacházejícími se v průmyslové zóně (především se samotným provozem Energobloku, ale též
provozy dalších subjektů vyrábějících v průmyslové zóně. Zejména se to týká problematické
stránky nárůstu hlukové zátěže a znečištění ovzduší z důvodu vysokého dopravního zatížení (nákladní
silniční dopravou i individuální automobilovou dopravou) v lokalitě i širším okolí – tj. na příjezdové
komunikaci (ul. Tovární) a též na velmi frekventované silnici I/39.
Vypořádání:
V oznámení jsou uvedeny všechny významné provozy v okolí záměru - a to např. v kapitole
C.2.1. Ovzduší, včetně dostupných informací o výši emisí z těchto zdrojů v roce 2014. Všechny provozy
v okolí včetně provozovatele jsou zahrnuty v imisním pozadí kvality ovzduší za roky 2011-2015.
Je skutečností, že ve výčtu akcí dle 100/2001 Sb. není uveden záměr JHC575 Linde Pohony.
V dokumentaci doplněno - (nerealizováno a nebude se realizovat).
3. Absence vyhodnocení záměru ve variantách (B.I.5.)
Oznámení EIA však v rozporu s bodem B.I.5. příloh č. 3 a 4 zákona EIA obsahuje pouze jednu
variantu záměru. Neobsahuje však popis žádné jiné varianty (ani variantu nulovou).
Oproti předchozímu oznámení k záměru (2015) nynější oznámení neobsahuje ani jakoukoliv
subvariantu dopravy suroviny po železnici.
Vypořádání:
Zákonem 100/2001 Sb. v platném znění není předepsáno, že záměr musí být předložen ve
variantách.
4. Údaje o vstupech – voda (B.II.2)
Jednoznačný vliv vrtů společnosti CARTHAMUS a.s. na tuto situaci prokazuje znalecký posudek
RNDr. Josefa V. Datla, Ph.D., z června 2015 DOMORADICE – PŘÍSEČNÁ Schwan-STABILO ČR,
vrtaná studna V1 Hydrogeologické posouzení příčin poklesu hladiny podzemní vody, který byl
přílohou vyjádření k dokumentaci EIA.
Vypořádání:
Zmiňovaný znalecký posudek RNDr. Josefa V. Datla byl uplatněn již v připomínkách k
dokumentaci „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“.
Z hlediska zdrojových dat již není tento citovaný posudek zcela aktuální. V oznámení v kapitole C.2.2.
uveden stav sledování hladin do konce roku 2016, v dokumentaci doplněno o aktuální data, včetně
komentáře. K dispozici je dále - Zpráva - Přísečná - vrt HV 5 Carthamus - Vyhodnocení režimního
měření hladin podzemní vody na sledovaných vrtech a studni od 3.4.2013 do 30.4.2017 (ČEVAK a.s.,
RNDr. L. Paštyka) - příloha 6 dokumentace.
Požadujeme, aby součástí závazných podmínek stanoviska EIA byla oznamovatelem navrženy tyto
podmínky pro realizaci záměru - stanovení úplného zákazu používání podzemní vody. Pouze pokud
by se toto opatření ukázalo jako technicky nemožné, pak požadujeme, aby jako závazné podmínky v
rámci výstupu z procesu EIA bylo:
 stanovení max. okamžitého čerpaného výkonu v l/s
 stanovení max. množství čerpané vody za den, měsíc, rok
 stanovení min. hladiny podzemní vody pro čerpání
 umožnit instalaci čerpadel pouze do max. povoleného výkonu
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umožnit umístění čerpadel pouze do výšky min. hladiny podzemní vody
stanovení definice možných situací, při kterých lze čerpat (havarijní situace pro výkon
chlazení je výkonem v oblasti poškozování zdroje)
autorizovaný, transparentní a veřejně přístupný monitoring hladiny spodní vody v lokalitě
podání žádosti o změnu povolení odběru podzemní vody.
Vypořádání:

Využití podzemních vod v rámci záměru se předpokládá pouze v případě mimořádné situace že bude přerušena dodávka pitné vody.
Rozsah se předpokládá do 1500 m3/rok, což odpovídá zhruba 3 dennímu provozu. Po tuto
dobu bude odběr podzemní vody v průměru 6,5 l/s. Toto krátkodobé zatížení zdroje nemůže v žádném
případě ohrozit využívání předmětného kolektoru jinými uživateli, včetně Schwan-STABILO ČR.
Monitoring hladin podzemních vod se bude i nadále pokračovat s výjimkou profilu Stud. 1.
Další informace k této problematice uvedeny v kapitole C.2.2. a v kapitole D.I.4.
dokumentace.
5. Vliv záměru na dopravní zatížení (B.II.4.)
součástí záměru je nová obslužná komunikace pro nákladní dopravu od Přísečné v délce cca 610 m.
Tato komunikace není v souladu s územním plánem (viz vyjádření příslušného úřadu, které je součástí
oznámení). Nejsou vyřešeny ani vlastnické vztahy, řada vlastníků podle informací obce nechce
pozemky či jejich části pro stavbu přístupové komunikace prodat. Obec Přísečná upozorňuje, že
realizace nové přístupové komunikace je záležitostí mnoha let, předpoklad uváděný
zpracovatelem oznámení je zcela nereálný. Do té doby bude provoz probíhat po stávajících
trasách, což je pro obec nepřijatelné.
Požadujeme proto realizaci dopravy biomasy výhradně po železnici a to do doby zprovoznění
přístupové komunikace dle návrhu oznamovatele.
Vypořádání:
Příprava nové přístupové komunikace je zajištována při vědomí všech možných rizik. Pokud se
nepodaří zajistit konečnou realizaci, bude využívána na základě smluvního vztahu s firmou Zambelli technik, spol. s r.o. stávající místní komunikace od ulice Tovární.
Zajišťování dopravy biomasy výhradně po železnici je varianta, kterou měl oznamovatel
původně v úmyslu (v rámci záměru JHC338 „Rekonstrukce tepelného zdroje v Českém Krumlově –
Domoradicích“). Tato varianta však není reálná - i v případě např. Plzeňské teplárenské a.s., která
má organizovanou dopravu biomasy zčásti po železnici, činí tato cca 18 % (cca 43 000 tun ročně) z
celkového objemu zpracované biomasy ve své provozovně v Plzni. Uvedená dodávka biomasy je
maximální a podle informací Plzeňské teplárenské a.s. je nereálné ji zvýšit. Dodávka biomasy po
železnici je z hlediska vlastního provozu teplárny dotovaná a je provozována z důvodu, že teplárna
nemá vlastní přístupovou komunikace z veřejných komunikací (je zajištována přes areál Plzeňský
Prazdroj, a. s.). Stávající lokality v ČR, zajištující nakládku biomasy pro Plzeňskou teplárenskou a.s.,
nejsou reálně schopné zajistit více biomasy, než v současnosti dodávají. Znamená to, že pokud by
dodávaly biomasu pro provozovnu CARTHAMUS v Přísečné (při cílovém výkonu spotřeba biomasy
111 000 t/rok), bylo by na úkor jiné odběratelské firmy. Je tedy zřejmé, že i při využívání železniční
dopravy biomasy pro provozovnu Přísečná, bylo by toto nevýznamné, a původní předpoklad
oznamovatele - zajišťování dopravy biomasy výhradně po železnici - nelze reálně naplnit.
6. Výstupy – ovzduší (B.III.1.)
Namítáme, že přiložená rozptylová studie není zpracována autorizovanou osobou dle zákona č.
201/2012 Sb. Podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší jen autorizovaná osoba může
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vykonávat činnosti spočívající v zpracování rozptylové studie. Zpracovatelka RS autorizaci dle
zákona o ochraně ovzduší podle dostupných informací nemá.
požadujeme doplňující řešení, např. studenou plasmu nebo RTO realizovat ihned, v rámci odvodu
emisí zápachu do 110 m komína.
Zároveň požadujeme stanovit podmínku stanovení doby vykládky štěpky a manipulace s ní na
volné ploše omezit na max. 24 hod. a nastavení efektivních kontrolních mechanismů k této
povinnosti. Upozorňujeme na měření zápachu (Empla, 12.3.2014), podle kterého na haldě štěpky bylo
naměřeno 355 OUEr/m3. Tato skutečnost vyžaduje skutečně účinná, jasná a efektivní opatření k
eliminaci zápachu.
Vypořádání:
Středisko odpadů Mníšek s.r.o. má MŽP vydanou autorizaci pro zpracování rozptylových
studií, kde odpovědní zástupci pro výkon autorizované činnosti jsou Ing. Josef Tomášek, CSc., a Ing.
Ivana Lundáková.
Dosavadní odvádění odpadních plynů ze sušek do komína 110 m nepřináší žádné negativní
poznatky. Realizaci studené plasmy nebo RTO lze tedy považovat v současné době za nadbytečné.
Doba vykládky štěpky a manipulace s ní na volné ploše je dána technickými možnostmi
provozu.
Bylo naměřeno 355 OUEr/m3 - podle protokolu 187/2014 o technickém měření se jedná o
„haldu“ uvnitř skladovací haly, nikoliv o manipulační haldu na volné ploše, kde jsou rozptylové
podmínky zcela odlišné.
7. Výstupy – hluk (B.III.4.)
Z protokolu Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, pracoviště ČB, ze dne 10.2.2015, č. 9377/2015,
jednoznačně vyplývá překračování závazných hygienických limitů hluku v nočních hodinách z
provozu Energobloku. Tato situace není vůbec v oznámení hodnocena.
Nesouhlasíme s řešením nepříznivé hlukové situace až následně, ale jako součást vyhodnocení v rámci
procesu EIA tak, aby již v tomto procesu mohla být navržena účinná opatření.
Požadujeme v dokumentaci uvést podrobnější posouzení hlukové zátěže a návrhu
protihlukových opatření.
Vypořádání:
V oznámení uvedeno kap. B.III.4. - Původně předpokládaná realizace protihlukových opatření
u chladících jednotek nebude realizována z důvodu přesunu těchto chladících jednotek do nové
lokality.
KHS Jihočeského kraje k návrhu v oznámení nemá námitky a požaduje v souladu s oznámením
provedení měření akustické zátěže ve zkušebním provozu.
III. Požadavek na zpracování dokumentace EIA
Vypořádání:
Dokumentace dle 100/2001 Sb. zpracována.

Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
zastoupená na základě plné moci JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., ev.č. ČAK 14936
1. Údaje o vstupech - voda (B.II.2.)
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Oproti původnímu záměru, posuzovanému v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA), došlo k více než osminásobnému navýšení odběru podzemní vody (oproti původnímu
záměru z 46.656 m3 na 373.250 m3). Stávající spotřeba vody, jak lze odvodit z údajů v oznámení se
pohybuje kolem 300 000 m3/rok.
Naše společnost v blízkosti vrtu společnosti CARTHAMUS a.s., povoleného výše uvedenými
rozhodnutími, provozuje vlastní vrt k odběru podzemní vody (označen V1), který byl povolen již v
dřívější době.
Po vlastním zahájení provozu vodního díla Vrtaná studna – Carthamus a.s., provoz energobloku došlo
v námi provozovaném vrtu k významnému poklesu hladiny spodní vody až na 21,2. metrů pod
terénem v dubnu 2015 oproti stavu před zahájením provozu vrtu společnosti CARTHAMUS a.s.
Jednoznačný vliv vrtů společnosti CARTHAMUS a.s. na náš vrt prokazuje znalecký posudek
RNDr. Josefa V. Datla, Ph.D., z června 2015 DOMORADICE – PŘÍSEČNÁ Schwan-STABILO ČR,
vrtaná studna V1 Hydrogeologické posouzení příčin poklesu hladiny podzemní vody, který byl
přílohou našeho vyjádření k dokumentaci EIA.
Způsobený pokles v důsledku nadměrného odběru podzemní vody z vrtu společnosti CARTHAMUS
a.s. ohrožuje naše povolené odběry podzemní vody, znamená též velké riziko zřícení samotné stavby
vrtu, která na takto dramatický pokles hladiny podzemní vody není konstruována.
Od okamžiku zahájení dodávek pitné vody pro technologické účely žadatele (což zpracovatel
původního posudku na předchozí záměr, dnes v roli zpracovatele oznámení významně kritizoval z
hlediska vlivů na ŽP) hladina podzemní vody v našem vrtu začala postupně stoupat, až na současných
cca – 12 metrů oproti původní hladině. Podle názoru znalce se však nikdy nevrátí na původní stav.
Dosavadní působení žadatele tedy již způsobilo nevratné škody na našem majetku a na životním
prostředí.
Jedním z cílů ochrany vod jako složky životního prostředí je podle § 23a odst. 1 písm. b) pro
podzemní vody 2. zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění
vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého
stavu těchto vod.
Podle oznámení EIA cit: „Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech - odstavení
dodávky pitné vody od Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok.“.
K tomu uvádíme, že i krátkodobé (havarijní) čerpání podzemních vod o v současné době povolených
parametrech (12 l/s!) opětovně nevratně poškodí vydatnost podzemních vod v lokalitě a může
způsobit zřícení našeho vrtu.
Vypořádání:
Zmiňovaný znalecký posudek RNDr. Josefa V. Datla byl uplatněn již v připomínkách k
dokumentaci „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy“.
Z hlediska zdrojových dat již není tento citovaný posudek zcela aktuální. V oznámení v kapitole C.2.2.
uveden stav sledování hladin do konce roku 2016, v dokumentaci doplněno o aktuální data, včetně
komentáře. K dispozici je dále - Zpráva - Přísečná - vrt HV 5 Carthamus - Vyhodnocení režimního
měření hladin podzemní vody na sledovaných vrtech a studni od 3.4.2013 do 30.4.2017 (ČEVAK a.s.,
RNDr. L. Paštyka) - příloha 6 dokumentace.
Využívání vrtu HV 5 do 12 l/s se neuvažuje ani v případě mimořádných stavů - odstavení
dodávky pitné vody.
Proto požadujeme zakázat čerpání podzemní vody úplně a havarijní stav řešit jiným způsobem
(zásoby povrchové vody, rychlá odstávka zdroje, jiný způsob chlazení).
Požadované opatření:
Požadujeme stanovení úplného zákazu používání podzemní vody. Pouze pokud by se toto opatření
ukázalo jako technicky nemožné, pak požadujeme, aby jako závazné podmínky v rámci výstupu z
procesu EIA bylo:
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stanovení max. okamžitého čerpaného výkonu v l/s
stanovení max. množství čerpané vody za den, měsíc, rok
stanovení min. hladiny podzemní vody pro čerpání
umožnit instalaci čerpadel pouze do max. povoleného výkonu
umožnit umístění čerpadel pouze do výšky min. hladiny podzemní vody
stanovení definice možných situací při kterých lze čerpat (havarijní situace pro výkon chlazení
je výkonem v oblasti poškozování zdroje)
autorizovaný, transparentní a veřejně přístupný monitoring hladiny spodní vody v lokalitě.
Vypořádání:

Další informace k této problematice uvedeny v kapitole C.2.2. a v kapitole D.I.4.
dokumentace.
III. Požadavek na zpracování dokumentace EIA
Vypořádání:
Dokumentace dle 100/2001 Sb. zpracována.
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Část A

Údaje o oznamovateli

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
CARTHAMUS, a.s.

2. IČ
27062970

3. Sídlo (bydliště)
CARTHAMUS, a.s., Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
CARTHAMUS, a.s., Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1
Ing. Jiří Drobný, provozní ředitel
telefon: (+420) 724 436 630,
email: drobny@carthamusas.cz
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Část B

Údaje o záměru

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná - úpravy
Zařazení podle přílohy č. 1:
Kategorie II, bod 3.1 - Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do
200 MW – úprava tepelného zdroje Energobloku - podlimitní - celkový tepelný výkon 40 MW;
Kategorie II, bod 1.9 - Čistírna odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000
ekvivalentních obyvatel – podlimitní; areálová ČOV - BIOCLEANER BC 50 do 7,5 m3/den (pro 50
ekvivalentních obyvatel);
Kategorie II, bod 1.8 - Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími
částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok –
podlimitní; odběr vody pod 0,2 mil. m3 za rok.
Nová účelová komunikace nespadá pod kategorii II. 9.1 - Novostavby, rozšiřování a přeložky
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Ve smyslu § 22 písm. a) zajišťuje posuzování orgán kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacitní údaje tepelného zdroje Energobloku Domoradice z pohledu tepelného výkonu a
jmenovitého tepelného příkonu:
 Kotel K3, palivo: hnědé uhlí, výkon 12 MW (15 t/h) – energoblok „hnědé uhlí“
 Kotel K4N, palivo: biomasa, výkon 28 MW (35 t/h) – energoblok „biomasa“
 K1 – vyřazen z provozu - zlikvidováno
 K2 – vyřazen z provozu
Celkový jmenovitý tepelný příkon zrekonstruovaného zdroje (K3 + K4N) je 48,2 MW a
tepelný výkon 40,0 MW.
Kombinované spalování biomasy a hnědého uhlí na K2N nahrazeno spalováním pouze
biomasou na K4N, včetně změny palivové základy.
Projektový výkon - výroba tepla 1154,60 TJ/rok
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Údaje o záměru

Spotřeba biomasy - do 111 000 t/rok
Oproti záměru „Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích“ se kapacitní
údaje nemění.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Jihočeský
Obec: Přísečná
Katastrální území: Přísečná

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměry podle zákona 100/2001 Sb. v platném znění v okolí:
Záměr JHC202 Přeložka silnice I/39 u obce Přísečná, který byl posuzován v roce 2007;
v přípravě - předpoklad uvedení do provozu 2022, tento záměr významně odlehčí hlukové zátěži obce
Přísečná ze silnice I/39.
Záměr JHC509 Obchodní centrum Český Krumlov - Domoradice, který byl posuzován v roce
2011 - realizováno.
Záměr JHC575 Linde Pohony v Českém Krumlově, novostavba hal M5/M6 a M7
s příslušenstvím - nerealizováno.
Jiné záměry v okolí nejsou známy.
Záměr se nachází s průmyslové zóně, kde kromě oznamovatele působí řada provozovatelů mj. Schwan Cosmetics CR, s.r.o. - Závod 0, FRONIUS ČR s.r.o. - výrobní závod Český Krumlov,
Schwan Cosmetics CR, s.r.o. - Závod A, GRASS CZECH s.r.o., LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.,
Zambelli - technik, spol. s r. o., LINDE POHONY s.r.o., Tesco Stores ČR a.s. - HM Český Krumlov a
další.
V širším zájmovém území se nachází i obytné objekty (Přísečná, Domoradice) i státní správa Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.
Územím prochází železniční trať (České Budějovice) Odbočka Rožnov - Černý Kříž (v
jízdním řádu pro cestující označená číslem 194). Jedná se o jednokolejnou regionální trať. Délka trati
od odbočky Rožnov po Český Krumlov 27,111 km. Na cca 23,8 km trati vlečka Jitka (nyní
CARTHAMUS). Vlečka byla fm. CARTHAMUS a.s. rekonstruována.
Území je silničně dopravně obsluhováno ulicí Tovární v návaznosti na kruhovou křižovatku s
I/39.
Převážná část širšího zájmového území se nachází v CHKO Blanský les - III. zóna.
Stávající kvalita ovzduší (2011-2016) je uvedena v kapitole C.II.1. dokumentace.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Umístění záměru je dáno lokalizací provozovny CARTHAMUS a.s. v Přísečné.
Cílem předkládaného záměru je zajistit minimalizaci vlivu provozu firmy CARTHAMUS a.s.
v Přísečné na složky životního prostředí při zachování spolehlivé dodávky tepla pro městskou
aglomeraci Českého Krumlova a sousedních průmyslových areálů a zachování výroby elektrické
energie.
Původní provozovna tepelného zdroje byla uvedena do provozu v polovině 80-tých let
minulého století.
Firma CARTHAMUS a.s. zahájila úpravy provozu v Přísečné pro výrobu tepla a elektrické
energie z biomasy (štěpky) s tím, že vlastní využívání štěpky bylo zahájeno v roce 2013 (první
technické testy v roce 2012).
Pro tento záměr byla provedena řada technických opatření, z nichž některá však ve svém
důsledku ovlivňovala okolí a v některých případech nesplňovala požadavky ochrany životního
prostředí. Jednalo se např. o využívání podzemní vody pro provoz, sice v souladu s platným
rozhodnutím, které však způsobilo extrémní pokles hladiny podzemní vody spojený se ztrátou vody
v některých odběrných profilech; nakládání se štěpkou, které způsobovalo v nepříznivých
klimatických podmínkách značnou pachovou zátěž okolí; umístění chladících věží s ovlivňováním
okolí tvorbou mlhy, příp. další problémy.
V průběhu zkušebního provozu byly ověřovány různé způsoby řešení vzniklé situace tak, aby
vlivy provozu na okolí byly minimalizovány. Byly ověřovány jiné způsoby zásobování provozu
vodou, omezení nakládání se štěpkou na volné ploše, nakládání s odpadním plynem ze sušení štěpky,
omezení ovlivnění okolních provozu mlhou z chladících věží a další problémy. Byly zvažovány různé
varianty a předkládané řešení je možno považovat za finální tak, že jejich akceptací bude provoz
v souladu s platnými legislativními předpisy a bude minimálně ovlivňovat okolí.
Předmětem záměru je tedy v podstatě ekologizace provozu při zachování jeho činnosti.
Z hlediska vod jsou zahájeny práce na max. využívání vody v provozu včetně vod dešťových
s cílem významně snížit nároky na vodu a nevypouštět žádné odpadní vody včetně vyčištěných, s tím
že jako zdroj vody bude využívána pitná voda. Podzemní vody budou využívány jen ve výjimečných
případech, kdy z různých příčin může být přerušena dodávka pitné vody a to za předem stanovených
podmínek.
Z hlediska nakládání se štěpkou je maximum činnosti přesunuto do skladové haly, přičemž
odpadní plyny ze sušení jsou odváděny do komína 110 m spolu s odpadním plynem ze spalovacích
procesů k dostatečnému rozptylu pachových látek.
V současné době byla již instalována měřící stanice Purenviro TOM pro vyhodnocování
pachové zátěže - a její výsledky se průběžně vyhodnocují.
Chladící jednotky jsou v rámci záměru přesunuty do nové lokality a doplněny o novou
jednotku tak, aby občasná tvorba mlhy neovlivňovala okolí.
Mimo vlastní provozovnu v Přísečné je zvažováno nové dopravní automobilové napojení pro
související automobilovou dopravu od Přísečné.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Součástí technického a technologického řešení jsou i záměry fm. KOMAXO BIOENERGO
s.r.o. v areálu CARTHAMUS Přísečná. Fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. zajišťuje pro firmu
CARTHAMUS, a. s. dodávky biomasy jako paliva pro energetický provoz v areálu provozovny
CARTHAMUS, a. s. v Přísečné a to včetně úpravy paliva a jeho sušení. Biomasa je složena především
z lesní a dřevní štěpky. Projektová kapacita dodávek biomasy pro firmu CARTHAMUS, a. s.
v Přísečné činí 111 000 t (skutečnost v roce 2016 - 94321,8 t). Činnosti KOMAXO BIOENERGO
s.r.o. v areálu CARTHAMUS Přísečná jsou neoddělitelné od vlastního provozu CARTHAMUS
Přísečná.
Popis zásadních technologií v areálu CARTHAMUS Přísečná je uveden v následujících
odstavcích.

Spalovací jednotky
Kotel K3
Kotel DUKLA FLUID D-25, příkon v palivu 17,14 MW, jmenovitý tepelný výkon 12 MW,
reálný tepelný výkon dle ERU je 10,08 MW. Kotel je stavěn na jmenovitý výkon 15 tun páry
hodinově o parametrech tlaku páry 1,2 MPa a teplotě cca 220 °C.
Palivem je hnědé uhlí průmyslová směs Bílina 2 (ps2) o frakci 0-40 mm. Drcením ve válcové
drtičce se dostává do frakce 0-10 mm, která je již dopravována klasickými gumovými dopravníky do
ocelového zásobníku umístěného přímo nad kotlem. Kapacita zásobníku je cca 40 tun.
Odsiřování je zabezpečováno dávkováním mletého vápence do paliva v množství 8%.
Odlučování tuhých znečišťujících látek: třísekcový elektrofiltr EPOL (Jan Polata, Milevsko) s
účinností 99%.
Odvod spalin: společný komín V1 - výška 110 m.
Kotel K4N
Zastaralý kotel K4 byl demontován a nahrazen novým kotlem K4N, který je určen pouze pro
spalování biomasy. Nový kotel K4N je určen pro výrobu páry na vytápění a výrobu elektrické energie.
Výměnou kotle a instalací kotle K4N nedochází ke změně výroby.
Jmenovitý parní výkon kotle - 35 t/h (s možnosti trvalého přetížení 42 t/h) Instalovaný tepelný
výkon kotle 28 MW.
Palivem je biomasa - štěpka a dále dodané pelety.
Odlučování tuhých znečišťujících látek: třísekcový elektrofiltr EKG 1 (ZVVZ a.s., Milevsko)
s účinností 99%.
Odvod spalin: společný komín V1 - výška 110 m.
Vysušená štěpka přichází ze sušárny pasovým dopravníkem a je sypána na další pasové
dopravníky (provozní označení 2A, 2B), které štěpku vynáší nad betonový zásobník štěpek do výšky
cca 5 m. Z dopravníku štěpka vypadává výsypnými otvory do zásobníku s pohyblivým dnem anebo
dle potřeb do pomocného boxu před zásobníkem, určeného jako případný nadlimit sušené štěpky.
Výsyp do boxu nadlimitu je ovládán dálkově dle požadavků operátora.
Hydraulicky poháněné dno tvořené šesti hrably dávkuje uloženou hmotu na pasový dopravník
(provozní označení 4A, 4B), který je uložen v kanále a transportuje štěpku ze skladu štěpek přes
drtírnu uhlí na začátek stávajícího zauhlovacího mostu I. V tomto místě pomocí dvojité sesypky štěpka
vypadává na pasový dopravník (provozní označení 5) umístěný ve stávajícím spojovacím tunelu I a je
vynášena do přesýpací stanice. V případě poruchy nové trasy štěpek je v tomto místě možno štěpku ze
skladu sypat na stávající pásový dopravník na uhlí a transportovat jí do sila ve 4. patře kotelny.
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Vzhledem k rozměrovým potřebám je stávající pásový dopravník v tunelu I posunut k levé straně, tak
aby bylo vytvořeno místo pro montáž nového dopravníku umístěného šikmo u pravé strany tunelu.
V přesýpací stanici je biomasa sypána na nový pasový dopravník (provozní označení 6), který
je umístěn nad stávajícím pásovým dopravníkem v tunelu II a je vynášena do prostoru kotelny, do
úrovně cca 5,8 m nad podlahou.
Štěpka vypadává na pasový dopravník (provozní označení 7A) a přes dopravník provozní
označení 7B) s váhou SARTORIUS je vstupní surovina sypána do sila štěpek.
Silo o průměru 6 m a výšky 5 m je vybaveno vybíracím zařízením SPAM II, které řízenou
zásobu v sile využívá k plynulému plnění příkotlového zásobníku kotle na úrovni +12,920 m, kterým
je řízeno. Gravitační svodka mezi vybíracím zařízením a příkotlovým zásobníkem kotle bude
uzavřená, utěsněná a přírubově spojená.
Nové dopravníky ze skladu štěpek do sila jsou vybaveny frekvenčními měniči z důvodu
optimálního vyladění dodávaného množství. V prostorech, kde hrozí možnost uhelného prášení, jsou
pohony vybaveny motory do výbušného prostředí.
Součástí je vnitřní doprava paliva (od příkotlového zásobníku do kotle K4N)
Vícestupňová parní turbína firmy EKOL - Vyprodukovaná pára je zavedena do nového
kondensačního turbosoustrojí TG1, které je spolu s rozvodnou umístěna do nového objektu strojovny
na severní straně. Výkon turbogenerátoru - 8,4 MW (s možnosti trvalého přetížení 9,1 MW).
Generátorem o napětí 6,3 kV vyrobená elektrická energie je vyváděna VN kabelem v zemi o
napětí 22 kV a napojuje se na rozvodnu ve vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., vzdálenou cca 1,5
km.
V souvislosti s instalováním technologie (kotle K4N) byla změněna dispozice strojovny
(objekt s turbínou), která je místo v jižní části prostoru kotelny umístěná při severní fasádě objektu
kotelny (severní části areálu).
Chlazení
Pro odvedení tepelného výkonu z kondenzátoru turbíny, chlazení oleje turbíny, vývěv a
dalších přídavných technologií slouží systém vodního chlazení s odvodem tepla pomocí otevřených
chladících věží.
Chladící stanice zabezpečuje chlazení technologického zařízení chladící vodou, která obíhá v
chladícím okruhu a odvádí teplo z chladičů strojního zařízení do otevřených chladících věží, kde je
předává okolnímu vzduchu.
Chladící věže jsou umístěny v exteriéru cca 3000 mm nad okolním terénem na betonové jímce
o objemu 150 m3. Chladící věže tvoří 3 ks věží křížoproudé (svislé) konstrukce, jsou otevřeného typu
se sprchovanou plastovou náplní po stranách, pro odvod teplého vzduchu slouží axiální ventilátor v
horní části chladící věže. Použitý typ věže je opatřen ventilátorem s nízkým příkonem řízeným
frekvenčním měničem dle teploty vody v jímce vychlazené vody.
Oteplená voda z kondenzátoru o teplotě + 40 °C je přivedena potrubím do horní jímky chladící
věže, ve dně jímky jsou osazeny trysky, které zajistí rovnoměrný rozstřik vody na výplně chladící
věže, kde odpařením vody dojde k ochlazení média na + 30 °C. Ochlazená voda stéká do spodní jímky
a odtud je otvory ve dně svedena do betonové jímky ochlazené vody umístěné pod chladicími věžemi.
Z akumulační jímky je čerpána oběhovými čerpadly na kondenzátor a technologické
výměníky.
Sací potrubí z jímky chladící vody je vedeno v zásypu pod komunikací a je napojeno na
akumulační jímku chladící vody nad úrovní terénu. Vratné potrubí oteplené chladící vody je vedeno
také v zásypu pod komunikací do chladících věží.
Při zimním provozu je potrubní systém chladících věží temperován topnými kabely, potrubí je
opatřeno vypouštěním pro případ vypuštění při odstavení z provozu během zimního období. Pro
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filtraci nečistot v okruhu chladících věží je instalován sítový automatický filtr s filtrací 300 μm s
automatickým proplachem do kanalizace, pro proplach je použita technologická voda z chladícího
okruhu.
Tento systém vyžaduje trvalý průtok doplňovací vody do okruhu a cyklovaný průtok odpadní
odluhové vody ze systému. Kvalita doplňovací a cirkulační chladící vody je upravována pomocí
úpravy vod.
Sestava chladících jednotek:
2 x chladící věže Baltimore Aircoil + 1 x CTF 010
Požadovaný max. chladící výkon 2 x 9,2 MW + 1 x 2,3 MW
Tepelný výkon odvedený v chladicích věžích: 18.400 kW
Příkon ventilátorů chladících věží: 140 kW
Teplotní spád věžové vody: 30/40 °C
Střední teplota věžové vody: 35 °C

Nakládání se štěpkou
Příjem
Dovezená biomasa do energobloku je na silniční váze převážena na brutto a netto parametry.
Dále jsou odebrány vzorky pro vyhodnocení vlhkosti paliva a následného výpočtu výhřevnosti, která
tvoří v hodnotě GJ hlavní přejímací parametr.
Skladování před tříděním
Pro zajištění 14-ti denní zásoby biomasy je třeba skladovat min. 15 000 m3. Pro skladování
dovezené biomasy je tedy vyčleněna plocha o rozloze 5 000 m2 ve stávající skladové hale, která je
situována v areálu společnosti CARTHAMUS a.s. v Domoradicích. Celková plocha skladové haly
situované v areálu tepelného zdroje je 7 200 m2. Skladová hala je dále vyžívána pro skladování
dovezeného uhlí a to na zbylé ploše 2 200 m2.
Vnější plochu před skladovou halou je možné využít ke skladování pouze v případě, že z
logistických a technologických důvodů není možné okamžitě směrovat do skladové haly. Pro
maximální možnou eliminaci úletů tuhých znečišťujících částic při naskladňování a manipulaci s
biomasou bude skladová hala opatřena zástěnami v celé délce haly, a to jak v její přední části, tak v
její zadní části.
Třídění a drcení suroviny
Třídění suroviny je prováděno na třídící lince. Linka je určena k vytřídění dřevní štěpky,
frakce nad 50 mm, a následné roztřídění na podsítnou, nadsítnou a těžkou složku.
Nakladačem se zakládá štěpka do zásobního sila. Ve spodní části sila je řetězopásový
dopravník, který hrne štěpku směrem ke 2 omítacím válcům. Tyto válce určují vrstvu štěpky na
výstupu ze zásobníku.
Štěpka vstupuje na aktivní síto tvořené soustavou hřídelů, na kterých jsou umístěny gumové
hvězdice. Mezera mezi sousedními hvězdicemi definuje velikost výstupní frakce. Zvýšení rychlosti
otáčení lze výslednou frakci zmenšit pouze v určitém rozsahu. Podsítná (frakce menší jak 50 mm)
padá na sběrný dopravník pod sítem a dalším dopravníkem je vynášena na zásobní hromadu.
Nadsítná vstupuje do vzduchového separátoru, ve kterém je oddělena těžká a lehká frakce.
Těžká frakce (kamení) padá do spodního kontejneru. Lehká frakce (nadsítné dřevo) je dopravována
válečkovým dopravníkem do drtiče dřevní hmoty, odkud vynášecím dopravníkem odchází na zásobní
hromadu.
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Součástí linky je separátor lehké frakce. Separátor se skládá z vibračního žlabového podavače,
přídavné konstrukce a ventilátoru. Separátor je určen k vytřídění těžké a lehké složky dřevní štěpky.
Lehká frakce vstupuje do válečkového dopravníku DPV 1400/1 O. Těžká frakce padá do kontejneru
připraveného pod třídícím sítem.
Sušení štěpky
Stávající stav
Pro vysušení dřevní štěpky na požadované parametry jsou realizovány dvě jednopodlažní
hrabicové sušárny typ BS 20. V těchto sušárnách dochází k nerovnoměrnému odsušování povrchové i
mezibuněčné vázané vlhkosti pomocí tepelné energie vázané do teplého vzduchu.
Sušárna BS 20 je bloková jednopodlažní hrabicová sušárna žlabové konstrukce. Je určena pro
teplovzdušné sušení dřevní štěpky, odřezků a drtě jehličnatých i listnatých dřevin s typickou velikostí
částic. Plnění násypky sušárny dřevní štěpkou je prováděno kolovým nakladačem s dostatečně
dlouhým nástavcem. Vkládané palivo je následně sčesáváno tzv. srovnávačem (návratníkem) do
stejnoměrné vrstvy pro zajištění kvalitního sušení. Posuv sušeného materiálu zajišťují hrabice, tažené
dopravním řetězem. Hrabice posunují materiál po děrovaném roštu, ze kterého do sušeného materiálu
proudí sušící vzduch. Nekontrolovanému vypadávání materiálu z výstupu sušárny na společný sběrný
pasový dopravník (součástí sušáren) brání vyhrnovací zařízení, které materiál pravidelně dávkuje na
dopravník pod výsypkou. Pohon hrabicového dopravníku zajišťuje hydraulický agregát, který pomocí
hydraulického válce a západky – rohatky střídavě otáčí západkovým kolem s hřídelí dopravníku.
Rychlost hrabicového dopravníku je možno regulovat.
Výstupní palivo ze sušičky o parametrech vlhkosti 35-40 % se dále připojuje společným
dopravníkem sušičky č. 1 a č. 2 na tzv. vnější dopravu kotle K4N.
Počet kusů:
2
Vlhkost paliva - vstupní:
50 %
Vlhkost paliva - výstupní:
40 %
Množství paliva před vysušením (w=50%):
15,9 t/hod
Množství paliva po vysušení (w=40%):
13,25 t/hod
VZT zařízení je určeno pro přívod sušícího vzduchu pro sušárny biomasy BS20 o celkovém
hmotnostním průtoku vzduchu Mp=18,35kg/s a provozní teplotě tp = 80°C (max. 95°C). Hmotnostní
průtok vzduchu 18,35 kg/s platí pro dřevní štěpku bez tuhých příměsí (písek, hlína atd.). V závislosti
na množství tuhých příměsí v dřevní štěpce může být skutečný hmotnostní průtok sušícího vzduchu
nižší. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu bez možnosti cirkulace. VZT zařízení je navrženo
v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, středotlaký radiální ventilátor, kapsový filtr G4 a sestava
za sebou řazených parních ohřívačů (4 ks).
Čerstvý vzduch je nasáván z venkovního prostoru nasávacím otvorem, který je umístěn na
střeše skládky dřevní štěpky z důvodu eliminace nasávání vzduchu s vyšším obsahem polétavého
prachu ze skládky štěpky těsně nad terénem a z důvodu eliminace nasávání vodních par ze sušárny.
Vzduch ohřátý na požadovanou teplotu se přivádí čtyřhranným / kruhovým potrubím,
opatřeným tepelnou izolací do připojovací tlakové komory umístěné na boku sušárny, propojené s
komorami pod sušící plochou sušárny. Z nich se pak rozvádí sušící medium pod rošty obou sušáren. V
sušárně prostupuje sušící vzduch vrstvou dřevní štěpky, ve které je vlhčen (a ochlazován) vodou
obsaženou ve dřevní štěpce. Sušící vzduch, který absorboval vlhkost z dřevní štěpky, vystupuje z
vrstvy sušené dřevní štěpky velmi malou rychlostí, takže není unášen prach ze sušeného materiálu není potřeba jeho následná filtrace. Vlhký, volně stoupající vzduch obtéká šikmé zastřešení sušárny,
které nebrání jeho úniku do venkovního prostředí a současně však chrání vysušenou štěpku před
dešťovými i sněhovými srážkami.
Celkový objem přiváděného vzduchu je regulován frekvenčním měničem motoru ventilátoru v
závislosti na nastaveném průtoku vzduchu. Teplota přiváděného vzduchu je regulována škrtícím
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ventilem na přívodu páry k parním ohřívačům. VZT zařízení je v chodu trvale. Emise ze sušení fugitivní.
Stav dle záměru - budoucí
Vzduchotechnika sušení štěpky je řešena tak, aby zajistila omezení fugitivních emisí. Emise ze
sušení jsou zachyceny přímo u zdroje nad sušicími pasy. Toto odsávání je svedeno do stávajícího
komínu. Navrhované řešení doplňuje již instalované sušení dřevní hmoty určené ke spalování. V
současné době je pro sušení dřevní hmoty využíván pohyblivý rošt, pod který je vháněn teplý vzduch.
Přívod vzduchu do prostoru je filtrován a teplotně upraven.
Sušárna bude vybavena otevíratelnými kryty (kapotáží sušky), které jsou v pracovní poloze
pod úhlem 38°. Kryty lze sejmout bez použití speciálního nářadí. Toto provedení umožňuje odvod
znečištěné vzdušiny.
Nad sušicí pásy budou instalovány odsávací zákryty. Každý odsávací zákryt bude napojen na
vzduchotechnické potrubí a zaregulován regulačními klapkami. Potrubní trasa z obou odsávacích
zákrytů bude vedena pod střešní konstrukci, dále spojena a vedena pod stropem objektu SO 03. Po
ocelové lávce na střechu objektu E4 a před objekt komínu 110 m.
Odsávací ventilátor bude realizován radiální, jednostranně sací, s pohonem na spojku.
Ventilátor je dodán s možností odvodu kondenzátu.

Nakládání s vodami
Na základě platného povolení byly vody pro potřebu provozu odebírány z vrtů v areálu. Toto
způsobilo významný pokles hladiny vody v těchto vrtech i v okolí. Proto byl tento způsob zásobování
provozu vodou omezen a nakonec zcela opuštěn v běžném provozu.
Odpadní splaškové vody byly odváděny do splaškové kanalizace přes Linde Pohony a. s.
Odpadní vody technologické byly shromažďovány v dešťové zdrži a odtud vypouštěny do bezejmenné
vodoteče poblíž. Vody dešťové jsou a budou sváděny do stávající dešťové zdrže v areálu. Budoucí
řešení dle záměru uvedeno dále.

Předmět změny
(uvedeny zásadní):
Změna zdroje vody pro technologii – odstupuje se zcela od běžného používání podzemní
vody, spotřeba vody bude v plné míře hrazena dodávkami pitné vody při snížení nároků na
dodávky realizací dalších opatření - a vyšším využíváním vod vznikajících v procesu včetně
dešťové zdrže v areálu. Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech odstavení dodávky pitné vody od Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok.
Předmětem záměru je i instalace nových technologii na úpravu vody včetně využití stávajících
zařízení s tím, že:
 záměr bude realizován bez nároků na realizaci nových objektů (technologie bude
instalována ve stávajících objektech) - s výjimkou realizace nové retenční jímky o objemu
50 m3
 v záměru bude využívána jako technologická stávající dešťová zdrž v areálu
 budou v maximální míře využívány dešťové vody z dešťové zdrže
 budou zcela využívány vody vznikající při sušení štěpky
 podrobný popis záměru je uveden v kapitole B.III.2
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru – změna spočívá prioritně ve změně
systému ze vzduchového na vodní, a dále v přemístění chladících jednotek jako náhrada za
stávající, které způsobovaly problémy ovlivňováním tvorbou mlhy s vlivem na okolí.
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Stávající chladící jednotky budou přemístěny do nové pozice (do míst, kde bývaly již zrušené
chladící jednotky) a budou doplněny novou jednotkou pro zvládnutí nároků na chlazení v letním
období (nová chladící jednotka: BALTIMORE AIRCOILS3E 1222-10Q/LH - v oznámení uvažována
jednotka BALTIMORE AIRCOIL typ S3E 1222-07Q/LH).

Změna příjmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – omezení
manipulace na volné ploše, přemístění linky třídění a drcení do skladové haly.
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – zakrytování
sušících linek a odvedení odpadního plynu do komína 110 m.
Zpracovaní prachových podílů zachycených na filtrech nakládání s biomasou - zpracování
na v provozu využitelné pelety - umístění ve skladové hale - vybaveno textilním filtrem.
Schéma nakládání s biomasou - štěpkou dle záměru - uvedeno na následující straně.
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Schéma nakládání s biomasou - štěpkou dle záměru:
přechodné uskladnění
na otevřené ploše

vážení a kontrola
vlastností

doprava biomasy
do areálu

doprava do
třídící linky

Carthamus
dodané pelety
skladovací hala
skladovací boxy na pelety
linka třídění

vzduchotechnika
s odlučovačem

podsítné
nadsítné

vzduchový
separátor

lehký podíl

těžký podíl

drcení

ruční
třídění

skladovací boxy

doprava - čelní
nakladač
zásobník štěpky
před sušením

prachové
podíly

vzduchotechnika
s odlučovačem

dřevo

sušení

odpadní plyn do
pracovního prostředí

odpad
sušící vzduch
zásobník
sušené
štěpky

ohřev parou

vzduchotechnika
s odlučovačem
zpracování
prachových
podílů

doprava
sušené
štěpky

peletizací
pelety

skládka uhlí

skladovací box

odpadní plyn komín 110 m

zásobník usušené
štěpky pro
energetické využití
energetické využití
v provozu
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Realizace areálové ČOV na čištění splaškových odpadních vod - BIOCLEANER BC 50 realizováno. Vyčištěné odpadní vody vedeny do splaškové kanalizace. V budoucím stavu
budou využity pro krytí spotřeby vody v technologii.
Změna nakládání s vodami – předmětem záměru je maximální využívání vod vznikajících
v procesu s cílem snížit nároky na dodávku vody a zamezit vypouštění odpadních vod.
Podrobný popis záměru je uveden v kapitole B.III.2. Realizace záměru vyžaduje mimo
instalace nových technologii realizaci nové retenční jímky o objemu 50 m3. Veškerá
technologie dle záměru bude realizovaná ve stávajících objektech, umístění nové retenční
jímky je zřejmé z následující situace:

Změna nakládání s vypouštěnými vodami - maximální využívání vod vznikajících v procesu
s omezením vypouštěných vod na minimum
Za provozu dle záměru bude vypouštění vod do bezejmenné vodoteče nulové, vypouštění vod
připadá v úvahu jen v případě přívalových vod, kdy nebude možno všechny vody zachycené v dešťové
zdrži využít v technologii - odhad - 1 - 2 x ročně). Pro případ výskytu přívalových vod bude
realizován dešťový oddělovač tak, aby součástí vypouštěných vod do bezejmenné vodoteče nebyly
technologické vody z provozu. Podrobný popis záměru je uveden v kapitole B.III.2.
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) – stávající dopravní napojení je předmětem
výhrad, nové navrhované řešení zahrnuje případnou výstavbu nové přístupové komunikace od
obce Přísečná (v přípravě postupováno v souladu dle dohody s obcí).
Původně uvažované zásobování železniční dopravou je nahrazeno nákladní automobilovou
dopravou.
Trasa nové účelové komunikace je uvedena na následující situaci - trasa se dále v projekční
přípravě upřesňuje. Jedná se o využívání existující v převážné míře polní cesty v návaznosti na
komunikaci III/1439 a dále na I/39. Historická existence navrhovaného dopravního napojení vyplývá i
z leteckého snímku z roku 1952 v kapitole C.II.6.
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Komunikace je navržena jako jednopruhová jen pro nákladní auta - obousměrná jednopruhová
účelová komunikace s výhybnami se šířkou zpevněného povrchu (živičný povrch) 3,0 m a
nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m po obou stranách vozovky. Součástí záměru je liniové
ozelenění přístupové účelové komunikace dřevinami odsouhlasenými CHKO Blanský les.
Podle vyjádření Stavebního úřadu Český Krumlov (Část H dokumentace) není záměr nové
přístupové komunikace v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
Příprava nové přístupové komunikace je zajištována ve spolupráci s Obcí Přísečná při vědomí
všech rizik. Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci nové přístupové komunikace, bude
využívána na základě smluvního vztahu s firmou Zambelli s.r.o. stávající místní komunikace od ulice
Tovární.
Ozelenění areálu - záměr obsahuje ozelenění areálu vhodnými dřevinami (omezení imisní
zátěže tuhými znečišťujícími látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky)
V současnosti realizováno ozelenění v severovýchodní části areálu křovinami. V přípravě
výsadba liniové zeleně podle projektu firmy TopTopol (2017). Záměr výsadby je vytvořit dostatečně
hustý a vzrostlý živý plot za pomoci dřevin (Habru obecného - Carpinus betulus). Výsadba bude
provedena ve dvou řadách a to s meziřadím 100 cm a jednořádkem po 25 cm. Výsadba bude
provedena v roce 2017. Výsadba bude provedena z certifikované sadby a od registrovaného pěstitele.
Rozmístění liniové zeleně dle záměru je uvedeno na situaci na následující stránce.
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Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami – řešeno především změnami v nakládání
s biomasou s tím, že odpadní plyny ze sušení štěpky budou odvedeny do 110 m vysokého
komína
Trasa odvodu odpadního plynu ze sušení štěpky je uvedena na následující situaci:
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Veškeré nakládání se štěpkou bude realizováno ve skladové hale s výjimkou příjmu a
přechodného skladování před tříděním. Veškerá technická opatření jsou realizována včetně odvodu
odpadního plynu ze sušení ke komínu 110 m. Podrobný popis v kapitole B.III.1.
Trasa vedení odpadního plynu se sušení je uvedena na situaci - předcházející strana.
Součástí záměru je instalace měřící stanice Purenviro TOM pro vyhodnocování pachové
zátěže.
Měřící stanice je instalována na objektu dle následující situace:

Program Purenviro TOM (Total Odor Management) je systém pro automatické sledování a
vyhodnocování stížností na zápach online. Software je určen jak pro znečišťovatele, tak pro orgány
státní správy (obecní, městské a krajské úřady).
Hlavními funkcemi programu je kontinuální modelování rozptylu emisí pachu ze zdroje
znečištění za pomoci aktuálních meteodat, sledování pachových incidentů, dále registrace a evidence
stížností na zápach vč. jejich automatického vyhodnocování, identifikace zdrojů zápachu a
v neposlední řadě optimalizace provozu znečišťovatelů.
Program uživateli dále nabízí možnost snížení nákladů na vyhledávání a vyřizování stížností
na zápach, šetří čas automatickou registrací a odpověďmi na stížnost, zobrazuje aktuální stav
znečištění a pomocí prognóz snižuje počet stížností.
Fungování systému:
V blízkosti zdroje zápachu je naistalována meteostanice, která kontinuálně snímá meteodata,
jež v krátkých intervalech odesílá do systému. V případě pachové epizody je veřejností
prostřednictvím online dotazníku stížnost registrována buď na webových stránkách úřadu,
znečišťovatele nebo přes mobilní aplikaci.
Systém aktuální meteodata (směr a sílu větru, tlak apod.) a emise zápachu na zdrojích
vyhodnotí a následně bude po kontrole stěžovateli odeslána odpověď o oprávněnosti stížnosti.
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Všechny tyto operace včetně vyhodnocení jsou viditelné u provozovatele nebo na příslušném
úřadě, kde jsou evidovány a archivovány pro další statistické využití.
Měřící stanice Purenviro TOM pro vyhodnocování pachové zátěže - realizováno v ověřovacím provozu od 3. 4. 2017.
Od té doby bylo zaznamenáno celkem 8 stížností (do června včetně), z toho 4 neoprávněné;
oprávněné stížnosti - 3 x byly prováděny úpravy na technologii, 1 x z manipulace při vykládce jedné
dodávky biomasy, která byla ten den reklamována pro nadměrný zápach.

Porovnání řešení s nejlepšími dostupnými technikami
Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami je provedeno v příloze 5 dokumentace.
Z provedeného porovnání vyplývá, že záměr je v souladu s BAT a to i s BAT pro Velká
spalovací zařízení a i s Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2016/902.

Porovnání řešení s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna CZ03
Jihozápad
Porovnání s nejlepšími s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna CZ03 Jihozápad je
provedeno v příloze 5 dokumentace.
Z provedeného porovnání vyplývá, že posuzovaný záměr není v rozporu s Programem
zlepšování kvality ovzduší zóna CZ03 Jihozápad.

Závazné podmínky pro realizaci záměru
ve fázi přípravy


projekčně zpracovat racionalizační opatření k spotřebě vody



projekčně zpracovat dešťový odlučovač retenční zdrže



projekt ozelenění předložit k odsouhlasení CHKO Blanský les



prostřednictvím obce Přísečná požádat o změnu územního plánu s ohledem na záměr
nové obslužné komunikace od Přísečné



projekt nové obslužné komunikace od Přísečné předložit k územnímu řízení a k
stavebnímu povolení

ve fázi realizace


realizovat změny v nakládání se štěpkou



realizovat racionalizační opatření k spotřebě vody



realizovat dešťový odlučovač retenční zdrže, na odtoku bude instalováno čidlo
umožňující registrovat dobu mimořádného vypouštění mimo retenční nádrž.



realizovat projekt ozelenění



v případě schůdnosti řešení realizovat novou obslužnou komunikaci od Přísečné



instalovat systém monitoringu pachové zátěže

ve fázi provozu dle záměru


provozovat systém měření pachových látek, příp. přijmout nápravná opatření
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zajistit následnou péči o realizovanou zeleň



odběr podzemní vody omezit pouze na mimořádné případy nutného zajištění provozu
(přerušení dodávek vody od Jihočeského vodárenského svazu),



v případě realizace nové obslužné komunikace od Přísečné využívat tuto výhradně pro
související nákladní automobilovou dopravu



provést měření akustické zátěže po realizaci záměru u nejbližšího chráněného prostoru
staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příp.
přijmout nápravná opatření



provést měření akustické zátěže v pracovním prostředí po realizaci záměru v rozsahu
dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví



provést v roce 2019 mykologický průzkum lokality Granátník, v návaznosti na studii
v roce 2014

ve fázi ukončení provozu


řídit se obecně platnými předpisy

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: úpravy dle záměru zahájeny s výjimkou nové obslužné komunikace od
Přísečné (v přípravě)
Ukončení stavby (záměru):
Změna zdroje vody pro technologii - realizováno
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru - předpoklad ukončení - 4/2018
Změna přijmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. - realizováno
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. - realizováno
Realizace areálové ČOV na čištění splaškových odpadních vod - BIOCLEANER BC 50 realizováno
Změna nakládání s vodami - předpoklad ukončení - 11/2017
Změna nakládání s vypouštěnými vodami - předpoklad ukončení - 11/2017
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) - předpoklad ukončení - 9/2018 (v případě
schůdnosti řešení)
Ozelenění areálu - předpoklad ukončení - 9/2017
Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami - realizováno. Instalace měřící stanice a uvedení
do provozu 3/2017.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Vyšší územně správní celek: Jihočeský kraj
Územně správní celek: Přísečná
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Povolení orgánu ochrany ovzduší k provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle
§11 zákona 201/2012 Sb. - Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví
Povolení k odběru a vypouštění vody (změna) - MěÚ Český Krumlov, odbor životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství
Rozhodnutí o schválení Havarijního plánu dle zákona 254/2001 Sb., v platném znění - MěÚ
Český Krumlov, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.
Územní a stavební rozhodnutí k nové přístupové komunikaci pro obslužnou nákladní dopravu
od Přísečné - MěÚ Český Krumlov, Stavební úřad
Kolaudační souhlas části stavby dle stavebního zákona 183/2006 Sb., v platném znění - MěÚ
Český Krumlov, Stavební úřad

30

Část B

Údaje o záměru

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Pozemky CARTHAMUS – v Přísečné - cca 3,96 ha, vlastní areál cca 3,04 ha, zastavěné
plochy 1,413 ha, zatravněné 0,4 ha, ostatní zpevněné cca 1,12 ha. Realizací záměru nedoje k záboru
pozemků, s výjimkou pozemků pro novou přístupovou komunikaci od Přísečné.
Stávající areál (včetně pozemků mimo oplocení):
pozemek
druh pozemku
p.č.
240
zastavěná plocha a nádvoří
243
zastavěná plocha a nádvoří
244/1
zastavěná plocha a nádvoří

způsob využití
průmyslový objekt
průmyslový objekt
průmyslový objekt

244/2
362
374
361
988/3

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

průmyslový objekt
průmyslový objekt
průmyslový objekt
průmyslový objekt
manipulační plocha

927/5
927/6
964/2
964/3
964/4
964/6
964/9

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
jiná plocha
manipulační plocha
dráha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha

akce v rámci záměru

potrubní vedení odpadního plynu ze
sušení štěpky
nakládání s biomasou, sušení štěpky

ČOV, potrubní vedení odpadního
plynu ze sušení štěpky, změna
chlazení, nakládání s biomasou,
ozelenění

změna chlazení,

Součástí provozovny CARTHAMUS Přísečná je i pozemek p. č. 1548 - ostatní plocha - dráha
(na katastru Domoradice - Přísečná). Zde nebude v rámci záměru nijak zasahováno - není součástí
záměru.
Výřez katastrální mapy je uveden na následující stránce.
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Pozemky nové přístupové komunikace od Přísečné pravděpodobně dotčené (trasa se dále
v projekční přípravě upřesňuje):
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pozemek
parc. č.

způsob
využití

druh pozemku

1496/15

silnice

ostatní plocha

1496/1

silnice

ostatní plocha

740/1

zemědělský
půdní fond
zastavěná
plocha a
nádvoří
manipulační
plocha
zemědělský
půdní fond
zemědělský
půdní fond
manipulační
plocha
ostatní
komunikace
manipulační
plocha
zemědělský
půdní fond
ostatní
komunikace

trvalý travní
porost
bez čp / č. ev.,
zemědělská
stavba
ostatní plocha

zemědělský
půdní fond
zemědělský
půdní fond

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost

zemědělský
půdní fond
zemědělský
půdní fond
dráha
dráha

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha
ostatní plocha

manipulační
plocha

ostatní plocha

st.237

788/11
740/11
740/21
788/9
1497
788/9
740/28
740/34

740/29
839/1

740/30
740/3
1528/2
1528/1
964/2

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha

BPEJ
výměra

72901

180

72901

219

72901

115

72901

144

72901

648

72901
72911
76811

3525
120
995

72901

232

72901

14

ostatní plocha

vlastnické právo
Jihočeský kraj, Správa a
údržba silnic Jihočeského
kraje,
Česká republika, Agentura
ochrany přírody a krajiny
České republiky,
Česká republika, Státní
pozemkový úřad,
Česká republika, Agentura
ochrany přírody a krajiny
České republiky,
Homolka Ladislav, č. p. 42,
38101 Přísečná
Česká republika, Státní
pozemkový úřad,
Homolka Ladislav, č. p. 42,
38101 Přísečná
Česká republika, Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových

ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha

Česká republika, Státní
pozemkový úřad,
Česká republika, Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových
Česká republika, Státní
pozemkový úřad,
Obec Přísečná,

Česká republika, Státní
pozemkový úřad,
Obec Přísečná
Česká republika, Správa
železniční dopravní cesty,
státní organizace
CARTHAMUS a.s.,

V případě nové přístupové komunikace pro obslužnou nákladní automobilovou dopravu od
Písečné (délka 610 m) se jedná o plochu cca 2700 m2 celého komunikačního tělesa. Převážná část
plochy je vedena jako ostatní plocha. Cca 700 m2, tj. cca 26 % plochy je vedena jako ZPF i když tak
není využívána. Záměr nové komunikace nevyžaduje zábor pozemků sloužících funkci lesa. Trasa
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nové přístupové komunikace pro obslužnou nákladní automobilovou dopravu uvedena dříve - kap. B.I.
6.

B.II.2. Voda
Realizace záměru
Realizace záměru není náročná na spotřebu vody. Většina akcí dle záměru je již realizovaná.

Provoz záměru
Bylo ukončeno využívání podzemní vody z vrtů v areálu (HV4, HV5) při běžném provozu.
Zcela nahrazeno dodávkami pitné vody od Jihočeského vodárenského svazu.
Spotřeba vody je jednak pro sociální účely, jednak pro technologické účely.
Úprava vody pro technologické účely je popsána dále v kapitole B.III.2.
Bilance vod je závislá jak na množství vyrobené energie, tak na klimatických podmínkách
v daném roce.
Stávající spotřeba vod v posledních letech je uvedena v následující tabulce:
spotřeba
výroba energie
měrná spotřeba

3

m /rok
TJ/rok
m3/TJ

2012
18 923
124,673
151,8

2013
329 017
878,122
374,7

2014
343 052
1007,999
340,3

2015
305 508
971,141
314,6

2016
254 135
982,054
258,8

Nároky na spotřebu vody tvoří, včetně nároků na sociální účely (podle výsledků roku 2016):
podle
výsledků
roku 2016

podle
projektových
parametrů

racionalizační opatření
- podle projektových
parametrů

poznámka

m3/rok
odpadní vody
spotřeba vody
odpar
ztráta kondenzátu
voda do škváry a popílku,
oplach ostatní
tuny pára odfuk
oplach ostatní z RO, mokrý
vynašeč z RO
ostatní
celkem
celkem spotřeba vody
přírůstky do bilance vod
voda ze sušení štěpky
dešťová voda
celkem nároky na vodu

79 653

93 650

0

130 901
10 889

153 900
11 000

153 900
11 000

1 655

1 686

5 700

20 461

22 258

22 258

1 441

1 695

0

9 137
174 484
254 137

9 500
200 039
293 689

9 500
202 358
202 358

254 137

293 724

10 000
12 000
180 358
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podle výsledků
roku 2016
výroba tepla
měrná spotřeba m3/TJ

982,054
258,8

podle projektových
parametrů
TJ/rok
1154,60
254,4

racionalizační opatření - podle
projektových parametrů
1154,60
156,2

*) Zpětné využití instalovanými technologiemi
Odpadní vody ze sušení štěpky je vstup nový.
V procesu budou využity i vyčištěné vody z ČOV.
Snížení spotřeby vody o 100 000 až 110 000 m3/rok při projektových hodnotách.
rok 2016

Nároky na Sociální účely
vodu
Technologie
celkem
Vypouštěné odpadní vody

podle projektových
parametrů

racionalizační opatření - podle
projektových parametrů

1 100
292 624
293 724
93 648

1 100
179 258
180 358
0

m3/rok
1 100
253 035
254 135
79 653

Zdroj vody:

Vodovodní řad
vrt1 HV4
vrt2 HV5
Celkem
% podzemní vody

2012

2013

12 049
6 874
0
18 923
36,3

21 617
25 841
281 559
329 017
93,4

2014
m3/rok
63 059
29 169,5
250 824
343 052,5
81,6

2015

2016

241 458
9 590
54 460
305 508
21,0

254 048
79
8
254 135
0,03

Do budoucna budou tvořit zdroj vody podle projektových parametrů:
Vodovodní řad
Dešťové vody
Voda ze sušení štěpky
Podzemní vody
Celkem

m3/rok
180 358
12 000
10 000
0
202 358

%
89,13
5,93
4,94
0
100

Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech - odstavení dodávky pitné
vody od Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok a to za stanovených podmínek (vrt
HV -5).
Odhad množství srážkové vody – průměrná roční výška srážek 665 mm (viz. kapitola C.2.1),
plocha cca 3,5 ha, koeficient odtoku 0,5 s ohledem na skutečnost, že část vody je zasakována –
odpovídá 11637,5 m3/rok.
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Dešťová zdrž je historická a sbírá vody ve spádové oblasti průmyslové zóny, pokud nejsou
vypouštěny přímo do zatrubnění bezejmenné vodoteče (drobný vodní tok - ID VT 10270680)
v sousedství areálu CARTHAMUS. Přítok do dešťové zdrže z této části závisí na stavu dešťové
kanalizace v jednotlivých odvodňovaných areálech včetně přívodů do dešťové zdrže v areálu
CARTHAMUS.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Realizace záměru
Realizace záměru nemá zvláštní nároky na suroviny. Jedná se o běžně dostupné suroviny a
materiály. Většina akcí v rámci záměru je v realizaci, nebo je již realizována.

Provoz záměru
Spotřeba surovin:
Kotel K4N
hnědé uhlí
biomasa
vápenec
elektrická energie
TRASAR®3DT227C
TRASAR®3DT199
STABREX ST40

Antiscalant - PC 391T
HCl
NaOH
Eliminox
Na3PO4

Kotel K3
3 400

111 000
300
585
265
Chladící voda
Polymerní stabilizátor
4700
Korozní inhibitor
500
Oxidační biocid
1200
Chemická úprava vody
400
28000
150
50
200

t/rok
t/rok
t/rok
kW/hod

l/rok

l/rok
l/rok
l/rok
l/rok
l/rok

Vlastnosti používaných chemikálii a přípravků:

TRASAR®3DT227C

TRASAR®3DT199

Složky, které mají vliv na klasifikaci produktu nebo
u kterých jsou stanoveny hraniční hodnoty
přípustného kontaktu v rámci výkonu povolání
složka
CAS
obsah %
Kyselina
7647-01-0
10 - < 20
chlorovodíková
Chlorid zinečnatý
7646-85-7
5 - < 10
2-Phosphono-1,2,437971-36-1 5 - < 10
Butanetricarboxylic
Acid
Tolytriazol
29385-43-1 1 - < 2.5
Natrium-benzotriazol
15217-42-2 30 - 60
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H-věty
ochrana
zdraví

ochrana
vod

314, 335

411

312, 319

412
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STABREX™ ST40
Antiscalant - PC 391T
HCl
NaOH
Nalco Elimin-ox
Na3PO4

Složky, které mají vliv na klasifikaci produktu nebo
u kterých jsou stanoveny hraniční hodnoty
přípustného kontaktu v rámci výkonu povolání
složka
CAS
obsah %
Hydroxid sodný
1310-73-2
< 0.5
Chlornan sodný
5.2 - < 10
7681-52-9
Hydroxid sodný
1310-73-2
2.5 - < 5
Phosphonic Acid
směs
80 - < 90
Components
kyselina chlorovodíková 7647-01-0
31%
Hydroxid sodný
1310-73-2
Karbohydrazid
5.0 - <
497-18-7
10.0
Fosforečnan sodný
10101-89-0 98

H-věty
ochrana
zdraví

ochrana
vod

314
319
314, 335
314
317
315, 318,
335

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Automobilová doprava
Silniční doprava
Komunikační síť v okolí provozovny CARTHAHUS v Přísečné je uvedena na následující
situaci:
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Frekvence dopravy podle sčítání 2010 (ŘSD):
Kom.
39
39
1439
TV
O
M
SV

Úsek
2-0690
2-0700
2-4710

TV
1 592
1 395
253

O
8 546
9 923
1 191

M
74
71
22

SV
10 212
11 389
1 466

Začátek
zaús.155
zaús.1439
za na 143

Konec
zaús.1439
Český Krumlov z. z.
zaús.do 39

roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hod]
Frekvence dopravy (sčítáni 2010):
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Frekvence dopravy podle sčítání 2016 (ŘSD):
Komunikace
I/39
I/39
III/1439

Sčítací úsek
2-0690
2-0700
2-4710

TV
1 556
1 714
226

Podrobnější informace v kapitole C.II.8.

39

O
8 455
9 432
1 198

M
81
124
5

SV
10 092
11 270
1 429
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Stávající dopravní napojení areálu CARTHAMUS Přísečná:
Od silnice I/39 (kruhová křižovatka) po ulici Tovární a místní komunikací k areálu
CARTHAMUS Přísečná - situace:

Rozdělení nákladní automobilové dopravy:
místní účelová komunikace
ulice Tovární
I/39
směr Český Krumlov
směr České Budějovice

nákladní automobilová doprava
100 %
100 %
20 %
80 %

Navrhovaná nová obslužná komunikace pro nákladní dopravu od Přísečné dle záměru - délka
cca 610 m:
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Komunikace je navržena jako jednopruhová jen pro nákladní auta obousměrná
jednopruhová účelová komunikace se šířkou zpevněného povrchu (živičný povrch) 3,0 m a
nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m po obou stranách vozovky. Ve směrových obloucích je
navrženo rozšíření vozovky dle obalových křivek návrhového vozidla kategorie N3.
Jelikož se jedná o sousměrnou jednopruhovou komunikaci, bylo navrženo pět výhyben. Max.
vzdálenost mezi výhybnami je cca 120 m. Šířka výhybny 2,75 m, délka výhybny 18 m s náběhy délky
10 m.
Navržená komunikace je na jedné straně napojena na sil. III/1439, na druhé straně je vyústěna
na zpevněných plochách v areálu firmy CARTHAMUS a.s. Dále v první třetině trasy křižuje stávající
zpevněnou cestu (asfalt) kolem areálu zemědělské společnosti. Před vjezdem na pozemek
CARTHAMUS a.s. navržená komunikace křižuje železniční trať. Na stávající polní komunikaci před
přejezdem výstražný kříž A32a.
Součástí záměru je liniové
odsouhlasenými CHKO Blanský les.

ozelenění

přístupové

účelové

komunikace

dřevinami

Rozdělení nákladní automobilové dopravy zůstává obdobné:
nová přístupová komunikace
III/1439 - směr Přísečná
I/39
směr Český Krumlov
směr České Budějovice

nákladní automobilová doprava
100 %
100 %
20 %
80 %

Příprava nové přístupové komunikace od Přísečné je zajištována při vědomí všech možných
rizik. Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci, bude využívána na základě smluvního vztahu
s firmou Zambelli s.r.o. stávající místní komunikace z Tovární.
Obchvat Přísečné na I/39: Podle připravovaných staveb ŘSD:
V roce 2022 zahájení provozu na přeložce I/39 Přísečná - bližší informace v kapitole C.II.8.
Po zprovoznění bude v případě realizace nové přístupové komunikace, využívána nová trasa
silnice III/1439 přes Přísečnou.
Podle dopravního posouzení bude v roce 2040 po silnici I/39 jezdit více než 15 000 vozidel za
24 hodin v obou směrech (podle informačního letáku ŘSD).
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Související osobní automobilová doprava beze změny - ze silnice I/39 ulicí Tovární, po místní
účelové komunikaci k areálu CARTHAMUS v Přísečné.

železniční doprava
V bezprostřední blízkosti areálu CARTHAMUS v Přísečné vede železniční trať (České
Budějovice) Odbočka Rožnov - Černý Kříž (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 194). Trať
vede přes (České Budějovice) Odbočka Rožnov, Český Krumlov, Kájov do Černého Kříže.
Jednokolejná regionální trať. Délka trati od odbočky Rožnov po Český Krumlov 27,111 km. Na cca
23,8 km trati vlečka Jitka (nyní CARTHAMUS). Vlečka byla fm. CARTHAMUS rekonstruována.
Frekvence dopravy podle grafikonu 2016/2017 uvedena v kapitole C.II.8.
V rámci záměru není s významnou železniční dopravou počítáno. Vzhledem k prověřené
situaci možností železniční dopravy oznamovatelem je zřejmé, že je nereálné zajistit významný podíl
dopravy, zejména biomasy po železnici. Toto však nevylučuje dílčí dodávky paliva po železnici.

Nároky na dopravu
Realizace záměru
Realizace záměru nemá zvláštní nároky na dopravu. Většina akcí v rámci záměru je
v realizaci, nebo je již realizována.

Provoz záměru
Frekvence dopravy
250 dnů v roce obslužná nákladní automobilová doprava

Doprava biomasy
Doprava uhlí
Škvára a popílek
Vápno
Chemikálie
Celkem
Nezahrnuté 2,5 %
Celkem
Pro model počítáno

t/rok

náklad t/voz.

Počet nákladů za den

Počet jízd za den

111 000
3 400
8 000
300
36

22
22
12
20
5

20,18
0,62
2,67
0,06
0,03
23,56
0,59
24,14
25,0

40,36
1,24
5,33
0,12
0,06
47,11
1,18
48,29
50,0

Provoz po obslužné komunikaci - od 6 do 22 hod.

od 6 do 22
od 6 do 14
od 14 do 22

Počet jízd
50
33
17

Rozdělení dopravy:
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směr
Přísečná
České Budějovice
Český Krumlov

100 %
80 %
20 %

počet jízd za den
50
40
10

Jiná infrastruktura
Záměr nevyžaduje navazující infrastrukturu oproti stávajícímu stavu (s výjimkou nové účelové
komunikace pro související nákladní automobilovou dopravu, v případě, že bude realizovatelná popsáno dříve).
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje
znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle používáno
členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť má přímou
návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

Realizace záměru
Realizace záměru není vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona
201/2012 Sb. v platném znění. Přesto je nutno v období realizace aplikovat opatření k snížení
sekundární prašnosti – při realizaci nové přístupové komunikace od Přísečné pro související nákladní
automobilovou dopravu a zemní práce ve vlastní provozovně v Přísečné (základy pro nové umístění
chladících věží, realizace nové retenční jímky vod apod.).

Provoz záměru
V rámci dokumentace jsou emise vznikající v provozu CARTHAMUS Přísečná posouzeny
rozptylovou studií ve variantách:
A) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v období 20112015 (jen stacionární bodový zdroj)
B) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v roce 2016 ve
stávající nákladní dopravě po ulici Tovární
C) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve
variantě stávající nákladní dopravy po ulici Tovární (bodové, plošné a liniové zdroje)
včetně pachových látek z provozu CARTHAMUS Přísečná
D) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve
variantě nákladní dopravy po nové účelové komunikaci dle záměru od Přísečné (bodové,
plošné a liniové zdroje)
Za provoz CARTHAMUS Přísečná je zde uvažováno včetně zdrojů provozovaných
KOMAXO BIONERGO s.r.o. v provozovně Přísečná.
Za projektové parametry je považována výroba tepla v provozu CARTHAMUS Přísečná ve
výši 1154,60 TJ/rok, odpovídající spotřeba biomasy (štěpky) 111 000 t/rok.

a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Jediným bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je stávající komín o výšce 110 m.

Stávající stav
V dalším uvádíme přehled emisí z předmětného zdroje v posledních letech (podle
autorizovaných měření emisí, případně emisních faktorů a provozních údajů) a dále předpoklad při
projektových parametrech (za projektové parametry je považována spotřeba biomasy ve výši 111 000
t/rok).
Jsou vzaty v úvahy údaje za období 2011-2015, protože k tomuto období jsou v současnosti
publikovány pětileté průměry sledovaných znečišťujících látek na internetových stránkách ČHMÚ.
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Průměrné hodnoty 2011-2015 (podle souhrnné provozní evidence za uvedené roky): emisní
příspěvek ke kvalitě ovzduší
roční emise
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (OC nebo VOC)
provozní hodiny
hmotnostní tok
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (OC nebo VOC)
teplota odpadního plynu v místě měření
odhad teploty odpadního plynu na koruně komína (průměr)
množství odpadního
N - mokrý
plynu
N - suchý

2011-2015
2,925
42,268
89,264
38,471
16,923
6670

t/rok

hod
g/s

o

C

m3/hod

0,1218
1,7603
3,7175
1,6022
0,7048
103,3
92,0
44177,88
38822,34

Tyto hodnoty jsou vzaty jako podklad pro rozptylovou studii, pro posouzení do jaké míry
stávající provoz CARTHAMUS v Přísečné ovlivňuje kvalitu ovzduší - varianta A.
Z hlediska emisí TZL je v tabulce uveden podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích:
TZL
t/rok
2,925

PM10
t/rok
2,486

PM2,5
g/s
0,1035

t/rok
1,609

g/s
0,0670

Uvažovány podíly PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL za spalovacím stacionárním
zdrojem dle metodického pokynu MŽP pro zpracování rozptylových studií (2013 - příloha 2) - při
použití elektrostatického odlučovače podíl PM10 z TZL 80 %, PM2,5 55 %;

Budoucí stav
Za základ je brán výsledek roku 2016:
roční emise
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (OC nebo VOC)
provozní hodiny
odpadní plyn N-vlhký
odpadní plyn N-suchý
teplota odpadního plynu v místě měření
odhad teploty odpadního plynu na komíně (průměr)
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t/rok

hod
m3/hod
o

C

1,438
8,865
125,177
41,270
38,030
8544
50887,55
45269,52
125,85
111
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průměr komína - výduchu
plocha komína - výduchu

m
m2

spotřeba paliva
výhřevnost
teplo v palivu
vyrobené teplo
max. projektová výroba tepla
využití projektové kapacity ve výrobě
tepla

t/rok
GJ
TJ/rok
TJ/rok

2,2
3,80

uhlí
755
11,40
8607,00
6,213

štěpka
94321,8
11,62
1095808,56
975,84

celkem

1104415,6
982,05
1154,60

%

85,1

Přepočet na projektové hodnoty – spalování v kotlích K3 + K4 N:
uhlí
využitelný fond pracovní doby
spotřeba paliva - max. projektová výroba
tepla
výhřevnost
teplo v palivu
vyrobené teplo
odpadní plyn N-vlhký
odpadní plyn N-suchý
Roční emise
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (VOC)
organické látky (TOC)
Hmotnostní tok
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (TOC)
teplota odpadního plynu v místě měření
odhad teploty odpadního plynu na koruně
komíně (průměr)

hod
t/rok

štěpka

celkem
8640

755

111000

GJ
TJ/rok
TJ/rok
m3/hod

11,40
8,61
6,21
59056,1
52530,4

11,62
1289,82
1148,39
70100
68444

t/rok

0,055
3,838
3,838
0,647

1,627
5,916
142,795
47,807

1,682
9,754
146,632
48,453
43,412
35,598

0,213
2,380
18,223
5,819
5,025

0,195
1,129
16,971
5,608
4,120

kg/hod

o

C

1298,43
1154,60
129156,1
120974,4

127,6
112,5

Z hlediska emisí TZL je v tabulce uveden podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích:
TZL
t/rok
1,682

PM10
t/rok
1,430

PM2,5
g/s
0,0460

46

t/rok
0,925

g/s
0,0297

Část B

Údaje o záměru

Uvažovány podíly PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL za spalovacím stacionárním
zdrojem dle metodického pokynu MŽP pro zpracování rozptylových studií (2013 - příloha 2) - při
použití elektrostatického odlučovače podíl PM10 z TZL 85 %, PM2,5 55 %;
Emise ze sušení biomasy (štěpky):
Za základ je brán výsledek roku 2016 včetně technického měření při sušení štěpky při
projektových hodnotách
Měření sušení sušky: (AXIA CZ s.r.o., Útvar měření emisí, 10. 12. 2016, protokol o měření
emisí a o technické zkoušce č. AM 2181601):
hmotnostní tok
koncentrace

kg/hod
mg/m3 ve vlhkém plynu za
normálních stavových podmínek

teplota odpadního plynu v místě měření
objem odpadního plynu

o

TZL
0,0735
˂ 1,02

C
m3/hod N-podmínky, vlhký

TOC
0,9848
14,0

28,7
70100

Sumář emisí ze stacionárního zdroje (spalování v kotlích K3 + K4 N a sušení štěpky)
roční emise
tuhé zneč. látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NO2)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (TOC )
provozní hodiny
odpadní plyn N-vlhký
odpadní plyn N-suchý
teplota odpadního plynu v místě
měření
odhad teploty odpadního plynu na
koruně komíně (průměr)
rychlost proudění

t/rok

spalování K3 + K4N
1,839
9,754
146,632
48,453
35,598
8640

sušení štěpky
0,614
0
0
0
8,223
8350

59056,1
52530,4
127,6

70100
68444
28,7

m3/hod

∑
2,296
9,754
146,632
48,453
43,821
8640
průměr
129156,1
120974,4
73,9

o

C

o

C

65,0

m/s

11,69

Z hlediska emisí TZL z komína 110 m je v tabulce uveden podíl PM10 a PM2,5 v celkových
emisích:

spalovací zdroje
sušení štěpky
celkem

TZL
t/rok
1,682
0,614
2,296

PM10
t/rok
1,430
0,313
1,743

PM2,5
g/s
0,0460
0,0101
0,0560

t/rok
0,925
0,0921
1,017

g/s
0,0297
0,0030
0,0327

mechanický vznik 51 % PM10, 15 % PM2,5
Poznámka:
Podíl PM10 a PM2,5 v celkových emisích TZL z provozu kotlů byl stanoven na základě přílohy č. 2
Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e)
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zákona 201/2012 Sb., o ochrany ovzduší (Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v
emisích tuhých znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOX).

Emise pachových látek: sušení štěpky
Současný stav
měření ODOUR, s.r.o. - 5. 5.
2016

koncentrace
pachových látek
ouE·m-3

sušení
štěpky

1 183

18 076

průměr

1 328

20 289

max. výsledek z
měření

plošný zdroj

*)

pachový
tok
ouE·s-1

množství
odpadního plynu
m3/hod*)
55 000

jedna sušící linka - provozní podmínky

Budoucí stav:
Budoucí stav je modelován dle výsledků technického měření z prosince 2016 odběrem vzorků
v koruně komína 110 m. Provádění technických měření bylo předem oznámeno Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
Technické měření fm. - ODOUR, s.r.o. - 16. 12. 2016 - Protokol o akreditovaném měření č.
37-16 (měření koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií):
v koruně komína
ouE.m-3
Se sušící linkou

Bez sušící linky

průměr

1 117

664

maximum

1 448

724

Podle bilance tvoří spaliny z tepelných zdrojů 45,7 % odpadního plynu z komína 110 m, ze
sušení štěpky tedy pak 55,3 %. Z toho vyplývá, že odpovídající koncentrace pachových látek ze sušící
linky (za předpokladu, že nedochází k vzájemné reakci) činí na výduchu z komína 1499 ouE·m-3.
Tento výsledek není v zásadním rozporu s měřením emisí z linky sušení v roce 2016 - 5. 5.
2016 - ODOUR, s.r.o. (bez zakrytování linek - sušící vzduch, který absorboval vlhkost z dřevní
štěpky, vystupoval z vrstvy sušené dřevní štěpky a rozptyloval se ve venkovním prostoru) - 1183
ouE.m-3.
Emisní toky pachových látek na projektové parametry:

spalovací zdroje
sušení štěpky
celkem

množství
odpadního plynu
59056,1
70100
129156,1

koncentrace pachových
látek ouE·m-3
664
1499
1261

pachový tok ouE·s-1
10893
34350
45243

zastoupení
v%
24,1
75,9
100,0

Uvedené emise pachových látek jsou zahrnuty do rozptylové studie dle varianty C, ve variantě
D se emise pachových látek nemění.
V rámci přípravných prací byla ověřována možnost snižování emisí pachových látek z odtahu
sušení pomocí technologie netermální plazmy (protokol o technickém měření č. 30-16 dne 2.11.2016 ODOUR, s.r.o.) - Aerox®-Injektor, Nizozemí. S ohledem na nízké koncentrace pachových látek
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v odpadním plynu je účinnost snižování emisí pachových látek málo účinná a jako samostatné opatření
k řešení pachové zátěže je tedy nevhodné.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošné zdroje znečišťování ovzduší dle záměru lze považovat:
Nakládání se štěpkou na volné ploše
Podávání štěpky na linku třídění
jedná se o emise TZL z vlastního nakládání se štěpkou
Emise z dopravních prostředků
Sekundární prašnost
Emise TZL z vlastního nakládání se štěpkou:
V rozptylové studii EMPLA v rámci záměru „Úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy,
(Český Krumlov - Domoradice) bylo použito v rozptylové studii (2015) podkladu - emisní faktory dle
US EPA, Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, kapitola 11.9
„Western Surface Coal Mining“.
emisní faktor
g/t

příjem biomasy
násypka třídící linky

PM10
4,4
7,1

PM2,5
0,2
0,5

V metodických pokynech a sděleních MŽP není pro předmětné činnosti navržen emisní faktor.
Jediným použitelným podkladem je Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP z prosince 2016,
kde jsou stanoveny emisní faktory pro různé činnosti při zpracování kamene a demoličních odpadů.
Shora uvedené emisní faktory jsou mnohem vyšší než v uvedených sděleních. Proto z důvodu
zachování konzervativnosti zvoleného modelu do rozptylové studie byly zvoleny emisní faktory dle
rozptylové studie EMPLA (2015) a to jako výchozí emisní faktory pro PM10.
Podle metodického pokynu pro zpracování rozptylových studii (MŽP, 2013), příloha č. 2 je
pro mechanický vznik uveden podíl PM10 51 % z TZL, a pro PM2,5 15 %.

příjem biomasy
násypka třídící linky
Emise
příjem biomasy
násypka třídící linky
hmotnostní tok
příjem biomasy
násypka třídící linky

TZL
8,63
13,92
957,9
1545,1

emisní faktor g/t
PM10
4,4
7,1
kg/rok
488,4
788,1
g/s

PM2,5
1,29
2,09
143,2
232,0

0,067

0,034

0,010

0,107

0,055

0,016

množství materiálu 111 000 t/rok
provozní hodiny
provozní hodiny
provozní hodiny 4000 hodin ročně
(16 hodin denně)
provozní hodiny 4000 hodin ročně
(16 hodin denně)

Uvedené emise jsou vědomě nadhodnocené (s ohledem na vlhkost materiálů) a tak zahrnují i
případné fugitivní emise ze skladovací haly
Emise z dopravních prostředků:
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a) Stání pojezdy nákladních aut u přechodné skládky štěpky
b) Provoz nakladače pro dopravu štěpky na linku třídění
a) Stání pojezdy nákladních aut u přechodné skládky štěpky
Do tohoto zdroje jsou pro zjednodušení zahrnuty veškeré vyvolané jízdy nákladní dopravy tj.
25 nákladních aut denně v době od 6-22 hod, tj. 16 hodin denně.
Stejně jako u liniových zdrojů byl pro výpočet emisí použit program MEFA, který umožňuje
výpočet pro všechny základní kategorie vozidel (použita verze MEFA 13). Emise ze stání automobilů
na přechodné deponie na volné ploše - pro každé auto byla uvažována doba volnoběhu 3 minuty.
Emisní faktory pro volnoběh nejsou publikovány, byl použit EF pro rok 2017, rychlost 10 km/hod,
sklon 0, plynulost provozu 1. Výpočet shodný pro variantu B a C.
Použité emisní faktory jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 2).
b) Provoz nakladače pro dopravu štěpky na linku třídění
v době od 6-22 hod, tj. 16 hodin denně
osmiválcový motor fy Mercedes, typ OM442 LA s výkonem 405 kW, příkon > 500 kW
Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b)
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (2015):
Druh paliva
nafta

NOX
26,8

CO
6

Jednotka Ef
kg · t-1 spáleného paliva

Pro TZL použit emisní faktor dle dřívějšího sdělení (z roku 2013) - 1 kg · t-1 spáleného paliva.
Pro SO2 použit emisní faktor dle reálného obsahu síry v palivu - 2 kg · t-1 spáleného paliva.
Pro vypočet emisi benzenu a B(a)P ze spalování nafty v dieselových motorech z hlediska
emisi byly použity emisní faktory převzaté z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook – 2013, vydané European Environment Agency:
Benzen
Benzo(a)pyren

g/t paliva
mg/t paliva

67,7
30

Odhad spotřeby nafty
l/hod využití
kolový nakladač

provozní hodiny 4000 hodin ročně (16 hodin
denně)

16

50 %

l/rok

kg/rok

32000

26880

Emise:
TZL

SO2

NOx

CO

benzen

161,28

1,820

B(a)P

kg/rok
emise

26,88

53,76

hmotnostní tok

0,00187

0,00373

720,38
g/s
0,05003

50
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Emise TZL:
TZL

PM10
kg/rok
22,310
g/s
0,00155

26,88
0,00187

PM2,5
18,010
0,00125

Podle metodického pokynu pro zpracování rozptylových studii (MŽP, 2013), příloha č. 2 je
pro emise ze spalovacích zdrojů (topné oleje) podíl PM10 83 % z TZL, a pro PM2,5 67 %.
Sekundární prašnost - z přechodné deponie biomasy na volné ploše
Studie Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a
technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují DEAL, s. r.o. (2008):
Skladování, manipulace se sypkými materiály a jejich ukládání v deponiích - Pro výpočet
emisních faktorů tuhých znečišťujících látek se používá empirického vztahu uvedeného v následující
rovnici:

kde EF(TZL) je emisní faktor tuhých znečišťujících látek, v kg/t ukládaného materiálu
v průměrná horizontální rychlost větru, v m/s;
w hmotnostní zlomek vody (vlhkost) materiálu, v %.
Uvedená rovnice platí pro rozsah průměrné horizontální rychlosti větru 0,6 až 6,7 m/s.
V daném případě se jedná o průměrnou vlhkost 50 %. Pokud uvažujeme průměrnou
horizontální rychlost větru pro předmětnou lokalitu 6,7 m/s, pak emisní faktor TZL činí 8,7 g/t.
Emisní vydatnost TZL:
emisní
vydatnost g/t
8,7

TZL
Emise
hmotnostní tok

kg/rok
g/s

roční množství prošlou
přechodnou deponii t
111 000
PM10
492,507
0,0156

roční emise TZL
kg/rok
965,7
působení celoroční
8760 hod
PM2,5
144,855
0,0046

Podle metodického pokynu pro zpracování rozptylových studii (MŽP, 2013), příloha č. 2 je
pro mechanický vznik uveden podíl PM10 51 % z TZL, a pro PM2,5 15 %.
Pachové látky
Mimo komín 110 m je zdrojem emisí pachových látek přechodná skládka štěpky na volné
ploše. Měření nebylo prováděno (reálně nelze). Přitom za nepříznivých podmínek (včetně vlastností
biomasy) může významně ovlivňovat okolí pachovou zátěží.
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Konzervativně předpokládána koncentrace pachových látek na úrovni 2 048 ouE·m-3 (podle
nejvyšší zjištěné koncentrace pachových látek při sušení dřevní hmoty - v práci fm. ODOUR s.r.o. při sušení jehličnatého řeziva - Pachová studie 077_16 - 3.6.2016).
Pro účely modelu je konzervativně zvolena koncentrace pachových látek na úrovni 2 100
ouE·m-3 a množství odpadního plynu odhad - 60 m3/hod.
koncentrace pachových látek ouE·m-3
2100

pachový tok ouE·s-1
35

působení celoroční 8760 hod

Uvedené emise pachových látek jsou zahrnuty do rozptylové studie dle varianty C, ve variantě
D se nemění.
souřadnice

Přesypy biomasy přechodná
skládka
Pojezdy nakladače
Pojezdy nákladních aut

x
- 767772.3

y
-1180074.1

z
541

výška nad
terénem
m
2,0

- 767772.3
- 767772.3

- 1180074.1
-1180074.1

541
541

2,0
2,0

plocha

20 x 20 m
20 x 20 m
10 x 10 m

c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Související doprava:

Stávající - varianta C– 50 jízd za den
Tovární
komunikace od Tovární k
areálu
Budoucí - varianta D – 50 jízd za den
Přísečná
ke komunikaci III/1439
po komunikaci III/1439

délka hodnoceného
úseku m

rychlost průměrná
km/hod

530

40

450

30

610
170

30
30

k železničnímu
přejezdu

Pro výpočet emisí u motorových vozidel je určen program MEFA, který umožňuje výpočet
pro všechny základní kategorie vozidel. V současné době je k dispozici nejaktuálnější verze MEFA
13, která zahrnuje výpočet emisí benzo(a)pyrenu, emisí ze studených startů při odjezdech
zaparkovaných vozidel, resuspenzi podle úpravy metodiky US EPA AP-42.
Výpočet emisí z dopravy byl proveden pro tyto znečišťující látky: tuhé znečišťující látky jako
frakce PM10 a PM2,5, SO2, CO, oxidy dusíku, benzen a benzo(a)pyren. Emise z liniových zdrojů byly
vypočítány programem MEFA 13 pro rok 2017.
Ve variantě B uvažována frekvence dopravy ve výši 44 jízd za den (v denní dobu), ve variantě
C a D - 50 jízd za den.

52

Část B

Údaje o záměru

Zjednodušené schéma stávající:
spalovací zdroje

hnědé uhlí

drcení 10 mm

kotel K3

třísekcový
elektrofiltr EPOL
výduch
komín 110
m

dávkování
mletého vápence
biomasa

úprava
biomasy

kotel K4N

příjem
biomasy

emise
fugitivní

úprava
tříděním

odlučovač
TZL

úprava
drcením

emise
fugitivní

pohon
drtiče

výduch

manipulace

odlučovač
TZL

sušení

emise
fugitivní
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elektrofiltr EKG 1

emise
fugitivní

emise
fugitivní

Část B

Údaje o záměru

Zjednodušené schéma nové dle záměru:
spalovací zdroje

hnědé uhlí

drcení 10 mm

kotel K3

třísekcový
elektrofiltr EPOL
komín 110 m

dávkování
mletého vápence
biomasa

úprava
biomasy

kotel K4N

příjem
biomasy

třísekcový
elektrofiltr EKG 1

emise
fugitivní

pohon třídící
linky
úprava
tříděním
úprava
drcení

odlučovač
TZL

emise do pracovního
prostředí

odlučovač
TZL

odlučovač
TZL

manipulace

výroba pelet
sušení
Instalovaná zařízení na snižování emisí:
odlučovač
spalovací zdroje
kotel K3
dávkování
vápence
kotel K4N
nakládání se štěpkou
třídění

třísekcový elektrofiltr EPOL

Polata, Milevsko

třísekcový elektrofiltr EKG 1

ZVVZ a.s., Milevsko

Filtrační jednotka FZŠ-G-B4
- textilní

ELBH-CZ s.r.o., Týn nad
Vltavou, filtrační plocha 150 m2
ELBH-CZ s.r.o., Týn nad
Vltavou, filtrační plocha 330 m2
kapsový filtr

manipulace

Filtrační jednotka FZŠ-G-B7
- textilní

výroba pelet

Filtrační jednotka textilní
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Chemikálie a přípravky uvedené v kapitole B.II.3, z části v procesu zreagují, z části se stávají
součástí provozních vod a v konečné fázi se stávají součástí pevného produktu spalovacího procesu škvára, struska, popel a popílek - nepodílí se na kvalitě ovzduší.
Legislativa:
Dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. se jedná o:
1.1.
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW (kotle K3
a K4N)
7.7.
Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě
materiálu 150 m3 nebo větší za rok (veškeré nakládání s biomasou)
K provozu zdroje bylo vydáno toto povolení:
CARTHAMUS, a.s. Přísečná - Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK
30278/2013/OZZL, ze dne 4. 6. 2013 (IČP – 736140177).
Stanovené specifické emisní limity:

Kotel K3
Kotel K4N

Znečišťující látka
TZL
SO2
NOx
CO
3
mg/m (normální podmínky, suchý plyn, referenční kyslík %)
150
1700
650
400
30
100
650
400

Palivo uhlí
Palivo biomasa

V předběžném opatření čj. KUCK 152617/2016 z 25. 11. 2016 uvedeny limity stejné.
KOMAXO BIOENERGO s.r.o. - Domoradice, průmyslový areál společnosti CARTHAMUS,
a.s., k. ú. Přísečná - Krajský úřad Jihočeského kraje - povolení k provozu zdroje č.j. KUJCK
4385/2014/ OZZL, ze dne 17.1.2014 (IČP – 622930043). Následné povolení č.j. KUJCK 34599/2015/
OZZL ze dne 12. 5. 2015.
Zpracování dřeva


Třídicí linka – dodavatel ODES s.r.o.

třídění dřevní štěpky – vytřídění frakce nad 50 mm a následné roztřídění na lehkou a těžkou složku,
instalovaný příkon 62 kW; výkon min. 210 - 280 prostorových metrů/hod.


Drtič – typ JENZ AZ 55 D;

výkon 25 – 35 prostorových metrů/hod.


Sušička štěpky – dodavatel AIR TECHNIK s.r.o., typ BS 20 - jednopodlažní hrabicová
sušárna

výkon 15,9 t/h (50% vlhkost) před vysušením, 13,25 t/h (40 %vlhkost) po vysušení, doba zdržení cca
90 min.
Stanoveno 13 podmínek povolení - mimo jiné:
1. Provozovatel je povinen realizovat kapotáž sušárny a vyvedení odpadní vzdušiny definovaným výduchem o
minimální výšce 30 m. Nejpozději do 30 dnů od realizace tohoto opatření musí provozovatel informovat orgány
ochrany ovzduší o této skutečnosti.
3. Na výduchu ze sušárny bude provozovatel dodržovat emisní limity pro TOC stanovené vyhláškou MŽP č.
415/2012 Sb. v příloze č. 8 Část II bod 6.7. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek, sušení třísek
a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované roční kapacitě větší než 150 m3 včetně.
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Pro TZL na definovaném výduchu ze sušárny platí zpřísněný emisní limit 1 mg/m 3 za obvyklých provozních
podmínek (platné po realizaci opatření, první měření do tří měsíců od dokončení výstavby definovaného
výduchu).
Četnost autorizovaného měření emisí dle § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
8. Skladování vytříděné štěpky a dalšího biopaliva bude výhradně v zastřešených meziskladech. Volná zpevněná
plocha slouží pouze k manipulaci při třídění a drcení nově zavezeného paliva. Dovezená hmota bude nejpozději
do 48 hodin přetříděna a uložena do kryté skládky.
9. V areálu provozovny CARTHAMUS a.s – Energoblok Domoradice může být prováděno pouze dodrcení
nadsítné frakce po třídění štěpky. Drcení kulatiny není povoleno.
10. Provozovatel bude předcházet vzniku sekundární prašnosti – zajistí úklid prostoru kolem technologických
zařízení, skrápění okolních komunikací a volných manipulačních ploch a provozování rukávníků na podsítné
frakci. Po dohodě s vlastníkem areálu bude zajištěna výsadba vhodné izolační zeleně především ve směru k obci
Přísečná mimo ochranné pásmo železnice.
11. V případě opakovaných stížností nebo podnětů z důvodu výskytu pachových látek nebo nepřiměřené
prašnosti zaslaných orgánům ochrany ovzduší, které souvisí s provozem předmětného zdroje, je provozovatel
povinen zjistit a definovat jejich původ a navrhnout technická popř. organizační opatření.

Problematika pachových látek
Emisní a imisní limity pro pachové látky - nejsou stanoveny, v zákoně 201/2012 Sb. o ovzduší
je definovaný zápach pouze jako znečišťující látka.
Zákon o ovzduší 201/2012 Sb.: § 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
Odst. b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít
škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem,
Vyjádření MŽP, č.j. 77417/ENV/12 ze dne 5.10.2012:
K problematice zápachu v návaznosti na nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. (dále jen
„nový zákon“) uvádíme: Nový zákon pojímá problematiku pachových látek jiným způsobem, než
starý zákon č. 86/2002 Sb. - neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. Definice znečišťující
látky podle § 2 písm. b) nového zákona v sobě zahrnuje i látku, která obtěžuje zápachem (pachová
látka). Díky tomu jsou všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky
pachové. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou zákonem upravovány jmenovitě a speciálně, ale
uplatňují se na ně standardní nástroje zákona. Pro pachové látky nejsou v prováděcích stanoveny
konkrétní hodnoty emisních limitů. Krajské úřady však mohou v rámci vydávaných povolení stanovit
s řádným odůvodněním jakýkoliv emisní limit, tedy i na pachové látky, pokud je to pro konkrétní
zdroj účelné a efektivní.
Hodnocení pachových látek převzaté ze zahraniční odborné literatury:
Při koncentraci pachových látek 1 ou·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak
nemůže být rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může
být pach rozpoznán, se pohybuje mezi 3-5 ouE·m-3 v závislosti na hédonickém tónu pachu.
Koncentrace pachových látek 5 ouE·m-3 a více již může být při dlouhodobé expozici pro respondenty
obtěžující.1 Hédonický tón vyjadřuje míru příjemnosti či nepříjemnosti pachových látek a zpravidla se
vyjadřuje číselnou hodnotou ze stupnice od -5 do +5. Čím nižší je hédonický tón pachové látky, tím
méně je vjem pachové látky příjemný. Např. hédonický tón rozkládajícího se masa či močůvky je na
samém okraji stupnice (-5). Pach emitovaný z čerstvě posekaného travního porostu může být z
hlediska hédonického tónu pro většinu populace neutrální (0). Příjemné pachy, jako např. káva,
čokoláda, parfémy mají hédonický tón v kladné části stupnice (+1 až +5). Avšak i hédonický tón je
závislý na koncentraci pachu, který vjem způsobil. Se zvyšující koncentrací pachu může hédonický
tón za normálních okolností příjemného pachu značně klesat, až se pach stane nepříjemným.
1 Freeman T., Needham C., Schulz T.: Analysis of Options for Odour Evaluation for Industrial or Trade Processes,
CH2M BECA LTD, (2000)
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Emisní limity např. v Dánsku, které jsou u nás mnohdy citovány: Kritérium expozice:
přízemní koncentrace pachových látek by neměla překročit koncentraci 5-10 ouE·m-3, v závislosti na
umístění (bytových či nebytových lokalit), s výskytem v závislosti na 99 percentilu, a zápach trvá v
průměru 1 minutu.
V tuzemské dosavadní praxi se bere za vnímatelnou úroveň pachové zátěže - úroveň 3 ouE.m-3
a vyšší.
Žádost o změnu zdroje bude doložena odborným posudkem, žádost o povolení provozu pak
návrhem nového provozního řádu.

B.III.2. Odpadní vody
Realizace záměru
Realizací záměru nebudou vznikat odpadní technologické vody.
Pro pracovníky firem zajištující realizaci záměru je k dispozici stávající sociální zařízení.
Vzhledem k rozsahu záměru a vzhledem k tomu, že částí akcí je realizovaná, je v realizací nebo
v přípravě, nemá toto významný vliv na produkci splaškových vod - kapacita realizované ČOV je
dostatečná.

Provoz záměru
Současný stav:
V areálu vznikají:
1. Splaškové odpadní vody - jsou produkovány od cca 38 zaměstnanců provozu CARTHAMUS
v Přísečné a cca 6 - 7 zaměstnanců KOMAXO BIOENERGO v areálu; před realizací ČOV
byly odváděny do splaškové kanalizace Linde pohony s koncovým vyústěním ČOV Český
Krumlov.
2. Průmyslové odpadní vody
Průmyslové odpadní vody jsou směsí následujících odpadních vod:
o Odpadní vody z odluhu chladícího cirkulačního okruhu
o Odpadní vody z odluhu kotlů
o Odpadní vody z praní pískových filtrů na CHÚV
o Odpadní vody z regenerace směsných filtrů a katexových filtrů na CHÚV
o Odpadní vody – koncentrát z RO na CHÚV
o Odpadní vody z čištění RO
o Odpadní vody ze sušení štěpky (kondenzát)
3. Dešťové vody
Odpadní vody včetně dešťových vod jsou akumulovány v jímce (dešťové zdrži) o objemu 650
m3, z níž odtékají do přilehlé bezejmenné vodoteče - ID VT 10270680 ve správě Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Horní Vltava.
Dešťová zdrž je historický objekt, který nesbírá dešťové vody jen areálu CARTHAMUS v
Přísečné ale i spádové části celé průmyslové zóny.
Současný stav nakládání s vodami je uveden na následujícím schématu:
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Nakládání s vodami – stávající stav:
zdroj vody

sociální účely

technologické
účely

jímka surové
vody 23 m3

splašková voda

kanalizace Linde

ošetření UV
lampou

pískový
filtr 2 ks

5 % roztok siřičitan
sodný
roztok neoxidační
biocid PC11

roztok antiscalantu
Hydrex 4109

oplachy
zařízení a jiné

reverzní
osmóza

úprava
kondenzátu

odpěňovací
věž

pískový filtr
katexový filtr

permeát

koncentrát odpadní
voda

eluce 5 % HCl,
4 % NaOH

2 ks směsné
ionexové filtry

neutralizační
jímka 20 m3

eluát

tepelný
odplyňovač 110

tepelná
úprava

o

C

HCl nebo
NaOH

vody

nádrž napájecí
voda

roztok fosforečnan sodný, roztok amoniak,
Eliminox
kotel K3

pára

turbogenerátor

pára

kondenzátor

odluh
kotel K4N
odluh
stávající jímky č. 5 a 6

vratný kondenzát

nádrž vratný
kondenzát
boční filtrace
chladící věže

dešťová
zdrž

odluh
odpar

inhibitor koroze, polymerní stabilizátor, oxidační biocid
dešťové vody

bezejmenná
vodoteč

část průmyslové zóny
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Budoucí stav
Splaškové odpadní vody jsou v současnosti zneškodňovány na biologické čistírně odpadních
vod typu BIO CLEANER BC 50 s následujícími garantovanými parametry:
CHSKCr
mg/l
max. 95
BSK5
mg/l
max. 25
NL
mg/l
max. 35
Po průchodu ČOV jsou odpadní vody čerpány do podnikové kanalizace sousední firmy Linde,
z níž jsou odváděny do ČOV Český Krumlov.
Nejvyšší podíl z celkového množství odpadní vody mají odluhy z chladícího cirkulačního
okruhu (38,5 %) a koncentrát z reverzní osmózy (24,2%) podle bilance za rok 2016.
Koncepčně je nově hospodářství odpadních vod řešeno tak, aby z provozu Energobloku
nebyly vypouštěny žádné odpadní vody.
Důraz je kladen na recyklaci vod při použití moderních technologií, které:
 V maximální možné míře využijí stávající zařízení 2 ks bloků reverzní osmózy, která byla
dimenzována na vyšší vodivost, než je vodivost odpadní vody
 Koncentrát z těchto reverzních osmóz již nevypouštět do retenční jímky, ale dále je
zahušťovat jinou technologií
 Využijí převážnou většinu odpadních vod zpět ve výrobním procesu
 Sníží množství spotřebovávané pitné vody pro výrobní účely
 Sníží množství odpadních, silně zasolených vod z regenerací směsných filtrů (pro regeneraci
jsou používány HCl a NaOH, které vnáší do odpadních vod další RAS)
 Zbytkové množství zakoncentrovaných odpadních vod bude využito na zkrápění popela a
strusky, případně likvidováno jinou technologií (odparka, zástřik do spalin kotle)
Dále budou odděleny odpadní vody s vysokým obsahem RAS (z regenerace směsných a
katexových filtrů v CHÚV a odpadní vody z čištění RO) od ostatních odpadních vod.
V CHÚV vznikají odpadní vody s nízkým obsahem RAS (z praní pískových filtrů), středním
obsahem RAS (koncentrát z RO) a s vysokým obsahem RAS (z regenerace směsných filtrů a H+
katexových filtrů.
Odpadní vody budou zpracovávány následovně:
A.
Množství odpadních vod ze směsných filtrů je přímo závislé na měrné elektrické
vodivosti a obsahu SiO2 ve vstupní vodě (resp. směsi permeátu z RO a kondenzátu).
V zimních měsících bývá více kondenzátu (max. 60% z celkem upravené vody za SF (směsný
filtr), v letních měsících bývá více permeátu z RO (max. 90% z celkem upravené vody za SF).
Kondenzát obsahuje velmi málo SiO2 a má velmi nízkou vodivost. Permeát z RO má ale
vodivost vyšší a i obsah SiO2 je vyšší. Vlivem stárnutí a čištění modulů RO se hodnoty
vodivost a obsahu SiO2 v permeátu postupně zvyšují, což má za následek zkracování cyklu
směsných filtrů a zvýšenou potřebu regenerace, a tím i produkci vysoce zasolených odpadních
vod.
Řešením je:
1.

Vřazení technologie tzv. kontinuální elektrodeionizace (CEDI) do proudu permeátu na směsné
filtry. Tato technologie dokáže výrazně zlepšit kvalitu permeátu v parametrech měrné elektrické
vodivosti a SiO2. Úprava permeátu probíhá bez přídavku chemikálií, koncentráty z CEDI lze
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recyklovat do jímky surové vody (budou mít podobnou vodivost jako surová voda, množství
max. 10% z množství vstupní vody na CEDI) a technologie spotřebovává pouze malé množství
elektrické energie. Navržený výkon CEDI je 10 m3/h. Pokud by se v budoucnu omezil odfuk
páry z kotle do ovzduší (např. kondenzací páry a vracením zpět do kondenzátní nádrže), pak by
mohl být výkon CEDI nižší (např. 5 – 8 m3/h).
Rovněž budou rozděleny odpadní vody z regenerací H+ katexu a směsných filtrů následovně:

2.

a.

Odpadní vody z praní, snižování hladiny a i první podíly vymývací vody budou zavedeny
do retenční nádrže (jsou o nízké vodivosti)

b.

Ostatní odpadní vody budou i nadále zaústěny do neutralizační jímky.

Tímto řešením se omezí vysoce zasolené odpadní vody na cca 50 – 60% původní hodnoty.
Odpadní vody z neutralizace budou zavedeny do stávajících nádrží (kam bude přiváděn i
koncentrát z ED) o celkovém objemu 10 m3 a pomocí čerpadla (stávající) by s touto vodou
bylo provádění zkrápění popílku nebo strusky.
B.
Koncentrát z reverzní osmózy již nebude vypouštěn do retenční jímky, ale bude
odváděn přímo do nové zásobní nádrže o objemu 5 m3 a zpracováván technologií
elektrodialýzy (viz. níže). Výhodou tohoto řešení je, že ostatní odpadní vody nebudou
kontaminovány vysokým obsahem RAS, které by bylo nutno opět odstranit odsolováním.
Elektrodialýza je elektromembránový proces, při kterém působí stejnosměrné elektrické pole
na pohyb disociovaných složek solí ve vodném roztoku tak, že kationty pohybující se ke
katodě jsou propouštěny katexovými membránami a zadržovány anexovými membránami,
zatímco anionty přitahované k anodě jsou propouštěny anexovými membránami a zadržovány
na katexových membránách. Vhodnou kombinací katexových a anexových membrán dochází
k rozdělování iontů ve vstupním roztoku a vytváří se proud odsolený, tzv. diluát a proud
koncentrovaný, tzv. koncentrát.
Recyklace odpadních vod
Odpadní vody budou rozděleny následovně (mimo odpadní vody z neutralizace a koncentráty
z RO – viz. výše):


Dešťové odpadní vody a odpadní vody z praní pískových filtrů budou akumulovány ve
stávající retenční jímce (stávající dešťová zdrž) o objemu 650 m3



Ostatní odpadní vody budou akumulovány v nové retenční jímce o objemu 50 m3
Předpokládaná teplota odpadní vody bude v rozsahu 10 – 30°C.

Odpadní vody budou obsahovat zvýšené koncentrace NL, CHSKCr, BSK5 a RAS. Veškeré
odpadní vody budou recyklovány zpět do výrobního procesu Energobloku.
Odpadní vody v množství cca 10 m3/h (max. množství odpadní vody – po odpočtu koncentrátů
z RO a vod z neutralizace) budou upravovány následovně:
1. Z obou retenčních jímek budou odpadní vody čerpány a směšovány v daném poměru dle
vodivosti (zajištění vodivosti v rozsahu, který výrazně nekolísá) pomocí 2 + 2 ks čerpadel přes
2 ks (1 + 1) stávajících pískových filtrů. Tyto filtry budou nově automatizovány (instalace
nových elektroarmatur a měření). Na filtru budou odstraněny hrubé nečistoty. Před filtry bude
dávkován koagulant. Praní filtrů bude prováděno vlastní odpadní vodou z retenční jímky,
odpadní vody budou odváděny zpět na vstup do retenční jímky. Jímka má takovou kapacitu,
že nerozpuštěné látky mohou být v jímce usazovány a čištění jímky se bude provádět 1-2 x
ročně, např. pomocí sacího bagru.
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2. Filtrovaná voda bude vedena na ultrafiltraci, protože následná technologie reverzní osmózy
má vysoké požadavky na čistotu vstupní vody. Ultrafiltrace z vody dokonale odstraní zbytky
suspendovaných látek. Výkonově bude ultrafiltrace dimenzována na cca 12 m3/h. Filtrovaná
voda bude akumulována ve 2 ks stávajících nádrží nádrži o objemu 2 x 10 m3. Tak jako
pískové filtry, bude i ultrafiltrace prána, ale již filtrovanou vodou. Odpadní vody budou
odváděny do retenční jímky.
3. Filtrovaná voda bude vedena na 2 ks stávajících bloků reverzní osmózy v CHÚV, kde dojde
k odsolení při výtěžnosti cca 75%. Zde bude zpracována veškerá odpadní voda. Protože
odpadní vody je více, než by bylo možno využít při přípravě vody pro parní kotel, přebytek
bude odváděn do chladícího okruhu pomocí 1 ks stávajícího čerpadla. Ve výtlaku čerpadla
bude permeát směšován s filtrovanou odpadní vodou tak, aby výsledná vodivost byla max.
250 µS/cm. Vodivost bude odpovídat vodivosti pitné vody a bude ji možno znovu využít
v technologii energobloku.
4. Koncentrát z reverzní osmózy (cca 1,8 – 3 m3/h) bude akumulován v nádrži o objemu 5 m3 a
čerpán na technologii elektrodialýzy, kde bude dále zahušťován. Předpokládáme, že výtěžek
z této technologie bude následující:
a. 80% z množství vstupní vody, tj. 1,44 – 2,4 m3/h
b. Odsolení cca 80%, tj. výstupní vodivost cca 400 – 500 µS/cm
Odsolená voda bude odváděna do nádrží filtrované vody.
5. Zbytkový proud koncentrátu, tj. 0,36 – 0,6 m3/h z elektrodialýzy bude odváděn do stávajících
zásobníků (10x 1 m3) a čerpán stávajícím čerpadlem do hospodářství strusky a popela.
V současné době se do strusky a popela měsíčně zpracuje cca 220 m3 vody, tj. 0,3 m3/h.
Celková produkce zasolených odpadních vod bude činit:
a. Neutralizace 0,06 m3/h
b. Recyklace odpadní vody 0,36 – 0,6 m3/h
Celkové množství zasolených odpadních vod bude činit 0,42 – 0,66 m3/h. Využito bude
v mokrém vynašeči roštové škváry a popele a dále vlhčení popílku z elektroodlučovačů.
Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že lze recyklovat odpadní vody zpět do technologie
Energobloku. Recyklovaná odpadní voda bude mít obdobnou vodivost, jako má využívaná pitná voda.
Celý proces využívání odpadních vod je založen na vodivosti jednotlivých proudů:
vodní proud
odluh kotlů
dešťová voda
odluh CHCO
koncentrát z RO
Koncentrát z ED
diluát z ED

Předpokládaná vodivost
µS/cm
30
30
800
1800 – 2000
9000 – 10000
400 – 500

vodní proud
filtrát za UF + diluát z ED
voda do CHCO
odpadní prací voda z PF
odpadní voda ze sušení štěpky
jiná odpadní voda

Předpokládaná
vodivost µS/cm
400 – 500
250
260
1400
260

Záměr je připracován ve spolupráci s firmou MICo engineering s r.o., která si v rámci přípravy
zjistila všechna potřebná provozní data, včetně vlastních měření a bude vlastní realizaci zajištovat.
Schéma nakládání s vodami v budoucím stavu je uvedeno na následující stránce:
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Nakládání s vodami - budoucí stav:
zdroj vody

sociální účely

technologické
účely

jímka surové
vody 23 m3

ošetření UV

pískový
filtr 2 ks

5 % roztok
siřičitan sodný

lampou
roztok antiscalantu
PC 391T

oplachy
zařízení a jiné
úprava
kondenzátu

ČOV

splašková voda

reverzní
osmóza

odpěňovací
věž

CEDI
koncentrát
permeát

pískový filtr
katexový filtr

nádrž 5 m3

eluce 5 % HCl,
4 % NaOH

EDR

2 ks směsné
ionexové filtry

eluát

tepelný
odplyňovač 110 oC

tepelná
úprava

neutralizační
jímka 20 m3

HCl nebo
NaOH

vody
nádrž 2 x 10 m3

nádrž napájecí
voda

roztok fosforečnan sodný, roztok amoniak, Eliminox
kotel K3

pára

turbogenerátor

pára

kondenzátor

nádrž 10 m3
popeloviny
skrápění

odluh
kotel K4

odluh
stávající jímky č. 5 a 6

vratný kondenzát

nádrž vratný
kondenzát

UF
boční filtrace

chladící věže

jímka
50 m3

odluh
odpar

inhibitor koroze, polymerní stabilizátor, oxidační biocid
dešťové vody

kondenzát
sušení
štěpka

dešťový
oddělovač

část průmyslové zóny
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Chemikálie a přípravky uvedené v kapitole B.II.3, z části v procesu zreagují, z části se stávají
součástí provozních vod a v konečné fázi se stávají součástí pevného produktu spalovacího procesu škvára, struska a popílek.
Srážkové vody:
Srážkové vody jsou shromažďovány v dešťové zdrži o objemu 650 m3. Jedná se o historický
objekt, který byl vybudován pro příslušné povodí průmyslové zóny Domoradice.
Pokud uvažujeme zastavěné plochy areálu 1,413 ha s koeficientem odtoku 0,95, a dále že 2/3
zpevněných ploch z 1,12 ha areálu s koeficientem odtoku 0,7 je odváděno při průměrné roční výšce
srážek 664 mm, pak množství vod do dešťové zdrže z areálu činí 12 400 m3/rok.
Vzhledem k tomu, že do dešťové zdrže jsou přiváděny další vody z průmyslové zóny, lze
množství vod využitelných v provozu – 12 000 m3/rok - považovat za minimální a to i z hlediska
meziročního kolísání srážek.
Přívalové vody:
Pro výpočet bylo použito náhradních intenzit deště podle Němce pro srážkoměrnou stanici
České Budějovice (údaj z bližší stanice k lokalitě není k dispozici):
i = HS/t = (a.logt + b).Nn/t
kde

i - náhradní intenzita deště (mm/min)
HS - dešťový úhrn (mm)
t - doba deště (min.)
N - počet let, za který se intenzita deště v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí
jednou
a, b, n - parametry pro hodnocenou lokalitu

lokalita
České Budějovice

a
10,3

b
0,6

n
0,22

Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny v následující
tabulce.

2

1

0,5

0,5

1

2

109,2

127,1

148,1

periodicita
0,33
0,2
0,1
0,067
0,05
pravděpodobnost opakování deště
3
5
10
15
20
l/ha.s
161,9
181,2
211,0
230,7
245,8

133,27

m3/ha - 15 min.
163,04 189,90 207,61

98,24

114,42

145,71

221,18

0,04

0,02

0,01

25

50

100

258,1

300,6

350,2

232,31

270,58

315,15

S ohledem na skutečnost, že do dešťové zdrže jsou přiváděny další vody z průmyslové zóny
lze předpokládat, že minimálně 1 - 2 x ročně se vyskytne takové množství přívalových vod, že by bylo
nutno tyto vody vypouštět z dešťové zdrže. V záměru se však počítá s využitím retenční zdrže jako
technologické pro vody. Z toho důvodu je součástí záměru realizace dešťového odlučovače, jehož
účelem, v případě přívalových vod, bude vypouštět dešťové vody mimo dešťovou zdrž do bezejmenné
vodoteče. Na odtoku bude instalováno čidlo umožňující registrovat dobu tohoto mimořádného
vypouštění.
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B.III.3. Odpady
Realizace záměru
Realizace záměru nepředstavuje zvláštní nároky na vznik odpadů - za nakládání s odpady
vzniklými při realizaci odpovídá firma provádějící tyto práce.
K většímu objemu prací dojde při případné realizaci nové přístupové komunikace od Přísečné.
Se skrývkou bude nakládáno ve smyslu rozhodnutí příslušného orgánu ochrany ZPF, s ostatní
skrývkou dle platných legislativních předpisů (zejména 294/2005 Sb. v platném znění).

Provoz záměru
Nakládání s odpady, příp. vznik odpadů se realizací záměru nemění. Přehled vznikajících
odpadů je uveden v následující tabulce:
Katalogové Název odpadu
číslo

Produkce
2015

13 02 06*
16 02 14
17 04 05
17 06 04
19 08 05

Majoritní odpady
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod
číslem 10 01 04)
Popílek ze spalování uhlí
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin (jen v případě
kotle K3)
Ostatní
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Železo a ocel
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Kaly z čištění komunálních odpadních vod

20 01 02
20 01 39
20 03 01

Sklo
Plasty
Směsný komunální odpad

10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 05

13 01 10*
15 01 06
15 02 02*

8 844,86

2,98

28,36
8,14

1,6878

* odpady kategorie N dle katalogu odpadů 93/2016 Sb.
Provozovatel disponuje certifikací pro použití škváry jako posypového materiálu - Výzkumný
ústav pro hnědé uhlí - Zkušebna - certifikát C - 009/14, označení produktu CART-Š2 (zdrsňující
posypový materiál pro posyp pozemních komunikací - silnic II. a III. třídy dle § 5, odst. (2) a
účelových komunikací dle §7, odst. (1) zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu
zimní údržby a zmírňování závad při sjízdnosti). Zároveň disponuje provozovatel registrací hnojiva
„CarthamPop, hnojivo z rostlinného popele“ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, č.
rozhodnutí o registraci 4242).
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Průběžná provozní evidence odpadů jak za provozovnu CARTHAMUS v Přísečné, tak za
provoz KOMAXO BIOENERGO s.r.o. je vedena a ve stanovených termínech předávána.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv,
olejů a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách
a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního
prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*

17 09 03*

19 13 01*

název odpadu

pravděpodobný způsob
nakládání
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
odstranění oprávněnou firmou
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových odstranění oprávněnou firmou
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
odstranění oprávněnou firmou
stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné odstranění oprávněnou firmou
látky

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů nakládání s
odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností provozovatele.
Oznamovatel v současnosti provozuje provozovnu Přísečná bez jakýchkoliv problémů na úseku
odpadového hospodářství.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Realizace záměru
Převážná většina technologických zařízení provozovny je umístěna v zastřešených,
obezděných objektech.
Většina stavebních úprav spojených se záměrem již proběhla – z významnějších akcí zbývá
realizace nové retenční jímky vod 50 m3, a realizace nové přístupové komunikace pro související
nákladní automobilovou dopravu od Přísečné. Veškeré tyto práce budou prováděny v pracovní dny,
v denní dobu s dodržování hygienických limitů akustické zátěže dle nařízení vlády 272/2011 Sb.
v platném znění.

Provoz záměru
Stávající akustické zátěže z provozovny se realizací záměru významně nemění. Opatření
k nakládání se štěpkou - přemístění převážné části činnosti do skladové haly - povede k snížení
akustické zátěže v okolí.
Původně předpokládaná realizace protihlukových opatření u chladících jednotek nebude
realizována z důvodu přesunu těchto chladících jednotek do nové lokality.
Změna akustické situace realizací záměru bude prověřena měřením do jednoho měsíce po
uvedení do provozu chladících jednotek v nové lokalitě. Případné zjištěné nedostatky v plnění
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platných hygienických limitů v denní i noční době budou řešeny následnými opatřeními, která jsou
technicky dostupná.
Pokud se týká nové přístupové komunikace od Přísečné, byla v rámci dokumentace
zpracována akustická studie (příloha č. 3).

Vibrace
Vlastní technologie - spalovací zdroje a nakládání s biomasou - ani po změně není zdrojem
vibrací, přenášených na okolí.

Záření
Předmětem záměru nejsou materiály (paliva a ostatní) s obsahem přírodních nebo umělých
radionuklidů nad přirozený obsah v těchto materiálech.
V provozu nejsou provozovány otevřené generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ani
zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem
nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 291/2015 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí.
Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené
uvedeným nařízení vlády 291/2015 Sb.

Zápach
Problematika pachových látek, souvisejících se záměrem, je řešena v kapitole B.III.1.

Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Doplňující údaje
Realizace záměru neznamená významné terénní změny ani zásah do krajiny. Stávající
dominanta území – komín 110 m se nemění.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov, na katastrálním území
Přísečná, severozápadně od obce Přísečná. Areál CARTHAMUS Přísečná je situovaný
severovýchodně v průmyslové zóně Domoradice a severozápadně od komunikace I/39.
Geografické souřadnice zájmové lokality (uvedena poloha komína 110 m):
x: 767894,0
y: 1180123
z: 548,7
Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko

1:50 000, list 32-24
1:10 000, list 32-24-01

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Český Krumlov 7-0 a 6-0.

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
Prvky ÚSES v širším okolí provozovny CARTHAMUS Přísečná jsou uvedeny v následující
tabulce:
prvek ÚSES
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biocentrum
biocentrum
biocentrum
biocentrum
biocentrum
biocentrum

význam
název
nadregionální NRBK K 174 Vltavská niva
– Dívčí Kámen Vltava
nadregionální NRBK 50 Dívčí kámen Kleť, Bulový
nadregionální NBC 51 Kleť - Bulový
regionální
Chabičovské stráně
lokální
Pod strání u rozsypu
lokální
Pod Matouškovic
lokální
Pod vyhlídkou
lokální
Hradiště
regionální
RBC 580 Přísečná
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funkčnost
funkční

poznámka
mimo zájmové území

funkční

v ochranném pásmu
biokoridoru
mimo zájmové území
mimo zájmové území
mimo zájmové území
mimo zájmové území
mimo zájmové území
mimo zájmové území
mimo zájmové území

funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
funkční
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Umístění prvků nadregionálních biocenter vzhledem k provozovně CARTHAMUS Přísečná je
znázorněno na následující situaci.

Lokalizace ochranného pásma nadregionálního biokoridoru RBK 50 Dívčí kámen - Kleť,
Bulový - je uvedena na následující situaci:
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C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné
krajinné prvky
Zvláště chráněná území a přírodní parky
CHKO
Provozovna CARTHAMUS Přísečná se nachází v jižním okraji velkoplošně chráněného
území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les a spadá do III. zóny ochrany CHKO.
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena Vyhláškou Ministerstva kultury ČSR
č. 197/89 Sb. ze dne 8. 12. 1989 a zaujímá plochu 212,35 km2. Metody a způsoby ochrany a využívání
krajiny a jejích přírodních zdrojů jsou diferencovány podle rozdělení oblasti do třech zón vymezených
s ohledem na přírodní hodnoty.
Situace provozovny CARTHAMUS v Přísečné vůči CHKO Blanský les je zřejmá
z následující situace.

Maloplošně chráněná území
V širším okolí tepelného zdroje se nachází maloplošné chráněné území Národní přírodní
rezervace (NPR) Vyšenské kopce, a to cca 3 km jihozápadně.
Přírodní parky
Přírodní parky se v okolí areálu nenacházejí.

Natura 2000
V blízkosti areálu tepelného zdroje se rozkládá Evropsky významná lokalita (EVL) Blanský
les CZ0314124, je ode dne 15. 4. 2005 (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.), která se částečně překrývá s
CHKO Blanský les. Nařízením vlády 318/2013 Sb. v platném znění - 207/2016 Sb. se vymezení
předmětné EVL nemění. Vlastní areál provozovny CARTHAMUS v Přísečné se nachází mimo toto
chráněné území. Navrhovaná nová přístupová komunikace (která více méně kopíruje historickou polní
cestu) se nachází v předmětné EVL.
Součástí EVL Blanský les je PP Vltava u Blanského lesa.
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Téměř celé území CHKO Blanský les je ode dne 15. 4. 2005 (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.)
zařazeno do národního seznamu lokalit Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Blanský les
(CZ0314124).
K zařazení Blanského lesa mezi evropsky významné lokality (EVL) přispěl významný výskyt
chráněných druhů - hořečku českého (Gentianella praecox subsp. bohemica)*, přástevníka
kostivalového (Callimorpha quadripunctaria)*, vranky obecné (Cottus gobio), mihule potoční
(Lampetra planeri), vrkoče útlého (Vertigo angustior), netopýra velkého (Myotis myotis) a zvláště
rysa ostrovida (Lynx lynx).
* Hvězdičkou jsou označeny tzv. prioritní druhy, tzn. druhy ohrožené v Evropské unii a druhy, kterým je
věnována zvláštní pozornost.

Evropsky významné druhy:
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)
rys ostrovid (Lynx lynx)
střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*
vranka obecná (Cottus gobio)
Kódy a názvy typů evropských stanovišť
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v
kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
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7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
* prioritní typ evropského stanoviště
Nejzachovalejší a nejcennější částí lokality Blanský les jsou listnaté a smíšené přírodě blízké
lesní porosty (květnaté a acidofilní bučiny) v masívu Kleti, Vysoké Běty, Buglaty a vrchu Bulový
(nejcennější porosty jsou dnes součástí MZCHÚ). Mezi zachovalé lesní porosty lze řadit reliktní
hadcové bory a lesostepní bory na vápencích, popř. suťové lesy soustředěné na kaňon řeky Vltavy, její
přítoky a skalní rozpady. Významná je vegetace hostící řadu hájových a světlomilných druhů rostlin
řazená k suchým acidofilní doubravám a hercynským dubohabřinám. K významné nelesní vegetaci
patří semixerotermní travinobylinná společenstva širokolistých a acidofilních suchých trávníků,
zvláště vyvinutá v NPR Vyšenské kopce a PP Kalamandra, kde hostí celou řadu ohrožených, vzácných
a významných druhů např. sasanku lesní (Anemone sylvestris), kruštík tmavočervený (Epipactis
atrorubens), zárazu bílou pravou (Orobanche alba subsp. alba). Charakteristickou vegetací skal kaňonu
Vltavy, mrazových srubů a skalních věží je štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin a ojedinělý
výskyt skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens). Další významnou vegetací jsou smilkové
trávníky, mezofilní luční společenstva a vegetace luk s vyšší (nebo kolísající) hladinou podzemní vody
(pcháčové, tužebníkové a bezkolencové louky.
V pozdně letním období vytváří výrazný aspekt makrofytní vegetace vodních toků v řece
Vltavě. Vyskytují se zde vzácné druhy vodních rostlin, např. rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus)
a stolístek střídavokvětý (Myriophyllum alterniflorum), jehož centrum výskytu je právě v jižních
Čechách.
Nepřehlédnutelným druhem EVL Blanský les je subendemit České kotliny hořeček český
(Gentianella bohemica). Zdejší populace čítá stovky jedinců.
Rozsáhlé lesní komplexy sousedící s nedalekou Šumavou jsou vhodným útočištěm rysa
ostrovida (Lynx lynx), ze kterého může pronikat na další lokality ve volné krajině.
Pro mihuli potoční (Lampetra planeri) je velmi významnou lokalitou Křemžský potok (od
Dobročkova po Cvrčkův mlýn nad obcí Brloh, říční km 15), pro vranku obecnou (Cottus gobio) je
nejvýznamnější úsek Chvalšinského potoka na území PP Meandry Chvalšinského potoka. PR
Dobročkovské hadce je významnou lokalitou vrkoče útlého (Vertigo angustior).
Lokality přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) ležící v rámci lokality
Blanský les (zejména Brloh, Dívčí kámen, Holubovské hadce, Vyšenské kopce) jsou vymezeny jako
místa jeho nejsilnějšího výskytu v horním Povltaví.
V oblasti se nacházejí dvě lokality (Brloh, Chvalšiny), které jsou sídlem regionálně
významných letních kolonií netopýra velkého (Myotis myotis).
Na území PP Provázková louka a Zámeckého parku Červený dvůr se vyskytují populace
motýlů: modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius).
Obě populace se jeví jako velmi perspektivní s možností šíření do okolí.
EVL Blanský les
Celková rozloha lokality:
Z toho prioritních naturových biotopů:
Z toho neprioritních naturových biotopů:

%
1.26
17.65
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EVL Blanský les
Z toho ostatních přírodních biotopů:
Z toho X biotopů:
Z toho nereklasifikovaných biotopů:

%
2.78
6.94
0

ha:
619.1245
1543.041

V Nařízení vlády 318/2013 Sb. v platném znění - 207/2016 Sb. uvedena plocha - 20348,7 ha

*)

Významné krajinné prvky, památné stromy
V okolí provozovny CARTHAMUS Přísečná se vyskytuje řada krajinných prvků „ze zákona“
– jedná se např. o lesní porosty severně od provozovny, vodoteč poblíž provozovny atd. Realizací
záměru nedochází k zásahu.
Nejbližší registrovaný památný strom - Zlatá Koruna, Český Krumlov - Nádražní Předměstí.

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obec Přísečná
Archeologický výzkum prováděný v letech 1990 a 1999 potvrdil existenci osídlení zdejšího
území již v pravěku, a to v halštatsko – laténském období.
Osada jako taková zde existovala již před založením cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně v
roce 1263. První písemná zmínka o Přísečné pochází cca z roku 1400, kdy byla zmíněna jako součást
rájovské rychty patřící do zlatokorunského panství. Přísečná patřila zlatokorunskému klášteru i po
husitských válkách, kdy si většinu ostatního klášterního majetku přivlastnili Rožmberkové. Tuto
historii dosvědčují dodnes zachovalé zbytky hospodářského dvora kláštera – čp. 1, jehož obytné
místnosti jsou z 18. století jsou zdobeny hospodářskými výjevy a později i rokokovými prvky.
Příslušnost obce k rájovské rychtě je doložena také v 16. století. Od první poloviny 17. století
do poloviny 18. století je doložena rychta v Přísečné. Po zrušení zlatokorunského kláštera v roce 1785
se Přísečná stala součástí schwarzenberského panství Český Krumlov a samosprávnou obcí se stala až
v roce 1848. Pod její správu patřily osady Domoradice, Plešovice a Srnín. V roce 1924 byla na základě
výnosu Okresní politické správy v Českém Krumlově od obce odloučena osada Plešovice. Pod správu
obce Přísečná patřily dále osady Domoradice a Srnín. V roce 1931 povolil Zemský úřad v Praze
odloučení osady Srnín. K obci Přísečná patřila nadále osada Domoradice.
V roce 1939 Přísečná i s osadou Domoradice připadla pod správu Okresního úřadu v Českém
Krumlově. V březnu 1943 byly obce Přísečná a Srnín opět sloučeny v jednu společnou obec.
Úřadovna obecního úřadu byla zřízena v Domoradicích. V roce 1945 byl v Domoradicích ustaven
národní výbor společný pro obce Přísečná a Srnín. Od roku 1980 je již obec samostatnou obcí
v nezměněné podobě do současnosti.
Obec Přísečná se nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les 20 km jižně od Českých
Budějovic a je poslední obcí před vstupem do historicky cenného města Český Krumlov patřící do
Českého dědictví UNESCO.
Obec Přísečná je typickou bývalou zemědělskou vesnicí, což je dokladováno řadou
zemědělských usedlostí, jež dodnes lemují místní náves, jejíž součástí je i park založený na přelomu
19. a 20. století. Zemědělské usedlosti jsou doplněny obytnými domy postavenými jak zpočátku
minulého století, tak i v současné době. Na katastru obce se nachází provoz fm. CARTHAMUS. Ve
všech materiálech je provoz uváděn se zdánlivou lokalizací v Domoradicích, ve skutečnosti až na část
vlečky se celý nachází na katastru obce Přísečná. Z průmyslové zóny Domoradice do katastru obce
Přísečná ještě náleží část provozovny LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Územím obce prochází železniční trať České Budějovice - Černý Kříž - Volary/Nové Údolí a
silnice I/39 (v přípravě přeložka mimo obytnou část obce).
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Jihovýchodně od obce Přísečná cca 1 km - Sedm špicí - skupina rulových skal. Skály se
vypínají nad levým břehem Vltavy v místě, kde řeka vytváří zaklesnutý meandr. Sedm Špicí
představuje lezeckou oblast. Nejvíce lezeckých cest je na Sedmém špicu. Lezecké cesty vedou po
lištách a oblinách, jsou osazeny kruhy a nýty, délka cest je od 10 do 30 metrů.
Územní plán obce je z roku 2004 (změny v roce 2010 a 2011). V současnosti je připravován
nový územní plán.
Domoradice
Domoradice (německy Dumrowitz) je část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov.
Nachází se na severovýchodě Českého Krumlova. Prochází tudy železniční trať České Budějovice Černý Kříž - Volary/Nové Údolí a silnice I/39. Je zde evidováno 188 adres (2009). Trvale zde žije
2705 obyvatel (2001). Katastrální výměra Přísečná - Domoradice 1,56 km².
V Domoradicích se nachází rozsáhlá průmyslová zóna, jejíž základ byl založen vybudováním
podniku Jitka začátkem padesátých let minulého století.
Při kruhové křižovatce I/39 a ulice Tovární je nákupní zóna.
Územní plán Domoradic je součástí územního plánu Města Český Krumlov.
Kulturní památky
Dále je uveden výpis z evidence kulturních památek v Liberci - k. ú. Přísečná a Domoradice
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem památkové
ochrany.
číslo rejstříku

památka

č.p.

umístění - popis

1

Venkovská usedlost se nachází v severozápadním rohu
návsi. Je uzavřeného typu a budovy jsou obestavěny
kolem velkého čtvercového dvora. Usedlost je doložena
již v 18. století.

Přísečná
venkovská usedlost
31885/3-1387
U Filků
Domoradice
U Zděná omítaná výklenková kaple z poloviny 18. století
kaplička Nejsvětější Trojice je dnes včleněna svou hmotou do domu čp. 12. Nachází
18216/3-1388
Trojice
se v ulici U Trojice a nedaleko stával dnes nezvěstný
kamenný mezník.
Technické památky
V zájmovém území a jeho okolí nejsou vedeny žádné technické památky v Elektronické
databázi technických památek České republiky.
Území s archeologickými nálezy
Co se týká území s archeologickými nálezy (ÚAN), leží areál provozovny CARTHAMUS
Přísečná v ÚAN III (území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být
osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
jde o veškeré ostatní území státu mimo UAN I, II a IV.). V okolí areálu se dále nachází lokální
naleziště patřící do ÚAN I (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů) a ÚAN II (území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě;
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%). Dle Státního archeologického seznamu
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je v širším zájmovém území registrována významná archeologická lokalita - Staré Dobrkovice
západně od záměru. Lokalizace ÚAN I a II z následující situace.

kategorie
I

poř.č.SAS
32-23-10/1

I

32-24-01/1

II
II
II

32-24-01/9
32-24-01/6
32-24-01/8

Název UAN
katastrální území
Město, hrad a zámek Český Krumlov, Kladné-Dobrkovice, Vyšný,
Český Krumlov
Přísečná-Domoradice, Slupenec, Přísečná,
Spolí-Nové Spolí,
"Hradiště", "Dlouhé
Přísečná
hradiště"
Srnín
Srnín
Přísečná
Přísečná
Přísečná-Domoradice
Přísečná-Domoradice

C.1.4. Území hustě zalidněná
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 podle databáze Českého statistického úřadu:
Česká republika
Jihočeský kraj
Okres Český Krumlov
Obec Přísečná

počet obyvatel
10 565 284
637 292
61 155
198

výměra katastru km2
78 866
10 056
1 615,03
6,26

Zájmové území patří mezi málo zalidněné.
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počet obyvatel/km2
133,97
63,37
37,87
31,63
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Vývoj počtu obyvatel obce Přís
500

450

400

350

300

V roce 1972 změna správního členění - 42 obyvatel do obce Český Krumlov (545392)
V roce 1990 změna správního členění - oddělení ze správního území Srnín (536245) - (-196)

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Staré ekologické zátěže
V zájmovém území se dle SEKM nevyskytují. Na katastru obce Přísečná se rovněž
nevyskytují.
Nejbližší evidovaná stará ekologická zátěž v LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
V zájmovém území se nenacházejí extrémní poměry – svahové nestability, zvýšená seismicita
apod. Z hlediska kvality ovzduší se nejedná o území zatěžované nad míru únosného zatížení.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v
dotčeném území
C.2.1. Ovzduší a klima
Klimatické podmínky
Dle zařazení do klimatologických regionů dle Quitta spadá posuzované území do oblasti mírně
teplé - MT5.
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 140 - 160
Počet dnů se srážkami nad 1 mm 110-120
Počet mrazových dnů 130 – 140
Počet ledových dnů 40 – 50
Průměrná teplota v lednu - 4 až - 5°C
Průměrná teplota v dubnu 6 - 7°C
Průměrná teplota v červenci 16 - 17°C
Průměrná teplota v říjnu 6 – 7°C
Úhrn srážek za vegetační období 350 – 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období 250 - 300 mm
Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet dnů jasných 40 - 50
Počet dnů s mlhou 40 – 50
Nejbližší měřící stanice – Český Krumlov – Přísečná, ID C2CKRU01, typ stanice AKS2, nad.
výška stanice 554 m n.m.
Dlouhodobá průměrná roční teplota pro měřící stanici Český Krumlov pro měřící, stanici
Český Krumlov - 1961-1990 – 6,9 °C
Dlouhodobá průměrná roční výška srážek pro měřící stanici Český Krumlov - 1961-1990 623 mm/rok.
Podle portálu ČHMÚ výška srážek v posledních letech v Jihočeském kraji ve srovnání
s dlouhodobým průměrem 1961-1990:
% průměru 1961-1990

2015
103

2014
103

2013
115

2012
116

Pozvolný nárůst srážek lze vysledovat i v jiných regionech.
Pro zájmové území lze počítat s průměrnými ročními srážkami 665 mm.
Větrná růžice zpracovaná ČHMÚ pro období 2011- 2015:
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2011
97

průměr
106,8
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Kvalita ovzduší
Měřící stanice kvality ovzduší (imisí) v okrese Český Krumlov nejsou.
Dřívější měřící stanice v okrese Český Krumlov ukončily činnost
CJAR Jaronín - ukončeno 2004
CKUK Kuklov - ukončeno 2004
Měřící stanice kvality ovzduší v okrese České Budějovice aktivní:
CCBA Č. Budějovice - Antala Staška – ČHMÚ od 2004
CCBT Čes. Budějovice-Třešňovka – ZÚ od roku 1994
CCBD České Budějovice - ČHMÚ od 1994
CHVO Hojná Voda - ČHMÚ od 1994
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Posuzovaný záměr dle stávající legislativy představuje vyjmenovaný stacionární zdroj
znečišťování ovzduší. Registrované stacionární zdroje znečišťování ovzduší (dle přílohy č. 2 zákona
201/2012 Sb.) v okolí záměru podle databáze ČHMÚ:
Zdroj – vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 21 znečišťující látka
zákona 201/2012 Sb.
Schwan
9.3. Jiné tiskařské činnosti s projektovanou organické
látky
Cosmetics CR, spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok vyjádřené
jako
s.r.o. - Závod 0
TOC
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně
kataforetického nanášení, nespadají-li pod
těkavé organické
činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14.,
látky (VOC)
s projektovanou
spotřebou
organických
rozpouštědel od 0,6 t/rok
9.9. Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
FRONIUS ČR
organické
látky
s.r.o. - výrobní 11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma vyjádřené
jako
závod
Český spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž TOC
roční emise překračují hodnoty uvedené v
Krumlov
těkavé organické
bodech 11.1. až 11.9.
látky (VOC)
Schwan
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém
tuhé
znečišťující
Cosmetics CR, jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5
látky
s.r.o. - Závod A MW včetně
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích
motorech o celkovém jmenovitém tepelném oxidy dusíku
příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
7.7. Průmyslové zpracování dřeva, vyjma
výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě oxid uhelnatý
materiálu větší než 150 m3 včetně
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně
kataforetického nanášení, nespadají-li pod organické
látky
činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s vyjádřené
jako
projektovanou
spotřebou
organických TOC
rozpouštědel od 0,6 t/rok
9.9. Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou těkavé organické
spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok látky (VOC)
LIRA, obrazové 1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém
tuhé
znečišťující
lišty a rámy, a.s. jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5
látky
MW včetně
7.7. Průmyslové zpracování dřeva, vyjma
výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě oxidy dusíku
materiálu větší než 150 m3 včetně
oxid uhelnatý
9.9. Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok těkavé organické
látky (VOC)
GRASS
tuhé
znečišťující
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém látky
CZECH s.r.o.
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5
oxid siřičitý
MW včetně
oxidy dusíku
provozovatel
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emise
2014 (t)
0,351

1,572

4,657
6,148
0,042

0,027

0,008

1,309

2,560
0,148

0,490
9,000
1,410
0,001
0,000
0,022
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Zdroj – vyjmenovaný zdroj dle přílohy č. 21 znečišťující látka
zákona 201/2012 Sb.
oxid uhelnatý
4.12.a.
Povrchová
úpravu
kovů
a
plastů
a
jiných
Zambelli
tuhé
znečišťující
technik, spol. s nekovových předmětů a jejich zpracování
látky
s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez
r. o.
organické
látky
použití lázní
vyjádřené
jako
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně
TOC
kataforetického nanášení, nespadají-li pod
těkavé organické
činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14.,
látky (VOC)
s projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel od 0,6 t/rok
LINDE
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém
tuhé
znečišťující
POHONY s.r.o. jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5
látky
MW včetně
4.13. Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a
oxidy dusíku
plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší
než 100 kW
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně
oxid uhelnatý
kataforetického nanášení, nespadají-li pod
organické
látky
činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s
vyjádřené
jako
projektovanou spotřebou organických
TOC
rozpouštědel od 0,6 t/rok
těkavé organické
látky (VOC)
Tesco Stores
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích
ČR a.s. - HM
motorech o celkovém jmenovitém tepelném
Český Krumlov příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
provozovatel

emise
2014 (t)
0,001
0,003
0,089

0,210

0,001

0,217

0,054
3,655

6,301

Významným zdrojem znečišťování ovzduší je i silnice I/39 a lokální topeniště.
Dle přílohy č. 15 vyhlášky 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění
v rozptylových studiích vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy
obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za
předchozích 5 kalendářních let, které mají stanovený roční imisní limit. Mapy zveřejňuje ministerstvo
životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ).
Údaje o klouzavém průměru koncentrací za předchozích 5 kalendářních let (2011 - 2015)
v širším zájmovém území jsou uvedeny v následující tabulce:
znečišťující látka - průměrování

limit dle přílohy č. 1
hodnoty
k zákonu 201/2012 Sb. odečtené z map

PM10 - roční průměrná koncentrace
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace
v kalendářním roce
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v
kalendářním roce
NO2 - roční průměrná koncentrace
benzen - roční průměrná koncentrace
benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace
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g/m3
40
50

g/m3
13,0 – 19,2
23,4 – 33,1

25*)
125

10,8 – 15,8
13,4 – 15,4

40
5
ng/m3
1

7,5 – 11,0
0,6 – 0,9
ng/m3
0,18 – 0,73
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*) od roku 2020 limit 20 g/m3

Toto je dokumentováno na následujících situacích (situování záměru vyznačeno červeným
bodem):

PM10 - roční průměr (µg/m3)

PM10 36. - nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3)

PM2,5 - roční průměr (µg/m3)

SO2 - 4. nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3)
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NO2 - roční průměr (µg/m3)

benzen - roční průměr (µg/m3)

benzo(a)pyren - roční průměr (ng/m3)

Vývoj pětiletých koncentrací ve čtverci 1 x 1 km 451411, kde se nachází provozovna
CARTHAMUS Přísečná.
znečišťující látka - průměrování

20072011

20082012

PM10 - roční průměrná koncentrace
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace v kalendářním roce
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace v kalendářním roce
NO2 - roční průměrná koncentrace

17,4
27,9
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20102014

20112015

17,0
29,0

20092013
µg/m3
18,3
31,5

17,9
31,0

17,1
29,8

14,3
12,6

14,1
15,0

15,0
16,1

14,4
16,5

13,7
15,2

8,3

9,7

11,2

11,1

10,8
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znečišťující látka - průměrování

20072011

20082012

benzen - roční průměrná koncentrace

0,6

0,7

benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

0,77

0,72

20092013
µg/m3
0,8
ng/m3
0,78

20102014

20112015

0,8

0,9

0,67

0,49

Z uvedeného je zřejmé, že kvalita ovzduší v předmětné lokalitě vykazuje stabilní kvalitu
ovzduší - s výjimkou benzenu - kde lze zaznamenat vzrůst imisní zátěže, a benzo(a)pyrenu, kde lze
zaznamenat pokles imisní zátěže.
Vývoj pětiletých koncentrací ve čtverci 1 x 1 km, kde se nachází Granátník – II. zóna CHKO
Blanský les svědčí o víceméně stabilní imisní situaci bez významných výkyvů:
znečišťující látka - průměrování

20072011

20082012

PM10 - roční průměrná koncentrace
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace v kalendářním roce
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace v kalendářním roce
NO2 - roční průměrná koncentrace
benzen - roční průměrná koncentrace

11,4
21,2

benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

20102014

20112015

11,7
21,2

20092013
µg/m3
12,7
23,3

12,3
22,4

12,1
21,9

10,5
9,4

10,3
13,0

10,9
14,3

10,7
14,7

10,2
13,3

6,2
0,5

6,9
0,6

7,4
0,6

6,9
0,5

0,25

0,28

7,7
0,6
ng/m3
0,3

0,26

0,15

C.2.2. Voda
Areál fm. CARTHAMUS v Přísečné se nachází v povodí Vltavy číslo hydrologického pořadí
1-06 –01, v dílčím povodí 1-06 –01-186, povodí bezejmenné vodoteče (drobný vodní tok - ID VT
10270680 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava), tekoucí cca od dešťové zdrže
s ústím do Vltavy na cca ř. km 275,5.
Areál CARTHAMUS v Přísečné z hlediska povrchových vod náleží do: Útvaru povrchových
vod ID: HVL_0210 Vltava od Polečnice po tok Malše
Poblíž bezejmenné vodoteče je v současnosti budována ČOV obce Přísečná - jihovýchodně
od obce.
Vodoteč nemá v zájmovém území přirozený tok. Jak vyplývá ze leteckého snímku z roku
1952 v kapitole C.2.6 již tehdy došlo k zatrubnění bezejmenné vodoteče pramenící v oblasti současné
firmy FRONIUS ČR s.r.o. v souvislosti s výstavbou podniku Jitka. V té době bezejmenná vodoteč
meandrovala v oblasti stávajícího areálu CARTHAMUS Přísečná. V následných letech došlo k další
výstavbě v průmyslové zóně a dalším úpravám bezejmenné vodoteče, která je zatrubněná až po
dešťovou zdrž v areálu CARTHAMUS Přísečná. Do zatrubnění jsou svedeny dešťové vody
jednotlivých provozů ve spádové oblasti průmyslové zóny, část je vedena až do dešťové zdrže v areálu
CARTHAMUS Přísečná.
Výřez vodohospodářské mapy HEIS je uveden na následující situaci:
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Podzemní vody
Podle přílohy č. 6 k vyhlášce MZe č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a
útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod se zájmové území nachází:
Číslo útvaru
podzemních
vod

Název útvaru podzemních
vod

Pozice útvaru
podzemních
vod

Příslušný
hydrogeologický
rajon

Název příslušného
hydrogeologického
rajonu

63102

Krystalinikum v povodí
Horní Vltavy a Úhlavy Vltava po soutok s tokem
Malše

základní

6310

Krystalinikum v
povodí Horní
Vltavy a Úhlavy
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Zájmové území neleží v Chráněné oblasti akumulace podzemních vod (CHOPAV).
Zájmové území náleží do ochranného pásma vodního zdroje – s.p. Jitka Český Krumlov (nyní
Schwan-STABILO ČR, s.r.o.) – rozhodnutí 1813/ŽP/90/Hč ze dne 28.5.1991 (OkÚ, Český Krumlov,
odbor životního prostředí). Vymezení ochranného pásma je na následující situaci:

Na základě povolení využíval CARTHAMUS v provozovně Přísečná podzemní vody z vrtů na
území provozovny. Tento odběr znamenal významné ovlivnění hladiny podzemních vod v okolí až po
úplnou ztrátu v některých odběrových profilech. Zvláště markantní byl pokles hladiny podzemní vody
ve vrtech HV-5, HV-4 a V1, přičemž odběr byl realizován z vrtů HV-5 a HV-4. Proto v dalším
období CARTHAMUS postupně snižoval odběr vody z vrtů, v současné době je již prakticky zastaven
a spotřeby vody je pokryta dodávkami vody z veřejné sítě.
V důsledku toho došlo k zpětnému nárůstu hladin podzemních vod, jak vyplývá
z následujících grafů (monitoringu podzemních vod).
Monitorované profily:
HV-4

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

Std.1

HV-5

Carthamus
s.r.o.
Přísečná 68

Schwan
Stabilo ČR
s.r.o.

Cibulka
Vít,Přísečná
56

Vítek Milan,
Přísečná 54

Schwarz
Miroslav,
Přísečná 66

Štindlová
Marie
Přísečná 53

Martan
František
Přísečná 37

Carthamus
s.r.o.
Přísečná 68
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35

15,35

10,9

2,20

81,0

hloubka (m)
22,0
17,55
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hladina čerpáním dle
Daňka*)
výsledky monitoringu
3. 4. 2013
4. 4. 2013
30. 12. 2013
26. 4. 2017
minimální hladina za
dobu sledování
maximální hladina za
dobu sledování
rozdíl max a min hladiny
za dobu sledování

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

HV-4
12,92

V-1
4,3

13,48

V-2
6,21

V-3
5,92

9,93

9,38

8,38

V-4
8,02

V-5
5,63

Std.1
0,65

8,18

0,62

HV-5
10,6

14,84

15,32

9,97

9,60

9,15

12,56

8,06

0,70

26,10
15,85

29,4

21,27

15,35

14,29

17,55

10,9

0,82

53,73

13,48

8,38

9,53

9,15

12,48

7,98

0,6

15,85

15,92

12,89

5,82

5,14

5,07

2,92

0,22

37,88

*) Přísečná Carthamus a.s., zdroj podzemní vody pro Energoblok, Hydroprůzkum s.r.o., České
Budějovice (Daněk 2012)
Studna 1 nebyla odběrem vody v areálu CARTHAMUS ovlivněna i vzhledem ke vzdálenosti
od areálu.

Je zřejmé, že povolený a využívaný odběr podzemních vod byl nad reálné možnosti
předmětného kolektoru podzemních vod. Ukončení, příp. výrazné omezení odběru vedlo
k praktickému obnovení původních hladin na začátku sledování, což svědčí o velmi dobré regenerační
vlastnosti.

C.2.3. Půda
Pro danou oblast jsou typickým půdním představitelem - kambizemě modální vyvinuté ze
zvětraliny hornin, v podloží půd se vyskytuje pestrá série moldanubika.
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Geomorfologické členění:
Provincie:
Česká Vysočina
Soustava:
Šumavská soustava
Podsoustava:
Šumavská hornatina
Celek:
Šumavské podhůří
Podcelek:
Českokrumlovská vrchovina
Okrsek – rozhraní:
1b-2e-e Rožmberská vrchovina
1b-2e-b Boletická vrchovina
Podle regionálního členění reliéfu ČR (T. Czudek 1972) náleží zájmové území do Šumavské
subprovincie, oblasti Šumavská hornatina, lokalita je situována do celku Šumavské podhůří, podcelku
Českokrumlovská vrchovina.
Horopisně náleží zájmové území k Jihočeské vysočině, její části Krumlovskému podhůří.
Severní části území u Českého Krumlova náležejí k Prachatické vrchovině, její části Chvalšické
kotlině.
Významnými výškovými body v zájmovém prostoru jsou severozápadně od zájmového území
Granátník (810 m n.m.), západně Liščí hora (789 m n.m.), severovýchodně Vršek (550 m n.m.).

Geologické podmínky
Zájmové území naleží k moldanubickému krystaliniku, jež tvoří jádro Českého masívu.
Největší rozšíření zde mají pararuly a migmatity, zastoupeny jsou i dvouslídné (svorové) pararuly a
svory - pestrá série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenců, erlanu,
kvarcitu, grafitu a amfibolitu). Jsou to pravděpodobně horniny staroproterozoického až archaického
stáří s předpaleozoickou metamorfózou. Horniny jsou na lokalitě pokryty především fluviálními
sedimenty řeky Vltavy. Terén je zde upraven různě mocnými vrstvami navážek.
Území, kterým protéká Vltava od Vyššího Brodu, až k Březí u Českých Budějovic je tvořeno
v prostoru Vyšší Brod – Rožmberk granitoidy centrálního moldanubického masívu. V prostoru
Rožmberk – Český Krumlov jsou uloženy kaplické svory moldanubického krystalinika. Od Českého
Krumlova dále na severovýchod až téměř k vyústění Vltavy do terciérní Českobudějovické pánve leží
horniny pestré série krystalinika. Horniny skalního podloží vystupují na den jen při úpatí údolních
svahů a místy na vrcholcích hřbetů a kopců. Většinou jsou skalní horniny překryty pleistocenními a
holocenními pokryvnými útvary.
Geologická mapa okolí zájmového území je uvedena na následující situaci.
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Legenda:
KENOZOIKUM
KVARTÉR

smíšený sediment [ID: 7]
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: sediment smíšený, Typ hornin:
sediment nezpevněný, Zrnitost: jemnozrnná převážně, Poznámka: včetně výplavových kuželu,
Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity,
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment [ID: 12]
Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, Typ hornin:
sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písčito-hlinitá až hlinito-písčitá, Barva:
různá, Poznámka: často polygenetické, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské
magmatity,
PALEOZOIKUM AŽ PROTEROZOIKUM

krystalický vápenec [ID: 1264]
Eratém: paleozoikum až proterozoikum, Poznámka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum,
Horniny: vápenec krystalický, Typ hornin: metamorfit, Soustava: Český masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: metamorfní jednotky
v moldanubiku, Poznámka: moldanubikum Českého lesa, šumavské, české, strážecké, moravské
migmatit [ID: 1313]
Eratém: paleozoikum až proterozoikum, Poznámka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum,
Horniny: migmatit, Typ hornin: metamorfit, Mineralogické složení: hornblend biotit, Poznámka:
flebit-stromatitického typu, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubická oblast (moldanubikum), Region: metamorfní jednotky v moldanubiku, Poznámka:
moldanubikum Českého lesa, šumavské, české, strážecké, moravské
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pararula [ID: 1342]
Eratém: paleozoikum až proterozoikum, Poznámka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum,
Horniny: pararula, Typ hornin: metamorfit, Mineralogické složení: biotit, sillimanit biotit,+- cordierit,
muskovit, granát, Poznámka: místy slabe migmatitizovaná, Soustava: Český masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubická oblast (moldanubikum), Region: metamorfní jednotky
v moldanubiku, Poznámka: moldanubikum Českého lesa, šumavské, české, strážecké, moravské

Hydrogeologie
Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu č. 6310 krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. V tomto hydrogeologickém rajónu je oběh podzemní
vody vázán na zónu zvětrávání a přípovrchového rozpojení hornin.
Surovinové zdroje
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidované CHLÚ, dobývací prostory,
stará důlní díla.
Nejblíže záměru:
Schválené prognózní zásoby vyhrazených nerostů plocha – ID 9009200 – grafit – název –
Lazec – Jitka, dosud netěženo.
Jihozápadně od zájmového území – poddolované území
Domoradice 1 (haldy + propadliny + otevřená ústí).

ID1826 – grafit - Přísečná-

Západně od zájmového území poddolované území ID 4930 – grafit - Vyšný 1
Severně od zájmového území – poddolované území ID 4945 – polymetalické rudy – Srnín.
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Svahové nestability
Svahové nestability se v ploše záměru ani v okolí nevyskytují.

Radon
Zájmové území provozovny CARTHAMUS v Přísečné patří k převažujícímu radonovému
indexu 2 - střední. Navrhovaná nová přístupová komunikace - radonový index 1 - 2 (nízký až střední)

C.2.5. Fauna, flóra a ekosystémy
Geobotanická charakteristika lokality:
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: 310Českokrumlovské Předšumaví
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): biková a/nebo jedlová
doubrava (Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum)
Záměr je situovaný ve stávajících objektech firmy CARTHAMUS, které se nacházejí
v průmyslové zóně. Téměř celý tento areál je zastavěný nebo zpevněný a zčásti oplocený a
nevyskytují se zde přirozená společenstva flory a fauny. Výskyt chráněných druhů fauny a flory se
tedy v zájmovém území nepředpokládá.
Z hlediska nové přístupové komunikace od Přísečné byl proveden první průzkum v rámci
zpracování posouzení vlivu záměru na lokality Natura (příloha 4 dokumentace).
Situace významných migračních území v širším okolí je zřejmá z následujícího obrázku:
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Navrhovaná nová přístupová komunikace od Přísečné je tedy mimo významné migrační
území.

C.2.6. Krajina
Český Krumlov je jednou z nejvýznamnějších českých městských památkových rezervací.
Vyhlášena byla v roce 1963. Jedinečný historický celek zahrnuje přes 300 gotických a renesančních
budov a má vzácně zachovanou středověkou urbanistickou kompozici. Pro svoji jedinečnost bylo
historické jádro města v roce 1992 zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Areál CARTHAMUS Přísečná včetně okolí leží mimo Městskou památkovou rezervaci,
městské památkové zóny a Ochranného pásma městské památkové rezervace Český Krumlov.
Mezi umělé úpravy krajiny lze uvést prakticky celou průmyslovou zónu Domoradice, kde
komín provozu CARTHAMUS Přísečná představuje výraznou výškovou dominantu.
Na následujícím leteckém snímku z roku 1952 je zřejmé, že v té době byly počátky
průmyslové zóny. Do snímku je zakreslen stávající areál CARTHAMUS Přísečná a to včetně
pozemků mimo oplocení.
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Zájmové území záměru patří k průmyslové zóně Domoradice. V přímém sousedství
provozovny CARTHAMUS je provozovna firmy Zambelli - technik, spol. s r.o. (výroba kovových
střešních okapových systémů, střech a opláštění budov). Dále se zde nachází provozy LIRA, obrazové
lišty a rámy, a.s., Schwan-STABILO ČR, s.r.o. - (výroba dřevěných a plastových psacích potřeb dříve s.p. Jitka Český Krumlov), Schwan Cosmetics CR, s.r.o. - (výroba produktů z oblasti dekorativní
kosmetiky), FRONIUS ČR s.r.o. - výrobní závod Český Krumlov (výroba svařovacích zdrojů
MIG/MAG, TIG, MMA pro ruční, robotové, orbitální, vysokovýkonné a plazmové svařování),
GRASS CZECH s.r.o. - (nábytkové kování), LINDE POHONY s.r.o. - (výroba pohonných a řídicích
systémů pro elektricky poháněné vysokozdvižné vozíky - dříve Jihostroj) a další.
Východně od provozovny CARTHAMUS při budoucí účelové komunikaci od Přísečné
kompostárna PERAGRO Přísečná s.r.o., na severním okraji obce Přísečná objekty PERAGRO
Přísečná s.r.o.
Širší zájmové území slouží k rekreačním účelům - turistické a lyžařské trasy a cyklotrasy,
vodácká cesta po Vltavě s tábořištěm Marina, lezecká oblast Sedm špicí apod.
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Nejblíže zájmovému území je cyklistická cesta 7. ETV Greenway Vltavská - Trasa vede z
Kvildy přes Český Krumlov, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Orlík a Štěchovice do Prahy a dál
přes Kralupy nad Vltavou do Mělníka.
Výřez turistické mapy na následující situaci:

Prostupnost krajiny je omezena zastavěným územím a liniovými stavbami.

C.2.7. Hmotný majetek
Vlastním záměrem je dotčen pouze hmotný majetek oznamovatele. V případě nové účelové
komunikace pro související nákladní dopravu bude dotčen i majetek jiných subjektů.

C.2.8. Ostatní charakteristiky životního prostředí
Hluk
Širší zájmové území je ovlivňováno akustickou zátěží z objektů z průmyslové zóně,
zemědělskou činností, dopravou na veřejných a účelových komunikacích a železniční dopravou.

Doprava
Silniční doprava
Páteřní dopravu tvoří silnice I/39 - Kamenný Újezd (I/3) - Český Krumlov - Horní Planá Volary - Houžná (I/4) (délka 71,985 km).
Frekvence dopravy v roce 2010 uvedena v kapitole B.II.4. V březnu 2017 byly uveřejněny
výsledky sčítání ŘSD z roku 2016:
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Komunikace
I/39
I/39
III/1439
TV
O
M
SV

Sčítací úsek
2-0690
2-0700
2-4710

TV
1 556
1 714
226

O
8 455
9 432
1 198

M
81
124
5

SV
10 092
11 270
1 429

roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel / 24 hod]
roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel / 24 hod]

Přepočet frekvence dopravy na roky 2017 a 2018 včetně dotčené komunikace III/1439
záměrem je uvedena v následující tabulce. Intenzity dopravy byly přepočteny pomocí koeficientů
vývoje intenzit dopravy stanovenými dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy (II.
vydání), EDIP s.r.o., 2012.)
(počet vozidel/24 hodin)
Komunikace

Sčítací úsek

I/39
I/39
III/1439

2-0690
2-0700
2-4710

Osobní vozidla (O)

Těžká vozidla (TV)

8620
9994
1213

1592
1395
253

9999
11593
1383

1655
1450
257

10258
11893
1419

1893
1659
257

2010

2017
I/39
I/39
III/1439

2-0690
2-0700
2-4710
2018

I/39
I/39
III/1439

2-0690
2-0700
2-4710

Ve srovnání se sčítáním v roce 2016 je zřejmé, že budoucí doprava je nadhodnocená.
V přípravě obchvat Přísečné na silnici I/39 s předpokládaným zahájením v roce 2020 a
zprovozněním v roce 2022. Situace podle ŘSD:
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Železniční doprava
Železniční trať (České Budějovice) Odbočka Rožnov - Černý Kříž (v jízdním řádu pro
cestující označená číslem 194). Trať vede přes (České Budějovice) Odbočka Rožnov, Český Krumlov,
Kájov do Černého Kříže. Jednokolejná regionální trať. Provoz na úseku do Kájova byl zahájen v roce
1891, do Nové Pece v roce 1892 a do Volar v roce 1910. V roce 1958 byla trať u Lipna v úseku Černá
v Pošumaví - Nová Pec přeložena do nové podoby v důsledku stavby přehrady Lipno a původní trať je
částečně pod vodou. V průběhu roku 2015 došlo k rozsáhlé rekonstrukci a přestavbě trati, kdy bylo
zavedeno dálkové řízení provozu, byly zrušeny služby ve všech stanicích vyjma Kájova, kde sídlí
dispečer, a Boršova nad Vltavou, stanice byly přestavěny na ostrovní nástupiště, byly vyměněny
mosty v Boršově nad Vltavou a zřízena nová zastávka Domoradice. Délka trati od odbočky Rožnov po
Český Krumlov 27,111 km. Na cca 23,8 km trati vlečka Jitka (nyní CARTHAMUS).
Trať vede v bezprostřední blízkosti provozovny CARTHAMUS Přísečná.
Železniční stanice a zastávky v okolí zájmového území:


Zlatá Koruna - stanice, budova s čekárnou, ostrovní nástupiště - zřízeno 2015, služba
zrušena 2015, 2 kusé koleje, nákladní rampa



Přísečná - zastávka, do 14. 12. 2014 Domoradice, nerekonstruované panelové
nástupiště, dřevěná stříška



Domoradice - zastávka, zřízena 13. 12. 2015, nástupiště podle evropských norem,
dřevěná budka



Český Krumlov - stanice, budova s podloubím, čekárna, mezinárodní pokladna,
ostrovní nástupiště - zřízeno 2015, služba zrušena 2015, světelná návěstidla



Kájov - stanice, budova, čekárna, služba, dispečer, vlečka do papírny Větřní, ostrovní
nástupiště - zřízeno 2015, světelná návěstidla, do roku 2015 mechanická.

Frekvence dopravy:
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Český Krumlov GVD 2016/17
čas
R
MR (Arriva)
Os
Mn

směr Kájov - Černý Kříž
06-22
22-06
1
0
1
0
7+2*
1
1**
0

směr České Budějovice
06-22
22-06
1
0
1
0
8
1
1**
0

celkem
06-22
2
2
15-17
2

22-06
0
0
2
0

* 2 vlaky ze směru České Budějovice končí v ŽST Český Krumlov
** vlak Mn veden jen v úterý a ve čtvrtek
Parametry vlaků:
R
140 m

290 t

754+5 vozů běžné stavby (vyjma loko kotoučové brzdy)

MR (Arriva)

50 m

80 t

845+945

Os

30 m
100 m / 95
m

40 t
160 t /
205 t

v zimní sezóně (do půlky dubna) 814+914 / 810 / 842
v letní sezóně (od půlky dubna do začátku října) 842+2*Bdtn+842 /
754+Ds+2*Bdmteeo

Mn

200 m

740 t

742 + 200 m

Územní plánování
Na následující situaci je uveden výřez stávajícího územního plánu Obce Přísečná (po změnách
2011):
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Zájmové území provozovny tepelného zdroje CARTHAMUS leží v okrese Český Krumlov na
katastrálním území Přísečná. Jedná se o původní teplárnu, zásobující teplem Český Krumlov, kdy
primárním palivem bylo hnědé uhlí. Od roku 2010 probíhá přestavba zdroje se zaměřením na
spalování biomasy (štěpky) a výroby elektrické energie při zachování původní funkce - zásobování
teplem městskou aglomeraci Český Krumlov.
V průběhu přestavby došlo k realizaci dalších činností, které vesměs pro firmu CARTHAMUS
v Přísečné provádí fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – zásobování biomasou, třídění a drcení
biomasy, sušení biomasy odpadním teplem.
Jedná se o činnosti, které vesměs negativně ovlivňovaly okolí včetně nepřijatelné pachové
zátěže. Posuzovaný záměr tyto nedostatky napravuje. Mimo to je součástí záměru řešení nového
komunikačního napojení pro související nákladní automobilovou dopravu a to od Přísečné.
Provozovna CARTHAMUS v Přísečné je součástí průmyslové zóny kolem ulice Tovární
v Domoradicích, jejíž základ byl položen v padesátých letech minulého století vybudováním závodu
Jitka (nyní Schwan - STABILO ČR, s.r.o.). V průmyslové zóně se nacházejí další závody - Zambelli technik, spol. s r.o. (výroba kovových střešních okapových systémů, střech a opláštění budov). Dále se
zde nachází provozy LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., Schwan Cosmetics CR, s.r.o. - (výroba
produktů z oblasti dekorativní kosmetiky), FRONIUS ČR s.r.o. - výrobní závod Český Krumlov
(výroba svařovacích zdrojů MIG/MAG, TIG, MMA pro ruční, robotové, orbitální, vysokovýkonné a
plazmové svařování), GRASS CZECH s.r.o. - (nábytkové kování), LINDE POHONY s.r.o. - (výroba
pohonných a řídicích systémů pro elektricky poháněné vysokozdvižné vozíky - dříve Jihostroj) a další
– vše dopravně obsluhováno z ulice Tovární. Na křižovatce Tovární – silnice I/39 je významné
nákupní centrum.
V bezprostřední blízkosti provozovny CARTHAMUS v Přísečné se nachází obytné objekty –
na katastru Přísečná některé v podstatě již historického původu – existovaly dříve než Teplárenský
provoz, a na katastru Domoradice obytné objekty mladšího původu při ulici U Jitky.
Provozovna CARTHAMUS v Přísečné leží uvnitř CHKO Blanský les (III. zóna), a na
hranicích EVL Blanský les. Zájmové území je odvodňováno bezejmennou vodotečí, která po průtoku
obcí Přísečná tvoří levostranný přítok Vltavy.
Hlavní silniční dopravní osu území tvoří silnice I/39, v případě železniční dopravy pak (České
Budějovice) Odbočka Rožnov - Černý Kříž (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 194) jednokolejná regionální trať. Železniční trať obsahuje vlečku do bývalého závodu Jitka Český
Krumlov (nyní v majetku fm. CARTHAMUS). Komunikační dopravní síť je poplatná historickému
uspořádání a v mnoho směrech nevyhovuje stávajícím požadavkům – překračování hygienických
limitů hluku z dopravy, odvedení tranzitní dopravy mimo obce atd.). Částečné řešení přinese přeložka
silnice I/39 mimo obec Přísečná, které by mělo být provedeno do konce roku 2022. Průmyslová zóna
je obsluhována z ulice Tovární (ze silnice I/39). Průjezd mezi Tovární ulicí a Srnínem (na silnici
III/1439) je omezen dopravním značením.
Bezprostřední okolí provozovny CARTHAMUS v Přísečné je mimo průmyslovou zónu
využíváno k zemědělské činnosti.
Kvalita ovzduší v lokalitě a jejím okolí splňuje platné imisní limity dle 201/2012 Sb.
v platném znění (zákona o ovzduší).
V zájmovém území nejsou staré ekologické zátěže. Záměr není ve střetu s ložisky nerostných
surovin nebo zájmy surovinové politiky. Zájmové území se nenachází v oblasti svahových nestabilit
nebo výskytu jiných rizikových prvků.
Provozovna CARTHAMUS v Přísečné není ve střetu s existencí registrovaných kulturních a
technických památek, nalezišti archeologických památek a památnými stromy.
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Provozovna CARTHAMUS v Přísečné tvoří významnou dominantu území především
komínem o výšce 110 m.
V širším okolí provozovny CARTHAMUS v Přísečné nejsou známy záměry, které by byly
s posuzovanou činností v konfliktu.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Nejbližší obytné objekty (chráněné objekty staveb) od předmětného záměru (provozovny
CARTHAMUS Přísečná) jsou jižním směrem v obci Přísečná a v severozápadní části v Městské části
Domoradice.

Vzdálenost od
provozovny m
k. ú. Přísečná
č. p. 44
rekreace
č. p. 47

objekt k bydlení

SJM Kuntovi Růžena a Josef, č. p. 44, 38101
10
Přísečná
Šediví Marcela a Milan, Za Nádražím 213, 38101 22
Český Krumlov
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č. p. 51

objekt k bydlení

č. p. 48
objekt k bydlení
k. ú. Přísečná - Domoradice
č. p. 115
objekt k bydlení
č. p. 134 objekt k bydlení
č. p. 136
objekt k bydlení

SJM Vařilovi Lukáš a Jana, Špičák 117, Latrán,
38101 Český Krumlov
Ticháčkovi Marta a Milan, č. p. 48, 38101 Přísečná
SJM Sirový Jiří a Sirová Stanislawa,
SJM Tvaroh Miroslav a Tvarohová Božena,
Pragerová Ivana,

Vzdálenost od
provozovny m
50
90
380
375
370

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů záměru na obyvatelstvo jsou věnovány následující
odstavce.
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí.
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti
organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit,
kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika,
tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož
cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na únosnou míru,
respektive je udržela na únosné míře.
Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru
posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout:
 pracovní prostředí
 ovzduší
 hluk
 vibrace
 životní prostředí
znečištění ovzduší
o
tuhými znečišťujícími látkami
o
plynnými emisemi
hluková zátěž a vibrace
práce s rizikovými látkami
znečištění vody a půdy
havarijní stavy
Vlastní realizace záměru není příliš náročná z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví.

Pracovní prostředí
Ovzduší
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády č. 361/2007 Sb.
v platném znění.
Rizikové faktory jsou zde členěny na:
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- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž
teplem a zátěž chladem)
- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky
toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity)
- biologické činitele (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat
infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu)
- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční
manipulace s břemeny)
K mikroklimatickým faktorům je v § 41, odst. 1 je uvedeno: Na pracovišti 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, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky již
od počátku směny.
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých
mikroklimatických podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických
látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou
upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny
v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.
Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. v platném znění, koncentrace chemické látky nebo
prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich
přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné
koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z přílohy č. 2 část A nař. vl. č.
361/2007 Sb., v platném znění) – NO, NO2, SO2, CO (a benzen a benzo(a)pyren z dopravy). Dále je
uvedena problematika týkající se prachových částic (TZL).
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť
škodlivina
SO2
CO
NO
NO2
benzen
benzo(a)pyren

číslo CAS

PEL

7446-09-5
630-08-0
10102-43-9
10102-44-0
71-43-2
50-32-8

1,5
30
10
2
3
0,005

NPK-P

poznámky

5
150
15
3
10
0,025

I
P
I
I
D, I, P
D, P

3

mg/m

CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží

PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů,
par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové
pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození
zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad
hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být
v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního
limitu překročena.
NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým
nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti
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chemické analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou
koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu
nejvýše 10 minut.
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii dopravní
prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění
jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro
celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu 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 hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají
do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků.
Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr  5 %, 10/Fr
mg/m při obsahu fibrogenní složky Fr  5 % a PELc 10 mg/m3. V daném případě nelze předpokládat
významné koncentrace tuhých znečišťujících látek v pracovním prostředí navíc s vyšším obsahem
fibrogenní složky. Dle přílohy č. 3 nař. vl. 361/2007 Sb. v platném znění jsou půdní prachy uvedeny
v tabulce č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem a hodnota PELc je pro ně uvedena 10 mg/m3
(platí např. pro popílek a škváru).
3

Prach z ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) dřevin (tabulka č. 4 přílohy č. 3 nař.
vl. 361/2007 Sb. v platném znění) hodnota PELc 5,0 mg/m3.

Hluk
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný
než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky
dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
 akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
 funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného
posunu sluchového prahu
 funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
 funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového
cyklu
 funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy
v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které je u
zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
 funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti
pracovního výkonu
 funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění
(o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Hygienický limit pro osmihodinovou
pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 3 odst. 1) vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s,
pokud není dále stanoveno jinak.
Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a
soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB (§ 3 odst. 2).
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Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a
skladování, s výjimkou pracovišť uvedených v odstavci 2, kde hluk nevzniká pracovní činností
vykonávanou na těchto pracovištích, ale je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto
pracovišť vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T se rovná 70 dB (§ 3 odst. 3).
Hodnocení ustáleného a proměnného hluku podle průměrné expozice se provádí, pokud
pracovní doba ve sledovaném období je proměnná nebo když se hladina hluku v průběhu sledovaného
období mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se neliší o více než 10 dB v L Aeq,8h od výsledků
opakovaných měření a při žádné z expozic není překročena hladina akustického tlaku LAmax 107 dB.

Vibrace
Vlastní technologie není zdrojem vibrací v provozovně. Vliv zanedbatelný.

Životní prostředí
Ovzduší
Emise znečišťujících látek - realizací záměru dochází ke změnám emisí do ovzduší, jak je
uvedeno v dokumentaci v kap. B.III.1.
Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází
z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy zveřejňuje
Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Stávající
úroveň kvality ovzduší v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována v kapitole C.2.1. Je zřejmé,
že podle posledních publikovaných údajů za období 2011-2015 z hlediska sledovaných škodlivin
nejsou v zájmovém území záměru překračovány platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb.
Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie (příloha 2), která se zabývá těmito
hodnocenými znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5, NO2, SO2, CO,
TOC a dále benzenem a benzo(a)pyrenem (z dopravy) a pachovými látkami.
Rozptylová studie byla zpracována v čtyřech variantách:
A) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v období 20112015
B) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v roce 2016 ve
stávající nákladní dopravě po ulici Tovární
C) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve
variantě stávající nákladní dopravy po ulici Tovární (bodové, plošné a liniové zdroje),
včetně pachových látek z provozu CARTHAMUS Přísečná
D) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve
variantě nákladní dopravy po nové účelové komunikaci dle záměru od Přísečné (bodové,
plošné a liniové zdroje)
Podrobné hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je uvedeno v rozptylové studii – příloha
č. 2, v kapitole C.I.2. a v kapitole – Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel.

Hluk
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. V § 12 odst. 3 tohoto nařízení je
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(přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku) stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce
č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 4 k nařízení
vlády 272/2011 Sb.:
Tabulka 1 části A přílohy č. 3: Korekce hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb.
Korekce (dB)
1)
2)
3)
4)

Způsob využití území
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostory

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku a hluk ze železničních stanic
zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku
vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které
byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další
korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a
účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a
II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Dle § 12 odst. 4 nařízení vlády 272/2011 Sb. - Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro
noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě
dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy.
Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní
komunikace nebo dráhy.
Dále dle § 12 odst. 5 nařízení vlády 272/2011 Sb. - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T 50 dB a
korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení
zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy
a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
V rámci předkládané dokumentace nebyla zpracována akustická studie ze stacionárních zdrojů
v provozovně s ohledem na skutečnost, že tato byla již předmětem předchozích prací.
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Opatření k nakládání se štěpkou - přemístění převážné části činnosti do skladové haly - povede
k snížení akustické zátěže v okolí.
Původně předpokládaná realizace protihlukových opatření u chladících jednotek nebude
realizována z důvodu přesunu těchto chladících jednotek (včetně realizace nové jednotky) do nové
lokality.
Změna akustické situace realizací záměru bude prověřena měřením do jednoho měsíce po
uvedení do provozu chladících jednotek v nové lokalitě. Případné zajištěné nedostatky v plnění
platných hygienických limitů v denní i noční době budou řešeny následnými opatřeními, která jsou
technicky dostupná.
Pokud se týká nové přístupové komunikace od Přísečné, byla v rámci dokumentace
zpracována akustická studie (příloha č. 3).
Doprava po této účelové komunikaci bude realizována pouze v denní dobu. Výsledky výpočtu
hluku z provozu dopravy na nové účelové komunikaci prokázaly, a změny na silnici III třídy a I/39
nezpůsobí překračování platných hygienických limitů.
Pro výhledový stav v roce 2022 lze konstatovat, že po vybudování přeložky silnice I/39 dojde
i ke zlepšení akustické situace v obci Přísečná. Veškerá obslužná doprava do/z areálu firmy
CARTHAMUS a.s. bude jezdit mimo obec Přísečná, resp. na trase nové přeložky silnice I/39.
Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci účelové komunikace od Přísečné, bude
využívána po dohodě s firmou Zambelli s.r.o. stávající místní komunikace od ulice Tovární.
Práce s rizikovými látkami
Za rizikové látky dle záměru lze považovat především redukční činidlo pro DeNOx:
Technická močovina nebo čpavková voda.
Technické řešení záměru je koncipováno tak, aby nedocházelo k únikům ani k přímému styku
pracovníků obsluhy s těmito chemikáliemi.

Znečištění vody a půdy
Vzhledem k technickému zabezpečení provozu nelze za běžného provozu reálně předpokládat
znečištění vody a půdy.
Havarijní stavy
Havarijní stavy a prevence jsou popsány v kapitole D.III. dokumentace.

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí
byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou
zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních
rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení
zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro
analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník
MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik, např.
autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.

106

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší
záměrem a hluk.
Nejedná se o záměr v kategorii I. dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění, kdy je
požadováno zpracování hodnocení zdravotních rizik oprávněnou osobou.
Z hlediska kvality ovzduší:
Charakteristika
Suspendované částice PM10 a PM2,5
Suspendované částice PM ve vzduchu představují různorodou směs organických a
anorganických částic kapalného nebo pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Hlavní
cestou expozice suspendovaných částic do organismu je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním
prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Jejich nepříznivý účinek na lidské zdraví je závislý na velikosti
částic, na jejich koncentraci, chemickém složení a na adsorpci dalších znečišťujících látek na jejich
povrchu. Po inhalaci jsou větší částice zachyceny v horních partiích dýchacích cest, kdy se obvykle
dostanou do trávicího traktu a cestu expozice zde představuje požití. Suspendované částice frakce
PM10 (částice s aerodynamickým průměrem pod 10 m) se dostávají do dolních cest dýchacích a
jemnější částice označované jako frakce PM2,5 (částice s aerodynamickým průměrem pod 2,5 m)
pronikají až do plicních sklípků. Nedávné epidemiologické studie naznačily, že krátkodobé výkyvy
suspendovaných částic v ovzduší jsou spojeny s nepříznivými zdravotními účinky již při velmi nízké
úrovni expozice pod 100 μg/m3 a i dlouhodobé působení nízkých koncentrací suspendovaných částic
má vliv na úmrtnost, zvýšený výskyt zánětů průdušek, snížení plicních funkcí. WHO uvádí, že
z výsledků většiny epidemiologických studií prováděných na velkých populacích vyplývá, že nelze
stanovit prahovou koncentraci pro suspendované částice PM, pod kterou by nebyly popisovány
nepříznivé zdravotní účinky vzhledem k tomu, že se v populaci vyskytují citlivé skupiny populace
jako děti, astmatici, lidé s chronickou bronchitidou a starší osoby především s onemocněním srdce a
plic.
V současné době jsou v České republice platné imisní limity stanovené v zákoně 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší pro denní koncentrace PM10 50 μg/m3 s přípustnou četností překročení 35x za
kalendářní rok, pro průměrné roční koncentrace PM10 40 μg/m3 a pro průměrné roční koncentrace
PM2,5 25 μg/m3 (20 μg/m3 - od 1.1.2020).
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý (CAS 7446-09-5) bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. Oxid siřičitý je klasickou
složkou znečištění ovzduší v důsledku činnosti člověka, zejména při spalování pevných fosilních
paliv. Je to bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Prahová úroveň zápachu SO2
je několik tisíc g/m3. V ovzduší je oxid siřičitý oxidován na oxid sírový rychlostí 0,5 až 10 % za
hodinu. Ve vlhkém vzduchu se pak tvoří kyselina sírová ve formě aerosolu.
Přirozené koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší se udávají do 5 g/m3. Ve venkovských
oblastech Evropy bývají v rozmezí 5-25 g/m3. V důsledku změny skladby paliv i emisních zdrojů a
opatření ke snížení emisí v posledních desetiletích koncentrace SO2 v ovzduší většiny měst vyspělých
států významně poklesly a pohybují se v ročním průměru mezi 20–40 g/m3 a denní průměrné
koncentrace jen zřídka přesahují 125 g/m3.
Přes veškeré tyto nejistoty v zájmu potřeby poskytnout vyšší stupeň ochrany veřejného zdraví
než poskytnutý směrnicí WHO publikovanou v roce 2000, vydalo WHO ve své aktualizaci (Air
Quality Guedelines - Global Update 2005) následující doporučenou směrnicovou hodnotu:
20 μg/m3 pro 24 hodinový průměr a 500 μg/m3 pro 10-ti minutový průměr.
Stanovení doporučené roční hodnoty považuje WHO za bezpředmětné, protože soulad s touto
doporučenou hodnotou zajistí i nízké hodnoty ročních koncentrací, které nejsou spojeny s
koncentracemi PM.
Doporučení WHO uvádí i přechodné 24hodinové doporučené hodnoty jako interim target - I =
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125 μg/m3 a interim target – II = 50 μg/m3.
V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit na ochranu zdraví pro
maximální hodinový průměr, který má hodnotu 350 μg/m3 (s maximálním počtem překročení 24 x
ročně), a dále imisní limit 125 μg/m3 pro maximální denní průměr (s maximálním počtem překročení 3
x ročně).
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0) je červenohnědý a štiplavě páchnoucí plyn, rozpustný
ve vodě. Hlavní cestou expozice oxidu dusičitého je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním
prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Publikované nepříznivé zdravotní účinky oxidu dusičitého ve
směrnici WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 vycházejí z výsledků kontrolovaných
klinických studií a z epidemiologických studií. Epidemiologické studie prokázaly různé účinky
zahrnující poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím.
Z klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké koncentrace
nad 1990g/m3. Další studie byly zaměřeny na citlivé skupiny osob a to na astmatiky, pacienty
s chronickou obstrukční chorobou plic a pacienty s chronickou bronchitidou, kteří jsou k akutním
změnám funkce plic a zvýšení reaktivity dýchacích cest jednoznačně náchylnější. WHO ve svých
závěrech uvádí, že malé změny v plicních funkcích byly popsány v několika studiích u astmatiků při
akutní expozici 375 - 565g/m3 a tuto koncentraci považuje za LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při
které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní
skupinou). Na základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou hodnotu pro jednohodinovou
koncentraci v úrovni 200 g/m3. Při dvojnásobné koncentraci navržené doporučené hodnoty tj. 400
g/m3 byly pozorovány malé změny plicních funkcí u astmatiků s konstatováním, že chlad a další
alergeny v ovzduší současně s inhalací oxidu dusičitého tyto nepříznivé účinky zvyšují. Pro
krátkodobé imisní koncentrace 100 µg/m3,což představuje 50 % doporučené hodnoty, nebyly u
nejcitlivější skupiny populace (u astmatiků) zaznamenány nepříznivé zdravotní účinky. WHO v
aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí výsledky opakovaných studií, které ukazují na přímé
ovlivnění plicních funkcí u astmatiků při krátkodobých expozicích 560 µg/m3 a zvýšení reaktivity
dýchacích cest u astmatiků nad 200 g/m3. Na základě výsledků těchto studií potvrdilo doporučenou
směrnou hodnotu jednohodinové koncentrace oxidu dusičitého v úrovni 200 µg/m3, kdy tato hodnota
odpovídá imisnímu limitu stanovenému v zákoně 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
V současné době jsou v České republice platné imisní limity stanovené v zákoně 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší pro hodinové koncentrace NO2 200 g/m3 s přípustnou četností překročení 18x za
kalendářní rok a pro průměrné roční koncentrace NO2 40 g/m3.
Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý CO (CAS 630-08-0) je bezbarvý plyn, bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě,
má nepatrně nižší hustotu než vzduch. Velký podíl emisí oxidu uhelnatého je z výfuků aut, různých
průmyslových procesů, spaloven a elektráren. Přírodní pozadí způsobují nebiologické a biologické
zdroje jako například rostliny, oceány a oxidace uhlovodíků. Ve vnitřním prostředí jsou zdrojem oxidu
uhelnatého plynové spotřebiče a kouření. Hlavní cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace a to jak
ze zdrojů ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Při inhalační expozici se oxid uhelnatý
rychle a ochotně váže na hemoglobin červených krvinek za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb).
Ochota vázat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 – 250 x vyšší než u kyslíku. V důsledku
toho při akutní expozici oxidem uhelnatým dochází ke tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku)
především u orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, vyvíjející se plod.
Během expozice oxidem uhelnatým se hladina COHb rychle zvyšuje a po 6 až 8 hodinách expozice se
ustálí na určitém rovnovážném stavu. Tato vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je reversibilní. U
zdravých lidí malé množství oxidu uhelnatého vzniká v organismu endogenně v úrovni koncentrace
COHb 0,4-0,7 %, během těhotenství se koncentrace COHb zvyšuje na 0,7-2,5 %. U nekuřáků
v důsledku endogenní produkce oxidu uhelnatého a expozice oxidu uhelnatého z venkovního prostředí
se koncentrace COHb pohybuje v úrovni 0,5-1,5%. Nekuřáci v některých povoláních (řidiči, policisté,
pracovníci v garážích, tunelech, hasiči) mohou mít dlouhodobé hladiny COHb v úrovni až nad 5 % a
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zdraví kuřáci nad 10 %. Při zvýšené tělesné zátěži například v uzavřených zimních stadiónech při
expozici vysokým koncentracím oxidu uhelnatého se může koncentrace COHb pohybovat na úrovni
10-20 %. WHO ve směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 uvádí nepříznivé zdravotní
účinky při inhalační expozici oxidem uhelnatým a to neurologické účinky se změnou chování,
kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu. Při akutní inhalační expozici oxidem uhelnatým se
projevují neurologickým účinky na lidský organismus, kdy při koncentraci COHb v krvi okolo 10 %
jsou pozorovány bolesti hlavy, při ještě vyšších koncentracích závrať, nevolnost a zvracení. Hladiny
koncentrací COHb kolem 40 % mohou způsobit kóma a zhroucení, při hladinách COHb kolem 50-60
% je otrava často smrtelná. Neurologické účinky se změnou chování zahrnují zhoršení koordinace,
schopnosti řízení a bdělosti při řízení při koncentracích COHb 5,1-8,2 %.
V současné době je v České republice platný imisní limit stanovený v zákoně 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší pro maximální denní osmihodinový průměr CO v úrovni 10 mg/m3.
Benzen
Benzen (CAS 71-43-2) je bezbarvá, těkavá kapalina s aromatickým zápachem, málo mísitelná
s vodou. Zdrojem emisí benzenu je kouření, spalování, výpary z benzínových stanic a výfukové plyny
z aut. Hlavním cestou expozice je inhalace. Akutní toxicita benzenu je nízká. WHO ve směrnici pro
kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 uvádí významné nepříznivé zdravotní účinky při dlouhodobé
inhalační expozici a to hematotoxické, genotoxické a karcinogenní. Chronická expozice benzenem
působí na kostní dřeň, kdy dochází k poruchám krvetvorby. U profesionálně exponované populace
vysokým koncentracím benzenu jsou popisovány hematoxické účinky jako pokles červených a bílých
krvinek. Karcinogenní účinek benzenu je popsán u profesionálně exponované populace a to zvýšení
úmrtnosti na leukémii. Pozorovány byly téže imunologické změny, především pokles lymfocytů.
WHO doporučuje ve směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 inhalační jednotku karcinogenního
rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 g/m3 v úrovni UR 6x10-6 (µg/m3)-1. To znamená, že při
celoživotní expozici benzenem v koncentraci 1 g/m3 se zvýší pravděpodobnost vzniku nádorového
onemocnění o 6 osob na milion exponovaných obyvatel. Tato inhalační jednotka karcinogenního
rizika představuje geometrický průměr z hodnot inhalačních jednotek karcinogenního rizika
odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované
populace (Crump a Allen, Paustenbach a kol.). Vzhledem k tomu, že tato inhalační jednotka
karcinogenního rizika je odvozena ze studií na profesionálně exponované populaci, lze usuzovat, že
riziko působení benzenu ve venkovním prostředí tím vědomě nadhodnocujeme. Benzen je zařazen
Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC, 2012 do skupiny 1 mezi prokázané lidské
karcinogeny.
V současné době je v České republice platný imisní limit stanovený v zákoně 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší pro průměrné roční koncentrace benzenu 5 g/m3.
Benzo(a)pyren
Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU tvoří směs organických sloučenin složených ze
dvou nebo více aromatických jader s rozdílnou zdravotní závažností. V současné době bylo
identifikováno v životním prostředí kolem 500 různých PAU s velmi různorodými toxikologickými
vlastnostmi. Některé PAU mohou být genotoxické, karcinogenní, mohou nepříznivě ovlivňovat
imunitní a reprodukční systém. PAU jsou velmi málo rozpustné ve vodě a vysoce lipofilní látky.
Většina sloučenin PAU se adsorbuje na pevné suspendované částice. WHO nestanovuje pro PAU ve
vnějším ovzduší specifickou doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je jak bezprahový
karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich výskyt ve
směsích a možnost interakce s pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší. Doporučuje proto, aby
obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň.
Z hlediska nepříznivých účinků na člověka je za zdravotně nejzávažnější považován
benzo(a)pyren klasifikovaný dle IARC, 2012 do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny a US
EPA klasifikovaný jako pravděpodobný karcinogen pro člověka s dostatečnou průkazností na
zvířatech. Dostupné experimentální údaje o inhalační absorpci PAU jsou omezené většinou jen na
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údaje o benzo(a)pyrenu (CAS 50-32-8). WHO ve Směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000
uvádí epidemiologické studie u pracovníků koksárenských pecí, které prokázaly vysoké riziko
rakoviny plic při inhalační expozici BaP. V USA vyšly pro určení jednotky individuálního rizika
rakoviny benzenových frakcí z těchto epidemiologických studií. WHO v roce 1987 přejala výsledky
epidemiologických studií pracovníků koksárenských pecí a vzhledem k tomu, že BaP tvoří 0,71 %
z benzenové frakce emisí koksárenských pecí, byla stanovena inhalační jednotka karcinogenního
3 -1
rizika UR 8,7x10-2
) pro BaP. Této jednotce karcinogenního rizika odpovídá koncentrace BaP
3
0,012 ng/m ve vnějším ovzduší. Tuto inhalační jednotku karcinogenního rizika potvrdilo WHO ve
svém materiálu i v roce 2000.
V současné době je v České republice platný imisní limit stanovený v zákoně 201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu 1 ng/m3.
Hodnocení rizika imisí
Hodnocení rizika imisí je v následujícím provedeno jako porovnání výchozího stavu (20112015) a stavu po realizaci záměru a to na základě výsledků rozptylové studie - výchozí stav - (2011 2015) varianta A rozptylové studie, stav po realizaci záměru varianta C a D rozptylové studie (příloha
2). Výpočet je proveden pro cca 4500 exponovaných obyvatel v širším okolí řešeného záměru.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
V případě pozadí není v posuzované lokalitě a okolí překračována doporučená směrná
koncentrace WHO pro průměrné roční imisní koncentrace PM10 20 μg/m3 a v celé posuzované oblasti
je pak mírně překračována doporučená směrná koncentrace WHO pro průměrné roční imisní
koncentrace PM2,5 10 μg/m3. To znamená, že pozadí frakce PM2,5 je spojeno se zvýšenými zdravotními
riziky na základě nejnovějších informací WHO, které vycházejí z výsledků evropských
epidemiologických studií a to podobně jako na řadě jiných míst v České republice.
K bližšímu kvantitativnímu odhadu dlouhodobého vlivu suspendovaných částic na lidské
zdraví v rámci tohoto hodnocení byly využity výsledky projektu HRAPIE, kde jsou uvedeny
referenční vztahy, které slouží k výpočtu atributivního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti
populace. Využity jsou vztahy expozice a účinku odvozené z epidemiologických studií u velkých
souborů obyvatel. Jsou vyjádřeny jako relativní riziko RR nebo poměr šancí OR většinou odpovídající
nárůstu expozice průměrné roční koncentrace PM10 (nebo PM2,5) o 10 µg/m3.
PM2,5 – hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění: RR 1,0091 (95% CI 1,0017-1,0166)
PM2,5 – hospitalizace pro respirační onemocnění: RR 1,019 (95% CI 0,9982-1,0402)
PM2,5 – dny s omezenou aktivitou (RADs): RR 1,047 (95% CI 1,042-1,053) vztažené na celou
populaci
PM10 – incidence chronické bronchitis u dospělých (+18 let): RR 1,117 (95% CI 1,040-1,189)
PM10 – prevalence bronchitis u dětí (6-12 let): RR 1,08 (95% CI 0,98-1,19)
PM10 – incidence astmatických symptomů u astm. dětí (5-19 let): RR 1,028 (95% CI 1,0061,051)
V modelovém výpočtu předpokládáme, že v kvantitativním odhadu dlouhodobého vlivu
suspendovaných částic na lidské zdraví jsou zohledněny i krátkodobé výkyvy imisních koncentrací
včetně působení dalších škodlivin v ovzduší. Z tohoto důvodu je u vztahů pro akutní expozici použita
hodnota průměrné roční imisní koncentrace.
V imisním pozadí samotného záměru i nejbližší obytné zástavby v Přísečné, v Srníně a
v Českém Krumlově (Domoradicích) lze na základě mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních
koncentrací (ČHMÚ Praha) uvažovat následující rozmezí imisních koncentrací prachových částic
PM10 a PM2,5 (2011 - 2015 ČHMÚ):
36 nejvyšší maximální denní imise PM10:
23,4 až 33,1 μg/m3
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průměrné roční imise PM10:
průměrné roční imise PM2,5:

13,0 až 19,2 μg/m3
10,8 až 15,3 μg/m3

V případě pozadí není v posuzované lokalitě překračována doporučená směrná koncentrace
WHO pro průměrné roční imisní koncentrace PM10 20 µg/m3, je však překračována doporučená
směrná koncentrace WHO pro průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 10 µg/m3.
Na druhou stranu průměrné roční koncentrace PM10 i PM2,5 v imisní pozadí splňují hodnoty
platných imisních limitů stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí. Platné imisní limity
tak netvoří jakousi bezpečnou hranici, ale lze je chápat, jako v současné době společensky přijatelné
riziko.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise (imisní příspěvky)
z rozptylové studie ve zvolených referenčních bodech reprezentované referenčními body 1001 až
1009. Příspěvky provozu posuzovaného záměru jsou uvedeny v následující tabulce z hlediska PM10 v
µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

0,011
0,018
0,169
0,056
0,091
0,030
0,249
0,052
0,090

0,017
0,031
0,349
0,110
0,185
0,049
0,434
0,090
0,181

0,017
0,031
0,349
0,110
0,185
0,049
0,433
0,090
0,182

0,006
0,013
0,18
0,054
0,094
0,019
0,185
0,038
0,091

0,006
0,013
0,18
0,054
0,094
0,019
0,184
0,038
0,092

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

0,006
0,011
0,096
0,032
0,052
0,017
0,141
0,029
0,051

0,006
0,010
0,105
0,034
0,056
0,015
0,131
0,027
0,055

0,006
0,010
0,105
0,034
0,056
0,015
0,130
0,027
0,056

0
-0,001
0,009
0,002
0,004
-0,002
-0,01
-0,002
0,004

0
-0,001
0,009
0,002
0,004
-0,002
-0,011
-0,002
0,005

Z hlediska PM2,5 v µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

Vyčíslení atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisí PM10 či PM2,5 je provedeno
z výše uvedených vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty z mapy
znečištění ovzduší a činí nejvýše 19,2 µg/m3 PM10 a 15,3 µg/m3 u PM2,5.
Podle výsledků rozptylové studie dochází proti stavu v letech 2011 - 2015 (varianta A)
k změně imisní situace (průměrné roční koncentrace) PM10 záměrem u obytných objektů max. o 0,18
g/m3, v případě PM2,5 záměrem u obytných objektů max. o 0,009 g/m3 (varianta C a D). Navýšení
maximálních denních imisí se promítne i do ročních průměrů.
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Jako pozadí brán čtverec, ve kterém se provozovna CARTHAMUS Přísečná nachází.
účinek

Počet úmrtí u populace ve
věku nad 30 let
Souhrnný počet let ztráty
života (YOLL) daný PM2,5
Počet nových případů
chronické bronchitis u
dospělých
Počet hospitalizací pro srdeční
choroby (celá populace)
Počet hospitalizací pro
respirační obtíže (celá
populace)
Počet dní s omezenou
aktivitou RAD (celá populace)
Prevalence bronchitis u dětí 6
až 12 let
Incidence astmatických
příznaků u dětí 5 až 19 let

pozadí (17,1
μg/m3 PM10, 13,7
μg/m3 PM2,5)

pozadí + příspěvek záměru
(17,1 + 0,185 μg/m3 PM10
13,7 + 0,009 μg/m3 PM2,5)

imisní limit
(40 μg/m3 PM10
25 μg/m3 PM2,5)

2,32

2,35

5,1

25,47

25,48

0

0

0

1

1

2

1

1

2

max. 3700
prům. 3360
max. 1363
prům. 1348
max. 34,3
prům. 33,9

3360
1348
33,9

8037
4756
119,8

Zjištěné příspěvky pro roční průměrné koncentrace PM10 i PM2,5 splňují hodnoty platných
imisních limitů stanovených v české legislativě na ochranu zdraví lidí s velkou rezervou. Realizací
záměru dojde v některých referenčních bodech k mírnému snížení imisních příspěvků posuzovaného
zdroje, který se na hodnotách imisního pozadí podílí již v současné době, v jiných referenčních bodech
dojde k mírnému zvýšení imisních příspěvků na úrovni maximálně 0,185 µg/m3 v případě PM10 či
maximálně 0,009 µg/m3 v případě PM2,5.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5 nezpůsobí
významnou (statisticky zaznamenatelnou) změnu zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Záměr
znamená významnou změnu i ve zdravotních rizicích proti současnému stavu (rok 2016 - varianta B
rozptylové studie, která nezahrnuje nápravná opatření z hlediska ochrany ovzduší.
Oxid siřičitý
V imisním pozadí lze dle mapy znečištění ovzduší konstruované ve čtvercové síti 1 x 1 km
Českým hydrometeorologickým ústavem očekávat 4. nejvyšší denní koncentraci oxidu siřičitého na
úrovni 13,4 až 15,4 g/m3. Jiné průměry mapa neposkytuje. Dle imisních map z grafické ročenky
ČHMÚ se v řešené lokalitě pohybují průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého na úrovni do 8
g/m3. V případě hodinových maxim nejsou tyto hodnoty předmětem ani mapy znečištění ovzduší
zpracované pro pětileté klouzavé průměry, ani imisní mapy z grafické ročenky.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise (imisní příspěvky)
z rozptylové studie ve zvolených referenčních bodech reprezentované referenčními body 1001 až
1009. Příspěvky provozu posuzovaného záměru z hlediska ročních koncentrací SO2 jsou uvedeny
v následující tabulce v µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

0,048
0,054

0,012
0,014

0,012
0,014

-0,036
-0,04

-0,036
-0,04
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varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

0,009
0,046
0,034
0,063
5,3E-05
0,010
0,055

0,013
0,015
0,015
0,017
0,013
0,006
0,019

0,013
0,015
0,015
0,017
0,013
0,006
0,019

0,004
-0,031
-0,019
-0,046
0,013
-0,004
-0,036

0,004
-0,031
-0,019
-0,046
0,013
-0,004
-0,036

Podle výsledků rozptylové studie dochází proti stavu v letech 2011 - 2015 k změně imisní
situace (průměrné roční koncentrace) SO2 záměrem u obytných objektů max. o 0,013 g/m3, obecně
dochází k poklesu (důsledek změny paliva).
Max. denní hodnoty příspěvků SO2 v µg/m3 (píkové hodnoty, které za delší dobu nebo
dokonce za celou dobu provozu zdroje nemusí být dosaženy)
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

3,7
4,6
0,9
4,4
2,7
5,1
0,02
0,9
4,3

0,7
0,9
1,0
0,9
0,7
1,0
1,4
0,7
0,9

0,7
0,9
1,0
0,9
0,7
1,0
1,4
0,7
0,9

-3
-3,7
0,1
-3,5
-2
-4,1
1,38
-0,2
-3,4

-3
-3,7
0,1
-3,5
-2
-4,1
1,38
-0,2
-3,4

Podle výsledků rozptylové studie dochází proti stavu v letech 2011 - 2015 k změně imisní
situace (píkové denní koncentrace) SO2 záměrem u obytných objektů max. o 1,38 g/m3, obecně
dochází k poklesu (důsledek změny paliva).
Max. hodinové hodnoty příspěvků SO2 v µg/m3 (píkové hodnoty, které za delší dobu nebo
dokonce za celou dobu provozu zdroje nemusí být dosaženy)
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

5,4
6,5
1,2
5,9
4,0
7,2
0,8
1,2
5,8

1,0
1,3
2,2
1,2
1,2
1,4
3,3
1,6
1,2

1,0
1,3
2,2
1,2
1,2
1,4
3,3
1,6
1,2

-4,4
-5,2
1
-4,7
-2,8
-5,8
2,50
0,4
-4,6

-4,4
-5,2
1
-4,7
-2,8
-5,8
2,50
0,4
-4,6
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Podle výsledků rozptylové studie dochází proti stavu v letech 2011 - 2015 k změně imisní
situace (píkové hodinové koncentrace) SO2 záměrem u obytných objektů max. o 2,50 g/m3, obecně
dochází k poklesu (důsledek změny paliva).
Doporučené směrnicové hodnoty WHO: 20 μg/m3 pro 24 hodinový průměr a 500 μg/m3 pro
10minutový průměr jsou v zájmovém území plněny.
Lze konstatovat, že výhledové imisní příspěvky k maximálním hodinovým koncentracím SO 2
v se pohybují dle výsledků rozptylové studie bezpečně pod úrovní doporučené směrné desetiminutové
koncentrace 500 μg/m3 i oproti maximálnímu hodinovému imisnímu limitu stanovenému na 350
μg/m3. Imisní rezerva se jeví jako dostatečná pro transpolaci z hodinových maxim na maxima
desetiminutová či pro příspěvek dalších místních zdrojů oxidu siřičitého. Standardní kvantitativní
charakterizace rizika akutních toxických účinků s výpočtem kvocientu nebezpečnosti (Hazard
Quotient) zde není provedena vzhledem k tomu, že je zdůrazněno, že nelze v případě oxidu siřičitého
stanovit bezpečnou úroveň expoziční koncentrace, na které by bylo riziko nulové.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím SO2 nezpůsobí významnou (statisticky
zaznamenatelnou) změnu zdravotního rizika pro obyvatele v okolí. Spíše se jedná o obecný pokles
imisního zatížení - tedy pozitivní efekt z hlediska zdravotních rizik.
Oxid dusičitý
Z uvedeného dále vyplývá, že v případě pozadí není překračována směrná hodnota WHO pro
průměrné roční koncentrace 40 µg/m3, ani doporučená směrná hodnota WHO pro hodinové
koncentrace NO2 v úrovni 200 µg/m3.
Zájmové území se nachází v poli průměrných ročních koncentrací oxidů dusíku 7,5 - 11,9
µg/m3 (2011-2015).
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise (imisní příspěvky)
z rozptylové studie ve zvolených referenčních bodech reprezentované referenčními body 1001 až
1009. Příspěvky provozu posuzovaného záměru z hlediska ročních koncentrací NO2 jsou uvedeny
v následující tabulce v µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

0,021
0,021
0,002
0,014
0,008
0,021
0,001
0,002
0,015

0,037
0,039
0,028
0,032
0,030
0,040
0,030
0,011
0,040

0,037
0,038
0,028
0,032
0,030
0,040
0,029
0,011
0,040

0,016
0,018
0,026
0,018
0,022
0,019
0,029
0,009
0,025

0,016
0,017
0,026
0,018
0,022
0,019
0,028
0,009
0,025

Příspěvky provozu posuzovaného záměru z hlediska píkových hodinových koncentrací NO2
jsou uvedeny v následující tabulce v µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

3,4
3,4
5,9
2,8

4,3
4,4
4,8
3,4

4,3
4,4
4,8
3,4

0,9
1
-1,1
0,6

0,9
1
-1,1
0,6
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Body mimo
výpočtovou síť
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

2,6
3,9
11,6
7,0
2,6

2,8
4,9
7,0
3,6
3,5

2,8
4,9
7,0
3,6
3,5

0,2
1
-4,6
-3,4
0,9

0,2
1
-4,6
-3,4
0,9

Podle výsledků rozptylové studie dochází proti stavu v letech 2011- 2015 k změně imisní
situace (píkové hodinové koncentrace) NO2 záměrem u obytných objektů max. o 1,0 g/m3, obecně
dochází k poklesu.
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá pouze riziko
toxických akutních i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií,
kdy nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů dusíku a
především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční
chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí
a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 μg/m3.
Na základě výsledků imisních měření na blízkých imisních stanicích v okrese České
Budějovice za poslední roky lze očekávat maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého v
imisním pozadí pod úrovní 130 μg/m3 a to i po realizaci záměru.
Změny píkových hodnot imisních příspěvků k hodinovým maximům oproti současnému
provozu se pohybují do max. 1 μg/m3.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
Hodnoty imisního pozadí NO2 se pohybují dle mapy znečištění ovzduší ČHMÚ rozmezí 7,5 11,9 μg/m3.
Realizací řešeného záměru může dojít u obytné zástavby k nárůstům průměrných ročních
imisních koncentrací oxidu dusičitého o nejvýše 0,029 μg/m3.
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 stanovila Světová zdravotnická organice
směrnou hodnotu 40 μg/m3. Imisní příspěvky provozu záměru na úrovni setin mikrogramů nezpůsobí
spolu s imisním pozadím (pod 20 μg/m3) překročení této doporučené směrnicové hodnoty WHO pro
roční průměr oxidu dusičitého. WHO zdůrazňuje, že nebylo možné naleznout bezpečnou prahovou
hodnotu průměrných ročních koncentrací NO2, u které by nebylo možné očekávat negativní zdravotní
účinky. Na druhou stranu podle současných názorů WHO nejsou v minulosti odvozené vztahy
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé, a riziko znečištěného ovzduší by mělo být kvantitativně
hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve kterých je zahrnut i vliv
dalších komponent znečištěného ovzduší.
Oxid uhelnatý
Mapa znečištění ovzduší konstruovaná Českým hydrometeorologickým ústavem pro pětileté
klouzavé průměry imisních koncentrací modelování imisí oxidu uhelnatého nezahrnuje.
Příspěvky provozu posuzovaného záměru z hlediska 8-hodinových klouzavých koncentrací
CO jsou uvedeny v následující tabulce v µg/m3:
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Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

varianta C-A

varianta D-A

3,7
4,2
10,9
5,7
6,0
4,7
19,7
10,4
5,5

3,7
4,2
6,0
5,7
6,7
4,5
5,6
6,5
5,5

3,6
4,2
6,0
5,7
6,7
4,5
5,6
6,5
5,5

0
0
-4,9
0
0,7
-0,2
-14,1
-3,9
0

-0,1
0
-4,9
0
0,7
-0,2
-14,1
-3,9
0

K hodnocení toxického účinku CO je použita referenční koncentrace WHO v úrovni 10 000
µg/m3 pro osmihodinové koncentrace CO. Potom hodnota kvocientu nebezpečnosti HQ pro vypočtené
imisní příspěvky osmihodinových koncentrací CO z rozptylové studie se pohybuje dle záměru do
0,0007 (po započtení pravděpodobných pozaďových imisních koncentrací maximálně do 0,25).
Z uvedeného vyplývá, že hodnota kvocientů nebezpečnosti HQ se pohybuje pod hodnotou jedna i po
započtení pozadí, tudíž se neočekává významné riziko toxických účinků. Přitom v budoucím stavu dle
záměru je obecně příspěvek provozovny CARTHAMUS v Přísečné nižší než ve stavu v letech 20112015.
Benzen
Z výpočtu HQ při použití RfC 30 µg/m3 (IRIS US EPA) pro chronický toxický účinek
vyplývá, že hodnota HQ se pohybuje bezpečně pod hodnotou 1, neočekává se tedy žádné významné
riziko chronických toxických účinků včetně stávající pozaďové imisní situace.
Platný imisní limit ČR pro benzen v úrovni 5 µg/m3 představuje ILCR v úrovni 3x10-5, tedy
zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 30 případů na milion obyvatel při
celoživotní expozici 70 let. Imisní limit považujeme za mez společensky přijatelného rizika. V obci
Přísečná, Srnín a Český Krumlov (Domoradice) není tento imisní limit překračován, a tudíž není
překračována i mez společensky přijatelného karcinogenního rizika.
Příspěvky provozu posuzovaného záměru z hlediska ročních průměrných koncentrací benzenu
jsou uvedeny v následující tabulce v µg/m3:
Body mimo
výpočtovou síť
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

varianta A

varianta C

varianta D

nebylo
hodnoceno

2,2E-05
5,8E-05
4,0E-04
1,3E-04
2,1E-04
5,3E-05
5,4E-04
1,2E-04
2,0E-04

1,7E-05
3,2E-05
3,9E-04
1,3E-04
2,1E-04
5,0E-05
4,7E-04
9,7E-05
2,6E-04

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní
účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Odhad rizika je dále založen na kvantifikaci míry
karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních imisních koncentrací. K
vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového
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onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento
údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty
jednotky rakovinového rizika UR pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného
celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 μg/m3, dle vzorce:
ILCR = IHr x UR. Hodnota IHr je průměrná roční imisní koncentrace benzenu (μg/m3), jednotka
rizika UR činí, jak je výše uvedeno 6.10-6.
Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu na
základě celoroční průměrné koncentrace za konzervativního předpokladu, že stávající provoz
CARTHAMUS v Přísečné není zahrnut v pozadí 2011 - 2015:
čtverec
imisní
1 x 1
pozadí
km
2011-2015
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

0,9
0,8
0,6
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9

příspěvek
záměru
varianta C

příspěvek
záměru
varianta D

9,8E-06
8,7E-06
4,7E-06
3,0E-05
4,1E-04
1,5E-05
1,8E-05
8,9E-05
9,1E-05

8,6E-06
7,9E-06
4,6E-06
2,5E-05
3,5E-04
1,4E-05
1,7E-05
1,0E-04
9,5E-05

imisní pozadí
2011-2015
5,400E-06
4,800E-06
3,600E-06
5,400E-06
5,400E-06
4,800E-06
5,400E-06
5,400E-06
5,400E-06

ILCR
pozadí + přísp.
var. C
5,400E-06
4,800E-06
3,600E-06
5,400E-06
5,402E-06
4,800E-06
5,400E-06
5,401E-06
5,401E-06

pozadí + přísp.
var. D
5,400E-06
4,800E-06
3,600E-06
5,400E-06
5,402E-06
4,800E-06
5,400E-06
5,401E-06
5,401E-06

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje,
stejně jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na
jeden milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Realizací
řešeného záměru se stávající riziko (5 až 6 případů z jednoho milionu celoživotně exponovaných
obyvatel) významně nezmění a zůstane prakticky na stávající úrovni (max. změna 0,05 %). Navíc
v rozptylové studii nebyly ve variantě A imisní příspěvky benzenu uvažovány. Z tabulky vyplývá, že
změny karcinogenního rizika z titulu benzenu jsou zanedbatelné. Vlastní provoz dle záměru přináší
přídatné riziko pouze maximálně 2,1.10-9 až 2,46.10-9 (ve čtverci 451411) a to ve srovnání se stavem,
kdyby provoz CARTHAMUS Přísečná neexistoval (ani jiný provoz v dané lokalitě se související
dopravou).
Benzo(a)pyren
V případě karcinogenního rizika z výpočtů ILCR při použití inhalační jednotky
karcinogenního rizika UR 8,7x10-2 (µg/m3)-1 v případě příspěvků průměrných ročních koncentrací
dostáváme hodnotu ILCR řádově maximálně v úrovni do 2,5x10-8 v Přísečné, pohybujeme se tedy
řádově v přijatelném karcinogenním riziku.
V případě pozadí průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v lokalitě se ILCR
pohybuje řádově v úrovni karcinogenního rizika 2,0 – 5,3 x10-5 v Přísečné, což znamená zvýšení
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 20 - 53 případů na milion obyvatel při
celoživotní expozici 70 let. Toto stávající riziko se po realizaci záměru prakticky nezmění.
Platný imisní limit ČR pro benzo(a)pyren v úrovni 0,001 µg/m3 představuje ILCR v úrovni
8,7x10 , tedy zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 87 případů na milion
obyvatel při celoživotní expozici 70 let. Imisní limit považujeme za mez společensky přijatelného
rizika. V lokalitě obce Přísečná a Český Krumlov není tento imisní limit překračován, a tudíž není
překračována mez společensky přijatelného karcinogenního rizika.
-5

Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzo(a)pyrenu
na základě celoroční průměrné koncentrace za konzervativního předpokladu, že stávající provoz
CARTHAMUS v Přísečné není zahrnut v pozadí 2011 - 2015 (koncentrace v pg/m3):
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čtverec
1x1
km

imisní
pozadí
2011-2015

příspěvek
záměru
varianta C

příspěvek
záměru
varianta D

450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

730
400
180
610
490
410
220
230
220

0,005
0,005
0,002
0,017
0,221
0,008
0,009
0,043
0,043

0,004
0,004
0,002
0,012
0,157
0,006
0,008
0,050
0,044

imisní pozadí
2011-2015
6,351E-05
3,480E-05
1,566E-05
5,307E-05
4,263E-05
3,567E-05
1,914E-05
2,001E-05
1,914E-05

ILCR
pozadí + přísp.
var. C
6,35104E-05
3,48004E-05
1,56602E-05
5,30715E-05
4,26492E-05
3,56707E-05
1,91408E-05
2,00137E-05
1,91437E-05

pozadí + přísp.
var. D
6,35103E-05
3,48003E-05
1,56602E-05
5,3071E-05
4,26437E-05
3,56705E-05
1,91407E-05
2,00144E-05
1,91438E-05

V současné době se za přijatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika považuje,
stejně jako v USA a zemích EU, hodnota ILCR = 10-6, tedy jeden případ nádorového onemocnění na
jeden milion exponovaných obyvatel. Tomuto kritériu však většina míst v ČR nevyhovuje. Stávající
riziko odpovídá dle výpočtu šesti až sedmi případům na 100 000 celoživotně exponovaných obyvatel,
což překračuje obecně používanou hraniční úroveň rizika. S tímto nálezem se lze setkat po celé ČR.
Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší v ČR. V
roce 2015 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit na téměř 62 % stanic
(tj. na 21 z celkového počtu 34 stanic s dostatečným počtem měření pro hodnocení). V meziročním
srovnání došlo k poklesu. Prioritním zdrojem znečištění benzo(a)pyrenem jsou lokální topeniště a
některé průmyslové zdroje. Z tabulky vyplývá, že změny karcinogenního rizika jsou zanedbatelné.
Vlastní provoz dle záměru přináší přídatné riziko maximálně pouze 1,38.10-8 až 1,92.10-8 (ve čtverci
451411) a to ve srovnání se stavem, kdyby provoz CARTHAMUS Přísečná neexistoval (ani jiný
provoz v dané lokalitě se související dopravou).
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se v případě varianty C i D jedná o akceptovatelný vliv.

Pachové látky
Pachová zátěž je vyjadřuje pomocí pachových jednotek. Pachová jednotka (ouE.m3)
definovaná evropskou normou EN123725 je takové množství pachových látek nebo látky, která při
odpaření do jednoho krychlového metru neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá
fyziologickou reakci komise posuzovatelů (prahová detekce pachu) shodnou s reakcí vyvolanou
evropskou referenční hmotností pachové látky (EROM) odpařenou do jednoho metru krychlového
neutrálního plynu za standardních podmínek.
Pro n-butanol (CAS 71-36-3) odpovídá jedna EROM hmotnosti 123 µg. Odpařena do jednoho
metru krychlového neutrálního plynu za standardních podmínek vytvoří molární zlomek 0,040
µmol/mol (což odpovídá objemovému zlomku 4.10-8).
Hodnoty pachových látek pod 3 (ouE.m3) se již jeví jako neidentifikovatelná změna kvality
ovzduší a nelze zcela přesně říci, zda je tato změna způsobena sledovaným zdrojem, nebo jinými
zdroji (emise automobilů, topeniště apod.). Hodnoty pachových látek nad 3 (ouE.m3) mohou citliví
jedinci identifikovat s dosti pravděpodobným určením původu.
Emisní a imisní limity pro pachové látky - nejsou stanoveny, v zákoně 201/2012 Sb. o ovzduší
je definovaný zápach pouze jako znečišťující látka.
Zákon o ovzduší 201/2012 Sb.: § 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
Odst. b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít
škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.
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Emisní limity např. v Dánsku, které jsou u nás mnohdy citovány:
Kritérium expozice: Přízemní koncentrace pachových látek by neměla překročit 5–10 ouE.m-3,
v závislosti na umístění (bytových či nebytových lokalit), s výskytem v závislosti na 99 percentilu, a
zápach trvá v průměru 1 minutu.
Podle výše uvedeného lze za hranici obtěžování pachovými látkami považovat koncentraci 3
ouE.m3.
Dřívější činnost v provozovně CARTHAMUS v Přísečné vyvolávala nepřijatelnou pachovou
okolí, zejména ze sušení štěpky – emise fugitivní. V rámci rozptylové studie byl vyhodnocen stav po
realizaci záměru, kdy budou odpadní plyny ze sušení biomasy odváděny komínem 110 m – společně
se spalinami tepelných zdrojů.
Z hlediska krátkodobých koncentrací lze očekávat nejvyšší pachovou zátěž ve čtverci 450412
- 1,49 ouE.m3 – severozápadně od provozovny – mimo obytnou zástavbu, z hlediska bodů mimo
výpočtovou síť v bodě 1006 - 0,20 ouE.m3 (severně od provozovny – Srnín - č. p. 52). Z hlediska
špičkových hodnot byly zjištěny nejvyšší hodnoty ve stejných profilech, ale již nad hranicí 3 ou E.m3 ve čtverci 450412 a 450411 - 8,9 ouE.m3, z hlediska bodů mimo výpočtovou síť v bodě 1006 - 3,4
ouE.m3. Znamená to, že proti stávající stavu dochází k podstatně lepšímu rozptylu pachových látek,
přičemž v ojedinělých případech nelze zcela vyloučit pachové vjemy. V případě přechodné skládky
štěpky tomu sice výsledky rozptylové studie nenasvědčují - v tom případě je však výsledek poplatný
zvolenému modelu.
Pro vyhodnocování pachové zátěže - instalace měřící stanice Purenviro TOM (st. p. 240) pro
vyhodnocování pachové zátěže - realizováno - v ověřovacím provozu.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se jedná v každém případě o výrazné zlepšení proti
stávajícímu stavu, které bude ověřeno ve zkušebním provoze.
Z hlediska vlivů hluku
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Nepříznivé účinky hluku na lidské
zdraví je možné rozdělit na účinky specifické projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až
90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází
k ovlivnění funkcí různých systémů organismu.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, zhoršená komunikace řečí, zvýšená
spotřeba sedativ a léků k navození spánku, subjektivně vnímaná horší kvalita spánku, rušení spánku a
nespavost. Omezené důkazy jsou uváděny u vlivů na hormonální a na imunitní systém, na některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na deprese a na psychické
nemoci a na výkonnost člověka. V dalším textu jsou stručně popsány nepříznivé zdravotní účinky,
které vycházejí ze směrnic WHO z roku 1999 a z roku 2009.
Poškození sluchového aparátu projevující se sluchovou ztrátou je prokázáno především
v pracovním prostředí v případě expozice vysokým hladinám hluku. Riziko poškození sluchu může
být indikováno i v mimopracovním prostředí. Epidemiologické studie prokázaly, že u 95 %
exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu při celoživotní expozici hlukem v
životním prostředí a při hlučných aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny
hluku LAeq,24hod 70 dB. Děti jsou uváděny jako citlivější skupina populace, která je k vysokým
hladinám hlučnosti vnímavější.
Zhoršená komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých účinků, kdy se objevují problémy s koncentrací, únava, nedostatek sebevědomí,
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podrážděnost, nedorozumění, snížení pracovní výkonnosti, problémy v mezilidských vztazích. Zvláště
citlivé na tyto účinky hluku jsou sluchově postižení, senioři, děti především v rámci výuky při
osvojování jazyka a čtení. Pro dostatečnou srozumitelnost poslechu složitějších informací (ve škole,
při výuce cizích jazyků, při telefonování) se doporučuje, aby rozdíl mezi hlukovým pozadím a
hlasitostí vnímané řeči být nejméně 15 dB. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové
pozadí v místnostech převyšovat 35 dB.
Obtěžování hlukem se týká rušení konkrétních aktivit jako je čtení, komunikace, sledování
televize, dále rušení klidu, odpočinku a vyvolává řadu negativních emočních stavů jako pocity
nespokojenosti, rozmrzelosti, špatné nálady, vyčerpání. WHO (1999) uvádí silné obtěžování pro dobu
denní nad 55 dB, mírné obtěžování pro dobu denní nad 50 dB a pro hluk uvnitř interiéru pro bydlení
zahrnující mírné obtěžování a horší srozumitelnost řeči v době denní nad 35 dB. Epidemiologické
studie prokazují, že nepříjemný je též hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující tónové složky. U
průmyslových zdrojů hluku se na základě celodenní expozice jedná o obtěžování hlukem, rušení
spánku není u stacionárních zdrojů hlučnosti definováno. Publikované vztahy obtěžování hlukem
z některých průmyslových zdrojů jako posun na železnici, z výrobních zařízení (Miedema a Vos,
2004) vedou pouze k orientačním výsledkům a podle autorů těchto vztahů vyžadují ověření a
potvrzení dalšími studiemi.
V současné době pro kvantitativní charakterizaci rizika hluku z dopravy lze použít vztahy
expozice a účinku vycházející z meta-analýzy zahraničních epidemiologických studií a doporučení
v zemích EU. Jedná se o vztahy mezi hlukovou expozicí Ldn v rozmezí 45-75 dB a procentem
obyvatel, u kterých lze předpokládat pocity obtěžování hlukem (Miedema, 2001) z jednotlivých typů
dopravy (silniční, letecká, železniční). Letecký hluk má výraznější obtěžující účinky než hluk ze
silniční dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinky než hluk z dopravy železniční.
Vztahy pro obtěžování využívají Ldn = Lday-night (hlukový ukazatel den-noc), což představuje 24
hodinovou ekvivalentní hladinu hluku se snížením noční hladiny akustického tlaku o 10 dB. Vztahy
pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové
škále intenzity obtěžování. První úroveň LA zahrnuje procent osob obtěžovaných od 28. stupně škály
0-100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“ (zahrnuje všechny obtěžované osoby ze všech tří
stupňů); druhá úroveň A se týká obtěžování od 50. stupně škály (zahrnuje všechny středně a vysoce
obtěžované osoby) a třetí úroveň HA zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně
stostupňové škály intenzity obtěžování (pouze osoby vysoce obtěžované).
Vztahy pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy [13]:
%LA = -6,188*10-4*(Ldn-32)3 + 5,379*10-2*(Ldn-32)2 +0,723*(Ldn-32)
%A = 1,732*10-4*(Ldn-37)3 + 2,079*10-2*(Ldn-37)2 +0,566*(Ldn-37)
%HA = 9,994*10-4*(Ldn-42)3 – 1,523*10-2*(Ldn-42)2 +0,538*(Ldn-42)
Vztahy expozice a účinku pro obtěžování jsou platné pro dlouhodobou zátěž hlukem
z dopravy (10 – 15 let). Obtěžování hlukem je do určité míry závislé na individuální citlivosti osob
včetně aktuálního zdravotního stavu a dále se může projevit i řada dalších vlivů, které nesouvisí
s hlukovou expozicí a to vlivy ekonomické, sociální a psychologické atd. WHO se v posledních svých
materiálech přiklání k názoru, že obtěžování je spíše otázka hlukové pohody než zdravotní ukazatel.
Vliv na kardiovaskulární systém byl prokázán v řadě epidemiologických studií u populace
žijící v okolí hlučných komunikací, průmyslových závodů, letišť. Akutní hluková expozice aktivuje
autonomní a hormonální systém, což může vést k přechodným změnám krevního tlaku, hormonů
(adrenalinu, noradrenalinu, kortizonu), zvýšení srdeční frekvence, změně hladiny hořčíku v krvi, kdy
při dlouhodobém působení hlukové expozice se u citlivých jedinců může projevit zvýšené riziko
kardiovaskulárních onemocnění a to hypertenze a zejména ischemické choroby srdeční (ISCH) včetně
infarktu myokardu (IM). WHO (1999) uvádí, že ve většině případů výsledky epidemiologických studií
naznačují zvýšení rizika kardiovaskulárních účinků při dlouhodobém působení hluku ve venkovním
prostředí ze silniční a z letecké dopravy při expozici LAeq 24hod v rozmezí 65 – 70 dB. Asociace je
silnější pro ischemickou chorobu srdeční než pro hypertenzi (vysoký krevní tlak).
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WHO (2009) v případě kardiovaskulárních účinků vychází ze studií Babische a uvádí, že od
hladin nad 60 dB v době denní při dlouhodobé expozici hluku ze silniční dopravy se zvyšuje riziko
infarktu myokardu (IM). V materiálu Evropské agentury přes životní prostředí z roku 2010 je uveden
vztah pro výpočet IM v případě hluku ze silniční dopravy: OR = 1,629657-0,000613*(Lday,16h)2 +
0,000007357* (Lday,16h)3, který vychází z pěti studií (Babisch, 2008). Pro LAeq, 16h ≤ 60 dB je
považováno relativní riziko rovno 1.
Nepříznivé ovlivnění spánku hlukem u osob, které chtějí usnout nebo spí, se projevuje
potížemi s usínáním, probouzením během spánku, narušením délky a hloubky spánku, zvýšením
krevního tlaku, zrychlením srdečního pulsu, ve změnách dýchání, srdeční arytmií, zvýšenou frekvencí
pohybů při spánku. Kvalitní ničím nerušený spánek je základním předpokladem dobré fyzické a
psychické funkce organismu. Vedlejší nepříznivé účinky nekvalitního spánku se projeví následující
den a to zvýšenou únavou, depresivní náladou, nepohodou a snížením pracovního výkonu během dne.
Většina terénních výzkumů kvality spánku se týkala hlučnosti z letecké dopravy, dále hluku ze silniční
a z železniční dopravy. Dlouhodobé působení vyšších hladin hluku na spící osoby má dopady na jejich
psychosociální pohodu, různé studii popisují zvýšené používání sedativ a léků k navození spánku.
WHO (1999) uvádí rušení spánku vlivem hluku při otevřených oknech pro dobu noční 45 dB, přičemž
se předpokládá pokles hladiny hluku až o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti mírně
otevřeným oknem a pro hluk uvnitř ložnic v době noční nad 30 dB při LAmax 45 dB.
WHO (2009) stanovilo LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které je ještě pozorována
nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou) pro dobu noční
v úrovni 40 dB. V materiálu se uvádí, že intenzita těchto vlivů závisí na povaze zdroje hluku a počtu
hlukových událostí, zároveň mezi citlivější skupiny populace řadí děti, chronicky nemocné a starší
osoby. Na základě výše uvedeného WHO doporučuje cílovou směrnou hodnotu NNG (Night Noise
Guideline) pro dobu noční 40 dB a hodnotu 55 dB pro dobu noční doporučuje jako prozatímní cíl pro
země, kde NNG nelze dosáhnout v krátké době z různých důvodů. Směrnice WHO (2009) uvádí
hodnoty dostatečně prokázaných zdravotních účinků hluku v době noční nad 40 dB pro zvýšené
užívání sedativ a léků k navození spánku, nad 42 dB pro subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku
(subjektivní rušení spánku) pro hluk z letišť, ze silnic a z železnice a pro nespavost. Dále uvádí
hodnoty nedostatečně prokázaných účinků hluku pro hypertenzi a infarkt myokardu nad 50 dB
(pravděpodobně závisí na denní hlukové expozici) a pro psychické nemoci nad 60 dB. WHO v případě
kardiovaskulárních účinků vychází ze studií Babische a uvádí, že od hladin nad 60 dB v době denní při
dlouhodobé expozici hluku ze silniční dopravy se zvyšuje riziko infarktu myokardu. Pro noční
expozici se uvažuje, že hluk v době noční je nižší o cca 10 dB než ve dne tj. pro dobu noční je
uvažováno 50 dB pro mírné zvýšení rizika infarktu myokardu, ale tento důkaz je v případě nočního
hluku omezený a nedostatečně prokázaný z důvodů nedostatku studií zaměřených výhradně na noční
dobu.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku hlukem ze silniční dopravy:
% HSD = 20,8 – 1,05*Lnight + 0,01486*(Lnight)2
% SD = 13,8 – 0,85*Lnight + 0,01670*(Lnight)2
% LSD = -8,4+0,16*Lnight + 0,01081*(Lnight)2
Vztahy expozice a účinku pro subjektivní rušení ze spánku jsou platné pro dlouhodobou zátěž
hlukem z dopravy (10 – 15 let).

Hodnocení expozice hluku
Stávající akustické zátěže ze stacionárních zdrojů z provozovny se realizací záměru významně
nemění. Opatření k nakládání se štěpkou - přemístění převážné části činnosti do skladové haly povede k snížení akustické zátěže v okolí.
Původně předpokládaná realizace protihlukových opatření u chladících jednotek nebude
realizována z důvodu přesunu těchto chladících jednotek do nové lokality.
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Změna akustické situace realizací záměru bude prověřena měřením do jednoho měsíce po
uvedení do provozu chladících jednotek v nové lokalitě. Případné zajištěné nedostatky v plnění
platných hygienických limitů v denní i noční době budou řešeny následnými opatřeními, která jsou
technicky dostupná.
Pokud se týká nové přístupové komunikace od Přísečné, byla v rámci oznámení zpracována
akustická studie (příloha č. 3).
Doprava po této účelové komunikaci bude realizována pouze v denní dobu.
Výsledky výpočtu hluku z provozu dopravy na nové účelové komunikaci prokázaly, že ve
výpočtových bodech V1 – V4 (umístěny pro hodnocení akustické situace z provozu obslužné dopravy
na účelové komunikaci) je výpočtově dodržen hygienický limit hluku z provozu dopravy na účelových
komunikacích 55 dB v denní době, kdy bude obslužná doprava záměru v provozu.
Z vyhodnocení vlivu provozu obslužné dopravy na komunikaci I. třídy vyplývá, že
v kontrolních výpočtových bodech V5, V6 a V7 je dodržen hygienický limit staré hlukové zátěže 70
dB v denní době, jehož možnost použití byla prokázána v Akustické studii. V kontrolních
výpočtových bodech V1 – V4 je výpočtově dodržen i hygienický limit hluku z provozu silniční
dopravy na komunikacích I. a II. třídy 60 dB (den). Při porovnání stavu bez provozu obslužné dopravy
a s obslužnou dopravou k areálu CARTHAMUS a.s. výpočtově dochází k nárůstu LAeq,16h nejvýše do
0,1 dB. Na základě § 20 odstavce 5 nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze
považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se od 0,1 do 0,9 dB.
Z výpočtu provedeného pro provoz obslužné dopravy na komunikaci III. třídy je patrné, že ve
všech kontrolních výpočtových bodech je dodržen hygienický limit hluku z provozu dopravy na
komunikacích III. třídy 55 dB v denní době, kdy bude obslužná doprava záměru v provozu.
Pro výhledový stav v roce 2022 lze konstatovat, že po vybudování přeložky silnice I/39 dojde
i ke zlepšení akustické situace v obci Přísečná (výpočtové body V5 a V6). Veškerá obslužná doprava
do/z areálu firmy CARTHAMUS a.s. bude jezdit mimo obec Přísečná, resp. na trase nové přeložky
silnice I/39.
Pro ověření výsledků hlukové studie je doporučeno v rámci zkušebního provozu po dokončení
stavby provést měření hluku v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Sociální a ekonomické důsledky
Na základě známých skutečností nelze předpokládat negativní sociální a ekonomické důsledky
záměru. V rámci provozovny CARTHAMUS v Přísečné je zaměstnáváno cca 45 pracovníků, další
jsou zaměstnáni v souvisejících činnostech – např. doprava.

Narušení faktorů pohody
Realizací záměru dochází k významnému snížení ovlivnění pachovými látkami na okolí a to
až na úroveň sporadických mimořádných případů. Po realizaci záměru v navrženém rozsahu by
provozovna CARTHAMUS v Přísečné, neměla významně narušovat faktory pohody v okolí.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V rámci dokumentace jsou emise vznikající v provozu CARTHAMUS Přísečná posouzeny
rozptylovou studií (příloha 2) ve variantách:
A) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v období 20112015 (jen zdroje hlášené do ISPOP)
Varianta slouží k posouzení, jakým způsobem se provoz CARTHAMUS v Přísečné
v uvedeném období podílel na imisní situaci. Jedná se o období, kdy v roce 2013 bylo
zahájeno použití štěpky jako paliva pro kotel K4N.
B) příspěvek stávajícího provozu CARTHAMUS Přísečná ke kvalitě ovzduší v roce 2016 ve
stávající nákladní dopravě po ulici Tovární
Varianta slouží k posouzení příspěvků k imisní situaci provozu CARTHAMUS v Přísečné v
roce 2016 na základě reálných hodnot - 85 % projektové hodnoty výroby tepla a spotřeby
biomasy
C) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve variantě
stávající nákladní dopravy po ulici Tovární (bodové, plošné a liniové zdroje) včetně
pachových látek z provozu CARTHAMUS Přísečná
D) příspěvek provozu CARTHAMUS Přísečná dle záměru na projektové parametry ve variantě
nákladní dopravy po nové účelové komunikaci dle záměru od Přísečné (bodové, plošné a
liniové zdroje)
Varianty slouží k posouzení příspěvků k imisní situaci provozu CARTHAMUS v Přísečné dle
záměru při dosažení projektových hodnot ve variantách tras související nákladní automobilové
dopravy
Za provoz CARTHAMUS Přísečná je zde uvažováno včetně zdrojů provozovaných
KOMAXO BIONERGO s.r.o. v areálu CARTHAMUS Přísečná
Za projektové parametry je považována výroba tepla v provozu CARTHAMUS Přísečná ve
výši 1154,60 TJ/rok, odpovídající spotřeba biomasy (štěpky) 111 000 t/rok.
Z hlediska průměrných ročních koncentrací je v následujících tabulkách uveden výpis
imisních příspěvků v referenčních bodech - čtverců 1 x 1 km (jako imisní pozadí jsou uvedeny
klouzavé pětileté průměry 2011-2015 - ČHMÚ). Tučně vyznačena maxima.
Středy čtverců 1 x1 km jsou uvedeny na následující situaci:
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km imisní pozadí
450410
19,2
450411
16,0
450412
13,0
451410
18,2
451411
17,1
451412
16,1
452410
14,5
452411
15,0
452412
14,5

varianta A
0,006
0,009
0,007
0,014

varianta B
0,022
0,022
0,014
0,062

varianta C
0,009
0,011
0,008
0,024

varianta D
0,009
0,011
0,008
0,024

0,172
0,010
0,009
0,042
0,047

0,906
0,037
0,042
0,212
0,226

0,324
0,015
0,016
0,081
0,086

0,323
0,015
0,016
0,081
0,086

124

Část D

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

Příspěvky k imisní zátěži PM2,5 - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

imisní pozadí
15,3
13,1
10,8
14,7
13,7
13,2
11,8
11,8
11,8

varianta A
0,004
0,005
0,005
0,008
0,098
0,006
0,005
0,024
0,027

varianta B
0,011
0,011
0,007
0,029
0,427
0,018
0,020
0,099
0,106

varianta C
0,003
0,004
0,003
0,008
0,098
0,005
0,005
0,025
0,027

varianta D
0,003
0,004
0,003
0,008
0,097
0,005
0,005
0,025
0,027

Příspěvky k imisní zátěži SO2 - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412
*)

imisní pozadí

≤ 8 µg/m3
*)

varianta A
0,035
0,085
0,089
0,045
1,3E-04
0,055
0,024
0,050
0,085

varianta B
0,007
0,017
0,019
0,010
0,009
0,011
0,005
0,012
0,019

varianta C
0,009
0,021
0,021
0,012
0,010
0,014
0,006
0,014
0,023

varianta D
0,009
0,021
0,021
0,012
0,010
0,014
0,006
0,014
0,023

2015

Příspěvky k imisní zátěži NO2 - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

imisní pozadí
11,9
8,7
7,5
11,8
10,8
9,0
9,2
10,4
9,9

varianta A
0,018
0,029
0,028
0,020
0,001
0,019
0,012
0,017
0,031

varianta B
0,023
0,033
0,032
0,025
0,021
0,022
0,015
0,025
0,042

varianta C
0,032
0,050
0,046
0,036
0,023
0,034
0,021
0,036
0,059

varianta D
0,032
0,050
0,046
0,036
0,023
0,034
0,021
0,036
0,059

Příspěvky k imisní zátěži NOx - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412

imisní pozadí
≤ 19,5 µg/m3

varianta A
0,08
0,18
0,19

125

varianta B
0,10
0,24
0,26

varianta C
0,13
0,31
0,31

varianta D
0,13
0,31
0,31
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imisní pozadí

varianta A
0,10
0,00
0,12
0,05
0,11
0,18

varianta B
0,14
0,12
0,15
0,07
0,17
0,27

varianta C
0,17
0,14
0,21
0,09
0,21
0,34

varianta D
0,17
0,13
0,21
0,09
0,21
0,34

2015

Příspěvky k imisní zátěži TOC - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

varianta A
0,014
0,034
0,036
0,018
3,6E-05
0,022
0,009
0,020
0,034

varianta B
0,031
0,071
0,079
0,039
8,0E-05
0,045
0,020
0,043
0,073

varianta C
0,038

varianta D
0,038

0,093
0,093
0,050
1,5E-04
0,061
0,026
0,054
0,091

0,093
0,093
0,050
1,5E-04
0,061
0,026
0,054
0,091

Příspěvky k imisní zátěži benzenu - průměrná roční koncentrace (μg.m-3)
čtverec 1 x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

imisní pozadí
0,9
0,8
0,6
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9

varianta A

-

varianta B
9,0E-06
8,0E-06
4,3E-06
2,7E-05

varianta C
9,8E-06
8,7E-06
4,7E-06
3,0E-05

varianta D
8,6E-06
7,9E-06
4,6E-06
2,5E-05

3,7E-04
1,4E-05
1,6E-05
8,1E-05
8,3E-05

4,1E-04
1,5E-05
1,8E-05
8,9E-05
9,1E-05

3,5E-04
1,4E-05
1,7E-05
1,0E-04
9,5E-05

Příspěvky k imisní zátěži benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace (pg.m-3)
čtverec 1 x 1 km

imisní pozadí

varianta A

varianta B

varianta C

varianta D

450410

730

0,005

0,005

0,004

450411

400

0,004

0,005

0,004

450412

180

0,002

0,002

0,002

451410

610

0,016

0,017

0,012

451411

490

0,202

0,221

0,157

451412

410

0,007

0,008

0,006

452410

220

-

0,008

0,009

0,008
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čtverec 1 x 1 km

imisní pozadí

varianta A

varianta B

varianta C

varianta D

452411

230

0,039

0,043

0,050

452412

220

-

0,039

0,043

0,044

Varianta A:
Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, příspěvek provozu CARTHAMUS v Přísečné ke
kvalitě ovzduší v období 2011 - 2015 je nízký. Z hlediska ročních průměrných koncentrací je nejvíce
ovlivněno území na severozápad od provozovny. Z hlediska ročních průměrných koncentrací PM10 je
nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde podíl provozovny CARTHAMUS činí 1 %; z hlediska ročních
průměrných koncentrací PM2,5 je nejvíce ovlivněn opět čtverec 451411, kde podíl provozovny
CARTHAMUS činí 0,7 %; z hlediska ročních průměrných koncentrací SO2 je nejvíce ovlivněn
čtverec 450412 a to ve výši 0,089 µg/m3; z hlediska ročních průměrných koncentrací NO2 je nejvíce
ovlivněn čtverec 450412, kde podíl provozovny CARTHAMUS činí 0,4 %; z hlediska ročních
průměrných koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu není hodnoceno, neboť rozptylová studie ve
variantě A nehodnotila liniové a plošné zdroje z provozu nákladních aut a mechanizmů. V případě
těkavých organických látek je nejvíce ovlivněn čtverec 450412.
Varianta B:
Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, příspěvek provozu CARTHAMUS v Přísečné ke
kvalitě ovzduší v roce 2016 je významně vyšší než ve variantě A, a to i s ohledem na skutečnost, že
v této variantě byly do vstupů do rozptylové studie zařazeny i zdroje, které nejsou provozovnou
vykazovány - plošné a liniové zdroje a provoz byl prakticky v celém rozsahu nakládání se štěpkou a
spalování převážně biomasy.
Z hlediska ročních průměrných koncentrací PM10 je nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde ve
srovnání s imisním pozadím 2011 - 2015 příspěvek provozovny CARTHAMUS činí až 5,3 %; z
hlediska ročních průměrných koncentrací PM2,5 je nejvíce ovlivněn opět čtverec 451411, kde
příspěvek provozovny CARTHAMUS činí 3,1 %; z hlediska ročních průměrných koncentrací SO2 je
nejvíce ovlivněn čtverec 450412 a to ve výši 0,019 µg/m3; z hlediska ročních průměrných koncentrací
NO2 je nejvíce ovlivněn čtverec 450412, kde příspěvek provozovny CARTHAMUS činí 0,4 %; z
hlediska ročních průměrných koncentrací benzenu je nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde příspěvek
provozovny CARTHAMUS činí 0,04 %; z hlediska ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu
je nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde příspěvek provozovny CARTHAMUS činí 0,04 % imisního
pozadí. V případě těkavých organických látek je nejvíce ovlivněn čtverec 450412.
Varianta C a D:
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v konečném dopadu na kvalitu ovzduší se tyto
varianty významně neliší.
S ohledem na skutečnost, že ve variantách C a D je posuzována provozovna CARTHAMUS
v Přísečné z hlediska projektových parametrů (výroba tepla, spotřeba biomasy) a oproti variantě A
jsou posuzovány další zdroje, které nejsou předmětem ročních hlášení o produkci znečišťujících látek
do ovzduší (plošné zdroje, doprava) jsou zcela logicky příspěvky ke kvalitě ovzduší vyšší než ve
variantě A a porovnatelné s variantou B, která uvažuje současný stav.
Z hlediska ročních průměrných koncentrací PM10 je nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde ve
srovnání s imisním pozadím 2011 - 2015 příspěvek provozovny CARTHAMUS činí ve variantě C i D
1,9 %; z hlediska ročních průměrných koncentrací PM2,5 je nejvíce ovlivněn opět čtverec 451411, kde
příspěvek provozovny CARTHAMUS ve variantě C i D činí 0,72 %; z hlediska ročních průměrných
koncentrací SO2 je nejvíce ovlivněn čtverec 452412 ve variantě C i D a to ve výši 0,023 µg/m3; z
hlediska ročních průměrných koncentrací NO2 je nejvíce ovlivněn čtverec 450412, kde příspěvek
provozovny CARTHAMUS činí ve variantě C i D 0,6 %; z hlediska ročních průměrných koncentrací
benzenu je nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde příspěvek provozovny CARTHAMUS činí 0,05 %
ve variantě C a 0,04 % ve variantě D; z hlediska ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu je
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nejvíce ovlivněn čtverec 451411, kde příspěvek provozovny CARTHAMUS činí 0,045 % imisního
pozadí ve variantě C a 0,032 % ve variantě D. V případě těkavých organických látek je nejvíce
ovlivněn čtverec 450412 a 450411.
Po realizaci záměru dochází k významnému poklesu ročních průměrných koncentrací PM10 a
PM2,5 ve variantě C i D proti variantě B, v případě ročních průměrných koncentrací SO2 dochází
k nevýznamnému nárůstu (důsledek vyššího dopravního zatížení), v případě ročních průměrných
koncentrací NO2 se projevuje stejný efekt, stejně tak jako ročních průměrných koncentrací benzenu a
benzo(a)pyrenu, přičemž ve variantě D se vliv provozu projevuje v jiné části území v důsledku jiné
trasy související nákladní dopravy.
Ve stavu let 2011-2015 nejsou v okolí provozovny překračovány platné imisní limity, nejsou
překračovány ani v současném stavu a nebudou ani po realizaci záměru. Příspěvky záměru
k emisnímu pozadí jsou obecně nízké a nepřesahují 1 % současné imisní situace, přičemž z hlediska
rozložení imisního zatížení je varianta D příznivější než varianta C.
Z hlediska ročních průměrných koncentrací lze záměr považovat za akceptovatelný.
Z hlediska krátkodobých koncentrací se jedná příspěvky spočítané programem Symos - pro
nejméně vhodné podmínky, které za delší období, nebo dokonce za celou dobu provozu nemusí nastat
- jedná se tedy o špičkové maximální hodnoty, které by v případě nepříznivých podmínek mohly
teoreticky nastat, nikoliv tedy o krátkodobé koncentrace v kalendářním roce.
Podrobná diskuze ke krátkodobým koncentracím hodnocených znečisťujících látek je uvedena
v rozptylové studii, ze které vyplývá, že realizací záměru nebude docházet k překračování platných
imisních limitů.
K příspěvkům ke krátkodobým koncentracím se lze přiblížit pomocí výsledků sledování
jednotlivých znečišťujících látek na nejbližších měřících stanicích kvality ovzduší - ty však
v současnosti v okolí záměru nejsou v provozu. Pro konzervativní odvození krátkodobých koncentrací
byly proto vzaty úvahu korekční koeficienty uvedené v rozptylové studii.


PM10 dosahovány nejvyšší denní koncentrace ve čtverci 1 x 1 km 451411 (kde je
umístěna provozovna) - přičemž realizací záměru dochází ve všech čtvercích k poklesu
imisního zatížení



SO2 dosahovány nejvyšší denní koncentrace ve čtverci 1 x 1 km 450412, nejvyšší
hodinové koncentrace rovněž ve čtverci 1 x 1 km 450412 (severozápadně od
provozovny). Realizací záměru dochází k poklesu denní imisní zátěže ve všech čtvercích
s výjimkou 451411 (kde je umístěna provozovna), kde dochází k mírnému nárůstu. Stejná
situace je v případě hodinových maxim realizací záměru



NO2 dosahovány nejvyšší hodinové koncentrace ve čtverci 1 x 1 km 452412. Realizací
záměru dochází k nevýznamnému nárůstu imisního zatížení



CO dosahovány nejvyšší 8-mi hodinové koncentrace ve čtverci 1 x 1 km 452412.
Realizací záměru dochází obecně k nevýznamnému poklesu imisního zatížení.



VOC vyjádřených jako TOC dosahovány nejvyšší hodinové koncentrace ve čtverci 1 x 1
km 452412

Z hlediska krátkodobých průměrných koncentrací hodnocených znečišťujících látek lze záměr
považovat za akceptovatelný.
Z hlediska pachových látek:


maximální hodinové koncentrace (jedná se o koncentrace pro nejméně vhodné podmínky,
které za delší období, nebo dokonce za celou dobu provozu nemusí nastat) - dosahovány
nejvyšší koncentrace ve čtverci 1 x 1 km 452412 - 1,49 ouE.m-3, v dalších bodech mimo
síť - 1006 (Srnín - č. p. 52) - 0,20 ouE.m-3 - zajištěné hodnoty pod vnímatelnou úrovní 3
ouE.m-3
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špičkové koncentrace (jedná se o koncentrace pro nejméně vhodné podmínky, které za
delší období, nebo dokonce za celou dobu provozu nemusí nastat) spočítané dle metodiky
Kedra

„Odhad pachové zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, RNDr. Josef
Keder, CSc., ČHMÚ Praha, Ochrana ovzduší č. 6, 2006“.
1. Komín 110 m včetně Sušení štěpky - bodový zdroj
čtverec 1 x 1
km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

vzdálenost od
zdroje
m
1 520
980
1 270
1 150
155
850
1 530
1 030
1 320

maximální hodinová
koncentrace
ouE.m-3
0,10
0,25
1,49
0,14
0,00
0,22
0,09
0,15
0,12

špičkové
hodnoty
ouE.m-3
0,3
8,6
8,9
0,4
0,0
3,8
0,3
2,6
0,4

třída
stability

poměr
P/M*

5
4
1
5
5
5
5
5
5

3
35
6
3
17
17
3
17
3

třída
stability

poměr
P/M

špičkové hodnoty

2
1
1
1
1
1
3
1
1

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

0,001
0,003
0,002
0,005
0,046
0,005
0,001
0,008
0,007

* - poměr P/M - dle tabulky v kapitole 2 rozptylové studie

2. Přechodná skládka štěpky - plošný zdroj
čtverec 1 x 1
km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

vzdálenost od
zdroje

maximální hodinová
koncentrace

m

ouE.m-3

1 640
1 100
1 330
1 230
230
780
1 530
930
1 190

0,0007
0,0015
0,0010
0,0026
0,0240
0,0026
0,0006
0,0044
0,0036

ouE.m-3

* - poměr P/M - dle tabulky v kapitole 2 rozptylové studie

V případě sušení štěpky nelze tedy vyloučit epizodní případy vnímání pachové zátěže. Takové
případy u zdrojů produkujících pachové látky nelze zcela vyloučit. V případě přechodné skládky
štěpky tomu sice výsledky rozptylové studie nenasvědčují - v tom případě je však výsledek poplatný
zvolenému modelu.
K problematice pachových látek:
Skupiny pachových látek dle chování a délky působení v lokalitě:
1. Nízké mastné kyseliny, aldehydy, ketony, merkaptany, terpeny apod. – látky, jejichž
zápach je intenzivní a dlouho se drží v ovzduší, jeho charakter je relativně stálý.
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2. Těkavé organické sloučeniny – zápach, který může být velmi intenzivní, charakter
zápachu se může měnit, zápach se drží v ovzduší relativně krátkou dobu.
3. Anorganické sloučeniny – nejznámější je sirovodík a amoniak, ale patří sem i kyselý
zápach kyselin.
4. Látky rychle reagující v atmosféře – např. spalinové plyny, ozon. Tyto plyny velmi rychle
mění strukturu vlivem vlhkosti v atmosféře, slunečního záření a dalších fyzikálních vlivů. Zápach
vydrží v atmosféře jen velmi omezenou dobu.
Při spalovacích procesech se dostává do spalinových plynů více radikálů a to tak, že se aktivní
molekula kyslíku snadno slučuje s hořlavými látkami za vzniku primárních produktů oxidace tzv.
hydroperoxidů a peroxidů.
Při zahřívání dochází k rozpadu molekuly hořlavé látky na atomy a radikály, současně dochází
i k aktivaci molekul kyslíku. Řetězová teorie oxidace při hoření dokazuje, jak hydroperoxidy a
peroxidy v důsledku tepelného rozkladu vytvářejí aktivní částice (radikály), které způsobují průběh
řetězových reakcí.
Při spalování dřevní hmoty s přístupem vzduchu se dosahuje teploty 450 - 1 100°C.
Při radikálové substituci (reakci, při které dochází k nahrazení ionty jiným) dochází k
nahrazení (substituci) vodíku za radikál jiného prvku či skupinu atomů. Probíhá za vyšších teplot nebo
vlivem UV záření, aby mohlo dojít k homolytickému zániku vazeb. Výsledkem těchto reakcí je směs
různých produktů. V praxi nejčastěji prováděné radikálové substituce alkanů jsou halogenace, nitrace,
sulfochlorace a oxidace.
Při radikálové nitraci je průběh reakce složitější v závislosti na činidle i podmínkách reakce.
Interakce mezi horkými spalinami a terpeny nebyly doposud nikde studovány, ani popsány.
Nicméně reakce s radikály jsou velmi intenzívní.
Chování terpenických látek uvolňovaných při sušení kůry při kontaktu s radikály:
První, kdo předpokládal, že přirozené emise VOC z lesů a další vegetace mají významný vliv
na chemismus v troposféře, byl Went (1960). Od té doby se tomuto tématu věnovala řada vědeckých
výzkumů - složením směsi biogenních látek (Rasmussen a Went, 1965, Rasmussen, 1970), jejich
emisním rychlostem (např. Tingey at al., 1991, Guenther et al., 1995, Monson et al., 1992, Lamb et al.,
1993) a distribuci těchto látek a jejich oxidačních produktů v atmosféře (Isodorov et al., 1985,
Fehnsenfeld et al., 1992, Montzka et al., 1993, 1995, Yokouchi, 1994). Při sušení biomasy jsou tyto
látky uvolňovány v daleko větší míře než v přírodě, avšak jejich chování je stejné. Při hoření a reakcí
dusíkatých látek zase dochází k rychlejšímu vytváření radikálových molekul, a proto zde
mechanismus zmíníme, i když pro laiky je asi těžko pochopitelný.
Biogenní látky jsou v atmosféře velmi reaktivní. Jsou to v podstatě alkeny nebo cykloalkeny,
takže díky přítomnosti vazby C=C jsou tyto molekuly náchylné k reakcím s O3 a NO3 a následně k
obvyklým reakcím s OH radikály.
Jednou z nejdůležitějších těchto látek je izoprén.
Na pachové zátěži se tedy v daném případě podílí nejen látky vnikající sušením biomasy, ale i
látky vznikající při spalovacím procesu - zejména SO2 a NOx.
Pro vyhodnocování pachové zátěže - instalace měřící stanice Purenviro TOM (st. p. 240) pro
vyhodnocování pachové zátěže - realizováno - v ověřovacím provozu.
Z hlediska očekávané zátěže pachovými látkami lze záměr na základě výsledků rozptylové
studie považovat za akceptovatelný.
Podrobná diskuze k dosaženým výsledkům je uvedena v rozptylové studii.
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Celkově lze záměr z hlediska ovlivňování kvality ovzduší považovat za akceptovatelný.
Navržená opatření - včetně ozelenění areálu, liniové ozelenění nové přístupové komunikace (v případě
její realizace), které nejsou součástí rozptylové studie) mají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v okolí
záměru.
Záměr nemá prokazatelný vliv na klima. Přemístěním chladících jednotek do nové lokality
v rámci provozovny se významně omezí ovlivňování okolí parní vlečkou vznikající při chlazení.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Stávající akustické zátěže z provozovny se realizací záměru významně nemění. Opatření
k nakládání se štěpkou - přemístění převážné části činnosti do skladové haly - povede k snížení
akustické zátěže v okolí.
Původně předpokládaná realizace protihlukových opatření u chladících jednotek nebude
realizována z důvodu přesunu těchto chladících jednotek do nové lokality.
Změna akustické situace realizací záměru bude prověřena měřením do jednoho měsíce po
uvedení do provozu chladících jednotek v nové lokalitě. Případné zajištěné nedostatky v plnění
platných hygienických limitů v denní i noční době budou řešeny následnými opatřeními, která jsou
technicky dostupná.
Pokud se týká nové přístupové komunikace od Přísečné, byla v rámci dokumentace
zpracována akustická studie (příloha č. 3).
Výsledky výpočtu hluku z provozu dopravy na nové účelové komunikaci prokázaly, že ve
výpočtových bodech V1 – V4 (umístěny pro hodnocení akustické situace z provozu obslužné dopravy
na účelové komunikaci) je výpočtově dodržen hygienický limit hluku z provozu dopravy na účelových
komunikacích 55 dB v denní době, kdy bude obslužná doprava záměru v provozu.
Z vyhodnocení vlivu provozu obslužné dopravy na komunikaci I. třídy vyplývá, že
v kontrolních výpočtových bodech V5, V6 a V7 je dodržen hygienický limit staré hlukové zátěže 70
dB v denní době, jehož možnost použití byla prokázána v Akustické studii. V kontrolních
výpočtových bodech V1 – V4 je výpočtově dodržen i hygienický limit hluku z provozu silniční
dopravy na komunikacích I. a II. třídy 60 dB (den). Při porovnání stavu bez provozu obslužné dopravy
a s obslužnou dopravou k areálu CARTHAMUS a.s. výpočtově dochází k nárůstu LAeq,16h nejvýše do
0,1 dB. Na základě § 20 odstavce 5 nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze
považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se od 0,1 do 0,9 dB.
Z výpočtu provedeného pro provoz obslužné dopravy na komunikaci III. třídy je patrné, že ve
všech kontrolních výpočtových bodech je dodržen hygienický limit hluku z provozu dopravy na
komunikacích III. třídy 55 dB v denní době, kdy bude obslužná doprava záměru v provozu.
Pro výhledový stav v roce 2022 lze konstatovat, že po vybudování přeložky silnice I/39 dojde
i ke zlepšení akustické situace v obci Přísečná (výpočtové body V5 a V6). Veškerá obslužná doprava
do/z areálu firmy CARTHAMUS a.s. bude jezdit mimo obec Přísečná, resp. na trase nové přeložky
silnice I/39.
Pro ověření výsledků hlukové studie je doporučeno v rámci zkušebního provozu po dokončení
stavby (v případě její realizace) provést měření hluku v nejbližším chráněném prostoru staveb
v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci nové přístupové komunikace, bude využívána po
dohodě s firmou Zambelli s.r.o. stávající místní komunikace od ulice Tovární.
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Vliv záměru lze považovat za akceptovatelný.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
V současném stavu provozovatel zcela ustoupil od běžného používání podzemní vody.
Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech - odstavení dodávky pitné vody od
Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok, což odpovídá zhruba 3 dennímu provozu. Po
tuto dobu bude odběr podzemní vody v průměru 6,5 l/s.
V důsledku zastavení běžného odběru podzemní vody - v roce 2016 již jen 87 m3 - došlo
k postupné obnově hladin podzemních vod ve sledovaných profilech - viz. kapitola C.2.2.
Podle - Zpráva - Přísečná - vrt HV 5 Carthamus - Vyhodnocení režimního měření hladin
podzemní vody na sledovaných vrtech a studni od 3.4.2013 do 30.4.2017 (ČEVAK a.s., RNDr.
L.Paštyka) - teoretická využitelná vydatnost vrtu HV-5 je podle odborného odhadu max. cca 4,00-5,00
l/s po dobu 1 měsíce při snížení hladiny max. do 20 m od terénu, tj. max. 10 368 m3/měsíc a 12960
m3/rok. Odběr je možno zahájit až po návrat hladiny ve vrtu HV-5 alespoň na úroveň - 13 m pod
terénem.
Při předpokládaném odběru jen v mimořádných případech do 1500 m3/rok při souvislém
odběru (cca 500 m3/den) lze předpokládat pokles hladiny ve vrtu HV-5 do 2,8 m, což nemůže ovlivnit
odběry vod v okolí. Vrt bude vybaven dataloggerem pro registraci hladiny s dálkovým přenosem. Při
úrovni hladiny - 20 m ve vrtu HV-5 nebude podzemní voda odebírána.
Monitoring hladin podzemních vod bude nadále pokračovat - do odvolání.
Dodávka vody bude řešena z veřejných zdrojů (Jihočeský vodárenský svaz) a z vlastních
zdrojů (maximální využití vod vznikajících v provozu včetně dešťových a ze sušení štěpky). Realizací
záměru se významně sníží nároky na spotřebu vody.
Za provozu dle záměru bude vypouštění vod do bezejmenné vodoteče nulové, vypouštění vod
připadá v úvahu jen v případě přívalových vod, kdy nebude možno všechny vody zachycené v dešťové
zdrži využít v technologii - odhad - 1 - 2 x ročně). Pro případ výskytu přívalových vod bude
realizován dešťový oddělovač tak, aby součástí vypouštěných vod do bezejmenné vodoteče nebyly
technologické vody z provozu. Na odtoku bude instalováno čidlo umožňující registrovat dobu tohoto
mimořádného vypouštění.
Vliv pozitivní.

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlastní záměr bude realizován v areálu provozovny bez nároků na zábor půdy.
Pokud se týká nové účelové komunikace od Přísečné - trasa se dále v projekční přípravě
upřesňuje. Jedná se o využívání existující v převážné míře polní cesty v návaznosti na komunikaci
III/1439 a dále na I/39. Historická existence navrhovaného dopravního napojení vyplývá i z leteckého
snímku z roku 1952 v kapitole C.II.6. Některé pozemky v trase nové účelové komunikace jsou vedeny
jako zemědělský půdní fond, i když tak reálně ani nemohou být využívány.
K zpřesnění dojde v rámci další projektové přípravy včetně podání žádosti na nutné vyjmutí ze
ZPF.
Vliv akceptovatelný.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. Realizací záměru nejsou dotčena
CHLÚ, dobývací prostory ani prognózní zásoby surovin.
Vliv žádný.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr není v přímém kontaktu s přirozenými ekosystémy s výjimkou bezejmenné vodoteče
poblíž, jejíž funkčnost je v důsledku zatrubnění do značné míry omezena.
Z hlediska kvality ovzduší jsou v zájmovém území plněny imisní limity dle 201/2001 Sb. na
ochranu ekosystémů - SO2 – roční průměrná koncentrace, NOX – roční průměrná koncentrace.
Změna záměrem je presentována v následujících tabulkách
Z hlediska SO2 – roční průměrná koncentrace - µg/m3
čtverec 1
x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

varianta A

varianta C

varianta D

0,035
0,085
0,089
0,045
1,3E-04
0,055
0,024
0,050
0,085

0,009
0,021
0,021
0,012
0,010
0,014
0,006
0,014
0,023

0,009
0,021
0,021
0,012
0,010
0,014
0,006
0,014
0,023

varianta C-A

varianta D-A

-0,026
-0,064
-0,068
-0,033
0,010
-0,041
-0,018
-0,036
-0,062

-0,026
-0,064
-0,068
-0,033
0,010
-0,041
-0,018
-0,036
-0,062

Imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace pro dobu průměrování 1 kalendářní
rok je 20 μg.m-3. Pro roky 2011 až 2015 leží sledované území v ploše s roční koncentrací SO2 ≤ 8
µg/m3. Nejbližší měřící stanice kvality ovzduší ČHMÚ České Budějovice a Prachatice vykazují
v období 2011 - 2015 hodnoty ˂ 6 µg/m3. Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace tedy nebyl
na těchto stanicích s velkou rezervou překročen.
Na venkovských lokalitách v ČR nebyl v roce 2015 překročen imisní limit pro roční ani zimní
průměrnou koncentraci.
Z hlediska vykazovaných emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná představuje příspěvek
k imisnímu pozadí v letech 2011 - 2015 ve středu čtverců 1 x 1 km 0,001 - 0,089 μg.m-3 (varianta A),
přičemž maximum je dosahováno ve čtverci 450412 - tedy ve čtverci, který je severozápadně od
vlastní provozovny.
Realizací záměru dochází obecně ke snížení imisní zátěže SO2, což je způsobeno především
změnou paliva. K nevýznamnému navýšení dochází pouze ve čtverci 451411 (kde je umístěna
provozovna), v ostatních čtvercích dochází k snížení imisní zátěže.
I po realizaci záměru bude imisní koncentrace SO2 hluboko pod imisním limitem pro ochranu
ekosystémů a vegetace a nepřesáhne v území 40 % imisního limitu.
Z hlediska NOX – roční průměrná koncentrace - µg/m3
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čtverec 1
x 1 km
450410
450411
450412
451410
451411
451412
452410
452411
452412

varianta A

varianta C

varianta D

0,08
0,18
0,19
0,10
0,00
0,12
0,05
0,11
0,18

0,13
0,31
0,31
0,17
0,14
0,21
0,09
0,21
0,34

0,13
0,31
0,31
0,17
0,13
0,21
0,09
0,21
0,34

varianta C-A

varianta D-A

0,05
0,13
0,12
0,07
0,14
0,09
0,04
0,1
0,16

0,05
0,13
0,12
0,07
0,1
0,09
0,04
0,1
0,16

Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace pro dobu průměrování 1 kalendářní rok je 30
μg.m-3.
Mapy pětiletých průměrů pro roční koncentraci NOx nejsou zpracovány.
Podle grafické ročenky ČHMÚ za rok 2015 - Imisní limit pro roční průměrné koncentrace
NOx (30 μg.m-3) nebyl v roce 2015 překročen ani na jedné z 16 venkovských stanic s dostatečným
počtem dat pro hodnocení. Na 71 % stanic (10 lokalit ze 14), které měřily v letech 2014 a 2015, došlo
v porovnání s rokem 2014 ke snížení průměrné roční koncentrace NOx.
Podle uvedené ročenky se zájmové území nachází v poli koncentrací NOx ≤ 19,5 μg.m-3.
Z hlediska vykazovaných emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná představuje příspěvek
k imisnímu pozadí ve středu čtverců 1 x 1 km 0,00 - 0,19 μg.m-3 (varianta A), přičemž maximum je
dosahováno ve čtverci 450412 - tedy ve čtverci, který je severozápadně od vlastní provozovny.
Z hlediska budoucího stavu emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná (dle záměru - včetně
nevykazovaných) představuje příspěvek k imisnímu pozadí ve středu čtverců 1 x 1 km 0,09 - 0,31
μg.m-3 (varianta C a D), přičemž maximum je dosahováno ve čtverci 452412 - tedy ve čtverci, který je
severovýchodně od vlastní provozovny.
I po realizaci záměru bude imisní koncentrace NOx hluboko pod imisním limitem pro ochranu
ekosystémů a vegetace a nepřesáhne v nejhorším čtverci 1 x 1 km 65,5 % imisního limitu.
Z hlediska ostatních znečišťujících látek s imisními limity pro ochranu zdraví lidí je hodnocení
provedeno již dříve v textu a v rozptylové studii (příloha 2).
V případě těkavých organických látek - organického uhlíku (TOC). Imisní úroveň organického
uhlíku není v ČR obecně sledována. Je sledováno pouze na stanicích Košetice a Praha - Libuš. Nikoliv
však jako TOC ale jednotlivé alkány, alkény a areny.
Zjištěné příspěvky k imisní zátěži území mají jen omezenou vypovídající schopnost, neboť
byly jako vstupy ze spalování použity hodnoty na základě emisních faktorů.
Pokud bereme v úvahu výsledky rozptylové studie:
Obecně příspěvky roční průměrné koncentrace TOC provozovny k imisnímu pozadí z hlediska
této znečišťující látky jsou velmi nízké.
Z hlediska vykazovaných emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná představuje příspěvek
k imisnímu pozadí ve středu čtverců 1 x 1 km 0,000 - 0,036 μg.m-3 (varianta A), přičemž maximum je
dosahováno ve čtverci 452412 - tedy ve čtverci, který je severně od vlastní provozovny.
Z hlediska současného stavu emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná (2016 - včetně
nevykazovaných) představuje příspěvek k imisnímu pozadí ve středu čtverců 1 x 1 km 0,000 - 0,079
μg.m-3 (varianta B), přičemž maximum je dosahováno ve čtverci 452412 - tedy ve čtverci, který je
severně od vlastní provozovny.
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Z hlediska budoucího stavu emisí z provozovny CARTHAMUS Přísečná (dle záměru - včetně
nevykazovaných) představuje příspěvek k imisnímu pozadí ve středu čtverců 1 x 1 km 0,000 - 0,093
μg.m-3 (varianta C a D), přičemž maximum je dosahováno ve čtverci 452412 - tedy ve čtverci, který je
severně od vlastní provozovny.
Navrhovaná nová přístupová komunikace od Přísečné je mimo významné migrační území.
Z hlediska nové přístupové komunikace pro nákladní automobilovou dopravu od Přísečné
bylo provedeno hodnocení v příloze 4 v rámci hodnocení vlivu záměru na lokalitu Natura (EVL
Blanský les).
Závěry předmětného hodnocení:
Záměr „Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná - úpravy“ nemá významný negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Blanský les.
Vliv akceptovatelný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr nemá vliv na krajinu, proti stávajícímu stavu nedochází k tvorbě nové dominanty
území. Z hlediska nové přístupové komunikace pro nákladní automobilovou dopravu od Přísečné se
nejedná o významný vliv na krajinu. Součástí záměru je ozelenění v části areálu provozovny a liniové
ozelenění nové účelové komunikace pro obslužnou dopravu od Přísečné.
Prostupnost krajiny bude zčásti záměrem omezena realizací nové přístupové komunikace pro
nákladní automobilovou dopravu od Přísečné (pokud bude realizována). Tento vliv je částečně
potlačen realizací liniové zeleně podél této komunikace.
Vliv akceptovatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nemá vliv na kulturní památky.
Záměrem bude dotčen majetek subjektů na trase nové přístupové komunikace pro nákladní
dopravu od Přísečné (pokud bude realizována).
Vliv akceptovatelný.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a
významnosti
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na životní prostředí podle jejich významu
a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po
nejméně významný.
Vlivy na ovzduší
Vlivy na vodu
Vlivy na lokality Natura
Vlivy na akustickou situaci
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Vlivy na půdu
Vlivy na hmotný majetek
Vlivy na krajinu
Vlivy na horninové prostředí
Vlivy na kulturní památky
Vlivy na ovzduší
Pro snížení vlivů provozovny CARTHAMUS v Přísečné bude v rámci posuzovaného záměru
realizována řada opatření, z nichž za nejvýznamnější lze uvést: odvedení odpadního plynu ze sušení
biomasy do společného komína s odpadním plynem z energetických zdrojů (komín 110 m), přesunutí
nakládání s biomasou (třídění, drcení) z volné plochy do skladové haly, snížení imisní zátěže
polétavým prachem realizací zeleně podél provozovny a další.
Stávající stav a budoucí stav po realizaci záměru z hlediska příspěvků k imisní zátěži byl
vyhodnocen podrobnou rozptylovou studií. Na jejím základě je možno konstatovat, že vliv záměru na
kvalitu ovzduší je akceptovatelný.
Záměrem je řešena i problematika pachové zátěže, která byla v dosud provozovaném stavu
předmětem mnoha oprávněných stížností. Odvedením odpadního plynu ze sušení biomasy do
společného komína s odpadním plynem z energetických zdrojů je řešena i tato problematika s tím, že
projevy pachové zátěže v okolí budou jen ve výjimečných ojedinělých případech, které jsou i v jiných
případech u provozů s produkcí pachových látek. Pro vyhodnocování pachové zátěže - instalace měřící
stanice Purenviro TOM (st. p. 240) pro vyhodnocování pachové zátěže - realizováno - v ověřovacím
provozu.
Vlivy na vodu
Součástí záměru je snížení nároků na zdroje vody a to využíváním vod, které v provozovně
vznikají, včetně dešťových a kondenzátu ze sušení štěpky. Tímto opatřením se významné sníží
spotřeba vody proti stávajícímu stavu a to cca o 100 000 až 110 000 m3/rok. Podzemní vody budou
využívány jen v mimořádných případech - odstavení dodávky pitné vody od Jihočeského
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vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok, za stanovených podmínek. Odpadní vody z provozovny
nebudou vypouštěny. Je předpoklad, že běžným nevyužíváním podzemních vod dojde k obnově
původních hladin podzemních vod.
Vlivy na lokality Natura
Provozovna CARTHAMUS v Přísečné se nachází v přímém sousedství s EVL Blanský les.
Posudkem v příloze č. 4 dokumentace vyloučen významný vliv na lokalitu EVL Blanský les,
Vlivy na akustickou situaci
Stávající akustické zátěže z provozovny se realizací záměru významně nemění. Opatření
k nakládání se štěpkou - přemístění převážné části činnosti do skladové haly - povede k snížení
akustické zátěže v okolí. Změna akustické situace realizací záměru bude prověřena měřením do
jednoho měsíce po uvedení do provozu chladících jednotek v nové lokalitě. Z hlediska vlivu nové
obslužné komunikace pro nákladní dopravu od Přísečné bylo akustickou studií prokázáno, že budou
plněny platné hygienické limity.
Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Z provozovny nebudou vypouštěny žádné odpadní vody. Vliv imisní zátěže realizací záměru
lze považovat za akceptovatelná. Chemikálie a přípravky uvedené v kapitole B.II.3, z části v procesu
zreagují, z části se stávají součástí provozních vod a v konečné fázi se stávají součástí pevného
produktu spalovacího procesu - škvára, struska a popílek - nepodílí se na kvalitě ovzduší. V roce 2019
bude proveden mykologický průzkum lokality Granátník, v návaznosti na studii z roku 2014. Součástí
záměru je ozelenění v areálu provozovny a liniové ozelenění nové přístupové komunikace od Přísečné.
Nová přístupová komunikace není v konfliktu s významným migračním územím.
Vlivy na půdu
Vlastní záměr bude realizován v areálu provozovny bez nároků na zábor půdy. Pokud se týká
nové účelové komunikace pro nákladní automobilovou dopravu od Přísečné - jedná se o využívání
existující v převážné míře polní cesty v návaznosti na komunikaci III/1439 a dále na I/39. Některé
pozemky v trase nové účelové komunikace jsou vedeny jako zemědělský půdní fond, i když tak reálně
ani nemohou být využívány.
Vlivy na hmotný majetek
Záměrem bude dotčen majetek subjektů na trase nové přístupové komunikace pro nákladní
dopravu od Přísečné (pokud bude tato komunikace realizována).
Vlivy na krajinu
Záměr nemá vliv na krajinu, proti stávajícímu stavu nedochází k tvorbě nové dominanty
území. Částečné záměrem omezení prostupnosti krajiny realizací nové přístupové komunikace pro
nákladní automobilovou dopravu od Přísečné bude potlačeno realizací liniové zeleně podél této
komunikace.
Vlivy na horninové prostředí
Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
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Vlivy na kulturní památky
Záměr nemá vliv na kulturní památky v okolí.

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Možnost přeshraničních vlivů lze vyloučit.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Možná environmentální rizika při možných haváriích a nestandartních stavech vyplývají
z používaných paliv, chemikálií a medií jsou pro stávající stav ošetřena příslušnými provozními
předpisy. V dalším se zabýváme pouze možnými riziky z hlediska vlastního záměru.
Možným zdrojem ohrožení podzemních a povrchových vod jsou chemikálie a přípravky
používané při úpravě vod v provozovně - uvedené v kapitole B.II.3
Nakládání s těmito látkami je zabezpečeno bez reálné možnosti úniku do povrchových nebo
podzemních vod.
Poruchové a havarijní stavy z hlediska ovzduší a jejich řešení jsou popsány v provozním řádu
dle 201/2012 Sb.
Z hlediska vod je zpracován havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb., v platném znění, který
je průběžně aktualizován. Součástí havarijního plánu jsou opatření při vzniku havarijních situací.
Havarijní plán obsahuje seznam sanačních prostředků a místa jejich umístění.
Stejně tak je průběžně aktualizován Požární řád dle 246/2001 Sb., v platném znění.
Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje
poruchové stavy.
Součástí systému řízení je rovněž problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k havárii
zařízení.
Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování bezpečnostních
předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště:
 v prostoru zásobníků paliva a ropných látek zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
svařovat lze jen na písemné povolení pro svařování
 obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy smí provádět jen
oprávněné osoby
 únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné
 v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky
 veškeré úniky látek musí být ihned likvidovány
Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci.
Pro případ požáru je provozovna vybavena hasicími přístroji a požárními hydranty.
Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle požadavků ČSN
73 0802.
V areálu se manipuluje s palivy, ropnými látkami a přípravky a chemikáliemi pro úpravu
vody. Případný zásah se provádí dle příslušných předpisů.
V případě požáru se přepokládá, že represivní zásah provede příslušný hasičský záchranný
sbor.
Provoz tepelného hospodářství se po stránce bezpečnosti práce obecně řídí zákonem 309/2006
Sb., příp. vyhláškou 450/2005 Sb. a dalšími legislativními předpisy.
Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii:
- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie
- porušování všech podnikových předpisů
- překračování povolených provozních teplot
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin
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- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny stáčeny)
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení
všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Územně plánovací opatření
V rámci záměru je nutná změna územního plánu obce Přísečná s ohledem na novou
přístupovou pro související nákladní dopravu od Přísečné.

Technická opatření
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele dokumentace, která jsou již presentována
v předchozím textu a textu kapitoly B.I.6. - „Závazné podmínky realizace záměru":
I. Opatření pro fázi přípravy záměru:


projekčně zpracovat racionalizační opatření k spotřebě vody



projekčně zpracovat dešťový odlučovač retenční zdrže



projekt ozelenění předložit k odsouhlasení CHKO Blanský les



prostřednictvím obce Přísečná požádat o změnu územního plánu s ohledem na záměr
nové obslužné komunikace od Přísečné



projekt nové obslužné komunikace od Přísečné předložit k územnímu řízení a
stavebnímu řízení

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:


realizovat změny v nakládání se štěpkou



realizovat racionalizační opatření k spotřebě vody



realizovat dešťový odlučovač retenční zdrže, na odtoku bude instalováno čidlo
umožňující registrovat dobu mimořádného vypouštění mimo retenční nádrž.



realizovat projekt ozelenění



v případě schůdnosti řešení realizovat novou obslužnou komunikaci od Přísečné



instalovat systém monitoringu pachové zátěže

III. Opatření ve fázi provozu dle záměru


provozovat systém měření pachových látek, příp. přijmout nápravná opatření



zajistit následnou péči o realizovanou zeleň



odběr podzemní vody omezit pouze na mimořádné případy nutného zajištění provozu
(přerušení dodávek vody od Jihočeského vodárenského svazu), v případě realizace
nové obslužné komunikace od Přísečné využívat tuto výhradně pro související
nákladní automobilovou dopravu



provést měření akustické zátěže po realizaci záměru u nejbližšího chráněného prostoru
staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příp.
přijmout nápravná opatření
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provést měření akustické zátěže v pracovním prostředí po realizaci záměru v rozsahu
dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví



provést v roce 2019 mykologický průzkum lokality Granátník, v návaznosti na studii
v roce 2014

IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru


řídit se obecně platnými předpisy
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, zpracovatelů
dílčích projektů, poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů
zpracovatele dokumentace o jiných obdobných záměrech.
Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech na základě
odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo použito programu SYMOS 97,
verze 2013. V akustické studii byl použito výpočtového programu CadnaA, verze 2017
K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy. Bylo využito znalostí
zpracovatele dokumentace o obdobných záměrech. Při zpracování dokumentace bylo využito i
provozních zkušeností a provedených autorizovaných a technických měření emisí.
Kompletní podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v příloze 9
dokumentace.
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace byla zpracována na základě dosavadních znalostí o provozovně CARTHAMUS
v Přísečné, údajích o provozu včetně technických parametrů a všech podstatných změn, které hodlá
provozovatel v rámci záměru realizovat. Ke zpracování dokumentace bylo využito mimo to konzultací
s oznamovatelem, zpracovateli dílčích projektů a technických a jiných měření a dalších podkladů
včetně osobních zkušeností zpracovatele dokumentace. Byly využity i stávající provozní výsledky
provozovny.
Je možno konstatovat vzhledem k výchozím podkladům, že míra nedostatků a neurčitostí je na
velmi malé úrovni, a v dokumentaci jsou odpovídajícím způsobem vyhodnoceny vlivy budoucího
provozu dle záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Kompletní podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v příloze 9.
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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.
Dokumentace je zpracována v jedné variantě. Jako nulová varianta je popsán stávající stav.
Tyto údaje sloužily k posouzení vlivu navrhovaného záměru.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Předkládaná dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí hodnotí vliv navrhovaných změn
v provozovně CARTHAMUS v Přísečné pro eliminaci, příp. snížení vlivů stávajícího provozu na
životní prostředí a veřejné zdraví, bez změny příkonu instalovaných spalovacích zdrojů.
Změna se týká:
Změna zdroje vody pro technologii – odstupuje se zcela od běžného používání podzemní
vody, spotřeba vody bude v plné hrazena dodávkami pitné vody při snížení nároků na dodávky
realizací dalších opatření - a vyšším využíváním vod vznikajících v procesu včetně dešťové
zdrže v areálu. Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech - odstavení
dodávky pitné vody od Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok za
stanovených podmínek.
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru – změna chlazení spočívá v realizaci
přemístění chladících jednotek do nové lokality, které způsobovaly problémy ovlivňováním
tvorbou parní vlečky s vlivem na okolí, včetně doplnění o další chladící jednotku.
Změna příjmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – omezení
manipulace na volné ploše, přemístění linky třídění a drcení do skladové haly
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – zakrytování
sušících linek a odvedení odpadního plynu ze sušení do komína 110 m
Zpracovaní prachových podílů zachycených na filtrech nakládání s biomasou - zpracování
na v provozu využitelné pelety - umístění ve skladové hale - vybaveno textilním filtrem
Realizace areálové ČOV na čištění splaškových odpadních vod - BIOCLEANER BC 50 realizováno. Vyčištěné odpadní vody vedeny do splaškové kanalizace. V budoucím stavu
budou využity pro krytí spotřeby vody v technologii.
Změna nakládání s vodami – předmětem záměru je maximální využívání vod vznikajících
v procesu s cílem snížit nároky na dodávku vody a zamezit vypouštění odpadních vod.
Realizace záměru vyžaduje mimo instalace nových technologii realizaci nové retenční jímky o
objemu 50 m3. Veškerá technologie dle záměru bude realizovaná ve stávajících objektech.
Změna nakládání s vypouštěnými vodami - maximální využívání vod vznikajících v procesu
s omezením vypouštěných vod na minimum. Za provozu dle záměru bude vypouštění vod do
bezejmenné vodoteče nulové. Pro případ výskytu přívalových vod bude realizován dešťový
oddělovač tak, aby součástí vypouštěných vod do bezejmenné vodoteče nebyly technologické
vody z provozu; na odtoku bude instalováno čidlo umožňující registrovat dobu mimořádného
vypouštění mimo retenční nádrž
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) – nové řešení zahrnuje případnou výstavbu
nové přístupové komunikace od obce Přísečná (v přípravě postupováno v souladu dle dohody
s obcí). Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci, bude využívána po dohodě s firmou
Zambelli s.r.o. stávající místní komunikace od ulice Tovární. Od původního záměru
zásobování provozovny biomasou po železnici, na základě provedeného rozboru situace,
upuštěno.
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Ozelenění - záměr obsahuje liniové ozelenění části areálu a liniové ozelenění alternativní nové
přístupové komunikace od Přísečné (pokud bude realizována) vhodnými dřevinami (omezení
imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky)
Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami – řešeno především změnami v nakládání
s biomasou s tím, že odpadní plyny ze sušení štěpky budou odvedeny do 110 m vysokého
komína
Lze konstatovat, že realizace záměru v navrženém provedení zajišťuje ochranu ovzduší
v souladu s platnou legislativou. Stejně tak jsou ošetřeny ostatní složky životního prostředí. Nejsou
známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by realizaci bránily. Je možno
konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a
hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z
hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a je akceptovatelný. V každém případě záměr
snižuje současné vlivy provozovny CARTHAMUS v Přísečné na své okolí.
Zpracovatel dokumentace na základě znalostí uvedených v předkládané dokumentaci
doporučuje stavbu
REALIZOVAT
za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a dalších
stupňů schvalování záměru.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem záměru a posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. jsou
změny v provozovně CARTHAMUS v Přísečné tak, aby byly minimalizovány vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí včetně vlivů na okolí provozovny, při zachování spolehlivé dodávky tepla
pro městskou aglomeraci Českého Krumlova a sousedních průmyslových areálů a zachování výroby a
elektrické energie. Původní provozovna tepelného zdroje byla uvedena do provozu v polovině 80. let
minulého století.
Součástí technického a technologického řešení a vlastního posuzování jsou i záměry fm.
KOMAXO BIOENERGO s.r.o. v areálu CARTHAMUS Přísečná. Fm. KOMAXO BIOENERGO
s.r.o. zajišťuje pro firmu CARTHAMUS, a. s. dodávky biomasy jako paliva pro energetický provoz
v areálu provozovny CARTHAMUS, a. s. v Přísečné a to včetně úpravy paliva a jeho sušení. Biomasa
je složena především z lesní a dřevní štěpky. Projektová kapacita dodávek biomasy pro firmu
CARTHAMUS, a. s. v Přísečné činí 111 000 t (skutečnost v roce 2016 - 94321,8 t). Činnosti
KOMAXO BIOENERGO s.r.o. v areálu CARTHAMUS Přísečná jsou neoddělitelné od vlastního
provozu CARTHAMUS Přísečná.
Předmět změny (uvedeny zásadní):
Změna zdroje vody pro technologii – odstupuje se zcela od používání podzemní vody,
spotřeba vody bude v plné hrazena dodávkami pitné vody při snížení nároků na dodávky
realizací dalších opatření - a vyšším využíváním vod vznikajících v procesu včetně dešťové
zdrže v areálu.
Předmětem záměru je instalace nových technologii na úpravu vody včetně využití stávajících
zařízení s tím, že:
 záměr bude realizován bez nároků na realizaci nových objektů (technologie bude
instalována ve stávajících objektech) - s výjimkou realizace nové retenční jímky o objemu
50 m3
 v záměru bude využívána jako technologická stávající dešťová zdrž v areálu
 budou v maximální míře využívány dešťové vody z dešťové zdrže
 budou zcela využívány vody vznikající při sušení štěpky
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru – změna chlazení spočívá v realizaci
přemístění chladících jednotek, které způsobovaly problémy ovlivňováním tvorbou parní
vlečky s vlivem na okolí, včetně doplnění o další chladící jednotku.
Stávající chladící jednotky budou přemístěny do nové pozice (do míst, kde bývaly již zrušené
chladící jednotky) a budou doplněny novou jednotkou pro zvládnutí nároků na chlazení
v letním období.
Změna příjmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – omezení
manipulace na volné ploše, přemístění linky třídění a drcení do skladové haly
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – zakrytování
sušících linek a odvedení odpadního plynu do komína 110 m
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Zpracovaní prachových podílů zachycených na filtrech nakládání s biomasou - zpracování
na v provozu využitelné pelety - umístění ve skladové hale - vybaveno textilním filtrem
Změna nakládání s vypouštěnými vodami - maximální využívání vod vznikajících v procesu
s omezením vypouštěných vod na minimum
Za provozu dle záměru bude vypouštění vod do bezejmenné vodoteče nulové, vypouštění vod
připadá v úvahu jen v případě přívalových vod, kdy nebude možno všechny vody zachycené v dešťové
zdrži využít v technologii - odhad - 1 - 2 x ročně). Pro případ výskytu přívalových vod bude
realizován dešťový oddělovač tak, aby součástí vypouštěných vod do bezejmenné vodoteče nebyly
technologické vody z provozu; na odtoku bude instalováno čidlo umožňující registrovat dobu
mimořádného vypouštění mimo retenční nádrž
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) – nové řešení zahrnuje případnou výstavbu
nové přístupové komunikace od obce Přísečná (v přípravě postupováno v souladu dle dohody
s obcí). Pokud se nepodaří zajistit konečnou realizaci, bude využívána na základě smluvního
vztahu s firmou Zambelli - technik, spol. s r.o. stávající místní komunikace od ulice Tovární.
Trasa nové účelové komunikace je uvedena dříve v dokumentaci - trasa se dále v projekční
přípravě upřesňuje. Jedná se o využívání existující v převážné míře polní cesty v návaznosti na
komunikaci III/1439 a dále na I/39. Historická existence navrhovaného dopravního napojení vyplývá i
z leteckého snímku z roku 1952 uvedeném v dokumentaci.
Od původního záměru zásobování provozovny biomasou po železnici, na základě
provedeného rozboru situace, upuštěno.
Ozelenění areálu - záměr obsahuje ozelenění areálu vhodnými dřevinami (omezení imisní
zátěže tuhými znečišťujícími látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky)
V současnosti realizováno ozelenění v severovýchodní části areálu křovinami. V přípravě
výsadba liniové zeleně. S ohledem na námitky CHKO Blanský les se v projektu upřesňují druhy
použitých dřevin.
Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami – řešeno především změnami v nakládání
s biomasou s tím, že odpadní plyny ze sušení štěpky budou odvedeny do 110 m vysokého
komína
Veškeré nakládání se štěpkou bude realizováno ve skladové haly s výjimkou příjmu a
přechodného skladování před tříděním. Veškerá technická opatření jsou realizována včetně odvodu
odpadního plynu ze sušení ke komínu 110 m. Pro vyhodnocování pachové zátěže - instalace měřící
stanice Purenviro TOM (st. p. 240) pro vyhodnocování pachové zátěže - realizováno - v ověřovacím
provozu.
Součástí dokumentace je rozptylová studie, která prokazuje, že realizací záměru dojde
k nevýznamné změně imisní koncentrace hodnocených znečišťujících látek, příp. dojde i k jejich
snížení proti stávajícímu stavu.
Z hlediska nové přístupové komunikace pro související nákladní automobilovou dopravu byla
zpracována akustická studie, která prokazuje, že nebudou překračovány platné hygienické limity
hluku.
Součástí dokumentace je i Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí podle § 45i, zák. 114/1992 Sb. (EVL Blanský les). V závěru
tohoto posouzení je konstatováno: Záměr „Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná - úpravy“
nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Blanský les.
Záměr je zaměřen na snížení vlivů provozovny CARTHAMUS v Přísečné na životní prostředí
a veřejné zdraví. Jak vyplývá z předkládané dokumentace, jsou tyto vlivy řešeny odpovídajícími
technickými řešeními.
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Zpracovatel dokumentace doporučuje záměr realizovat za podmínek uvedených v kapitole B.I.
– Závazné podmínky realizace záměru - a dalších podmínek, které vyplynou z následného
projednávání záměru.
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PŘÍLOHY

Na následujících stránkách jsou uvedeny tyto přílohy:
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (MěÚ
Český Krumlov z 3. 3. 2017)
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.
218/2004 Sb. (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Blanský les z 1. 3. 2017)
Na CD jsou uvedeny následující přílohy:
1. Mapové přílohy
2. Rozptylová studie
3. Hluková studie
4. Hodnocení vlivu záměru na lokality Natura
5. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
6. Zpráva - Přísečná - vrt HV 5 Carthamus, ČEVAK, 5/2017
7. Závěr zjišťovacího řízení
8. Vyjádření k oznámení
9. Podklady
Poznámka: přílohy 1 až 5 z oznámení „Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná úpravy“.
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