Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění

NOVÝ ZÁVOD NA VÝROBU
BIOETHANOLU

oznamovatel:

BIOLÍH Kolín, a.s.
Leden 2007

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění

NOVÝ ZÁVOD NA VÝROBU
BIOETHANOLU

Zhotovitel:
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
Oprávněná osoba:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Dubinská 720
530 12 Pardubice
tel.: 603483099
466260219

Sladkovského 111
506 01 Jičín
493523256

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb.,
č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

Leden 2007

2

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění

NOVÝ ZÁVOD NA VÝROBU
BIOETHANOLU
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. zpracovali:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

Ing. Zdeněk Obršál
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/01 Sb., č.osvědčení 6890/218/OPV/93

RNDr. Vladimír Faltys
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor „OCHRANA
PŘÍRODY“, odvětví botanika)

RNDr. Milan Macháček
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., číslo osvědčení 6333/246/OPV/93

Ing. Martin Šára

Leden 2007

3

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Obsah:
ÚVOD ........................................................................................................................................................................................................6
A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI..........................................................................................................................................................7
A.I. OBCHODNÍ FIRMA .......................................................................................................................................................................................................7
A.II. IČ ................................................................................................................................................................................................................................7
A.III. SÍDLO .........................................................................................................................................................................................................................7
A.IV. J MÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE .............................................................................................7
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ..........................................................................................................................................................................8
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .........................................................................................................................................................................................................8
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1...........................................................................................................................8
B.I.2. Kapacita (rozsah) ...........................................................................................................................................................................8
B.I.3. Umístění záměru ............................................................................................................................................................................8
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .............................................................................................................8
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ...............................................................................................................................9
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru ..................................................................................................................9
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ........................................................................................37
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ........................................................................................................................37
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.....................37
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ...................................................................................................................................................................................................40
B.II.1. Půda ............................................................................................................................................................................................40
B.II.2. Voda .............................................................................................................................................................................................43
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje.....................................................................................................................................44
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ...................................................................................................................................47
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH................................................................................................................................................................................................49
B.III.1. Ovzduší ......................................................................................................................................................................................49
B.III.2. Odpadní vody .............................................................................................................................................................................57
B.III.3. Odpady .......................................................................................................................................................................................61
B.III.4. Ostatní výstupy ..........................................................................................................................................................................63
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií..........................................................................................68
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií ...........................................................................................................................................................68
B.III.5.2. Dopady na okolí .......................................................................................................................................................................69
B.III.5.3. Preventivní opatření.................................................................................................................................................................70
B.III.5.4. Následná opatření...................................................................................................................................................................70
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...........................................................................................71
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ..........................................................................................71
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .............................................................................................72
C.2.1.Ovzduší .........................................................................................................................................................................................72
C.2.2. Voda .............................................................................................................................................................................................72
C.2.3. Půda .............................................................................................................................................................................................75
C.2.4. Geofaktory životního prostředí ....................................................................................................................................................76
C.2.5. Fauna a flora ................................................................................................................................................................................77
C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný ráz...........................................................................80
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání..................................................................................................................................................82
C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ..........................................84
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...................................................................85
D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ,
FREKVENCE A VRATNOSTI)...............................................................................................................................................................................................85
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo ....................................................................................................................................................................85
D.I.2. Vlivy na ovzduší ............................................................................................................................................................................88
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody...........................................................................................................................................94
D.I.4. Vlivy na půdu.................................................................................................................................................................................98
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ...........................................................................................................................100
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy.............................................................................................................................................100
D.I.7. Vlivy na krajinu ............................................................................................................................................................................104
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky .............................................................................................................................104
D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI .........................................................................................................................105
D.3. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE ......................................................................105
D.4. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ......................................................................106
D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ ............................................109
D.6. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ..............................110
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ...................................................................................................................................110
F. ZÁVĚR ..............................................................................................................................................................................................110
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU........................................................................111
H. PŘÍLOHY..........................................................................................................................................................................................117

4

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Seznam používaných zkratek
BČOV – biologická čistírna odpadních vod
DPS – dokumentace pro provedení stavby
EO – ekvivalentní obyvatel
EPS – elektrická požární signalizace
KÚ – krajský úřad
MěÚ – městský úřad
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OkÚ – okresní úřad
OŽPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
POH – program odpadového hospodářství
PC – provozní celek
PS – provozní soubor
RŽP – referát životního prostředí
SHZ – stabilní hasící zařízení
SO – stavební objekt
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚSES – územní systém ekologické stability
ŽP – životní prostředí
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ÚVOD
Předkládané oznámení je vypracováno na základě rozpracované dokumentace pro
provedení stavby (DPS), která byla zpracována podle vydaného územního rozhodnutí
a stavebního povolení pro stavbu "Nový závod na výrobu bioethanolu, BIOLÍH Kolín,
a.s“. Podle posledního vývoje na budoucím trhu s bioethanolem a výsledků
ekonomického rozboru projektu došlo k přehodnocení některých částí bioethanolového
závodu. Jedná se zejména o následující změny provedené oproti schválenému
rozhodnutí o umístění stavby a stavebnímu povolení:
• bylo zrušeno sušení výpalků a jejich plánovaný prodej jako krmiva
• náhradní zdroj elektrické energie nebude instalován
• některé stávající objekty bývalé drožďárny jsou využity pro stavbu nového
závodu
• výpalky a další výstupy z procesu zpracování výpalků budou částečně
odvodněny a poté budou spalovány v kotlích společně s otrubami ze mlýna
• bioplyn bude použit jako palivo pro samostatný kotel na spalování bioplynu k
výrobě části páry pro potřeby technologie. Zbývající bioplyn bude použit pro
pohon kogeneračních jednotek k výrobě ekologické elektrické energie.
• kapalné zbytky z výroby bioethanolu budou využívány jako surovina v zařízení
pro zpracování výpalků.
• do rozsahu zařízení byly doplněny 2 kogenerační jednotky pro výrobu elektrické
energie z bioplynu, který nebude nutné využít pro výrobu technologické páry
• inertní dusíková atmosféra nebude ve skladovacích nádržích využita, protože
nemá významný vliv na snižování rizika požáru v zásobních nádržích vzhledem
k tomu, že páry bioethanolu budou z nádrží odváděny a tím bude zajištěno, že
koncentrace par bude pod mezí výbušnosti
• zařízení na výrobu lepku bude umístěno v části hlavní provozní budovy a v její
těsné blízkosti
• jako zdroj uhlíku pro aerobní část zařízení na zpracování výpalků bude
využívány vedlejší produkty z lihovaru – etanol II jakosti, přiboudlina a úkapy
z hlavního technologického procesu.
• pro proces acidifikace centrálu z výpalků bude jako surovina využíván vedlejší
produkt z lihovaru BIOFERM – výpalky (certifikované hnojivo). Pro dopravu této
suroviny bude instalováno samostatné potrubí, které není součástí
posuzovaného projektu.
Při posuzování projektu a navrhování změn nutných pro zlepšení
provozuschopnosti a konkurenceschopnosti bioethanolového závodu byla v
maximální míře respektována vydaná stanoviska dotčených orgánů státní správy,
požadavky rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a požadavky
vztahující se k ochraně životního prostředí. Navrhované změny uspořádání
bioethanolového závodu mají především za cíl zlepšit využití vstupní suroviny a
meziproduktů z jednotlivých částí technologie tak, aby energie obsažená v těchto
meziproduktech, tedy v biomase, byla využita pro zásobování závodu tepelnou
energií, pro výrobu elektrické energie a aby se omezilo množství odpadů, které
by bylo nutno odvážet ze závodu automobilovou dopravou a ukládat na skládku.
Významným výsledkem navrhovaných změn bude skutečnost, že za běžného
provozu nebude navrhovaný výrobní proces vyžadovat dodávku cca 45 tun páry
hodinově z cizího zdroje a bude zcela soběstačný.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
BIOLÍH Kolín, a.s.

A.II. IČ
27 40 41 61

A.III. Sídlo
Starokolínská 282
280 02 Kolín 4

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ivoš Peer, předseda představenstva BIOLÍH Kolín a.s.
Zličská 847
280 00 Kolín V
telefon: 321 752 030
Ing. Vít Somberg, člen představenstva BIOLÍH Kolín a.s.
Jaselská 231
280 00 Kolín 3
telefon: 321 752 046
Projektant:
ČKD PRAHA DIZ,a.s.
Jaroslav Hervert - člen představenstva a generální ředitel
Kolbenova 499
190 02 Praha 9
telefon: 283 890 486
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Nový závod na výrobu bioethanolu, BIOLÍH Kolín a.s.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 8.4. “ Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 50 000
hl/rok výrobků “, respektive lze záměr zařadit dle bodu 7.3. “Ostatní chemické výroby
s produkcí od 100 tun/rok“. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto
případě Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah)
Záměr lze charakterizovat následujícími údaji:
•

výroba bioethanolu

68 000 m3/rok

•

výroba glutenu (lepku)

16 000 t/rok

•

vlastní výroba páry

45 tun/hod

B.I.3. Umístění záměru
Kraj

Středočeský

Obec

Kolín

Katastrální území

Kolín

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr je situován ve východní části města Kolín, v oblasti Kutnohorského
předměstí – část Ovčačka. Jedná se o výstavbu nového závodu ve stávajícím areálu
Drožďárna Kolín a.s. Výroba droždí byla zrušena a v rámci samostatné stavby byla
v předstihu provedena demontáž nepotřebného technologického zařízení a demolice
dále nevyužitelných stavebních objektů. Veškerá realizace záměru bude probíhat
uvnitř stávajícího areálu.
Pro záměr „Nový závod na výrobu bioethanolu“ byla zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení a souběžně bylo zpracováno a předloženo oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.
Příslušným orgánem byl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, který dne 17.1.2004 vydal závěr zjišťovacího řízení, ve kterém se
konstatuje, že předložený záměr nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění. Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Kolín, odbor
výstavby dne 2.2.2005
Projektová dokumentace pro stavební řízení byla předložena na Městský úřad Kolín.
Stavební povolení vydal stavební úřad Městského úřadu v Kolíně dne 20.11.2006 pod
č.j. 3568/05/ko/La.
Kumulace s jinými záměry v této oblasti není známa.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
V květnu 2003 byla v rámci EU přijata direktiva EK, zavazující členské státy
k postupnému a procentuálně stanovenému zvyšování etylalkoholové příměsi do
benzinu a nafty. Podle této direktivy má být k 1.1.2007 dosaženo minimální hodnoty
2%, v roce 2010 podíl 5,75% a roku 2020 podíl 20%. Vláda České republiky
projednala tuto direktivu a Usnesením číslo 833 ze dne 6.8.2003 stanovila následující
závazné hodnoty podílu pro Českou republiku:
K datu:
1.1.2007
1.1.2010
1.1.2020

Evropská unie
2,00
5,75
20,00

Česká republika
5,00
10,00
20,00

Tento záměr by měl zároveň přispět i k udržení zemědělské rostlinné výroby v regionu
zajištěním potřebného množství pšenice pro výrobu bioethanolu.
Podle vydaného rozhodnutí o umístění stavby (ÚR) "Nový závod na výrobu
bioethanolu" z 2.2.2005 je stavba umístěna v souladu se závaznou i směrnou částí
schváleného územního plánu města, dotčený pozemek je zahrnut do plochy s
funkčním využitím průmyslová zóna.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu Drožďárny, který se nachází ve východní
části města Kolín, v oblasti Kutnohorského předměstí – část Ovčačka. Území je
rovinaté, mírně se svažující k severovýchodu, směrem k Labi. Okolí areálu je
průmyslově využívané.
Stávající výroba droždí v areálu byla ukončena, technologické zařízení bylo
demontováno. Byla provedena demolice dále nevyužitelných objektů v areálu. Dále byl
proveden průzkum znečištění zeminy, byly odstraněny náletové dřeviny, bylo
upraveno staveniště, tj. byly provedeny terénní úpravy. V rámci záměru bude
provedeno i zatrubnění potoka Polepka, který protéká areálem, včetně ochrany proti
zpětnému vzdutí. Zatrubnění bude provedeno vložením železobetonového uzavřeného
rámu jednotného vnitřního profilu 2,8 x 7,6 m v délce cca 232 m.. Trasa potrubí je
vedena v korytě potoka, spád potrubí je shodný se spádem potoka.
Se zahájením stavebních prací bude realizována výstavba nového oplocení, které
ochrání areál proti povodni již i ve zbývající fázi výstavby.
Pro výrobu bioethanolu v bioethanolovém závodě v Kolíně byla vybrána technologie
BIOSTIL 2000 švédské firmy CHEMATUR AB.
Stavební část

Vlastní výstavba závodu na výrobu bioethanolu, včetně objektů technického zázemí se
uskuteční na ploše cca 250 x 280 metrů, ostatní plocha bude ponechána volná jako
rezerva pro další rozvoj společnosti.
Architektonické řešení areálu bioethanolového závodu je navrženo tak, aby byla
stavba začleněna do okolní krajiny a stávající zástavby. Dispoziční řešení jednotlivých
budov vychází ze zpřesněných a upravených požadavků technologie výroby a je
uvedeno v příloze oznámení.
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Přehled stávajících objektů zachovaných v areálu bioethanolového závodu
Provozní budova drožďárny

Provozní budova drožďárny bude využita jako provozní budova lihovaru. Bude v ní
umístěno technologické zařízení lihovarnické technologie, tedy hlavního
technologického procesu lihovaru, a část zařízení pro separaci lepku. Popis jejích
úprav a využití je uveden v popisu stavební a technologické části lihovaru.
Zásobní nádrž na melasu

V areálu lihovaru zůstane zachována zásobní nádrž na melasu o objemu 2 400 m3
(cca 3 300 tun). Předpokládá se, že nádrž bude i nadále sloužit jako zásobník melasy
pro stávající lihovar BIOFERM.
Doprava melasy do nádrže a z nádrže bude zachována automobilovými cisternami,
rovněž tak se podstatně nezmění stávající obrat melasy přes tuto nádrž – cca 3 000
tun/rok.
Sklad chemikálií

Vzhledem k tomu, že pro výrobu bioethanolu i pro výrobu droždí budou použity
obdobné chemikálie, bude zachován také sklad chemikálií, především vlastní
skladovací nádrže na kyselinu sírovou, čpavkovou vodu a kyselinu fosforečnou. Popis
dalších úprav a řešení skladu chemikálií je uveden v popisu technologické části
zařízení bioethanolového závodu.
Parovod

Středotlaký (ST) parovod, který sloužil k zásobování drožďárny technologickou párou,
bude využit jako záložní zdroj tepla také pro nově budovaný bioethanolový závod.
Potrubí bude pouze přeloženo na hranice pozemku bioethanolového závodu a bude
zřízena nová přípojka do kotelny bioethanolového závodu, kde bude připojena k
hlavnímu rozdělovači ST páry. Přeložka parovodu je součástí SO 18.
Zařízení čistírny odpadních vod

Zařízení bývalé čistírny odpadních vod drožďárny bude částečně vyžito pro technologii
pro zpracování obilních výpalků v PC 09. Především budou využity usazovací nádrže
a budova strojovny. Využité stavební objekty budou repasovány a upraveny tak, aby
splňovaly podmínky pro provoz technologie PC 09 a přitom aby byly dodrženy
požadavky na ochranu okolí podle platných legislativních předpisů.
Administrativní budova

Administrativní budova drožďárny bude použita jako SO 14 - provozní budova
bioethanolového závodu. Budova bude rekonstruována a opravena v nezbytném
rozsahu tak, aby splnila požadavky na novou funkci.
Vstupní a výstupní objekt zásobování vodou z Labe

Na říčním kilometru 194,8 je umístěn stávající vstupní a výstupní objekt, který
zajišťoval dodávku vody a odvod odpadních vod pro bývalou drožďárnu. Vstupní a
výstupní objekty budou v rámci PC 16 opraveny v nezbytném rozsahu pro zachování
projektované funkce. Propojovací potrubí mezi objekty a areálem bioethanolového
závodu bude použito původní, nebude změněno.
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Budova enzymů

Tato budova bude ponechána v areálu závodu v původním stavu bez úprav. Budova
není součástí stavby záměru.
Budova VN rozvodny a trafostanice

Budova bude ponechána v areálu závodu pouze s nezbytnými opravami vnitřních
prostor a opláštění, které bude nutné provést po demontáži technologického vybavení.
Vila

Budova vily bývalého majitele drožďárny zůstane zachována v areálu závodu pouze s
nezbytnými opravami vnějšího pláště. Budova bude neobydlená, investor předpokládá
její pozdější využití v rámci bioethanolového závodu.
Stávající usazovací nádrže

Stávající usazovací nádrže budou použity částečně jako zásobní nádrž požární vody
(1. nádrž) a jako záloha pro řešení provozních problémů (2. nádrž). Nádrže budou
opraveny v nezbytně nutném rozsahu pro další využití.
Stavební řešení nových objektů

Řešení nosných konstrukcí je v souladu s ÚR navrženo z prefabrikátů, z důvodů
ochrany budov z hlediska požární ochrany a ochrany proti výbuchu je navrženo
převážně v železobetonu, pouze část budov má nosné konstrukce v kombinaci
prefabrikovaného betonu a oceli a konstrukce pouze ocelové či zděné.
Volba obvodového pláště technologických budov vychází z požadavků instalované
technologie, z požadavků na zajištění zvukové neprůzvučnosti obvodové konstrukce,
na tepelnou, požární a proti výbuchovou
ochranu budov, na odolnost proti
dynamickému namáhání a z časových termínům výstavby. Okna, dveře a vrata budou
z nerezové oceli nebo s povrchovou úpravou metalickou barvou v souladu s
požadavky ÚR.
Zastřešení objektů bude dvojího typu – ploché střechy jednoplášťové neodvětrávané
s izolací z PVC a sedlové střechy plechové z profilovaných plechů s povrchovou
úpravou polyesterem nezateplené nebo s izolací minerální vatou. Na střechách
nejvyšších objektů budou umístěna denní a noční varovná světla v souladu s
požadavky dotčených orgánů definovaných ve stavebním povolení.
Izolace spodní stavby budou navrženy dle podrobného IG průzkumu. Izolace budou
odolné látkám použitým v technologickém procesu výroby dle jednotlivých objektů.
Konečné barevné řešení stavby bude upraveno po dohodě s investorem stavby.
Barevné provedení střech objektů a povrchu zásobních nádrží bude v souladu s
požadavkem ÚR v matových barvách nebo s matovou krytinou.
V areálu bioethanolového závodu budou zřízeny tři kanalizační systémy. Jeden bude
používán pro odvod splaškových vod z hygienických zařízení do čistírny odpadních
vod (ČOV), druhý bude sloužit pro odvod oplachových vod z technologických prostor a
odpadních vod z technologických procesů do zařízení na zpracování výpalků. Voda z
výstupu ČOV bude odvedena do potoka Polepky. Voda z výstupu ze zařízení pro
zpracování výpalků bude odvedena do Labe v místě stávajícího výstupního objektu.
Třetí systém bude odvádět nekontaminovanou dešťovou vodu, která se nevsákne v
areálu závodu, do Polepky.
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Ocelové konstrukce umístěné pod zemí v ochranném pásmu stejnosměrné železniční
trakce budou chráněny před bludnými proudy.
Maximální výška objektů bioethanolového závodu bude respektovat požadavky
stanovené vojenskou ubytovací správou pro zachování bezpečnosti leteckého
provozu, výška budov nepřesáhne 35 m
Záměr je členěn na následující nové stavební objekty:
SO 01 Příprava území

SO zahrnuje nutné práce, které budou provedeny před zahájením vlastních stavebních
prací, tj. terénní úpravy, sanace kontaminovaných ploch, archeologický průzkum apod.
SO 02 Oplocení

Oplocení bude provedeno kolem celého areálu v délce cca 1600 m.
Konstrukce oplocení bude splňovat požadavky na zadržení zpětné povodňové vlny do
výšky 0,5 m nad terénem. Těsná část oplocení (prostor směrem k Labi) bude
provedena jako prefabrikovaná železobetonová stěna složená z vodorovných panelů s
monolitickou betonovou podezdívkou. Podezdívka bude přesahovat okolní terén o 1,2
m, vodorovné betonové panely budou osazeny do svislých sloupků do celkové výšky
2,5 m nad terénem. Nad horní hranou betonové stěny budou upevněny 3 řady
ostnatého drátu. Zbývající netěsná část oplocení (podél ulice Starokolínská) bude
provedena jako kovový plot s podezdívkou.
Tento SO bude realizován při samém začátku výstavby tak, aby oplocení ochránilo
areál před povodněmi již v době výstavby. Tento požadavek je zapracován do souboru
navrhovaných doporučení.
SO 03 Vrátnice

Budovu vrátnice bude tvořit zděný dvoupodlažní objekt s plochou střechou, s tepelnou
izolací, stropy budou železobetonové. Vytápění objektu bude teplovodní. Součástí
objektu jsou dva přístřešky z lehké ocelové konstrukce o půdorysných rozměrech 6,3 x
19,2 metrů a výšce 9 m, pod kterými budou umístěny typové mostní váhy pro kontrolu
hmotnosti přijíždějících a odjíždějících vozidel.
Příjezd do areálu bude ze stávající místní komunikace Starokolínská dvěma vjezdy.
Hlavní, nový vjezd bude určen pro nákladní dopravu a bude veden přes hlavní vrátnici
s váhou a odběry vzorků obilí. Pro vjezd zaměstnanců a návštěv bude využíván
stávající vjezd do areálu přes administrativní budovu.
SO 04 - Příjem a sklad obilí, mlýn
Příjem obilí

Objekt bude založen na patkách, pasech a desce, deska bude jako samostatná
konstrukce oddilatována od založení haly. Lehká ocelová hala o půdorysných
rozměrech 18 x 30 metrů a výšce 9,9, m s opláštěním a zastřešením z profilovaných
plechů s polyesterovou povrchovou úpravou, střecha bude sedlová. Uvnitř haly budou
osazeny podzemní betonové násypníky na obilí. Objekt bude pod zemí propojen s
budovou čištění obilí . Objekt bude pod zemí propojen s budovou čištění obilí . V hale
bude prováděna vykládka obilí ze železničních vagónů a automobilů.
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Nosné ocelové konstrukce žárově pozinkované, boční stěny profilovaný plech barva
světle zelená, střecha, profilovaný plech barva tmavě zelená.
Doprava obilí, předčištění

Věžový objekt s dopravníky na obilí do sil, schodiště a strojovny. Založení bude
provedeno na samostatné desce podporované pilotami. Objekt je věžového typu o
půdorysných rozměrech 13,3 x 6 metrů a výšce 33 m. Nosná ocelová konstrukce
s opláštěním a zastřešením z profilovaných plechů s polyesterovou povrchovou
úpravou. V objektu je umístěn velín s trvalou obsluhou v době příjmu obilí. V ostatních
prostorách není trvalá přítomnost osob, osoby se vyskytují pouze občasně při kontrole
zařízení. Budova kromě velínu nebude vytápěna.
Nosné ocelové konstrukce žárově pozinkované, stěny profilovaný plech barva světle
zelená, střecha, profilovaný plech barva šedá
Obilní sila

Ocelová sila z pozinkované oceli o průměru 15,28 m, výška 22 m s obslužnými
lávkami a žebříky. Sila budou založena hlubinně na železobetonové základové desce
podporované pilotami opřenými o skalní podloží. Celkem bude instalováno 8 sil, každé
silo pro uložení 2 500 tun obilí.
Ocelová sila a ostatní ocelové konstrukce budou z oceli žárově pozinkované, střecha
bude v matové barvě.
Mlýn

Objekt pro čištění a mletí obilí s procesními sily. Doprava obilí ze skladových sil je
vrchem dopravníky. Součástí objektu je trafostanice, el. rozvodna, rozvodna ŘS, velín,
sociální zařízení, kancelář hlavního mlynáře a údržbářská dílna (rýhovna). V objektu je
trvalá přítomnost osob pouze ve velínu, dílně a kanceláři V ostatních prostorách se
osoby vyskytují pouze občasně při kontrole zařízení. Vytápění bude pouze
v prostorách s trvalou přítomností osob. Ostatní prostory vytápěny nebudou.
Objekt je navržen jako pětipodlažní budova o půdorysném rozměru 52 x 13 m a výšce
22 m, bude vyhovovat z hlediska dynamických účinků zatížení technologickým
zařízením.
Základová deska a deska 1.NP je železobetonová monolitická, nosná konstrukce
ostatních pater je ocelová. Založení objektu je na desce podporované pod sloupy
pilotami.
SO 05 - Budova hlavního výrobního procesu s vnějšími nádržemi
SO 05 01 - Budova hlavního výrobního procesu

Tento SO bude umístěn v bývalé provozní budově drožďárny.
V rámci tohoto SO je řešeno umístění zařízení vlastní fermentace, destilace, procesní
nádrže pro provozní technologii a pomocné provozy. Do prostorů budovy hlavního
výrobního procesu bude umístěno také zařízení pro separaci lepku a sušárna lepku.
Součástí objektu je trafostanice, el. rozvodna, rozvodna ŘS, centrální velín a sociální
zázemí. V objektu je trvalá přítomnost osob pouze v centrálním velínu a ve velínu
separace lepku, v ostatních provozech se osoby vyskytují pouze občasně při kontrole
zařízení. Objekt bude nouzově vytápěn při odstávce.
Pro technologii výroby bioethanolu budou použity vybrané nádrže z provozu bývalé
drožďárny, na kterých bude provedena revize. Nádrže budou využity především jako
zásobníky a pro ztekucení záměsi.

13

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Budova bude rozšířena o přístavby, kde budou umístěna některá zařízení technologie
výroby bioethanolu a sušárna lepku.
Vnitřní prostory budovy SO 05 budou upraveny tak, aby byly respektovány požadavky
na sanitaci prostor s potravinářskou výrobou, tj. aby povrchy stěn a podlah zajistily
možnost dokonalého umytí bez ulpívání nečistot a odvod oplachových vod do
kanalizace a do zařízení na zpracování výpalků. Při návrhu bude respektován
požadavek na odvětrávání tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na stěnách a
stropech jednotlivých provozních místností a zamezilo se tak vzniku plísní v těchto
prostorách.
Nosná konstrukce stávajícího objektu je ocelová, založená na podpilotovaných
patkách. Pro potřeby umístění technologie budou na konstrukci provedeny nezbytné
dispoziční úpravy, které v sobě budou zahrnovat bourací a sanační práce a zesílení a
případné výměny vybraných nosných prvků.
SO 05 02 Vnější nádrže - stavební konstrukce

SO zahrnuje stavební připravenost, která obsahuje založení nádrží a destilačních
kolon na železobetonových monolitických deskách podporovaných pilotami včetně
kotvících prvků nádrží, a pomocné ocelové konstrukce pro usazení dvou nádrží
fermentace a tří zcukřovacích nádrží, které budou umístěny venku vedle hlavní
provozní budovy.
SO 06 - Sklad chemikálií

Pro skladování chemikálií potřebných pro provoz bioethanolového závodu bude
vytvořen centrální sklad chemikálií v budově a prostoru bývalého skladu chemikálií
drožďárny. Ve skladu bude uložena zásoba chemikálií na 15 až 30 dnů provozu
bioethanolového závodu. Ve skladu budou uloženy především tyto chemikálie:
kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný, čpavková voda. Kyselina sírová,
kyselina fosforečná a čpavková voda budou skladovány ve venkovních nádržích o
objemech 25 m3 uložených pod přístřeškem. Vnitřní prostor budovy skladu chemikálií
bude sloužit k uložení hydroxidu sodného a dalších chemikálií pro provoz, které
vyžadují temperované prostředí. Sklad bude temperován na min. teplotu +15 °C. Pod
nádržemi budou záchytné jímky dimenzované na zachycení objemu největší z
uložených nádrží. Sklad bude vybaven stáčecím zařízením chemikálií, které umožní
stáčení ze železničních i automobilových cisteren. Stáčecí místa budou zabezpečena
z hlediska ochrany vod.
V rámci stavebních úprav bude stávající objekt z části vybourán, využitelná část
skladu bude opravena, stávající záchytné jímky budou vybourány a nově vybudované
jímky budou opatřeny kyselinovzdorným nátěrem. Sklad bude vybaven bezodtokovými
jímkami pro zachycení úkapů chemikálií a oplachů podlah.
K SO 06 bude patřit také sklad enzymů pro proces výroby bioethanolu a zásobník
odpěňovacího oleje, které budou umístěny ve 2. a 3. patře hlavní provozní budovy SO
05. Prostor skladu bude chlazen na teplotu +15 °C. Stavební řešení skladu bude
respektovat požadavky na udržení nízké skladovací teploty a možnosti sanitace
skladovacích prostor.
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SO 07 – Sklad bioethanolu

Součástí tohoto SO budou podpilotované základové železobetonové desky uvažované
pro dva zásobníky bioethanolu a jeden zásobník surového bioethanolu (3 x 3000 m3),
2 zásobníky denaturačních přípravků (2 x 150 m3), 3 denní zásobníky bioethanolu (3 x
100 m3), zásobník přiboudliny (1 x 100 m3), zásobník cizích úkapů (1 x 100 m3),
zásobník bioethanolu 2. jakosti (1 x 150 m3) .
Zásobníky denaturačních přípravků, přiboudliny, cizích úkapů, bioethanolu 2.jakosti a
denní zásobníky bioethanolu budou uloženy ve společné záchytné jímce.
Jímka zachytí úniky skladovaných médií v případě havárie. Předpokládá se, že jímka
bude nadzemní.
Zásobní nádrže bioethanolu 3 x 3000 m3 jsou navrženy v provedení s dvojitým
ocelovým dnem a pláštěm, který vytváří havarijní jímku potřebného objemu. Od
ostatních zásobníků budou odděleny požární stěnou o výšce, která se bude rovnat
minimálně výšce těchto nádrží, předpokládaná výška je 18 m.
SO 08 Plnění bioethanolu

Stavební část tohoto SO bude umístěna vedle skladu chemikálií. Stavební část SO 08
bude zahrnovat prostory pro vagónovou váhu, stavební úpravy, které zajistí
nepropustnost povrchu v místě plnění a svedení případných úniků bioethanolu do
záchytné jímky, a pomocné konstrukce pro umístění technologického zařízení pro
plnění bioethanolu jak do železničních tak i silničních cisteren. V místech plnění bude
prostor pro pracoviště obsluhy.
SO 09 Zpracování výpalků

Stavební část pro zařízení pro zpracování výpalků bude zahrnovat tyto objekty:
SO 09-01 Provozní budova

Dvoupodlažní montovaný železobetonový skelet založený na patkách.
SO 09-02 Monoblok technologických nádrží

Skládá se z vnitřně členěné nádrže o půdorysných rozměrech 17 x 6,6 m a hloubce
7,5 m.
SO 09-04 IC reaktor a mix tank

Pro obě nádrže jsou navrženy základové železobetonové desky podporované pilotami.
SO 09-05 MAP reaktor

Pro MAP reaktor je navržena základová železobetonová deska podporovaná pilotami.
SO 09-06 Regenerační nádrže, acidifikace a nádrž ředících vod

Úprava stávajících dvou nádrží kruhového půdorysu s vnitřní a vnější částí, kde
průměr vnější části je 22,6 m, průměr vnitřní části je 15,0 m, výška stěny 7,5 m.
SO 09-07 Monoblok aerobního čištění

Skládá se z vnitřně členěné nádrže o půdorysných rozměrech 59,1 x 24 m a hloubce
7,5 m.
SO 09-08 Demolice stávající čerpací stanice

Jde pouze o demolici stávající čerpací stanice. Na jejím místě bude stát provozní
budova.
SO 09-10 Odsíření

Pro tento objekt je navržena základová deska 15,9 x 7,9 m o tloušťce 0,3 m.
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SO 09-11 Plynové hospodářství

Pro tento objekt jsou navrženy celkem tři základové desky o rozměrech φ 7,0 x 0,3 m,
7,0 x 3,0 x 0,3 m a 7,0 x 3,5 x 0,3 m.
SO 10 Čistírna splaškových odpadních vod

Tento SO obsahuje stavební připravenost, která v sobě zahrnuje základovou desku o
rozměrech 3,4 x 9,5 m a tloušťce 0,3 m, pro prefabrikovanou čistírnu splaškových
odpadních vod z hygienických zařízení bioethanolového závodu včetně sběrné jímky.
SO 11 Energoblok - zařízení pro výrobu páry

SO 11 tvoří budova kotelny s prostory pro příslušenství kotlů, zásobníky paliva, nn
rozvodnu, chemickou úpravnu vody a výměníkovou stanici.
Konstrukce budovy bude ocelová s lehkým obvodovým pláštěm se zateplením.
Ocelová konstrukce budovy bude kotvena do betonové základové desky, na které
budou uloženy kotle a ostatní zařízení PC 11.
Části budovy s rozvodnami nn a rozvodnou řídícího systému budou vytápěny na
teplotu min. +10 °C, ostatní prostory budou mít min. vnitřní teplotu +5 °C. Prostory
budou bez trvalé přítomnosti osob. Rozměry celé budovy budou cca 45 x 24 m, výška
cca 18 m.
Součástí SO 11 budou kromě základové desky také základy pro vychlazovací jímku na
odpadní vodu z kotlů a jímky v chemické úpravně vod (CHUV).
Všechny prostory energobloku budou mít spádovanou podlahu s drenáží a odvodem
vod do kanalizace.
Opláštění a zastřešení budovy bude ocelovými profilovanými plechy. Ocelové
konstrukce budou žárově pozinkované, plechy budou použity s povrchovou úpravou
polyesterem. Vrata budou ocelová s povrchovou úpravou metalickou barvou. Barevné
řešení střechy bude respektovat požadavek na matovou úpravu.
SO 12 Energetická zařízení

SO 12 zahrnuje budovu pro trafostanici a VN rozvodnu v budově pomocných provozů.
Budova bude přízemní, s nosnou železobetonovou konstrukcí s plochou střechou.
Bude založena na pasech.
Obvodový plášť je navržen ze železobetonových sendvičových panelů s vloženou
tepelnou izolací tl. 50 mm s povrchovou úpravou z pohledového betonu (rastrování
jako u profilovaných plechů), alternativně je možno uvažovat s pláštěm z panelů z
pohledového keramzitbetonu. Střecha bude plochá s hydroizolačním povlakem z PVC
s tepelnou izolací min 50 mm, spádové klíny z minerální vlny. Okna a vrata budou
ocelová tepelně izolační s povrchovou úpravou metalickou barvou.
Objekt bude částečně vytápěn.
V objektu není počítáno s trvalou přítomností osob.
SO 13 Komunikace
SO 13-01 Příjezdová komunikace

Přístup do areálu bude zajištěn ze stávající komunikace Starokolínská dvěma vjezdy.
Hlavní (nový vjezd) bude určen pro zásobování areálu surovinami přes hlavní vrátnici
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s váhou. Pro příjezd zaměstnanců a návštěv do areálu bude využito stávajícího sjezdu
z hlavní komunikace.
SO 13-02 Areálové komunikace

Návrh areálových komunikací vychází z řešení a umístění budov a výrobních celků
závodu a musí zajistit obsluhu všech navržených objektů. Jde o systém na sebe
kolmých komunikací základní šířky 7 m. Návrhová rychlost na komunikacích je 20
km/h. Celková délka areálových komunikací bude cca 1500 m. Zaoblení komunikací
v křižovatkách je řešeno složenými kruhovými oblouky o poloměrech 12 a 24 m. Vjezd
do areálu z přístupové komunikace pro nákladní automobily je řešen přes objekt
vrátnice. Navrženo je středové umístění vrátnice tak, aby byl umožněn současně vjezd
a výjezd z areálu. V prostoru vrátnice jsou zároveň situovány silniční váhy. Za vrátnicí
se nachází stání pro nákladní automobily. Navrženo je 12 parkovacích stání o
rozměrech 4 x 18 m. Pro zaměstnance a návštěvy je určeno parkoviště za
oplocením. Jedná se o kolmá stání s rozměry 2,5 x 5,0 m. Výškové řešení komunikací
bude navrženo s ohledem na výškové osazení jednotlivých budov a objektů v terénu.
Musí zajistit bezproblémový přístup do objektů a současně odvodnění ploch. Základní
příčný sklon komunikace je 2.5 %. Podélné sklony se vzhledem ke konfiguraci terénu
budou pohybovat v rozmezí 0.5% - 2%.
Areálové komunikace jsou navrženy s živičným krytem, chodníky a parkovací stání
pro osobní automobily jsou navrženy ze zámkové dlažby. Barevné řešení bude
stanoveno po dohodě s investorem stavby.
SO 14 – Provozní budova

Jako provozní budova bude využita stávající administrativní budova bývalé drožďárny.
Jedná se o třípodlažní zděnou budovu s kancelářemi a sociálním zařízením. Vnitřní
vybavení a rozvody budovy budou rekonstruovány pro nové využití.
SO 15 Inženýrské sítě

SO 15 obsahuje ocelové konstrukce potrubních a kabelových mostů a potrubí a kabely
pro rozvod médií a elektrické energie po areálu bioethanolového závodu.
Potrubní mosty na hlavních trasách budou navrženy jako ocelové konstrukce. Potrubní
rozvody budou uloženy v jednom až třech patrech nad sebou. Konstrukce mostů bude
opatřená protikorozním nátěrem.
Ocelové konstrukce uložené v zemi v prostoru ochranného pásma dráhy budou
chráněny proti účinkům bludných proudů.
Dešťové vody ze střech budou dle geologických podmínek co nejvíce sváděny do
terénu k zasakování. Přebytek vody bude odváděn do toku Polepka (nová úprava
trasy potoka a zatrubnění).
Dešťové vody z komunikací budou odváděny pomocí příkopů a kanalizace přímo do
potoku Polepka.
Průmyslová kanalizace bude tvořit samostatný systém, který bude svádět úniky z
technologických prostorů a zásobních nádrží (kromě PC 06, 07) do PC 09 k úpravě a
vyčištění.
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Splašková kanalizace bude tvořit samostatný potrubní systém, který bude svádět vodu
z hygienických zařízení jednotlivých objektů do čistírny splaškových vod v PC 10.
SO 16 - Pomocné provozy - požární ochrana, stlačený vzduch, chladicí systém

Základní části SO 16 jsou:
§ budova strojního chlazení s prostory pro čerpadla, výměníky, expanzní systém
atd.
§ nádrž chladicí vody pod chladícími věžemi, sousedící s budovou chlazení
§ budova úpravny vody s prostory pro zařízení úpravny
§ akumulační nádrž předupravené vody s funkcí požárního vodojemu
§ nosná konstrukce venkovních chladicích věží
§ čerpací stanice SHZ
§ strojovna pro vzduchový kompresor pro PC 05
Budova strojního chlazení bude mít železobetonovou nosnou konstrukci s plochou
střechou, opláštění železobetonovými panely s vloženou tepelnou izolací. Vnitřní
povrchy budovy strojního chlazení budou odolné proti působení vody a proti
kondenzující vlhkosti, budova bude vybavena systémem větrání a částečně vytápěna.
S trvalou přítomností osob v budově pomocných provozů se nepočítá.
Nosná konstrukce chladicích věží bude ocelová montovaná s povrchovou úpravou
pozinkováním.
Strojovna pro vzduchový kompresor o půdorysném rozměru cca 4 x 5 m bude
umístěna v hlavní budově SO 05. Strojovna bude mít rovnou betonovou podlahu
odolnou proti působení oleje. Podlaha bude vyspádována do sběrné jímky napojené
přes odlučovač oleje do kanalizace areálu.
Čerpací stanice SHZ bude umístěna vedle akumulační nádrže upravené vody o
objemu 800 m3. Čerpací stanice bude vybavena třemi čerpadly s pohonem
dieselmotorem.
SO 17 Zatrubnění potoka Polepka

Zatrubnění potoka bude provedeno vložením železobetonového uzavřeného
dvoukomorového rámu o vnějších rozměrech 2,8 x 7,6 m v délce cca 232 m. Trasa
potrubí bude vedena v korytě potoka, spád potrubí bude shodný se spádem potoka.
Zatrubnění je navrženo na stoletý průtok, tj. na průtok 29,7 m3/s, při dodržení normové
rezervy vzdálenosti hladiny od spodní hrany nosné konstrukce rovné 0,5 m.
SO 18 Přeložka parovodu

Součástí tohoto SO budou stavební práce spojené s přeložením trasy stávajícího
parovodu, který zásoboval technologickou párou Drožďárnu a další firmy, které se
nacházejí za areálem bioethanolového závodu. Trasa parovodu bude přemístěna na
hranici areálu bioethanolového závodu.
Parní přípojka bude využívána i pro potřeby nově budovaného bioethanolového
závodu jako záložní zdroj tepla pro technologické účely.
SO 19 Dílny sklady

Pro tento SO bude využita stávající budova kompresorovny, která bude
rekonstruována v nezbytném rozsahu tak, aby mohla plnit funkci dílen, centrálních
skladů náhradních dílů, olejů a mazadel pro technologická zařízení bioethanolového
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závodu. Prostory dílen budou využity i pro garážování vysokozdvižných a
nízkozdvižných vozíků. Vybavení dílen bude odpovídat předpokladu, že zaměstnanci
bioethanolového závodu budou provádět pouze běžnou údržbu v době provozu.
Pravidelnou roční údržbu zařízení v době odstávek budou zajišťovat specializované
firmy.
SO 20 Terénní a sadové úpravy

Tento stavební objekt bude zahrnovat všechny práce, které budou spojeny s konečnou
úpravou terénu v areálu bioethanolového závodu včetně sadových úprav, osázení
stromy a keři a vysetím travních porostů v určených částech areálu.
SO 21 Neobsazeno
SO 22 Sklad lepku

Pro tento SO bude postavena nová budova v prostoru vedle hlavní provozní budovy. V
budově bude vybudována plocha pro umístění linek na balení lepku a prostory pro
skladování zabaleného lepku před expedicí. Budova bude vybavena větráním a
vytápěním pro temperování objektu na teplotu +5°C. Základní půdorysné rozměry
budou 32 x 22 m, výška 25 m.
SO 23 - Kogenerační jednotky

Součástí tohoto SO je jednoduchý betonový základ pod kontejnery kogeneračních
jednotek. Každá jednotka bude mít vlastní základ o rozměrech cca 13 x 3 m, celková
hmotnost 1 kontejneru je cca 25 tun.
Technologická část

Pro výrobu bioethanolu je navržena technologie BIOSTIL 2000 švédské firmy
CHEMATUR AB. Navrhovanou technologii výroby bioethanolu a vedlejších produktů
lze rozdělit do následujících částí:
1. příjem, skladování a čištění pšenice
2. mletí pšenice
3. extrakce lepku
4. zkapalnění
5. zcukření
6. fermentace
7. separace droždí
8. destilace bioethanolu
9. zpracování výpalků
10. sušení lepku

V následující části je uveden základní popis jednotlivých technologických částí výroby
bioethanolu, včetně pomocných provozů na základě údajů, které byly převzaty od
projektantů jednotlivých částí. Podrobnější popis technologie je uveden v projektu pro
provedení stavby (DPS).
V případě, že odvětrání vnitřních prostor budov a vnitřních částí technologických
zařízení bude nucené, bude výfukový vzduch odváděn do okolní atmosféry přes filtry a
tlumiče hluku, které budou navrženy tak, aby:
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§
§

hladina akustického tlaku LAeq z těchto stacionárních zdrojů nepřekračovala ve
chráněném venkovním prostoru staveb hodnoty dle nařízení vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
maximální emise pevných částic nepřekročily 20mg/m3, u odvětrání sušárny
lepku budou použity filtry s propustností do 10 mg/m3.

Technologické zařízení bioethanolového závodu je rozděleno do následujících
provozních celků (PC), které se dále dělí na provozní soubory (PS):
PC 01, PC 02 - Neobsazeno
PC 03 - Vážení, odběr vzorků, PC 04 - Obilí, mlýn
Příjem, skladování a čištění pšenice

Základní surovina – pšenice se dováží do závodu železniční nebo silniční dopravou.
Z těchto dopravních prostředků se pšenice vysypává do koše násypky a odtud je
systémem řetězových dopravníků a korečkových elevátorů dopravována do
skladovacích sil pšenice o kapacitě 8 x 2500 tun. Celková kapacita sil umožňuje cca
měsíční provoz výrobny. Sila budou podle potřeby provětrávána vzduchem v závislosti
na měřené vlhkosti skladovaného obilí.
Ze sil je pšenice kontinuálně odebírána spodním odběrem v množství cca 600 tun|/den
a je dopravována do budovy mlýna do přípravných zásobníků čistírny. Z těchto
zásobníků je pšenice dopravována na čistící stroje, kde dojde k separaci kaménků,
nečistot a prachu. Odpady jsou děleny na zužitkovatelné a nezužitkovatelné.
Zužitkovatelné odpady jsou sešrotovány a dopravovány do hlavního technologického
procesu BIOSTIL 2000. Nezužitkovatelné odpady (převážně kamínky a hlína) jsou
odváženy na skládku. Vzduch s obsahem prachových podílů je vypouštěn do
atmosféry přes filtry a tlumiče hluku. Množství nečistot a prachu bude závislé na
dodavatelích pšenice. Pokud bude pšenice dodávána z výkupních sil, bude množství
nečistot minimální (obilí již bylo čištěno), v případě přímých dodávek od prvovýrobců
se předpokládá množství zužitkovatelných nečistot do 2,8 % a nezužitkovatelných
nečistot do 0,5 %. Dodavatel filtru bude garantovat na výstupu vzduchu z filtru
maximální koncentraci tuhých částic do 20 mg/m3.
Z čistírny je vyčištěná pšenice dopravována korečkovým výtahem do odležovacího
zásobníku před prvním šrotem. Průměrné množství dopravované vyčištěné pšenice
bude 580 tun/den.
Mletí pšenice

Vzhledem k požadavku na odlučování lepku před vstupem suroviny do lihovarnického
procesu bude použit mokrý způsob mletí.
Pro vlhčení pšenice bude použita pitná voda v množství max. 36 m3/den.
Pro mletí obilí je instalováno celkem 12 válcových stolic s celkovou mlecí délkou válců
46 m, 3 vysévače s celkovou vysévací plochou 164,4 m2, 6 ks kolíkových mlýnů, 4 ks
nárazových rozmělňovačů, 10 ks vibračních vytloukaček a 2ks vibračních prosévaček.
Mouka se shromažďuje ve spodní části mlýna a odtud se dopravuje korečkovým
dopravníkem do moučných sil. Převážná část mouky (tzv. mouka č.1) se vede nejprve
na separaci lepku (PC 22) a do hlavního výrobního procesu se po separaci lepku vrací
ve formě škrobového mléka. Menší část mouky (tzv. mouka č.2) a zužitkovatelný
odpad se vedou přímo do následujícího výrobního stupně – PC 05. Zbytková krupice
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(otruby) se dopravují pneumatickou dopravou do zásobníku otrub, odkud se dopraví
do kotelny ke spálení. Denní produkce otrub se předpokládá ve výši cca 87 tun.
PC 05 - Hlavní výrobní proces s vnějšími nádržemi
Vstup a míchání surovin

K výrobě bioethanolu se bude v základní verzi používat škrobové mléko ze separace
lepku z PC 22 a tzv. mouka č. 2 a zužitkovatelný odpad přímo dopravené ze mlýna.
Jako varianta je navržena také výroba bioethanolu ze směsi mouky č. 1 a č. 2 a
zužitkovatelného odpadu v případě, že nebude probíhat separace lepku.
Součástí PC 05 je zásobní nádrž na škrobové mléko ze separace lepku, zásobník na
mouku ze mlýna s cyklonovým odlučovačem a váhou a míchací nádrž.
Škrobové mléko z PC 22 se přivede do zásobní nádrže, kde se do něj přimíchá
potřebné množství hydroxidu sodného a enzymu č. 1 (např. enzym NOVO), směs se
ohřeje ve výměnících ztekuceného škrobu a po promíchání ve statickém mixéru se
zavede do míchací nádrže, kde se smísí s odváženým množstvím mouky ze
zásobníku mouky.
Směs z míchací nádrže, která má pH cca 6,
ztekucovací nádrže.

je potom přečerpávána do první

Ztekucení

Proces ztekucení probíhá kontinuálně ve dvou ztekucovacích nádržích řazených za
sebou. Každá nádrž má objem 160 m3, nádrže jsou vybaveny míchadly. Směs se
párou přiváděnou přímo do první nádrže ohřeje na teplotu 90 - 95 °C. Z první nádrže
směs přetéká do druhé nádrže. Průtok nádržemi je navržen tak, aby doba setrvání
směsi v každé nádrži byla cca 2 hodiny. Po ztekucení (zmazovatění) škrobů se záměs
přečerpá přes chladiče do zcukřovacích nádrží. V chladičích se záměs zchladí na cca
60 °C. Jako ztekucovací nádrže budou využity stávající nádrže z bývalé drožďárny.
Zcukření

Zcukření záměsi probíhá ve třech nádržích o objemu 3 x 555 m3, které jsou zapojeny
za sebou a jsou vybaveny míchadly. Před vstupem do první nádrže je vřazen
směšovač, do kterého se přivádí 96% kyselina sírová, která slouží k úpravě pH záměsi
na hodnotu 4 - 4,5, zcukřující enzym č. 2, který štěpí ztekucený škrob na glukózu, a
enzym č. 3, který snižuje viskozitu zcukřeného substrátu. Doba setrvání substrátu v
každé nádrži je cca 8 hodin.
Zcukřený substrát je přes chladiče čerpán do fermentoru. Teplota substrátu před
vstupem do fermentoru bude 32 °C, k ochlazení se využije škrobové mléko, pro
dochlazení v dalším výměníku se použije chladicí voda.
Propagace

Kvasinky z laboratoře budou nasazeny do první propagační nádrže. Po 24 hodinové
kultivaci se obsah vlastním tlakem přenese do sterilního prostředí druhé nádrže, s
živinami dávkovanými ze zásobní nádrže. Druhá nádrž je chlazena oběhem kvasinek
přes vnější chladič.
Po 24 hodinách kultivace se zákvas přečerpá oběhovým čerpadlem do třetí
propagační nádrže, která bude chlazena oběhem kvasinek přes vnější chladič.
Do druhé a třetí propagační nádrže se vhání vzduch, aby se zlepšily podmínky pro růst
kvasinek. Vzduch je z nádrží odváděn do atmosféry přes vodní pračku zařazenou v
potrubí odvětrání z fermentoru.
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Po dalších 24 hodinách kultivace budou kvasinky čerpány do fermentační nádrže,
která se bude připravovat k najetí. V nádrži musí být roztok zcukřeného škrobu.
Jako první a druhá propagační nádrž budou použity stávající nádrže z bývalé
drožďárny.
Fermentace

Technologický proces BIOSTIL 2000 využívá polokontinuální způsob fermentace
zcukřené záměsi, kontinuální produkce bioethanolu je zajištěna tím, že bioethanol se
produkuje střídavě v jednom z fermentorů, přičemž druhý je připravován pro provoz.
Délka produkčního cyklu závisí na mnoha faktorech, záložní fermentor bude
připravován k provozu v okamžiku, kdy v provozovaném fermentoru začne klesat
vitalita kvasinek. Proces používá dva fermentory každý o objemu 1250 m3.
Koncentrace cukru, který lze fermentovat, se během provozu udržuje na úrovni cca 0,5
% váhových. Koncentrace bioethanolu se kontinuálním odběrem udržuje v mezích 5,5
- 6 % váhových.
Fermentační nádrž je kontinuálně odvětrávána. Odtahovaný plyn obsahující oxid
uhličitý, bioethanol, vzduch a další těkavé složky se vypírá ve vodní pračce. Vyčištěný
plyn (cca 6 600 m3/hod) na výstupu z pračky bude obsahovat 65 - 70 % hmotových
oxidu uhličitého, 35 - 30 % hmotových vzduchu, cca 1% hmotové vody a zbytkový,
minimální obsah bioethanolu a případně dalších těkavých organických látek (cca 0,03
% hmotových).
Fermentační nádrže jsou vybaveny míchadly, která zabraňují usazování kalů na dně
nádrží.
Do fermentačních nádrží je kontinuálně přiváděn vzduch, který podporuje činnost
kvasinek, a živiny ve formě čpavkové vody. Dále se přidává odpěňovací olej, který
zabraňuje vzniku pěny v průběhu fermentace.
Fermentační nádrže jsou chlazeny, aby se zajistil odvod tepla, které vzniká při
kvasném procesu. Teplota zápary se udržuje na hodnotě 32 °C, která je optimální pro
kvasné pochody.
Separace vlákniny a kvasinek

Oddělení vlákniny z prokvašené zápary se provede na obloukových sítech, kvasinky
se oddělí na odstředivkách.
Vláknina se zavede zčásti do spodní části záparové kolony, zbytek se vrací zpět do
fermentoru.
Odstředěné kvasinky se vracejí zpět do fermentoru, čímž se zajistí jejich vysoká
koncentrace ve fermentoru. V případě havarijního odstavení mohou být separátory
plněny vodou do té doby, než se nádrže odstředivek úplně vyprázdní a neobsahují
žádné pevné částice.
Zápara zbavená vlákniny se nastřikuje do střední části záparové kolony - viz popis
destilace.
Destilace a rektifikace bioethanolu

Destilace probíhá kontinuálně v záparové koloně v závislosti na množství bioethanolu
produkovaného ve fermentačních nádržích. Kolona je rozdělena do tří částí
oddělených patry, která umožní průnik par bioethanolu do vyšších částí kolony, ale
zabrání průtoku kapaliny do spodních pater.
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Kapalná fáze ze separace (zápara po odloučení vlákniny a kvasinek) je přivedena do
střední části kolony. Většina bioethanolu se odpaří v této části kolony a páry vystoupí
do horních pater kolony. Těkavé sloučeniny jako acetaldehyd apod. jsou odtahovány z
hlavy kolony.
Pro chlazení par odtahovaných z hlavy kolony se používá kapalná fáze přiváděná ze
separace (1. a 2. výměník) a chladicí voda (3. a 4 výměník). Zkapalněný bioethanol se
vrací zpět do horní části kolony, malá část se odvádí jako bioethanol 2. jakosti (2nd
grade alcohol) do zvláštního zásobníku. Bioethanol 2.jakosti s obsahem acetaldehydu
a dalších těkavých složek bude využit jako surovina (zdroj uhlíku) v aerobní části PC
09. V nutných případech ho bude možné také spálit v kotli na spalování výpalků.
Kapalná fáze přiváděná ze separace do střední části kolony stéká po stěnách kolony
až k dělicímu patru mezi střední a spodní částí kolony. Odtud je po odpaření
bioethanolu přečerpána do odstředivky, na níž se oddělí suspendovaný kal (bílkoviny),
a tím se zamezí nežádoucímu zanášení systému destilace. Odstředěný kal se
dopravuje do spodní části kolony společně s vlákninou oddělenou v separaci. Čistá
kapalina po oddělení kalu se rozděluje do dvou proudů a zavádí se do vstupní části do
směšovače mouky a vody před vstupem do ztekucovací nádrže a do fermentoru.
Ve spodní části kolony se z bílkovinného kalu a z vlákniny ze separace oddělí
zbytkový bioethanol. Zbylá kapalina (výpalky) se odvede k dalšímu zpracování do
zařízení na zpracování výpalků. Celkový obsah sušiny ve výpalcích je 10%, pokud se
zpracovává škrobové mléko, nebo 25%, pokud do procesu vstupuje pouze mouka.
Záparová kolona pracuje při tlaku 50 kPa abs., ohřívá se parami z rektifikační kolony.
Podtlak v systému je vytvářen vývěvou, jejíž odtahové plyny a páry jsou promývány
pro zpětné získání bioethanolu a odstranění těkavých složek, aby se zabránilo úniku
pachů do okolí. Páry z vývěvy jsou zavedeny do vodní pračky vzduchu z fermentoru.
Tekutý řídký bioethanol se přivádí ze zásobníku do rektifikační kolony pracující při
tlaku 370 kPa abs. a teplotě blízké azeotropického bodu. Před vstupem do rektifikační
kolony je bioethanol předehříván lutrovou vodou, která se odvádí z rektifikační kolony.
Páry bioethanolu o koncentraci cca 93 % hmotových se odvádí z horní části kolony do
výměníků pro ohřev záparové kolony, kde dojde k jejich kondenzaci. Kapalný
bioethanol se vrací zpět do rektifikační kolony, část je odváděna do zařízení pro
dehydrataci. Přiboudlina ze střední části kolony se odvede do nádrže přiboudliny,
lutrová voda ze spodní části kolony bude odvedena do zařízení na zpracování výpalků
PC 09 nebo bude použita na vstupu jako procesní voda pro smísení s moukou.
Rektifikační kolona se vytápí technologickou párou, která se přivádí do recirkulačních
výměníků lutrové vody.
Odvodnění bioethanolu

K odvodnění bioethanolu bude sloužit pervaporační jednotka, která ze vstupující
azeotropické směsi bioethanolu a vody o koncentraci 93 % hmotových odloučí vodu
tak, že vznikne bezvodý bioethanol o minimální koncentraci 99,82 % objemových.
Na mikroporézní membráně dochází vlivem tlakového gradientu k odloučení menších
molekul vody, které procházejí membránou do prostoru, kde je vývěvou udržován
podtlak, od větších molekul bioethanolu. Vodní páry se stopami etanolu prošlé
membránou (permeát) se kondenzují a vracejí zpět do rektifikační kolony k
opětovnému zpracování. Bezvodý bioethanol dále kondenzuje v deskovém
kondenzátoru a shromažďuje se ve sběrači kondenzátu, odkud je dopravován do

23

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

denního zásobníku bioethanolu. Páry z vývěvy budou zavedeny do vodní pračky
vzduchu z fermentoru.
V denní nádrži se provede kontrola jakosti vyrobeného etanolu. Pokud etanol splňuje
podmínky kvality, bude přečerpán z denní nádrže do skladovací nádrže bioethanolu v
PC 07.
PC 06 - Sklad chemikálií

PC 06 obsahuje zařízení pro centrální příjem, stáčení, skladování a distribuci všech
chemikálií pro potřeby bioethanolového závodu. Ve venkovních skladovacích
zásobnících budou skladovány následující chemikálie:
§ kyselina sírová 96% (3x nádrž 25 m3)
§ kyselina fosforečná (1x nádrž 25 m3) – pohotovostní zásoba
§ čpavková voda 25% (2x nádrž 25 m3)
§ hydroxid sodný 50% (2x nádrž 80 m3)
§ odpěňovací olej (1x nádrž 25 m3).
Uskladněné množství chemikálií odpovídá přibližně spotřebě za 1 měsíc provozu
bioethanolového závodu.
Kyselina sírová a fosforečná a čpavková voda budou uloženy ve venkovním prostředí
v repasovaných ocelových nádržích o objemech 25 m3, které byly používány pro
uskladnění těchto chemikálií v bývalé drožďárně. Hydroxid sodný bude skladován v
nádržích v budově centrálního skladu chemikálií.
Ostatní chemikálie nutné pro provoz bioethanolového závodu, jejichž spotřeba bude
hmotnostně malá, budou dodávány v maloobjemových obalech a budou uskladněny v
samostatných skladech rozmístěných v příslušných PC. Tyto sklady budou
zabezpečeny v souladu s požadavky na zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a ochranu vod.
Součástí skladu chemikálií bude také sklad enzymů v budově SO 05, Enzymy budou
skladovány v plastových přepravních kontejnerech o objemu 1 m3 v chlazeném
prostoru. Dávkování enzymů do technologického procesu bude prováděno přímo z
těchto kontejnerů, které budou převezeny ze skladu do prostoru technologie a
připojeny na dávkovací čerpadlo.
PC 07 - Skladování bioethanolu

PC 07 zahrnuje skladovací nádrže bioethanolu 3 x 3000 m3, denní nádrže bioethanolu
3 x 100 m3, nádrž přiboudliny 1 x 100 m3, nádrž na bioethanol 2. jakosti 1 x 100 m3,
nádrže denaturačních přísad 2 x 150 m3 a nádrž na úkapy ze stávajícího lihovaru
BIOFERM 1 x 100 m3.
Pro skladování bioethanolu budou použity kalibrované nádrže z uhlíkové oceli podle
vyhlášky 140/1997 Sb. Nádrže budou vybaveny průlezy a hladinoznaky.
Vyrobený bioethanol bude denaturován až na vstupu do plnicího zařízení před
expedicí.
Doprava úkapů z lihovaru BIOFERM se předpokládá automobilovými cisternami.
Stáčení úkapů do skladovací nádrže bude prováděno na stáčecím místě pro
denaturační přísady. Ke stáčení bude použito samostatné stáčecí zařízení.
Odvzdušnění skladovacích nádrží v PC 07 bude zavedeno do systému primárního
vzduchu kotlů na kotelně.
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PC 08 - Plnění bioethanolu

Tento PC bude obsahovat zařízení pro plnění bioethanolu ze skladovacích zásobníků
PC 07 do železničních a automobilových cisteren. Zařízení na měření množství
expedovaného bioethanolu bude odpovídat vyhláškám č. 140/1997 Sb. a 141/1997
Sb.
Pro plnění bioethanolu budou k dispozici dvě plnící místa, která mohou pracovat
nezávisle na sobě. Jedno bude umožňovat plnění do železničních cisteren, druhé
bude určeno pro plnění do autocisteren (bude používáno pouze výjimečně). Aby
nemohlo docházet ke znečištění čistého bioethanolu ve skladovacích nádrží
denaturačními přísadami, které se do bioethanolu dávkují až ve fázi plnění, nebude při
plnění cisteren realizováno zpětné vedení par z cisteren do zásobníků, ale na kotelnu,
kde bude toto potrubí zaústěno do systému primárního vzduchu kotlů.
PC 09 - Zařízení na zpracování výpalků

Zařízení na zpracování výpalků bude navrženo tak, aby výpalky a produkty z jejich
úpravy bylo možné využít k výrobě tepla pro potřeby technologie bioethanolového
závodu. Spalování upravených výpalků, produktů ze zpracování výpalků a dalších
meziproduktů z technologie, především otrub ze mlýna, zajistí soběstačnost
bioethanolového závodu ve výrobě páry po převážnou část ročního provozu a
minimální závislost výroby bioethanolu na dodávkách páry z vnějších zdrojů.
Koncepce zařízení vychází z aplikace vysoce progresivního anaerobního procesu
s dočištěním zbylých vod aerobním čistícím procesem.
Jako zdroj uhlíku pro aerobní část zařízení na zpracování výpalků bude využíván
vedlejší produkt z lihovaru BIOFERM – výpalky (certifikované hnojivo). Pro dopravu
této suroviny bude instalováno samostatné potrubí, které není součástí posuzovaného
projektu.
Technologický postup zpracování je navržen v tomto uspořádání:
1. Výpalky budou odseparovány.
2. Centrát bude podroben srážení a primární sedimentaci s cílem snížit obsah
nerozpuštěných látek před nátokem do IC reaktoru na vyhovující úroveň.
3. Odloučené výpalky a kaly budou smíchány a dopraveny do kotle energobloku
ke spálení.
4. Předčištěný roztok po odstředění výpalků bude po zchlazení a smíšení
s ostatními odpadními vodami acidifikován a přiveden do anaerobního IC
reaktoru, který využívá pro intenzivní proces rozkladu organických látek
granulovanou anaerobní biomasu. Zde je cca 90% biologicky odbouratelných
látek přeměněno na bioplyn. . Pro acidifikaci předčištěného roztoku bude jako
surovina příležitostně využit vedlejší produkt z lihovaru BIOFERM(certifikované
hnojivo - výpalky) v množství do 450 t/den.
5. Anaerobní granulovaný kal odebíraný z IC reaktoru bude prodáván nebo
spalován v kotli energobloku.
6. Bioplyn, který vznikne v IC reaktoru, bude odváděn do plynového hospodářství,
které tvoří odsiřovací zařízení, zásobní plynojem s kompresorem, který dopraví
bioplyn do energobloku a hořák pro spalování přebytečného bioplynu (za
mimořádných situací). Sirovodík obsažení v bioplynu bude odstraňován na
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odsiřovacím zařízení THIOPAQ, které sníží jeho obsah na přijatelnou hodnotu
pro spalování bioplynu v kotli (cca 0,05 %).
7. Odbourání zbytku organických látek v roztoku odtékajícím z anaerobního
stupně proběhne v technologické části sestávající z MAP reaktoru a aktivačního
systému, zahrnujícího nitrifikační, denitrifikační, regenerační nádrže a
dosazovací nádrže v dvoupatrovém uspořádání.
V této části technologie budou využity úkapy, etanol 2. jakosti a přiboudlina jako
výživný substrát s malým obsahem dusíkatých látek.
8. Primární kal, přebytečný anaerobní i aerobní kal bude odvodňován
odstředěním. Odstředěný kal bude spalován v kotli energobloku nebo může být
ukládán na skládku.
Kvalita a množství odpadní vody na výstupu z PC 09, která bude vypouštěna do Labe,
bude splňovat limitní hodnoty ukazatelů dle rozhodnutí vodoprávního úřadu Krajského
úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.7.2006.
Hodnoty ukazatelů dle tohoto rozhodnutí jsou uvedeny v kapitole B.III.2 oznámení.
Odvětrání všech nádrží bude vedeno přes pachové nebo kompostové filtry tak, aby
nedocházelo k překračování povolených emisí pachů do okolí.
Odsíření bioplynu bude prováděno v odsiřovacím zařízení THIOPAQ. Bioplyn z IC
reaktoru je přiveden do pračky plynu, kde dojde k absorpci sirovodíku. Kapalina z
výstupu pračky proudí do bioreaktoru, kde je sirovodík biologickou cestou přeměněn
na elementární síru. Procesem v bioreaktoru je současně roztok z pračky
regenerován, takže může být znovu použit na vstupu do pračky bioplynu. Výstupem z
odsiřovacího zařízení je roztok elementární síry ve vodě. Odsiřovací proces THIOPAQ
je provozně spolehlivý, nevyžaduje trvalou obsluhu a neprodukuje žádné odpady.
PC 10 Čistírna splaškových odpadních vod

Voda ze splaškové kanalizace z hygienických zařízení závodu bude čištěna na
samostatné čistírně odpadních vod. Navržená kapacita čistírny 100 EO umožní
případné čištění
splaškových vod z hygienických zařízení bytového domu v
sousedství bioethanolového závodu.
Pro zpracování splaškových odpadních vod je navrženo použití kontejnerové typové
ČOV firmy HYDROTECH s.r.o, která umožní vyčištění odpadní vody na kvality
vyhovující vypouštění do recipientu.
Kontejnerová ČOV sestává z monobloku nádrží řazených v požadované technologické
posloupnosti:
§ Vyrovnávací nádrž s čerpadly
§ Selektory (k podpoře růstu sedimentujícího kalu (selekci))
§ Denitrifikace (k denitrifikaci dusičnanového dusíku na plynný dusík pro snížení
celkového obsahu dusíku v médiu)
§ Nitrifikace (hlavní odstraňování organických látek biologickou oxidací na
elementární sloučeniny CO2 a H2O a biologická oxidace amoniakálního dusíku
na dusičnany)
§ Dosazovací nádrž (oddělení kapalné fáze a pevného podílu aktivovaného kalu).
§ Zásobní nádrž kalu
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Kvalita a množství odpadní vody na výstupu z čistírny splaškových odpadních vod –
PC 10, která bude vypouštěna do potoka Polepky, bude splňovat hodnoty ukazatelů
dle rozhodnutí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně ze
dne 26.9.2006. Hodnoty ukazatelů dle tohoto rozhodnutí jsou uvedeny v kapitole
B.III.2 oznámení.

PC 11 - Energoblok – zařízení pro výrobu páry

Energoblok slouží k výrobě technologické páry spalováním meziproduktů, které
vznikají v procesu výroby bioethanolu.
Základní části energobloku je kotelna s příslušenstvím.
Kotelna

Kotelna se skládá z těchto základních částí:
Ø 2 kotle na spalování biomasy, parní výkon 1 kotle 17,5 tun /hod
§ 2 řídící systémy kotlů včetně vybavení pro bezobslužný provoz (při
ustáleném chodu kotle), včetně vybavení M+R
§ 1 odsiřovací zařízení kotlů včetně úpravy sádrovce pro odvoz a zásobníku
sádrovce
§ 1 společného komínu, který je součástí reaktoru odsiřovací jednotky
§ 1 sada spalinovodů
§ 2 napájecích systémů, včetně napájecích nádrží s termickým odplyněním a
parním dohřevem (barbotáží)
Ø kotel na spalování bioplynu, parní výkon 10 t/h
§ 1 komín
§ 1 spalinovod pro kotel na bioplyn s tlumičem hluku spalin
§ 1 řídící systém kotle na bioplyn včetně vybavení pro bezobslužný provoz (při
ustáleném chodu kotle) včetně vybavení M+R
§ 1 napájecího systému napájecí nádrže s termickým odplyněním a parním
dohřevem (barbotáží)
Ø zásobník na otruby 50 m3
Ø zásobníky směsi odstředěných výpalků a kalů pro každý kotel
Ø mísící zařízení paliva před vstupem do kotlů pro spalování biomasy
Ø sytém kontinuálního měření emisí kotlů na spalování biomasy
Ø sada provozních rozvodů plynu a dalších paliv po kotelně
Ø sada potrubích rozvodů včetně armatur, rozdělovačů páry a redukční stanice
ST páry, vzduchotechnických rozvodů pro potřeby provozu kotlů, silových
elektrických rozvodů, řídících a ovládacích rozvodů
Ø potřebné expandéry
Ø nátěry, izolace
Ø kondenzátní hospodářství pro sběr kondenzátu z technologických provozů (v
prostoru kotelny)
Ø zařízení pro doplňování vody do systému tepelné úpravy kotlů
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Ø 2 zásobníky popílku a sádrovce 2 x cca 10 m3
Ø dávkování potřebných chemikálií
Ø výměníková stanice pro ohřev topné vody
Kotle na spalování biomasy jsou navrženy jako roštové žárotrubné kotle s přesuvnými
rošty, se stabilizačním hořákem na bioplyn v 1. tahu, s parním výměníkem pro výrobu
syté páry a s ekonomizérem ve 2. tahu. Rošt ve spalovací komoře bude chlazen
vzduchem. Do spalinovodu je vřazeno odsiřovací zařízení (reaktor) a tahový ventilátor,
spalinovod je zaveden do komína.
Těleso kotle s parním výměníkem je zavěšeno na ocelové konstrukci, která zároveň
slouží jako základ pro obslužné lávky a plošiny. Na čele kotle je navržen zásobník
výpalků a kalů a zásobník otrub a míchací a transportní zařízení pro dopravu paliva do
koltů.
Palivo z těchto zásobníků bude dopravováno do míchacího zařízení, kde dojde ke
smíchání složek a tím i k úpravě vlhkosti paliva. Zároveň bude upravena struktura
paliva pro snazší dávkování do kotle a pro částečné vysušení před vstupem na rošt.
Palivo bude dávkováno do proudu horkého vzduchu, kde se částečně zbaví vody. Po
dopadu na rošt se uvolní spalitelné podíly, které budou postupně vyhořívat tak, jak se
bude palivo posouvat směrem k zadní stěně spalovací komory. Po vyhoření bude
popel dopraven přes vodní uzávěr do zásobníku.
Vyrobená sytá pára bude přecházet do parního rozdělovače a odtud do technologie.
Spaliny budou procházet přes parní výměník, kde dojde k varu napájecí vody a ke
vzniku syté páry. Výměník je navržen jako žárotrubný. Ve druhém tahu budou spaliny
procházet přes dvoustupňový ekonomizér, kde se bude ohřívat napájecí voda před
vstupem do parního výměníku, a přes ohřívák spalovacího vzduchu.
Spaliny ochlazené na cca 150 - 170 °C pak budou odsávány tahovým ventilátorem do
odsiřovacího reaktoru, kde dojde k reakci SO2, který ve spalinách vzniká spálením
organické síry, s vápenným mlékem za vzniku sádrovce (mokrá odsiřovací metoda).
Sádrovec bude oddělen ze spalin a dopraven do vlastního zásobníku. Po naplnění
bude obsah zásobníku odvezen na skládku. Nakládání se sádrovcem jako odpadem
bude prováděno do doby získání certifikátu s možností využití např. pro účely
stabilizace podloží při provádění stavebních prací.
Vyčištěné spaliny budou pak přecházet přes tahový ventilátor do komína a budou
vypouštěny do atmosféry.
Napájecí voda bude připravována v systému tepelné úpravy z vratného kondenzátu a
z doplňovací vody z chemické úpravny vod v PS 16.04.
Odpadní vody z kotelny budou vypouštěny do technologické kanalizace lihovaru,
odluh, odkal a oplachy přes vychlazovací jímku, odpady z odsíření budou napojeny
přímo do potrubí kanalizace.
Kotle na spalování biomasy (otrub a výpalků) budou využívat bioplyn jako stabilizační
palivo. Kromě spalování meziproduktů z jednotlivých PC bude do kotle zaveden
vzduch z odvětrání zásobních nádrží bioethanolu a denaturačních přísad. Tento
vzduch bude zaveden do sání vzduchového ventilátoru kotle na spalování biomasy.
Doprava paliv do denních zásobníků v kotelně bude potrubím po potrubních mostech.
Bioplyn nebude mít vlastní denní zásobník v PC 11, k hořáku kotle bude přiváděn přes
regulační řadu přímo z přívodního potrubí.
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Palivová základna:
Kotle na spalování výpalků a otrub 2 x 17,5 tun páry/hod
Palivo
otruby a další organické zbytky ze mlýna obilí
Odvodněné výpalky a kaly z PC 09
Bioplyn z IC reaktoru z PC 09

Jednotka
t/den
t/den
3
m /den

Množství
87
164

Poznámka
Vlhkost cca 15%
Vlhkost cca 80%
Obsah H2S max. 0,05%, jen pro
start a stabilizaci provozu

Kotel na spalování bioplynu a kogenerační jednotky
Palivo
Bioplyn z IC reaktoru z PC 09

Jednotka
3
m /den

Množství
až 25 000

Poznámka
Obsah H2S max. 0,05%

Parametry kotelny:

§
§
§
§
§
§

tlak páry
množství vyráběné ST páry (jmen. celkem v kotlích)
teplota páry
teplota napájecí vody
provozní hodiny kotelny za rok
předpokládaná návratnost kondenzátu

1,2
45
190
105
8 760
85

MPa abs.
t/h
0
C
°C
h/rok
%

Kotle budou navrženy pro automatizovaný provoz s minimálními nároky na obsluhu při
najíždění a odstavování.
Pro krytí špiček spotřeby páry a pro najíždění celého procesu po odstávce bude do
kotelny přivedena pára 1,0 MPa abs., o teplotě 190 °C z parovodu z Elektrárny Kolín.
Pára bude zavedena do kotelny do samostatného vstupu na ST parním rozdělovači.
Maximální kapacita parní přípojky je 45 tun/hod.
Pokud bude spotřeba páry pro technologii kryta výrobou v kotlích na spalování
biomasy, bude přebytek bioplynu spalován v kogeneračních jednotkách v PC 23.
Projektované emise kotlů na spalování biomasy (výpalků a otrub) při ustáleném provozu:

Ø Tuhé znečišťující látky (TZL)
50
mg/m3
Ø SO2
600 mg/m3
Ø NOx (přepočtené na NO2)
500 mg/m3
Ø CO
650 mg/m3
Ø Organické látky jako celkový uhlík
50
mg/m3
Emise jsou vztažené na suché spaliny při normálních podmínkách (101,3 kPa abs.,
0°C), při obsahu kyslíku ve spalinách 11 % objemových.
Projektované emise kotle na spalování bioplynu při ustáleném provozu:

Ø Tuhé znečišťující látky (TZL)
30
mg/m3
Ø SO2
300 mg/m3
Ø NOx (přepočtené na NO2)
200 mg/m3
Ø CO
100 mg/m3
Emise jsou vztažené na suché spaliny při normálních podmínkách (101,3 kPa abs.,
0°C), při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemových.
PC 12 - Energetická zařízení

PC 12 obsahuje VN zařízení pro přívod elektrické energie do areálu bioethanolového
závodu (VN rozvodnu, trafostanici), vybavení hlavní rozvodny NN a NN distribučních
rozvoden a příslušnou kabeláž.
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Zařízení VN rozvodny a rozpínací stanice rozvodných závodů bude umístěno v
budově SO 12.
Distribuční rozvodny budou umístěny v místech největších odběrů, tj. v budovách
vybraných SO. Popis a umístění distribučních rozvoden bude uvedeno v dokumentaci
pro provedení stavby.
PC 13, PC 14 - neobsazeno
PC 15 - Inženýrské sítě

Předmětem tohoto PC budou ocelové konstrukce potrubních a kabelových mostů a
potrubí a kabely pro rozvod médií a elektrické energie po areálu bioethanolového
závodu.
Potrubní mosty na hlavních trasách budou navrženy jako ocelová konstrukce. Potrubní
rozvody budou uloženy v jednom až třech patrech nad sebou. Konstrukce mostů bude
opatřená protikorozním nátěrem.
Ocelové konstrukce uložené v zemi v prostoru ochranného pásma dráhy budou
chráněny proti účinkům bludných proudů.
Potrubí vedená po mostech budou přednostně svařována, přírubové spoje budou
použity pouze tam, kde to bude nezbytně nutné z montážních nebo servisních důvodů.
Potrubí budou spádována směrem k nádržím nebo výpustím.
PC 16 - Pomocné provozy
PS 16 01 SHZ (stabilní hasicí zařízení)

Provozní soubor PS 16 01 bude sloužit pro zajištění hašení vybraných objektů v areálu
závodu vodou. Čerpací stanice bude umístěná vedle akumulační nádrže vody
(požárního vodojemu) a bude vybavena třemi čerpadly s pohonem dieselmotory.
Požární voda bude čerpána k jednotlivým objektům. Hydranty v areálu lihovaru budou
napojeny na rozvod pitné vody. Zásobníky bioethanolu budou hašeny kombinovaně –
voda + pěnidlo. Spouštění čerpadel SHZ bude řízeno od signálu EPS, zastavení se
bude provádět ručně.
Na systém SHZ budou napojeny tyto objekty:
•

SO 05 - Hlavní výrobní proces - zajištění vnitřních prostor s možností vzniku
požáru hořlavých plynů a zajištění prostor kolem destilačních kolon

•

SO 07 - Sklad bioethanolu - zajištění požární bezpečnosti zásobních nádrží
bioethanolu o kapacitě 3 x 3000 m3 a nádrží na úkapy, etanol 2. jakosti a
denaturační činidla.

Podlaha strojovny SHZ bude opatřena nátěrem odolným proti působení motorové
nafty.
Palivo (motorová nafta) bude uloženo v nádržích, které budou součástí základových
rámů každého soustrojí. Vnitřní prostor rámu bude sloužit zároveň jako záchytná vana
pro zachycení úkapů a úniků nafty v případě netěsnosti nádrže nebo rozváděcího
potrubí.
PS 16 02 - Rekonstrukce čerpací stanice vody z Labe

Provozní soubor PS 16 02 zahrnuje zařízení a práce spojené s rekonstrukcí a
opravami zařízení vstupního objektu pro oděr vody z Labe. V rámci tohoto PS bude
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provedena výměna stávajících čerpadel, nezbytné opravy potrubí a vyčištění komor
vstupního objektu.
PS 16 03 - Neobsazeno
PS 16 04 Chladicí systém

Provozní soubor PS 16 04 bude sloužit jako zdroj chladu pro chlazení bioethanolového
závodu. Chladící voda bude distribuována v potřebném množství a o potřebných
parametrech potrubním mostem do zařízení na úpravu výpalků PC 09 a do zařízení
hlavního procesu PC 05. Pro chlazení vody bude použit chladicí systém s otevřenými
chladicími věžemi. Zařízení je dimenzováno pro zajištění chladící vody do procesu o
těchto parametrech: teplota 25°C/32,1°C, cirkulované množství 2 300 m3/hod. Odluh z
nádrží chladicích věží bude využit jako ředicí voda v zařízení na úpravu výpalků PC
09. Doplňování okruhu bude prováděno vodou z CHUV.
PS 16 06 - Centrální výroba stlačeného vzduchu

Zařízení PS 16 06 slouží k výrobě stlačeného vzduchu pro potřeby technologie
hlavního procesu (PC 05, PC 06 a PC 07). Potřeba vzduchu v PC 04 a PC 09) bude
kryta lokálními kompresorovými stanicemi umístěnými vždy v blízkosti největšího
spotřebiče. Toto uspořádání omezí ztráty stlačeného vzduchu v propojovacím potrubí
na minimum.
Hlavní části kompresorové stanice jsou:
§ šroubový kompresor (se zabudovaným sušičem)
§ filtry vzduchu
§ vzdušník
§ odlučovač oleje
Pro stlačování vzduchu bude použit stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový,
šroubový kompresor se vstřikem oleje, který bude poháněn vzduchem chlazeným
třífázovým elektrickým motorem. Součástí příslušenství kompresoru bude
kondenzační sušič stlačeného vzduchu zabudovaný ve společné odhlučněné karoserii
s kompresorem. Ze vzduchu se bude vylučovat
kondenzát, který obsahuje
olej. Oddělení oleje a vody je zajištěno v odlučovači.
PS 16 07 - Chemická úpravna vody

Chemická úpravna vody (CHUV) bude připravovat vodu pro doplňování okruhu
chladicích věží a vodu pro CHUV v kotelně PC 11. Chemická úpravna vody bude
zpracovávat vodu z Labe.
Chemická úpravna bude mít dvě části:
§ předúpravu vody, kde se říční voda zbaví mechanických nečistot
§ chemickou úpravu, která upraví předčištěnou vodu na požadovanou kvalitu.
Upravená voda z CHUV bude dle potřeby doupravena pomocí přídavků dalších
chemikálií, které budou dávkovány v příslušných provozních souborech podle
jejich potřeb a požadavků.
Odpadní voda z CHÚV bude zavedena do PC 09.

31

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

PC 17, PC 18 – neobsazeno
PC 19 - Dílny, sklady, laboratoře

Do tohoto PC patří základní strojní vybavení dílen údržby strojní a elektro. Vybavení
bude navrženo pro zajištění základní údržby zařízení. Předpokládá se, že rozsáhlé
opravy zařízení a pravidelnou roční údržbu budou zajišťovat externí servisní firmy.
Vybavení skladů bude odpovídat běžné spotřebě náhradních dílů pro provoz a nutné
záloze náhradních dílů pro nenadálé poruchy, pokud není příslušný náhradní díl běžně
dostupný v krátkých dodacích lhůtách.
Vybavení laboratoří bude
bioethanolového závodu.

zajišťovat

základní

rozbory

nutné

pro

provoz

PC 20 - neobsazeno
PC 21 - Ostatní provozní soubory
PS 21 01 - Centrální řídící systém

Pro řízení technologického procesu bioethanolového závodu je navržen distribuovaný
řídící systém s centrálním velínem a se samostatnými řídícími systémy jednotlivých
částí technologie závodu. Tam, kde je to účelné a obvyklé (mlýny, stáčení a expedice,
zařízení na zpracování výpalků), bude vytvořen lokální velín pro trvalou obsluhu tohoto
zařízení.
Koncepce ŘS:

Koncepce provozu bioethanolového závodu vyžaduje spolupráci lokálních řídících
systémů jednotlivých PS. Bude zajišťovat kontinuitu provozu, řídit technologické
procesy a přizpůsobovat parametry jednotlivých částí procesu požadovaným
parametrům na výstupní produkty, především na jejich množství a kvalitu. Bude dále
zajišťovat monitorování provozních stavů (informace o funkci a stavu fyzikálních
veličin, technologického zařízení, elektrozařízení, a pod.), hlášení poruch, archivaci
vybraných dat (provozních i mimo provozních stavů) z celého technologického
procesu.
Z archivovaných provozních dat bude možno provádět technickoekonomické výpočty
(rozbor provozu závodu, požadavky na preventivní údržbu apod. ve formě textů, grafů
či tabulek) pro potřeby personálu na operátorském pracovišti v centrálním velínu a pro
vedení bioethanolového závodu.
Podrobná koncepce ŘS a popis vazeb mezi jednotlivými částmi technologického
procesu je zpracována v projektu pro provedení stavby.
Vybavení jednotlivých PC a PS systémem čidel a pohonů v rámci systému M+R bude
odpovídat požadavkům na stupeň automatizace technologického procesu. Vybavení je
rozpracováno v projektu pro provedení stavby..
Procesní úroveň – lokální řízení

Základem technických prostředků řídícího systému na této úrovni budou
mikroprocesorové autonomní volně programovatelné stanice (CPU - Control Process
Unit), prostředky pro sběr dat o měřených energiích a médiích, prostředky pro řízení
technologie a prostředky pro komunikaci s řídícím systémem jiných PS nebo dílčích
PS na této úrovni.
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CPU zajistí zpracování veškerých úloh kontroly a řízení v reálném čase, řízení bude
probíhat i při ztrátě komunikace s nadřazenou úrovní řízení (velínem).
Operátorské pracoviště – velín

Operátorské pracoviště (centrální velín) bude sestávat z několika pracovních stanic dle
kompetencí jednotlivých operátorů pro ovládání a monitorování jednotlivých oblastí.
Operátorské pracoviště bude umístěno ve velínu s trvalou obsluhou.
Základní funkce pracovní stanice:
• Zobrazení jednotlivých částí technologického procesu formou dynamizované
barevné grafiky
• automatická alarmová hlášení s časem vzniku a zániku a aktivity operátora
• zobrazení historických dat
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Polní instrumentace

Pro měření jednotlivých fyzikálních veličin technologického procesu budou použita
vhodná měřidla. Předpokládané měřené fyzikální veličiny:
§ tlaky - pro zpracování v řídícím systému budou použity převodníky tlaku 4 - 20 mA
§ teploty - pro měření teplot budou použity převážně odporové teploměry PT 100 ve
vhodných jímkách, které budou odolávat měřené tekutině
§ detekce výskytu plynů - v uzavřených technologických prostorách budou použity
detektory výskytu par bioethanolu a bioplynu. Detektory hořlavých par budou
umístěny především v prostorech SO 05 v místech možnosti výskytu par
bioethanolu (okolí chladičů kapalného a plynného etanolu, pervaporační jednotky).
Tyto detektory budou signalizovat dosažení nastavené hodnoty pod dolní mezí
výbušnosti hořlavých par v daném prostoru. Signál detektorů bude vyhodnocen v
samostatné ústředně a předán ŘS. Následně budou provedena opatření k
omezení nebezpečí výbuchu (zapnutí ventilace, odstavení zařízení z provozu,
zjištění místa a příčiny úniku par).
§ měření hladin kapalin a sypkých hmot v zásobních nádržích - princip a vybavení
snímačů hladin bude odpovídat vlastnostem média a rozsahu měřených hodnot
§ měření průtoků - budou použity průtokoměry vhodné pro dané médium, rozsah
průtoků a požadovanou přesnost
§ měření koncentrace O2 - provozní měření pro regulaci spalování kotle
§ analýza spalin z kotlů - v rozsahu dodávky kotelny bude zařízení na monitorování
složení spalin
§ fakturační měření vyrobeného (expedovaného) bioethanolu podle vyhlášky MZ č.
141/1997 Sb. v platném znění
Měřené fyzikální veličiny budou převedeny na signál 4 - 20 mA a přeneseny do CŘS,
kde budou vyhodnoceny pro regulační zásah nebo uloženy v rámci archivace
provozních údajů.
PS 21 02 - EPS

Vytypované objekty areálu (tj. SO 03, 04, 05, 07, 08, 11, 22) budou vybaveny
systémem eklektické požární signalizace. Ústředna bude tvořena stavebnicovým
systémem, konfigurace se vytvoří podle individuálních požadavků specifikovaných v
dokumentaci pro provedení stavby v závislosti na požadavcích technologie a
požadavcích, které vyplynou z požární zprávy. Požár i porucha budou signalizovány
opticky i akusticky.
Požární ústředna bude instalována v prostoru vrátnice. Z tohoto místa bude zajištěno
ovládání systému EPS.
Rozmístění požárních detektorů v prostorách bez požárního rizika (např. hygienická
zařízení) se nepředpokládá.
Únikové cesty ve vnitřních prostorech jednotlivých objektů budou chráněny
manuálními tlačítkovými hlásiči požáru, které budou umístěny v dosahu unikajících.
Typy požárních detektorů budou navrženy v závislosti na typu technologického
provozu, který budou monitorovat.
V prostorech SO 05 v místech možnosti výskytu par bioethanolu (okolí chladičů
kapalného a plynného etanolu, pervaporační jednotky) budou instalovány detektory
hořlavých par. Tyto detektory budou signalizovat dosažení nastavené hodnoty pod
dolní mezí výbušnosti hořlavých par v daném prostoru. Signál detektorů bude
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vyhodnocen v ŘS a budou provedena opatření k omezení nebezpečí výbuchu
(zapnutí ventilace, odstavení zařízení z provozu, zjištění místa a příčiny úniku par).
PS 21 03 - EZS - Elektrický zabezpečovací systém

Systém ochrany se bude dělit na tyto části:
•
ochrana obvodu areálu závodu
•
ochrana vybraných objektů
•
systém vstupu osob do areálu případně omezení vstupu do některých částí areálu
Konečný rozsah a řešení EZS bude dáno „Bezpečnostním posouzením objektu“.
PS 21 04 - Vnitřní slaboproudé rozvody

Pro datové propojení jednotlivých SO a PS s centrálním velínem bude navržen systém
datové kabeláže. Kabely budou vycházet z příslušných datových rozváděčů v
prostorech velínu a budou zavedeny do jednotlivých objektů v areálu závodu. Typ a
velikost kabelů, vybavení rozváděčů a jejich umístění bude navrženo v dokumentaci
pro provedení stavby.
Propojovací datové kabely a další členy systému datové kabeláže budou vyhovovat
požárním předpisům a požadavkům na požární bezpečnost a odolnost proti vlivům
okolního prostředí v jednotlivých PS a SO.
Datové rozváděče budou umístěny ve vhodných místnostech jednotlivých objektů.
PC 22 Separace lepku
Separace lepku

Technologie separace lepku je navržena pro výrobu vitálního lepku jako vedlejšího
produktu výroby bioethanolu.
Mouka z PC 04 je pneumaticky dopravena do denních zásobníků. Vzduch z
pneudopravy bude ze zásobníku odváděn přes filtry. Koncentrace tuhých částic na
výstupu vzduchu z filtračního zařízení bude do 10 mg/m3.
Mouka ze skladovacího sila prochází vážícím systémem do mísiče. Před vstupem do
mísiče je do mouky přidávána pitná voda o teplotě cca 55 °C. Poměr mouky a
přídavné vody na vstupu do technologie separace lepku je cca 1:2 v závislosti na
kvalitě mouky. V mísiči je dosaženo jemné kašovité konzistence výsledné suspenze.
Suspenze je dopravována přes vyrovnávací nádrž do odstředivých dekantérů, které
jsou navrženy jako třífázové. V dekantérech dochází:
1. k oddělení A – škrobu od suspenze a jeho zahuštění
2. k oddělení B – škrobu a lepku
3. k oddělení pentozanů a dalších mazlavých gum.
Lepek vycházející z dekantéru má formu hrudek ještě před vstupem do lepkového
třídícího systému, kde se z lepku vypírá B - škrob. Během vypírání se už tvoří typická
struktura lepku.
Lepek opouštějící třídící systém je veden do lepkového finišeru, kde je nastaven obsah
proteinu, a dále je přiveden do odvodňovacího zařízení. Filtrát s jemnými částicemi
lepku je vracen zpět do třídícího systému.
Přefiltrovaný roztok z třídícího systému obsahuje hlavně B – škrob, avšak stále
obsahuje některé jemné lepkové částice. K získání těchto částic je suspenze dále
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tříděna na sítech. Separovaný lepek je odváděn do systému oddělování lepku,
zbývající roztok je veden do sekce pro koncentraci B – škrobu.
Frakce pentosanu (C – škrobu) opouštějící dekantér jako lehká fáze se mísí s A –
škrobem a B – škrobem a společně jsou odváděny do procesu výroby bioethanolu jako
škrobové mléko.
Mokrý lepek je přiváděn konstantní rychlostí z mokrého procesu do zásobní nádrže. Z
této nádrže odchází lepek do kuželového lisu k dalšímu odvodnění. Odvodněný lepek
je odváděn na sušení, filtrát zpět do hlavního výrobního procesu.
Odpadní voda ze separace lepku se použije v procesu výroby jako procesní voda.
Sušení lepku

Lepek odloučený na obloukových sítech (6,7 t/hod, 30 % pevných částic) se
shromažďuje v zásobníku sušárny odkud je čerpán konstantní rychlostí do
desintegrátoru a do cirkulačního okruhu horkého vzduchu a suchého prášku. Předem
stanovená frakce cirkulujícího materiálu je selektivně odváděna ze systému, velikostně
nadměrný a polosuchý materiál je vracen do desintegrátoru.
Ohřev fluidní sušárny bude parou, dodávanou z centrální kotelny. Parametry topné
páry budou tlak 1,1 MPa abs., teplota 190 °C, spotřeba páry cca 6,5 tun/hod.
Průměrná kapacita sušárny bude cca 2 tuny/hod lepku (předpokládaná sušina
produktu bude cca 93%). Usušený lepek se mele na požadovanou jemnost a uskladní
se v zásobních silech. Před expedicí bude plněn do pytlů po 25 kg nebo do "big bagů"
po 1000 kg a ukládán na palety.
Vzduch ze sušárny bude veden přes filtrační zařízení. Dodavatel fluidní sušárny bude
garantovat na výstupu vzduchu z filtračního zařízení koncentraci TZL do 10 mg/m3.
Denní produkce lepku se předpokládá ve výši 47 tun, roční produkce 16 000 tun.
PC 23 - Kogenerační jednotky

Pro výrobu elektrické energie z bioplynu je navrženo využití 2 kogeneračních jednotek
s plynovými motory s nominálním výkonem 2 X 1025 kW v kontejnerovém provedení.
Toto provedení umožní instalaci jednotek ve venkovním prostoru.
Základní části kogenerační jednotky jsou:
• plynový motor
• generátor s příslušenstvím
• řídící systém jednotky včetně ochrany generátoru a generátorového vypínače
• systém chlazení provozních kapalin včetně nouzového chlazení (vzduchový
chladič)
• systém odvodu spalin včetně tlumičů
• kontejner ve venkovním provedení s protihlukovou ochranou. Kontejner bude
nuceně větrán.
Základní parametry kogenerační jednotky jsou:
• palivo bioplyn (80 % CH4, 0,05 % H2S)
• spotřeba bioplynu pro 1 jednotku
cca 330 Nm3/h
• výkon na svorkách generátoru
1 025 kW
• napětí na svorkách generátoru
400 V
• přetlak paliva na vstupu do kontejneru
cca 20 - 30 kPa
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Při souběhu dvou kogeneračních jednotek bude spotřeba bioplynu cca 15 600
Nm3/den a celkový výkon na svorkách generátoru bude 2 050 kW.
Předpokládané maximální emise z provozu kogeneračních jednotek:
• NOx (přepočtené na NO2)
500 mg/m3
• CO
650 mg/m3
Emise jsou vztaženy na suché spaliny při normálních podmínkách (101,3 kPa abs.,
0°C), při obsahu kyslíku ve spalinách ve výši 5 % objemových.
Blokové technologické schéma je uvedeno v příloze oznámení.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Zahájení trvalého provozu

2007
2008
2008
2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Město Kolín
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude povolení změny stavby před dokončením. Vydání tohoto rozhodnutí je
v kompetenci stavebního úřadu Městského úřadu Kolín.
Dále si musí oznamovatel zažádat OŽPZ Středočeského kraje o souhlas k umístění
velkého zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění.
Na provozovatele se bude vztahovat zákonná povinnost dle §21 zákona č. 59/2006 o
prevenci závažných havárií v platném znění., tj. zpracovat návrh na zařazení, analýzu
a hodnocení rizika závažné havárie a předložit tyto dokumenty Krajskému úřadu
souběžně s podáním návrhu na zahájení řízení změny stavby před dokončením.
Do zahájení zkušebního provozu musí požádat OŽPZ Středočeského kraje o souhlas
k nakládání s odpady.
Širší vztahy v zájmovém území a fotodokumentace jsou uvedeny v následujících
podkladech:
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doprava směr Starý Kolín

doprava směr Kolín
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Dle údajů z DPS je celková rozloha areálu 87 710 m2. Areál se nachází v k.ú. Kolín.
Převážná většina pozemků je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, nebo ostatní
plocha. Přehled jednotlivých pozemků je uveden v následující tabulce:
Číslo parcely
1769
1770
1771
1772/1
1772/2
1772/3
1772/4
1772/5
1772/6
1772/8
1772/9
1772/10
17721/11
1819
1998/4
1998/5
1998/6
1998/7
1998/8
1998/9
1998/10
1998/11
1998/12
1998/13
1998/14
1998/15
1998/16
1998/17
1998/18
1998/19
1998/20
1998/21
1998/22
1998/23
1998/24
1998/25
1998/26
1998/27
1998/28
1998/29
1998/30
1998/31
1998/32
1998/33
1998/34
1998/35
1998/36
1998/37
1998/38
1998/39
1998/40
1998/41
7053
7054
7055
7058
7059
7060
7061

2

Výměra (m )
253
514
240
10 957
476
250
109
79
252
47
645
82
41
372
287
96
99
76
39 204
261
91
386
2 798
21
20
35
28
28
347
35
51
200
201
56
56
541
95
13
623
423
164
421
5
59
60
32
240
824
31
506
11
89
436
36
36
327
328
56
7

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
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Způsob využití
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr

Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr

Společný dvůr
Společný dvůr

Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr

Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr

Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr
Společný dvůr

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.
Číslo parcely
1464/2
1464/3
1464/4
1498/3
1498/4
1498/5
1498/6
1498/7
1532/1
1532/2
1532/4
1532/5
1532/9
1532/10
1532/11
2880/7
2895/5
3018/30
3018/46
3330
3331
3332
3334
3335
7057
CELKEM

2

Výměra (m )
111
2 307
422
777
4 002
8
6
3
4 731
3 384
1 843
599
1 304
373
84
12
39
1 063
60
574
488
1 291
47
5
121
87 710

Druh pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zahrada
Ostatní plocha
Zahrada
Zahrada
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

Způsob využití
Ostatní komunikace
Dráha
Ostatní komunikace
Manipulační plocha
Jiná plocha
Dráha
Dráha
Dráha
Zeleň
Manipulační plocha
ZPF
Manipulační plocha
ZPF
ZPF
Manipulační plocha
Ostatní komunikace
Ostatní komunikace
Neplodná půda
Neplodná půda
Zamokřená plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Neplodná půda
Zamokřená plocha
Společný dvůr

Jak je z uvedeného výpisu zřejmé, v areálu se nachází následující tři pozemky vedené
v ZPF. Jedná se o následující pozemky:
Číslo parcely
1532/4
1532/9
1532/10
CELKEM

2

Výměra (m )
1 843
1 304
373
3 520

Druh pozemku
Zahrada
Zahrada
Zahrada

BPEJ
25 600
25 600
25 600

Tyto pozemky jsou dle BPEJ zařazeny do 1. třídy ochrany ZPF. Uvedené pozemky se
nachází na hranici areálu a nebudou realizací záměru dotčeny. Budou součástí nově
tvořených zelených ploch a budou i nadále vedeny jako ZPF.
Pozemky č. 3330 a č.3335, které jsou ve výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako
vodní plocha jsou ve skutečnosti zatravněny. Tyto pozemky nebudou záměrem
dotčeny a zůstanou i nadále zatravněny.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.
Areálem drožďárny prochází potok Polepka, který bude se souhlasem správcem toku
zatrubněn v celé délce toku uvnitř areálu.
Stávající areál se nachází v zátopovém území Labe mezi železniční tratí a vlastním
korytem Labe. Na základě dostupných podkladů je zřejmé, že při hladině stoleté vody
na kótě 198,00 m n.m. dosahuje hloubka vody v areálu maximálně 40 – 60 cm.
Vzhledem k uvedeným údajům je možné konstatovat, že území určené k výstavbě se
nachází mimo aktivní zónu záplavového území Labe. Dle vyjádření Povodí Labe s.p.
Hradec Králové je navrhovaný záměr v dané lokalitě možný pokud budou řešena
protipovodňová opatření, která budou s Povodím Labe v předstihu konzultována.
Vyjádření Povodí Labe s.p. Hradec Králové je uvedeno v příloze oznámení.
V zájmovém území se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) místní a regionální úrovně. Území leží v ochranné zóně nadregionálního
biokoridoru řeky Labe. Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita pro umístění záměru je

41

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

součástí dnes již zastavěného území Drožďárny, lze konstatovat, že umístění a
stavba záměru významně negativně neovlivní nadregionální ÚSES.
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice, železnice a inženýrských
sítí. Podrobnější specifikace je uvedena v projektové dokumentaci. V dalším textu jsou
obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na
úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy
větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I.
třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy
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B.II.2. Voda
Pitná voda je v a.s. Drožďárna odebírána z veřejné vodovodní sítě dvěma přípojkami
na základě smlouvy č. 1150/01 ze dne 10.10.2001 mezi odběratelem a dodavatelem
pitné vody – VODOS s.r.o. Kolín bez kapacitního omezení. Tyto přípojky budou využity
i pro výstavbu a provoz nového záměru. VODOS s.r.o. ve svém vyjádření ze dne
6.10.2006 souhlasí s požadavkem oznamovatele na odběr pitné vody ve výši 1232
m3/den, vyjádření firmy VODOS s.r.o. je uvedeno v příloze oznámení.
Dále je a.s. Drožďárna, rozhodnutím Povodí Labe s.p. Hradec králové č.j.
PVZ/06/21431/Sk/0 ze dne 3.8.2006, povolen odběr povrchové vody z řeky Labe
stávajícím odběrným zařízením na ř. km 194,8 v množství 40 l/s, 2 640 m3/den, 80 000
m3/měsíc, 884 000 m3/rok.
Výstavba

Voda bude odebírána ze stávajících přípojek pitné vody a její množství bude záviset
na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na
jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
ve výši 120 l/den.
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po dobu cca 12 měsíců s
průměrným počtem 100 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby je
uvedena v tabulce:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

100
12
250
12
3 000

Pro období výstavby bioethanolového závodu bude zřízena samostatná záchytná
jímka na splaškovou vodu, která se bude vyvážet v intervalech podle potřeby.
V místech, kde to bude účelné, budou na staveništi použita chemická WC.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude
jednat o nevýznamný odběr a pro tyto účely bude používána voda ze stávajícího
odběru z řeky Labe na základě stávajícího vodoprávního povolení.
Provoz

Výpočet spotřeby pitné vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
• 30 m3/rok pro výrobního pracovníka
• 16 m3/rok pro THP
Dle sdělení oznamovatele budou pro zaměstnance dovážena hotová jídla
v termosetech, nebo mražená hotová jídla. Z hlediska spotřeby vody je uvažována
spotřeba 10 litrů/1 jídlo.
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Při předpokládaném počtu 95 zaměstnanců (78 dělníků a 17 THP) je roční spotřeba
vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Dělníci
THP
Jídelna
CELKEM

Počet pracovníků
78
17
67

3

Roční spotřeba (m /rok)
2 340
272
226
2 838

Pro technologické účely bude odebírána jak pitná voda ze stávající vodovodní
přípojky, tak i voda z řeky Labe přes stávající odběrné místo.
Z bilancí technologických procesů vychází, že spotřeba technologické vody, která se
bude doplňovat z Labe, bude maximálně 110 m3/h, v průměru 1 660m3/den. Spotřeba
pitné vody pro technologické účely bude cca 1220 m3/den.
Bližší přehled o potřebě vody v technologickém procesu BIOSTIL je uveden v tabulce:
Místo spotřeby

m /h

3

m /den

3

8
45

192
1080

16

388

69
110

1660

Voda z Labe
doplňování PC 11 - napájecí voda
doplňování chladicího okruhu PC 16 - odpar a
odluh (PS 16.04)
krytí ztrát odpadních vod z CHUV v PC 16 (PS
16.07)
spotřeba celkem
max. spotřeba
Pitná voda
mlýny
separace lepku
BIOSTIL - kvasný proces
spotřeba celkem

1,5
37,5
12
51

36
900
284
1220

Požární hydranty budou instalovány na potrubí technologické vody. Jako požární
nádrž bude používána zásobní nádrž mechanicky vyčištěné vody pro doplňování
okruhů chladicí vody o disponibilním objemu cca 1000 m3. Bližší specifikace počtu a
rozmístění hydrantů, včetně požadavku na potřebu požární vody bude provedena
v projektu pro provedení stavby.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Jak již bylo uvedeno v úvodu oznámení, demontáže technologického zařízení a
demolice určených stavebních objektů byly provedeny v předstihu v rámci
samostatného stavebního povolení a nejsou v rámci tohoto oznámení uvažovány.
Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení a zejména
pak jednotlivých zásobníků, nádrží a sil. Pro dovoz těchto zařízení by bylo vhodné
využít železniční dopravu a stávající železniční vlečku v areálu. Způsob dopravy a
montáže jednotlivých velkých zásobníků a sil bude upřesněn v dokumentaci pro
provedení stavby po dokončení výběru dodavatelů příslušných provozních celků.
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Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Provoz
Suroviny a výrobky

Při výrobě bioethanolu se předpokládá následující sortiment surovin a výrobků:
Suroviny
Pšenice

t/den
600

t/rok
204 000

Kyselina sírová 96%

4,5

1 530

Hydroxid sodný 50%

6,3

2 142

Čpavková voda 25%

0,37

126

Kvasinky

0,002

Enzymy

0,39

0,6

Denaturační přípravky

3,2

1 088

Uhličitan vápenatý

1,0

340

Chlorid hořečnatý

1,1

374

Prefloc

0,1

34

Polyflokulant

0,039

13

Chlorid sodný

0,19

65

Siřičitan sodný

0,085

29

fosforečnana sodný

0,06

20

odpěňovací olej

0,13

44

Chlornan sodný technický 14%

0,06

20

Koagulační činidlo PAX-18 (Kemwater)

0,12

40

hydroxid sodný

0,12

40

Inhibitor koroze (Henkel)

0,04

13

Bioxidy (Henkel)

0,03

11

Tabletová regenerační sůl NaCl

0,47

159

Kyselina fosforečná – pouze pohotovostní zásoba

-

-

158

53 720

47

16 000

133

Výrobky
Bioethanol
Lepek – gluten
Síra

0,53

180

Energosádrovec

1,6

540

V tabulce nejsou uvedeny obalové materiály, suroviny a přípravky pro údržbu strojního
zařízení (oleje, tuky apod.) a chemikálie pro provoz BČOV. Z hlediska spotřeby těchto
neuvedených surovin, materiálů a přípravků se však jedná o nevýznamná množství.
Upřesnění sortimentu (konkretizace jednotlivých přípravků) a jejich množství bude
provedeno v rámci zkušebního provozu.
Energie
Elektrická energie

Stávající areál je zásobován elektrickou energií přes stávající přípojku ze sítě 22 kV,
která je zavedena do stávající trafostanice. Požadovaný příkon závodu je 9,5 - 10 MW.
Přívod je nárokován ve stupni 3 dodávky elektrické energie dle ČSN 341610 s tím, že
spotřebiče, které potřebují napájení ve stupni 1 nebo 2 budou napojeny přes vlastní
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UPS. Stávající přípojka elektrické energie bude po zrušení stávající trafostanice
prodloužena do nové trafostanice.
Očekávaný odběr bude okolo 240 MWh denně, roční odběr bude cca 81 600 MWh.
Kogenerační jednotky s celkovým výkonem 1,7 MW budou produkovat cca 8 500 MWh
ročně elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.
Pára

Zdrojem páry budou 2 kotle na spalování odvodněných výpalků a otrub a 1 kotel na
spalování bioplynu. Kotle budou vyrábět sytou páru o tlaku 1,2 MPa abs, v celkovém
množství 45 t/h (jmenovitý výkon kotelny).
Základní popis kotlů je uveden v části B.1.6 v popisu PC 11 - Energoblok.
Voda pro doplňování napájecího systému kotelny bude připravována v chemické
úpravně vody (součást kotelny) z vyčištěné vody z Labe.
Pro krytí špiček spotřeby páry a pro najíždění celého procesu po odstávce bude do
kotelny přivedena pára 1,0 MPa abs., o teplotě 190 °C z parovodu z Elektrárny Kolín.
Pára bude zavedena do kotelny do samostatného vstupu na ST parním rozdělovači.
Maximální kapacita parní přípojky je 45 tun/hod.
Chladící voda

Chladící voda bude distribuována v potřebném množství a o potřebných parametrech
potrubním mostem do zařízení na úpravu výpalků PC 09, do zařízení hlavního procesu
PC 05 a do energobloku PC 11. Pro chlazení vody bude použit chladicí systém s
otevřenými chladicími věžemi. Zařízení je dimenzováno pro zajištění chladící vody do
procesu o těchto parametrech: teplota 25°C/32,1°C, cirkulované množství 2 300
m3/hod. Odluh z nádrží chladicích věží bude využit jako ředicí voda v zařízení na
úpravu výpalků PC 09. Doplňování okruhu bude prováděno vodou z CHUV. Okruhy
chladící a oteplené vody jsou navrženy jako uzavřené pro omezení ztrát vody během
provozu.
Sklad enzymů bude chlazen na teplotu cca 15 °C.
Tlakový vzduch

Dodávka tlakového vzduchu pro jednotlivé provozní celky bude zajišťována
individuálně, tj. zdroj tlakového vzduchu bude umístěn vždy v blízkosti spotřebiče, aby
se omezily ztráty z rozvodu. Výroba stlačeného vzduchu bude zajišťována takto:
Hlavní technologický proces - výroba bioethanolu:
• pro dodávku vzduchu do fermentoru a do propagace budou použity ventilátory
umístěné v prostoru hlavní provozní budovy.
• pro dodávku regulačního vzduchu bude instalována jednotka se šroubovým
kompresorem
Další provozní celky, které budou vybaveny blokovými jednotkami se šroubovými
kompresory:
• příjem a čištění obilí, mlýny, sušení lepku
• zařízení na zpracování výpalků
• systém pneumatické dopravy mouky a otrub bude mít vlastní zdroj tlakového
vzduchu
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Všechny blokové jednotky budou dodány jako kompletní typové jednotky včetně
příslušenství a automatického systému řízení. Provoz těchto jednotek nebude
vyžadovat trvalou přítomnost obsluhy, stěny kompresoroven budou obloženy
protihlukovou izolací tak, aby byly dodrženy stanovené limitní hodnoty hluku vně
kompresoroven.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba

Ve fázi výstavby dojde k určitém zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které budou
způsobeny odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů a strojního
zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a
nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Dovoz
technologického zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na dopravní
infrastrukturu, významnější zatížení. Dopravní trasa pro dovoz zařízení během
výstavby bude vedena přes Starý Kolín. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou
dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů a pro jejich dodávky
bude možné využívat stávající železniční vlečku (po dokončení její rekonstrukce).
Provoz

Dopravní obslužnost výrobny bioethanolu bude zejména záviset na způsobu dopravy
hlavní suroviny – pšenice a na způsobu dopravy hlavního výrobku – bioethanolu a
vedlejších výrobků glutenu. Zde předpokládá provozovatel následující model dopravy:
♦ Pšenice bude minimálně z 75 % dopravována v železničních vagónech (50
t/vagón), silniční doprava (25 tun/vozidlo) nepřevýší 25 %. Provozovatel bude
v maximální míře preferovat železniční dopravu.
♦ Vzhledem k tomu, že odběratelem bioethanolu budou závody vyrábějící benziny a
motorovou naftu, tj. odběratelé, které mají železniční vlečku, bude se expedice
bioethanolu provádět převážně v železničních cisternách (40 t/cisterna). Výhledově
se předpokládá i s potrubní trasou bioethanolu do lihovaru BIOFERM.
♦ Obdobně se předpokládá převážně železniční doprava i pro dovoz některých
kapalných chemikálií (kyselina sírová, hydroxid sodný, čpavková voda a
denaturační přípravky).
♦ Expedice lepku bude převážně kamionovou dopravou (20 t/kamion). Expedice po
železnici je z hlediska výrobce možná a bude záviset na možnostech odběratele.
V rámci tohoto oznámení je uvažována nejméně příznivá varianta – veškerá
expedice kamiony.
♦ Doprava výpalků z lihovaru BIOFERM bude potrubím. Doprava úkapů bude
zajišťována autocisternami.
♦ Doprava melasy do zásobníku a následná expedice melasy ze zásobníku do
lihovaru BIOFERM bude i nadále autocisternami. Frekvence dopravy bude přibližně
na stávající úrovni.
♦ Doprava ostatních maloobjemových surovin do areálu bioethanolového závodu
bude zajišťována silniční dopravou. Z hlediska přepravních nároků a vzhledem
k bilanci výše uvedených surovin a výrobků bude tato doprava zcela nevýznamná.
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♦ Odvoz odpadů bude zajišťován rovněž silniční dopravou. Objemově nejvýznamnější
bude odvoz hlíny a kamení z čištění obilí, odvoz sádrovce z procesu odsíření spalin
při spalování biomasy a odvoz popela. Zde se předpokládá v průměru dva příjezdy
TNA denně. Odvoz ostatních odpadů je objemově nevýznamný.
♦ Zpětné vytížení vozidel se neuvažuje.
Na základě výše uvedených předpokladů je celková bilance dopravy závodu uvedena
v následující tabulce:
Suroviny a výrobky

Pšenice
Bioethanol
Lepek
Kyselina sírová, hydroxid sodný,
čpavková voda, denaturační přípravky
Ostatní
malotonážní
suroviny,
přípravky a produkty
Úkapy BIOFERM
Melasa (dovoz+ odvoz)
Velkokapacitní odpady (hlína, kamení,
popel, sádrovec)
CELKEM

Silniční doprava-TNA

Železniční doprava
(cisterna,vagón)
den
rok
8,4
3 060
3,7
1 343
0,3
122

t/rok

den
8,2
3,2
-

rok
2 040
800
-

0,6

155

-

-

1 550

0,3
1,0
2

75
240
500

-

-

1 500
6 000
5 000

15,3

3 810

12,4

4 610

204 000
53 720
16 000
4 886

292 656

Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a nedělí
(průměrné vytížení bude cca 6 vagonů nebo cisteren na jednu jízdu).
Silniční doprava se předpokládá pouze v denní době a v pracovní dny. Příjezdy
vozidel v noční době budou zcela výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě nebude
vykládka a expedice v noční době prováděna. V době sklizně obilí nelze vyloučit určité
množství dovozu obilí od prvovýrobců silniční dopravou i o sobotách a nedělích.
Pro dovoz ostatních objemově nevýznamných surovin, odvoz ostatních odpadů, dovoz
jídel, servisní a opravárenská činnost a další činnosti se předpokládá denní příjezd 10
LNA a 10 dodávkových OA v pracovní dny.
Počet příjezdů osobních vozidel zaměstnanců, vedení firmy a návštěv se předpokládá
ve výši cca 40 OA denně. Cca 10 OA přijede nebo odjede v noční době od 22 do 6
hodin. (odjezd z odpolední směny a příjezd směnových pracovníků na ranní směnu).
Pohyby vozidel v mimopracovní dny budou malé (prakticky pouze doprava
zaměstnanců v nepřetržitém provozu), a z hlediska intenzity dopravy na okolních
komunikacích zcela nevýznamné.
Celkové průměrné pohyby silniční a železniční dopravy vyvolané provozem záměru
jsou uvedeny v následující tabulce:
Vozidlo
Lokotraktor
TNA
LNA
OA + dodávky OA
Celkem

Denní pohyby
4
32
20
100
156

Roční pohyby
1 460
8 000
5 000
25 000
39 460
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány
provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního
materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš
významným nárokům na bilance hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje
znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za málo významné.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů
oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech
oznámení.
Provoz
Energetické bodové zdroje

Energetickým zdrojem je kotelna, která bude zajišťovat výrobu cca 45 tun/hod páry pro
technologii, vytápění administrativní budovy, včetně sociálního zázemí pracovníků,
přípravu TUV a vytápění nebo temperování vybraných stavebních objektů. Dále bude
probíhat přes kogenerační jednotky i výroba elektrické energie.
V kotelně budou osazeny:
Kotel K1 a K2 s výkonem 2 x 17,5 tun páry hodinově
Kotel K3 s výkonem 10 tun páry hodinově
Kogenerační jednotka KJ1 a KJ2 s výkonem 2 x 1 MWh.
Při provozu kotelny se předpokládá následující režim. Najížděcím palivem pro kotle K1
a K2 bude bioplyn. Za běžného provozu bude v K1 a K2 spalována veškerá pevná
biomasa, tj. otruby a výpalky. Vzhledem k tomu, že pro skladování bioplynu nejsou
uvažovány významnější skladovací kapacity, musí být veškerý vyrobený bioplyn
přednostně spalován. Navrhované řešení umožňuje i variantní spalování bioplynu
v kotlích K1 a K2. (v případě poruchy na kotli K3 nebo kogeneračních jednotkách). Dle
projektových podkladů bude v PC 09 vznikat maximálně cca 25 000 m3 odsířeného
bioplynu denně. Veškeré množství vznikajícího bioplynu lze spalovat na kotli K3 a do
systému tak dodávat 10 tun páry hodinově. V případě, že požadavky na dodávky páry
budou nižší než 45 tun/hod (2 x 17,5 + 10) bude část bioplynu vedena do jedné nebo
obou kogeneračních jednotek. Při plném souběhu kogeneračních jednotek a výkonu 2
MWh bude spotřeba bioplynu na kogeneračních jednotkách 15 000 m3 odsířeného
bioplynu denně. V tomto případě bude na kotli K3 spalováno pouze 10 000 m3
odsířeného plynu denně.
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Přehled o druzích a množstvích spalovaných paliv je uveden v tabulce:
Palivo
Otruby z mletí obilí
Množství
Obsah síry
výhřevnost
Směs výpalků a kalů
Množství
Obsah síry
výhřevnost sušiny
Obsah sušiny
Odsířený bioplyn
Množství
Obsah H2S
Obsah CH4
výhřevnost

Jednotka

Hodnota

t/den
% váhových
MJ/kg

87
max. 0,2
15,5

t/den
% váhových
MJ/kg
% váhových

164
max. 0,2
16
cca 20

Spalování v kotli
K1, K2

K1, K2

3

Nm /den
% objem.
% objem.
MJ/kg

Najíždění K1, K2
3
10 000 – 25 000 m /den pro
K3

25 000
0,05
cca 80
27

3

0 - 15 000 m /den pro KJ1,
KJ2

Základní charakteristika kotlů K1 - K3 je uvedena v následující tabulce:
Parametry zdroje
Palivo
Výkon kotle
Výkon kotle
Účinnost kotle
Tlak páry
Teplota páry
Množství spalin
Teplota spalin
Průměr komína
Výška komína

Jednotka

K1 + K2

K3

MW
tun páry/hod
%
MPa
°C
3
m /hod
°C
mm
m

Otruby, výpalky,kaly
25
35
90
1,2
cca 190
55 000
150
900
55

Odsířený bioplyn
7,2
10
90
1,2
cca 190
10 000
150
350
30

Základní charakteristika kogeneračních jednotek je uvedena v následující tabulce:
Parametry zdroje
palivo
Elektrický výkon
Účinnost
Množství spalin
Teplota spalin
Průměr komína
Výška komína

Jednotka

KJ1 + KJ2
Odsířený bioplyn
2
40
9 000
450
900
4

MW
%
3
m /hod
°C
m
m

Hmotnostní toky emisí:
Kotel K1 a K2 – spalování biomasy (otrub a výpalků)

Dle přílohy č.4 (emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje) nařízení vlády č.
352/2002 Sb. bod 1.1.2. jsou pro spalovací zařízení spalující dřevo nebo biomasu
stanoveny následující emisní limity v mg/m3.
Škodlivina
Emisní limit

TZL
250

SO2
2500

NOx
650

CO
650

Organické látky jako Σ uhlíku
50

Pro snížení obsahu oxidu siřičitého bude prováděno odsíření spalin. Dodavatel kotle
garantuje hmotnostní koncentraci oxidu siřičitého do 600 mg/m3, dále vzhledem
k instalaci filtrů pro záchyt TZL garantuje hmotnostní koncentraci TZL do 50 mg/m3.
Hmotnostní koncentrace NOx vyjádřené jako NO2 se předpokládají do 500 mg/m3.
Při respektování výše uvedených garancí a při respektování již uvedeného údaje o
množství spalin ve výši 55 000 m3/hod a fondu provozní doby zdroje 8160 hod/rok jsou
hmotnostní toky emisí z kotlů K1 a K2 vyčísleny v následující tabulce:
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Emisní faktor
3
(mg/m )
50
600
500
650
50

Škodlivina
TZL
SO2
NOx jako NO2
CO
Organické látky jako Σ uhlíku

Hmotnostní tok
(kg/hod)
2,75
33,00
27,50
35,75
2,75

Hmotnostní tok
(tun/rok)
22,44
269,28
224,40
291,72
22,44

Kotel K3 - spalování bioplynu

Dle přílohy č.4 (emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje) nařízení vlády č.
352/2002 Sb. bod 1.1.4. jsou pro spalovací zařízení spalující plynná paliva stanoveny
následující emisní limity v mg/m3.
Škodlivina
Emisní limit

TZL
50

SO2
900

NOx
200

CO
100

Pro snížení obsahu oxidu siřičitého bude prováděno odsíření bioplynu. Dodavatel kotle
garantuje maximální hmotnostní koncentraci oxidu siřičitého do 300 mg/m3, dále
vzhledem k instalaci filtrů pro záchyt TZL garantuje s rezervou maximální hmotnostní
koncentraci TZL do 30 mg/m3.
Pro účely bilancí je uvažován provoz K3 pouze na 10 000 m3 odsířeného bioplynu
denně a souběh s oběma kogeneračními jednotkami. Dle sdělení oznamovatele je
tento stav nejvíce pravděpodobný. Při tomto výkonu K3 bude množství spalin pouze
cca 4 000 m3/hod. Je uvažován plný FPD – 8160 hodin v roce.
Hmotnostní toky emisí ze spalování bioplynu jsou vyčísleny v následující tabulce:
Škodlivina
TZL
SO2
NOx Jako NO2
CO

Emisní faktor
3
(mg/m )
30
300
200
100

Hmotnostní tok
(kg/hod)
0,12
1,20
0,80
0,40

Hmotnostní tok
(tun/rok)
0,98
9,79
6,53
3,26

Kogenerační jednotky KJ1 + KJ2 - spalování bioplynu:

Dle přílohy č.4 (emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje) nařízení vlády č.
352/2002 Sb. bod 1.1.6. bod B, jsou pro nové stacionární pístové spalovací motory
stanoveny následující emisní limity v mg/m3.
Škodlivina
Emisní limit

NOx
500

CO
650

Vhledem k omezenému provozu kotle K3 (viz předchozí část) je provoz kogeneračních
jednotek uvažován pro souběh obou jednotek a plný FPD 8160 hodin v roce, množství
spalin 9 000 m3/hod.
Hmotnostní toky emisí z kogeneračních jednotek jsou vyčísleny v následující tabulce:
Škodlivina
NOx jako NO2
CO

Emisní faktor
3
(mg/m )
500
650

Hmotnostní tok
(kg/hod)
4,50
5,85

Hmotnostní tok
(tun/rok)
36,72
47,74

Technologické bodové zdroje

Za technologické zdroje znečišťování ovzduší při výrobě bioethanolu lze označit::
♦ čištění a mletí obilí, dopravu mouky a otrub
♦ sušárnu lepku
♦ fermentaci a destilaci bioethanolu
♦ skladovací zásobníky bioethanolu a denaturačních přípravků
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Čištění a mletí obilí, doprava mouky a otrub

V těchto vstupních technologických operacích bude celkem sedm zdrojů znečišťování
ovzduší.Ve všech případech se jedná o emise tuhých znečišťujících látek. Na
výstupech vzduchu z těchto zdrojů budou osazena účinné filtrační zařízení, např.
rukávové tkaninové filtry. Konkrétní typ a velikost filtru bude stanovena v projektu pro
provedení stavby. Dodavatel filtru bude garantovat maximální koncentraci TZL
v odpadním vzduchu na výstupu z filtru ve výši 20 mg/m3. Vzhledem k vyšším
kapacitám zařízení pro příjem obilí a mletí obilí budou tyto zdroje provozovány pouze
z části celkové provozní doby zařízení. Přehled sedmi zdrojů je uveden v následujících
tabulkách:
Výduch č.1

Výduch č.2

Výduch č.3

Výduch č.4

mg/m
3
m /hod
hod/rok
kg/hod
kg/rok
°C
m

20
99 000
1 920
1,980
3 802
20
15

20
10 800
1 920
0,216
415
20
34

20
18 000
1 920
0,360
691
20
20

20
10 800
5 375
0,216
1 161
20
20

Jednotka

Výduch č.5

Výduch č.6

Výduch č.7

Výduch č.8

20
32 400
5 375
0,648
3 484
20
20

20
36 000
5 040
0,720
3 629
20
20

20
2 100
7 380
0,042
310
20
25

20
1 300
5 420
0,026
141
20
18

Jednotka
Koncentrace TZL
Množství vzduchu
Fond provozní doby zdroje
Hmotnostní tok TZL
Hmotnostní tok TZL
Teplota vzduchu
Výška výduchu

Koncentrace TZL
Množství vzduchu
Fond provozní doby zdroje
Hmotnostní tok TZL
Hmotnostní tok TZL
Teplota vzduchu
Výška výduchu

3

3

mg/m
3
m /hod
hod/rok
kg/hod
kg/rok
°C
m

Kde:
Výduch č.1 – odvětrání filtrační stěny na příjmu obilí
Výduch č. 2 – aspirace tras na příjmu obilí
Výduch č.3 – větrání sil obilí
Výduch č.4 – aspirace skladu meziproduktů (mouka, otruby)
Výduch č. 5 – aspirace tras čištění obilí
Výduch č.6 – výstup pneudopravy ve mlýně
Výduch č.7 – aspirace dopravy mouky do PC 22
Výduch č.8 – aspirace dopravy otrub do PC 11
Sušárna lepku

Při výrobě bioethanolu bude jako vedlejší produkt vznikat lepek, který se bude před
skladováním sušit. Pro sušení lepku bude použita fluidní sušárna, kde se bude sušicí
vzduch ohřívat parou z centrální kotelny. Usušený lepek bude zabalen do pytlů a
uskladněn před expedicí v samostatném skladu.
Sušící vzduch na výstupu z fluidní sušárny bude veden přes účinné filtrační zařízení,
např. rukávové tkaninové filtry, nebo patronové filtry. Konkrétní typ a velikost filtru
bude stanovena v projektu pro provedení stavby. Dodavatel filtru bude garantovat
maximální koncentraci TZL v odpadním vzduchu na výstupu z filtru ve výši 10 mg/m3.
Roční bilance je provedena pro uváděnou maximální kapacitu výroby lepku – plný fond
provozní doby, v případě nižší výroby bude i roční hmotnostní tok úměrně nižší.
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Předpokládaná bilance emisí TZL z tohoto zdroje je uvedena v tabulce:
Jednotka
Koncentrace TZL
Množství vzduchu
Fond provozní doby zdroje
Hmotnostní tok TZL
Hmotnostní tok TZL
Teplota vzduchu
Výška výduchu

3

mg/m
3
m /hod
hod/rok
kg/hod
kg/rok
°C
m

Výduch č.9

Výduch č.10

10
3 600
8 160
0,036
294
20
20

10
108 000
8 160
1,080
8 813
60
24

Kde:
Výduch č.9 – odvětrání zásobníků a dopravních tras
Výduch č. 10 – výstup sušícího vzduchu ze sušárny
Fermentace a destilace bioethanolu

Při každé technologii výroby bioethanolu dochází vlivem odvzdušnění jednotlivých
technologických zařízení k odvodu vzdušiny, která obsahuje určitá množství
znečišťujících látek, zejména pak těkavých organických látek (převážně bioethanolu).
Tyto výstupní proudy již nelze recyklovat zpět do technologického procesu.
Z fermentační nádrže bude odcházet CO2 ve směsi se vzduchem vlhkostí a parami
organických látek. Směs bude před výstupem do atmosféry vedena přes vodní pračku,
která zajistí odstranění převážného množství par bioethanolu z odtahu a vrácení
kapalného bioethanolu zpět do procesu.
Složení a vlastnosti plynů na výstupu z pračky do ovzduší je uvedeno v tabulce:
Ukazatel

Jednotka
0

Teplota
Měrná hmotnost
Měrné teplo
Viskozita
Průměrný průtok vzduchu
Průměrný průtok vzduchu
Hmotnostní tok vzduchu
Hmotnostní tok CO2
Hmotnostní tok vody
+
Hmotnostní tok etanolu
+
Hmotnostní tok etanolu
Hmotnostní tok kyselých složek
Hmotnostní tok CO2
Hmotnostní koncentrace etanolu

C
3
kg/m
0
kJ/kg. C
mPa.s
3
m /hod
kg/hod
kg/hod
kg/hod
kg/hod
kg/hod
kg/rok
kg/hod
% hmotová
3
mg/m

Hodnota
22
1,6
1,00
0,016
5 995
9 593
3 078
6 408
103
0,8
6 528
0,47
66,8
133

+

z hlediska složení organických látek ve vystupujícím plynu z pračky se bude jednat zejména o etanol,
nelze vyloučit zbytková, stopová množství aldehydů nebo metanolu. Skutečné složení a množství
organických látek bude stanoveno měřením v průběhu zkušebního provozu.

Odtah bioethanolových par z procesů destilace a rektifikace je zajišťován vývěvami.
Výtlaky vývěv budou zavedeny do pračky CO2 na výfuku z fermentoru, takže i tyto páry
bioethanolu budou zachyceny a vráceny do technologického procesu. Hmotnostní toky
těchto proudů jsou zahrnuty v předchozí tabulce.
Skladovací zásobníky bioethanolu a denaturačních přípravků

V bioethanolovém závodě budou instalovány tyto skladovací nádrže:
§ skladovací nádrže bioethanolu 3 x 3000 m3
§ denní nádrž na bioethanol 3 x 100 m3
§ mezioperační nádrž na bioethanol o koncentraci 85% (výstup ze záparové
kolony) 1 x 300 m3
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§
§
§
§

nádrže denaturačních přísad 2 x 150 m3
nádrž přiboudliny 1 x 100 m3
nádrž na bioethanol 2. jakosti 1 x 100 m3
nádrž na úkapy ze stávajícího lihovaru BIOFERM 1 x 150 m3

V rámci tohoto zdroje je dále uvažováno:
Ø přečerpávání vyráběného bioethanolu mezi zásobníky
Ø čerpání denaturačních přípravků a úkapů z lihovaru BIOFERM z cisteren do
skladovacích zásobníků
Ø vlastní provoz skladovacích zásobníků – odvzdušnění
Ø následná expedice bioethanolu ze zásobníků do železničních cisteren neb do
autocisteren
Dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. bod 4.8. platí pro skladování
petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek obecné emisní limity
pro pachové látky. Provozovatel zdroje je povinen při skladování surovin, výrobků
nebo meziproduktů, které mají při teplotě 20 0C tlak par vyšší než 1,32 kPa, plnit
požadavky uvedené v této části nařízení.
Dle údajů z rozpracovaného projektu pro provedení stavby jsou pro tyto zásobníky
navrhována následující opatření:
Ø Zásobníky budou opatřené vhodným reflexním nátěrem, který zajistí minimálně
70% odraznost sálavého tepla. Přitom bude respektován požadavek územního
rozhodnutí na matový nátěr střechy zásobníků (pro zajištění bezpečnosti letového
provozu).
Ø Plnění těchto zásobníků bude navrženo spodem nebo plnící potrubí bude
zavedeno ke dnu zásobníků
Ø Při stáčení denaturačních přísad a úkapů z cisteren do skladovacích zásobníků
budou parní prostory příslušného zásobníku a cisterny propojeny (zpětné vedení
par)
Ø Odvzdušnění všech výše uvedených zásobníků bude zavedeno společným
potrubím do sání vzduchového ventilátoru primárního spalovacího vzduchu do
kotlů K1, K2
Ø Pro čerpání výše uvedených kapalin budou navržena čerpadla s mechanickou
ucpávkou nebo jiné vhodné typy čerpadel u kterých nebude docházet k únikům
čerpané kapaliny
Ø Vzhledem k tomu, že denaturační přísady budou do bioethanolu dávkovány až
v době jeho plnění do cisteren, nelze v tomto případě aplikovat potrubí pro
propojení parních prostor cisterny a zásobníku bioethanolu (docházelo by ke
znečištění skladovaného bioethanolu denaturačními přísadami). Z těchto důvodů
bude vzduch ze železniční cisterny dopravován potrubní přípojkou do sání
vzduchového ventilátoru primárního spalovacího vzduchu kotlů K1, K2.
Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že výše uvedená zařízení
pro skladování bioethanolu a denaturačních přípravků budou provozována v souladu
s platnou legislativou a emise těkavých organických látek budou minimalizovány.
Zařízení na zpracování výpalků

Zařízení pro zapracování výpalků bude upřesněno v DPS. Jeho základní popis je
uveden v bodě B.I.6. Při jeho návrhu musí být respektováno dodržování emisního
limitu pro pachové látky a minimalizovány emise ostatních znečišťujících látek.
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Minimalizace emisí pachových látek bude zajištěna tím, že technologický proces PC
09 bude probíhat v uzavřených nádržích, jejich odvětrání bude provedeno přes
pachové filtry, které zaručí, že do okolního prostoru bude unikat pouze minimální
množství látek, které by mohly obtěžovat zápachem. Emise pachových látek
nepřekročí limitní hodnoty pachových látek.
Emise oxidu uhličitého

Při výrobě bioethanolu se uvolňuje ve fázi fermentace cca 6 000 m3/hod směsi oxidu
uhličitého a vzduchu, což odpovídá denní produkci cca 153 tun CO2 a roční produkci
cca 51 680 tun CO2. Uvolňované množství oxidu uhličitého v zásadě odpovídá
množství, které bylo ze zemské atmosféry spotřebováno při produkci zkvasitelné
biomasy asimilací. Z hlediska celkové bilance této látky je množství vázané při růstu
obilí přibližně shodné s množstvím, které se uvolňuje při výrobě bioethanolu. Vyrobený
CO2 bude vypouštěn přes vodní pračku zpět do atmosféry.
Sumarizace všech předpokládaných hmotnostních toků
v následující tabulce. Údaje jsou uvedeny v tunách za rok.
Zdroj
Kotel K1,K2
Kotel K3
Kog. Jednotky KJ1, KJ2
Technologie 1
Technologie 2
Technologie 3
Technologie 4
Technologie 5
Technologie 6
Technologie 7
Technologie 8
Technologie 9
Technologie 10
Fermentace a destilace
CELKEM

TZL

SO2

NOx

CO

22,440
0,980
0
3,802
0,415
0,691
1,161
3,484
3,629
0,310
0,141
0,294
8,813
0
46,160

314,46
9,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324,25

224,40
6,53
36,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267,65

291,72
3,26
47,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342,72

emisí

Organické látky
jako Σ uhlíku
22,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,44

je

provedena

VOC (Etanol)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,528
6,528

Plošné a liniové zdroje
Použité emisní faktory z dopravy

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008, tj v době kdy bude záměr uveden do provozu. Emisní
faktory ve vztahu k automobilové a železniční dopravě jsou uvedeny v rozptylové
studii, která je přílohou předkládaného oznámení.
Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště TNA, LNA
a OA. Pohyby jednotlivých vozidel byly blíže specifikovány v kapitole B.II. oznámení a
zde je uváděna pouze závěrečná sumarizační tabulka o pohybech motorových vozidel
vyvolaných provozem záměru.
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
32
20
100

Roční pohyby
8 000
5 000
25 000

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů
byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu a při uvažovaných pohybech jednotlivých druhů automobilů a
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době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující hmotnostní toky emisí při
použití emisních faktorů pro rok 2008:
-1

g.s
3,559E-04

NOx
-1
g.den
30,75

-1

-1

kg.rok
7,668

g.s
1,581E-05

PM 10
-1
g.den
1,3664

-1

-1

kg.rok
0,3416

g.s
2,639E-06

Benzen
-1
g.den
0,228

-1

kg.rok
0,057

Liniové zdroje

Automobilová doprava:
Z hlediska silničních liniových zdrojů je uvažováno s následujícími pohyby automobilů
na komunikaci:
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
32
20
100

Roční pohyby
8 000
5 000
25 000

Trasa dopravy související s liniovými zdroji znečištění ovzduší vychází z následujícího
modelu dopravy:
Nákladní doprava (TNA)
Ø 90%
Ø 10%

směr Starý Kolín
směr Kolín

Osobní doprava a LNA
Ø 30%
směr Starý Kolín
Ø 70%
směr Kolín
Při respektování výše uvedených emisních faktorů pro rok 2008 jsou hmotnostní toky
emisí z automobilové dopravy uvedeny v tabulce:
-1

g/m.s
1,708E-06

NOx
-1
g/km.den
61,5012

-1

t/km. rok
0,01537

-1

g/m.s
7,591E-08

PM 10
-1
g/km.den
2,7328

-1

t/km. rok
0,000683

-1

g/m.s
6,0167E-08

Benzen
-1
g/km.den
2,166

-1

t/km. rok
0,000542

Železniční doprava:
Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí.
Celkové průměrné pohyby na železniční vlečce byly uvedeny v kapitole B.II.4 a pro
přehlednost jsou uvedeny v následující tabulce. Při jednom pohybu bude
přepravováno 6 - 7 železničních cisteren nebo vagonů:
Vozidlo
Lokotraktor

Denní pohyby
4

Roční pohyby
1 460

Na základě uvedené intenzity dopravy na železniční vlečce a emisních faktorů pro rok
2008 lze stanovit následující hmotnostní toky emisí:
-1

g/m.s
3,322E-06

NOx
-1
g/km.den
119,6

-1

t/km. rok
0,04365

PM 10
-1
-1
g/m.s
g/km.den
2,5556E-07
9,2
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-1

t/km. rok
0,00336

-1

g/m.s
1,111E-08

Benzen
-1
g/km.den
0,4

-1

t/km. rok
0,000146
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B.III.2. Odpadní vody
V a.s. Drožďárna byla provozována stávající BČOV na předčištění splaškových vod a
dále ČOV pro předčištění technologických odpadních vod. Předčištěné odpadní vody
se vypouštěly výustí v ř. km 194,8 do řeky Labe na základě rozhodnutí Okresního
úřadu Kolín, referát životního prostředí č.j. 36703/01-ŽP/ingKa ze dne 12.11.2001.
V rámci tohoto rozhodnutí bylo povoleno vypouštět odpadní vody v množství max. 25
l/s, max. 60 000 m3/měsíc, max. 670 000 m3/rok, teplotě zvýšené o 50C a
v nezměněné kvalitě proti kvalitě vody v toku.
Stávající BČOV i stávající ČOV pro předčištění technologických odpadních vod budou
zrušeny. V rámci výstavby záměru bude osazena nová BČOV na předčištění
splaškových vod a zařízení pro zpracování výpalků. S dalším využíváním výústního
objektu na ř. km 194,8 do řeky Labe se počítá i při provozu nově budovaného
bioethanolového závodu.
Vzhledem k tomu, že objem vypouštěných odpadních vod do řeky Labe, který byl
povolen rozhodnutím OkÚ Kolín ze dne 12.11.2001, bude pro provoz záměru
nedostatečný, požádal oznamovatel OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje o
vydání nového rozhodnutí vodoprávního úřadu.
Krajský úřad Středočeského kraje – OŽPZ vydal pod č.j. 3685/36694/2/2006/OŽP/Ně
ze dne 28.7.2006 rozhodnutí vodoprávního úřadu. Dle tohoto rozhodnutí, kromě
jiného, se povoluje vypouštění odpadních vod z nového závodu na výrobu bioethanolu
do řeky Labe v ř.km 194,8 v množství: průměrně 29 l/s, maximálně 35 l/s, maximálně
90700 m3/měsíc a 1 000 000 m3/rok a kvalitě uvedené v následující tabulce:
ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL
N-NH4
N anorg
Pcelkový
pH
teplota

„p“ (mg/l) přípustné
hodnoty
200
20
20
20
30
3
6-8
0
30 C

„m“ (mg/l) maxim.
Hodnoty
350
50
80
50
60
10

tun/rok vypouštěného
znečištění
170
19
19
19
29
2,9

Výstavba

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální
zařízení v této etapě a lze je stanovit objemem maximálně 3 000 m3 pro celou etapu
výstavby, která je předpokládána v délce cca 12 měsíců. Pro období výstavby
bioethanolového závodu bude zřízena jímka, která bude zachycovat odpadní vody ze
splaškové kanalizace z hygienických zařízení. Jímka bude vyvážena v termínech
podle potřeby. V místech, kde to bude účelné, budou na staveništi použita chemická
WC. Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody
z areálu budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem –
zasakováním do okolního terénu.
Provoz
Splaškové vody

Pro provoz bioethanolového závodu bude zřízena samostatná BČOV, která bude
zpracovávat odpadní vody ze splaškové kanalizace z hygienických zařízení. Vyčištěná
voda z této BČOV bude vypouštěna do potoka Polepka.
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Množství splaškových vod odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely, tj.
v rámci hodnoceného záměru se bude jednat o průměrnou produkci cca 2800 m3
splaškových vod ročně. Tyto vody budou vznikat výhradně v prostorách sociálního
zázemí pracovníků závodu (WC, umývárny, výdej jídel).
Navržená kapacita čistírny 100 EO umožní případné čištění splaškových vod z
hygienických zařízení bytového domu v sousedství bioethanolového závodu.
Pro zpracování splaškových odpadních vod je navrženo použití kontejnerové typové
ČOV firmy HYDROTECH s.r.o, která umožní vyčištění odpadní vody na kvality
vyhovující vypouštění do recipientu.
Kontejnerová ČOV sestává z monobloku nádrží řazených v požadované technologické
posloupnosti:
§ Vyrovnávací nádrž s čerpadly
§ Selektory (k podpoře růstu sedimentujícího kalu (selekci))
§ Denitrifikace (k denitrifikaci dusičnanového dusíku na plynný dusík pro snížení
celkového obsahu dusíku v médiu)
§ Nitrifikace (hlavní odstraňování organických látek biologickou oxidací na
elementární sloučeniny CO2 a H2O a biologická oxidace amoniakálního dusíku
na dusičnany)
§ Dosazovací nádrž (oddělení kapalné fáze a pevného podílu aktivovaného kalu).
§ Zásobní nádrž kalu
Kvalita odpadní vody na výstupu z BČOV bude odpovídat platnému vodoprávnímu
rozhodnutí, které vydal odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín
dne 26.9.2006 pod č.j. OŽPZ/409R/06/Mu/Tv:
ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL

„p“ (mg/l)
přípustné hodnoty
100
20
30

„m“ (mg/l)
maximální hodnoty
150
30
45

Způsob rozboru
ČSN EN 1899-1,2
TNV 757520
ČSN EN 872

Kapacitní ukazatele na výstupu z ČOV: maximálně 0,18 l/s, maximálně 321 m3/měsíc,
maximálně 3 845 m3/rok.
Srážkové vody

Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou dle geologických podmínek co
nejvíce sváděny do terénu k zasakování. Přebytek těchto neznečištěných srážkových
vod bude odváděn do potoka Polepka.
Srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny rovněž do potoka
Polepka. Srážkové vody z parkovacích ploch budou svedeny příčným a podélným
sklonem do uličních vpustí a odtud přes odlučovače ropných látek do dešťové
kanalizace. Srážkové vody z odstavné plochy pro nákladní automobily budou natékat
do odvodňovacího žlábku, který bude zaústěn do odlučovače ropných látek.
Předčištěná voda z odlučovačů ropných látek bude natékat do areálové stoky D7,
která odvádí vody do potoka Polepka.
V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství srážkových vod ze
stávajícího areálu, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v kolínském
regionu ve výši 600 mm za rok a ze stávající velikosti zastavěných a zpevněných
ploch. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 182 l/s.ha.
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Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
16 880
23 592
47 238
87 710

3

Koef. odtoku
0,9
0,7
0,1

Qr [m /rok]
9 115
9 909
2 834
21 858

Bilance odtokových poměrů – stávající stav:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
16 880
23 592
47 238
87 710

Koef.odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
276,5
300,6
86,0
663,1

3

Q [m /15min]
249
271
77
597

Velikost zastavěných a zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu významně
nezmění, nedojde k významné změně odtokových poměrů z hodnoceného území.
Část nekontaminovaných srážkových vod bude i nadále volně zasakovat do terénu.
Srážkové vody budou odváděny nově upraveným, zatrubněným korytem potoka
Polepky do Labe.
Technologické odpadní vody

Veškeré technologické odpadní vody z výroby bioethanolu jsou odváděny
samostatnou kanalizací do vstupní jímky v rámci zařízení pro zpracování výpalků v PC
09, které bude vybudováno v rámci hodnoceného záměru. Do této jímky budou
zároveň natékat i výpalky přiváděné potrubím z lihovaru BIOFERM.
Celková bilance vstupů do PC 09 je uvedena v tabulce:
Zdroj
Výpalky z PC 05
Lutrová voda z PC 05
Odpadní voda z chemické úpravny vod PC 16
Odpadní voda z chemické úpravny vod PC 11
Odluh z chladicích věží PC 16
Odluh a odkal z kotle PC 11
Voda z PC 05 – výstup z pračky CO2
Vnitřní recirkulace v PC 09
Užitková voda
Etanol II jakosti, úkapy, přiboudlina
Výpalky BIOFERM
Oplachové vody
CELKEM

Jednotka
t/den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
3
M /den
t/den
3
M /den
3
M /den
3

M /den

Množství
801
271
480
65
600
48
163
835,5
6
4
448,5
218

Poznámka
cca 10% sušina
maximální hodnota

Surovina pro acidifikaci a zdroj uhlíku
denní množství závisí na rozsahu sanitačních
prací a čištěných zařízení

3940

V další části je uveden stručný popis technologie zpracování výpalků.
1. Odstředění a chlazení obilních výpalků
Výpalky z obilného lihovaru jsou přivedeny do nádrže surových výpalků, odkud jsou
čerpány na odstředění vřetenovými čerpadly. Odstřeďování se provádí na odstředivce,
kde dojde k oddělení tuhých částic ze zpracovávané suspenze. Tuhá fáze (odstředěné
výpalky se smíchá s odstředěnými kaly z anaerobní a aerobní části zařízení a ze
sedimentace a dopravuje se do kotelny ke spálení.
Kapalná fáze (centrát) se ochladí vodou z chladicího systému a přečerpá se do
sedimentace.
2. Primární sedimentace, acidifikace
V zařízení primární sedimentace dojde ke koagulaci a sedimentaci bílkovinného kalu.
Sedimentovaný kal se oddělí od centrátu, odstředí se a smíchá se s odstředěnými
výpalky.
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Centrát se zavede do acidifikační nádrže, ve které dochází k předúpravě media před
metanizací v IC reaktoru. V nádrži je upravována hodnota pH dávkováním
neutralizačních činidel.
3. IC reaktor
IC reaktor je anaerobním reaktorem s expandovaným ložem granulovaného
anaerobního kalu, s dvěma stupni selekce bioplynu a kalu. V anaerobním prostředí
tohoto reaktoru spotřebovávají bakterie organické látky z roztoku centrátu, produktem
jejich metabolismu je metan. Vedlejším produktem je anaerobní kal. Bioplyn z reaktoru
je odváděn do odsiřovacího zařízení a pak je shromažďován v plynojemu, kaly jsou
odstřeďovány společně s kaly z aerobní části a se sedimenty. Odtok z IC reaktoru se
zbytkovými organickými látkami se odvádí do MAP reaktoru.
Externí recirkulace suspenze IC reaktoru je zajišťována přes směšovací reaktor, který
je umístěn vedle IC reaktoru. Směšovací reaktor slouží také k úpravě parametrů
vstupního média do IC reaktoru.
4. MAP reaktor
Účelem MAP reaktoru je odstranění části amoniakálního dusíku v médiu po
anaerobním zpracování v IC reaktoru. V MAP reaktoru dojde k vysrážení
amoniakálního dusíku chemickou cestou na nerozpustnou sloučeninu fosforečnan
hořečnato-amonný (struvit). Reakce probíhá za řízených podmínek po nadávkování
chloridu hořečnatého MgCl2 a kyseliny fosforečné H3PO4.
Vysrážený struvit je po odvodnění smíchán s kaly z anaerobní části zařízení.
Odtok z MAP reaktoru se sníženým obsahem dusíku je odveden do aerobní části
procesu.
5. Aerobní čištění
Účelem aerobního stupně je dočištění anaerobně zpracovaného media na kvalitu
kapalné fáze umožňující její vypouštění do recipientu. Proces probíhá rozdělený do
dvou paralelních linek v monobloku nových nádrží a ve vnitřním mezikruží stávajících
nádrží. Technologicky se jedná o proces denitrifikace a nitrifikace s regenerací kalu.
Vyčištěná voda protéká přes nádrž vyčištěné vody a přes měrný žlab do recipientu (do
Labe). Kaly z aerobní části jsou odstředěny, smíchány s odstředěnými výpalky a
odvedeny do kotelny ke spálení.
6. Odsíření
Bioplyn produkovaný v IC reaktoru je veden na odsiřovací zařízení typu THIOPAQ za
účelem odstranění sirovodíku, který by jinak způsoboval provozní problémy
v navazujících zařízení a ve spalinách tvořil vysoké emisní koncentrace oxidu
siřičitého. Vysoký obsah sirovodíku v bioplynu je způsoben vysokým obsahem síranů
ve vstupních médiích. Na odsiřovacím zařízení je rovněž čištěna odpadní vzdušina
z odsávání acidifikace a MAP reaktoru, která je následně vedena na kompostový
biofiltr. K odsávání vzdušiny je použit ventilátor. Vzdušina je po odsíření a po
průchodu dezodorizačním filtrem vypouštěna volně do atmosféry.
Thiopaq pracuje na principu biologické oxidace sirovodíku, který je z bioplynu
odstraňován skrápěním plynu sorbčním slabě alkalickým roztokem. Zařízení Thiopaq
je dodáváno jako kompaktní jednotka. Součástí jednotky je zařízení na odvodnění síry,
která je skladována před odvozem ke komerčnímu využití v přistaveném kontejneru
pod přístřeškem.
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7. Plynové hospodářství
Bioplyn je po odsíření shromažďován v plynojemu, který slouží k vyrovnání
nerovnoměrností produkce. Odsířený bioplyn obsahuje 75 – 80% methanu, 20 - 25 %
oxidu uhličitého a zbytek řádově v desetinách procent vodík, dusík a zbytkový
sirovodík pod 200 ppm. Bioplyn je cennou energetickou surovinou, která se využije
k získání energie spalováním v PC 11 Energoblok.
Výstupem z PC 09 - zařízení na zpracování výpalků budou následující proudy:
• vyčištěná voda
2 940 m3/den
• odstředěné výpalky
124 t/den (cca 20 % sušina)
• odstředěné sedimenty
5 t/den (cca 20 % sušina)
• anaerobní kal
6,7 t/den (cca 20% sušina)
• aerobní kal
29 t/den (cca 20% sušina)
• bioplyn
25 000 m3/den (cca 80% metanu)
• síra
cca 0,5 t/den (cca 60% vodní suspenze)
Vyčištěná voda v množství cca 2940 m3/den bude vypouštěna přes stávající výstupní
objekt do Labe. Výpalky, sedimenty, kaly a bioplyn budou použity jako palivo v kotelně.
Síra bude expedována jako výrobek k dalšímu využití.
Kvalita odpadní vody na výstupu z PC 09, která bude vypouštěna do Labe, bude
splňovat limitní hodnoty ukazatelů dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, které vydal
Krajský úřad Středočeského kraje – OŽPZ pod č.j. 3685/36694/2/2006/OŽP/Ně dne
28.7.2006. Konkrétní hodnoty stanovených ukazatelů jsou uvedeny v úvodu této
kapitoly.
B.III.3. Odpady
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby,
tak i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Z hlediska druhové skladby odpadů a jednotlivých fází výstavby lze produkci odpadů
rozdělit do dvou částí:
Ø odpady vznikající v průběhu zemních prací
Množství výkopové zeminy bude upřesněno v projektu pro provedení stavby.
Převážná část této zeminy (pokud bude splňovat požadavky dle §12 vyhlášky č.
294/2005 Sb.) bude využita při provádění hrubých terénních úprav na vlastním
staveništi a přebytečné množství zeminy bude využito na jiných stavbách
v regionu, nebo bude odvezeno na odpovídající typ skládky. Vzhledem k zjištěné
kontaminaci zemin v některých částech areálu jsou pro provádění zemních prací
navržena zpracovatelským týmem oznámení doporučení, která jsou prezentována
v dalších částech oznámení.
Ø odpady vznikající v průběhu vlastní výstavby uvažovaného záměru
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
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průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky akeramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v označených a
zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu
nebezpečných odpadů. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných odpadů.
Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu
k nakládání s nebezpečnými odpady. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným
osobám nebo firmám pouze na základě smluvního vztahu. Pro nakládání se směsným
komunálním odpadem předpokládá provozovatel zapojení se do systému nakládání
s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu.
Při provozu výrobny bioethanolu lze předpokládat produkci následujících druhů
odpadů:
Kód
020701
020704
100101
100105
130110
130205
130502
130506
150101
150102
150103
150104
150105

název odpadu
Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 100104)
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Olej z odlučovačů oleje
Plastové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
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Kód
150202
160103
160107
160113
160114
160601
200101
200102
200108
200121
200301
200302
200307

název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Olověné akumulátory
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie
N
O
N
N
N
N
O
O
O
N
O
O
O

Dle sdělení oznamovatele bude odpad 100105 produkován pouze ve fázi zkušebního
provozu, resp. do doby než proběhne jeho certifikace jako výrobek. Sortiment odpadů,
množství jednotlivých druhů odpadů a smluvní vztahy budou upřesněny v rámci
zkušebního provozu.
Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání
s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.
B.III.4. Ostatní výstupy
Hluk
Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební
stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že
zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí
přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů
současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.
Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze
během výstavby, která je časově omezena a pouze v pracovní době, která bude
omezena převážně na dobu mezi 7 – 19 hodinou. V době od 6 do 7 hodin a v době od
19 do 22 hodin budou prováděny především práce uvnitř budov, nebo práce, které
nevyžadují nasazení hlučných strojů.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště
do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné
zástavby. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
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Předpokládané parametry použitých strojů pro zemní práce:
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)

vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)

LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Předpokládané parametry použitých strojů pro stavební práce:
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-

Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

Doba používání
stroje (hod/den)
7
2
4
4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Provoz
Bodové zdroje

Situace zdrojů hluku dle jednotlivých pozic je patrná z následujícího obrázku:
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V souvislosti s posuzovaným záměrem je uvažováno s provozem následujících
stacionárních zdrojů hluku:
Zdroj
Pozice
v HLUK+
SO 04 Sklad obilí, mlýn
SO 04.01 Příjem obilí
4a
vně
P1
4b
vně
P2
SO 04.02 Čištění obilí
6
P3
SO 04.03 Sklad obilí
7a
P4
7b
P5
7c
P6
8a
P7
8b
P8
8c
P9
8d
P10
8e
P11
8f
P12
8g
P13
8h
P14
SO 04.04 Mlýn
10a
P15
10b
P16
10c
P17
10d
P18
10e
P19
10f
P20
10g
P21
12
P22
13
P23
14
P24
15
P25
SO 06 Sklad chemikálií
17
P26
18
P27
P28

19

P29

20a

P30

20b

P31

20c

P32

21a

P33

21b

P34

21c

P35

22a

P36

22b

P37

23a-23e

P38

24

P39

25

P40

26

P41

27

Umístění

Výška
[m]

Zařízení - zdroj
hluku

LAeq
v1m

Provoz v noci

17,5 1 ks ventilace
17,5 1 ks ventilace

75 dB(A)
75 dB(A)

ne
ne

venkovní prostor

35 1 ks ventilace

60 dB(A)

ne

vně, ve výšce 23m
vně, ve výšce 23m
vně, ve výšce 23m
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu
vně, na úrovni terénu

23
23
23
1
1
1
1
1
1
1
1

redler
redler
redler
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m
ventilátor, výšky 1m

75 db(A)
75 db(A)
75 db(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha, cca 22m
střecha,1m od obrysu
střecha
střecha

22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
15,5

ventilace
ventilace
ventilace
ventilace
ventilace
ventilace
ventilace
6ks ventilátorů
ventilátor
2ks kondenzátorů
sání kompresorů

75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
75 dB(A)

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

8,5 výfuk ventilátoru
6,3 výfuk ventilátoru

75 dB(A)
75 dB(A)

ano
ano

6,3 výfuk ventilátoru

75 dB(A)

ano

6,3 výfuk ventilátoru

75 dB(A)

ano

6,3 výfuk ventilátoru

75 dB(A)

ano

6,3 výfuk ventilátoru

75 dB(A)

ano

4,5 vyústění větrací
jednotky 500x500
4,5 vyústění větrací
jednotky 500x500,
4,5 vyústění větrací
jednotky 500x500,
3,75 vyústění větrací
jednotky 400x200,
3,75 vyústění větrací
jednotky 400x200,
0 5ks stáčecích
čerpadel
0,65 čerpadlo čpavkové
vody
0,65 čerpadlo kyseliny
sírové
0,4 čerpadlo kyseliny
fosforečné
0,3 čerpadlo hydroxidu
sodného

75 dB(A)

ano

75 dB(A)

ano

75 dB(A)

ano

75 dB(A)

ano

75 dB(A)

ano

70 dB(A)

ano ,čerpadlo je v provozu vždy jen jedno

70 dB(A)

ano, čerpadlo je v provozu jednou denně po dobu
cca 0,5hod
ano, čerpadlo je v provozu jednou denně po dobu
cca 0,5hod
ano, čerpadlo je v provozu jednou denně po dobu
cca 0,5hod
ano, čerpadlo je v provozu jednou denně po dobu
cca 0,5hod, není zdrojem hluku ve vnějším
prostoru

střecha, výška 8,5m
stěna budovy, osa
5,050m nad podlahou
stěna budovy, osa
5,050m nad podlahou
stěna budovy, osa
5,050m nad podlahou
stěna budovy, osa
5,050m nad podlahou
stěna budovy, osa
5,050m nad podlahou
stěna budovy, osa
3,250m nad podlahou
stěna budovy, osa
3,250m nad podlahou
stěna budovy, osa
3,250m nad podlahou
stěna budovy, osa
2,520m nad podlahou
stěna budovy, osa
2,520m nad podlahou
vně budovy, na úrovni
terénu
vně budovy, 0,65m nad
úrovní terénu
vně budovy, 0,65m nad
úrovní terénu
vně budovy, 0,41m nad
úrovní terénu
v budově

SO 07 Sklad bioethanolu
29a-29l venku, v úrovni terénu
P42-46
33a
vně, 5m nad terénem
P47
33b
vně, 5m nad terénem
P48

0,3 12ks čerpadel
5 sání TK
5 sání TK
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70 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)

ano, v provozu max 5ks čerpadel
ano
ano
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Zdroj
Pozice
Umístění
v HLUK+
33c
vně, 5m nad terénem
P49
34
vně, v úrovni terénu
P50
35
vně, v úrovni terénu
P51
36a
vně, 8m nad terénem
P52
36b
vně, 8m nad terénem
P53
37
vně, v úrovni terénu
P54
SO 11.01 Kotelna
39a
vně, 1 m nad terénem
P55
39b
vně, 1 m nad terénem
P56
40a
vně, výška 18m
P57
40b
vně, výška 18m
P58
SO 11.02 Komíny
41a
vně, výška 30m
P59
41b
vně, výška 55m
P60
SO 12 Energetická zařízení
42a až
4m nad zemí
P61-63
42c
SO 14 Provozní budova
45
střecha, 12m nad zemí
P64
46
střecha, 12m nad zemí
P65

Výška
[m]
5
0
0
8
8
0,5
1
1
18
18

Zařízení - zdroj
hluku
sání TK
kompresorovna
plynojem
hořák
hořák
ventilátor

LAeq
v1m
75 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)

ano
ano
ano
ano
ano
ano

kouřový ventilátor
kouřový ventilátor
výusti ventilace
výusti ventilace

75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)
75 dB(A)

ano
ano
ano
ano

80 dB(A)
80 dB(A)

ano
ano

70 dB(A)

ano

50 dB(A)
60 dB(A)

ne
ne

75 dB(A)

ano

75 dB(A)

ano

63 dB(A)

ano, v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu
ano, v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu
ano, v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu
ano,v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu
ano,v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu
ano,v nočním období cca 50% výkonu, v zimním
období klesá hluk z věží dle teploty, hladina
akustického tlaku udána ve vzdálenosti 15m od
obrysu

30 vyústění komína
55 vyústění komína
4 3ks větracích
jednotek

12 klimatizační jednotka
12 venkovní
kondenzační jednotka
s ventilátorem
SO 16.4 Budova strojního chlazení s chladícími věžemi
50a
střecha, cca 10m nad
10 ventilátor
P66
zemí
50b
střecha, cca 10m nad
10 ventilátor
P67
zemí
51a
vně
10,6 chladící věž
P68

Provoz v noci

P69

51b

vně

10,6 chladící věž

63 dB(A)

P70

51c

vně

10,6 chladící věž

63 dB(A)

P71

51d

vně

10,6 chladící věž

63 dB(A)

P72

51e

vně

10,6 chladící věž

63 dB(A)

P73

51f

vně

10,6 chladící věž

63 dB(A)

2,75 vyústění větrací
jednotky 500x500,
2,75 vyústění větrací
jednotky 500x500,
2,75 vyústění větrací
jednotky 500x500,
3,75 výfuk ventilátoru

65 dB(A)

ano

66 dB(A)

ano

67 dB(A)

ano

68 dB(A)

ano

3,75 výfuk ventilátoru

69 dB(A)

ano

3,75 výfuk ventilátoru

70 dB(A)

ano

3,75 vyústění ventilátoru

71 dB(A)

ano

2,5 vyústění ventilátoru
500x300
3,75 vyústění ventilátoru
ø415

72 dB(A)

ano

73 dB(A)

ano

SO 16.7 Budova CHÚV
53a
stěna budovy, osa
P74
2,750m nad podlahou
53b
stěna budovy, osa
P75
2,750m nad podlahou
53c
stěna budovy, osa
P76
2,750m nad podlahou
54a
stěna budovy, osa
P77
3,750m nad podlahou
54b
stěna budovy, osa
P78
3,750m nad podlahou
54c
stěna budovy, osa
P79
3,750m nad podlahou
55
stěna budovy, osa
P80
3,750m nad podlahou
56
stěna budovy, osa
P81
2,50m nad podlahou
57
stěna budovy, osa
P82
3,750m nad podlahou
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Zdroj
v HLUK+
P83

Pozice
58

SO 19 Dílny, sklady
59a
P84
P85

59b

Umístění
stěna budovy, osa
3,150m nad podlahou

Výška
Zařízení - zdroj
[m]
hluku
3,15 vyústění ventilátoru
ø400

střecha, 8m nad
terénem
střecha, 8m nad
terénem

SO 22.02 Sušárna lepku
61a
střecha, cca 24,5m nad
P86
terénem
61b
střecha, cca 24,5m nad
P87
terénem
62a
spodní hrana na úrovni i
P88
12,15m
62b
spodní hrana na úrovni
P89
11,25m
62c
spodní hrana na úrovni
P90
2,1m
SO 22.03 Sklad lepku
63
vně budovy
P91
SO 23 Kogenerační jednotka
64a
výška 4m
P92
P93

64b

výška 4m

LAeq
v1m
74 dB(A)

ano

8 vyústění větrání

75 dB(A)

ne

8 vyústění větrání

75 dB(A)

ne

24,5 komín

75 dB(A)

ano

24,5 komín

75 dB(A)

ano

12,15 ventilace

75 dB(A)

ano

11,25 ventilace

75 dB(A)

ano

2,1 ventilace

75 dB(A)

ano

24 odvětrání skladu

65 dB(A)

ano

4

65 dB(A)

ano

65 dB(A)

ano

4

kontejner
kogenerační jednotky
kontejner
kogenerační jednotky

Provoz v noci

Liniové zdroje

Automobilová doprava:
Z hlediska silničních liniových zdrojů je uvažováno s následujícími pohyby automobilů
na komunikaci:
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
32
20
100

Roční pohyby
8 000
5 000
25 000

Trasa dopravy související s liniovými zdroji znečištění ovzduší vychází z následujícího
modelu dopravy:
Nákladní doprava (TNA)
Ø 90%
směr Starý Kolín
Ø 10%
směr Kolín

– 29 TNA
– 3 TNA

Osobní doprava a LNA
Ø 30%
směr Starý Kolín
Ø 70%
směr Kolín

– 36 OA + LNA
– 84 OA + LNA

Železniční doprava:
Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí. Celkové průměrné pohyby na železniční vlečce byly uvedeny v kapitole B.II.4 a
pro přehlednost jsou uvedeny v následující tabulce. Při jednom pohybu bude
přepravováno 6 - 7 železničních cisteren nebo vagonů:
Vozidlo
Lokotraktor

Denní pohyby
4

Roční pohyby
1 460
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Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště TNA, LNA
a OA. Pohyby jednotlivých vozidel byly blíže specifikovány v kapitole B.II. oznámení a
zde je uváděna pouze závěrečná sumarizační tabulka o pohybech motorových vozidel
vyvolaných provozem záměru.
Vozidlo
TNA
LNA
OA

Denní pohyby
32
20
100

Roční pohyby
8 000
5 000
25 000

Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací, které by pronikaly mimo
areál lihovaru.
Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
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 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické
přípojky 22 kV.
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 Nařízením vlády 480/2001 Sb.
Zápach
Při výrobě bioethanolu nelze zcela vyloučit při některých technologických operacích
(např. fermentace, nakládání s výpalky v kapalné formě, úprava odpadních vod) i
možnost emisí pachových látek. Minimalizace emisí pachových látek bude zajištěna
odvedením odvětrávání zásobních nádrží do kotelny ke spálení a použitím pachových
filtrů na výstupech ze zařízení, kde může dojít k úniku pachových látek. Celý
technologický proces výroby bioethanolu, včetně pomocných zařízení, zejména pak
zpracování výpalků a čistírny splaškových odpadních vod bude navržen tak, aby byly
dodrženy emisní limity pro pachové látky dle vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha 2, bod
2 a dále aby byly dodrženy imisní limity obtěžování zápachem (přípustná míra
obtěžování zápachem) mimo areál závodu.
Jiné výstupy
Jiné výstupy záměru nejsou známy.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit:
♦ požár v areálu objektu
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám
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B.III.5.2. Dopady na okolí
Požár

V rámci projektu pro stavební povolení byla vypracována podrobná požární zpráva, ve
které byla velikost požárního rizika vyhodnocena a byla navržena odpovídající
protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a
předpisů. Byly stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a navržen
způsob protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody, velikost
požární nádrže, přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů, protipožární
zabezpečení objektů apod.). Tato požární zpráva je revidována v rámci zpracování
projektu pro provedení stavby.
Protipožární zabezpečení objektů se zvýšeným rizikem vzniku požáru je navrženo na
nejvyšší dostupné úrovni. Všechny rozhodující objekty budou vybaveny systémem
elektrické požární signalizace (EPS), která bude zavedena na vrátnici objektu a do
řídícího centra integrovaného záchranného systému města Kolín. V hlavních
výrobních objektech, kde lze očekávat zvýšené riziko vzniku požáru, bude instalováno
stabilní hasící zařízení, které bude uváděno do činnosti automaticky od čidel EPS. Tím
bude případný požár likvidován již v zárodku a nedojde k jeho rozšíření. Aby byl tento
ucelený protipožární systém funkční i v době výpadku elektrické energie, budou
elektrické spotřebiče EPS a SHZ, včetně nouzového osvětlení, napájeny ze
zálohovaného zdroje elektrické energie.
V objektech, kde se vyskytují látky, jejichž prach může vykazovat výbušné vlastnosti
(zejména moučný prach v silech a mlýnici), jsou navržena a realizována
protivýbuchová opatření, která jsou specifikována v projektu pro provedení stavby
(uzavření a odsávání vnitřních pracovních prostor zařízení s nebezpečnými prachy,
odvětrávání místností, kde budou tato zařízení instalována, pravidelný úklid místností
atd.).
V místech kde může dojít při havarijních stavech ke zvýšeným koncentracím
bioethanolu, budou instalovány detektory výbušných koncentrací plynů (viz také popis
PS 21 01 - Centrální ŘS, část Polní instrumentace v bodě B.I.6).
Vzhledem k navrhovanému systému protipožárního zabezpečení lze předpokládat, že
by případný požár neovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší obytné
zástavby.
Havarijní únik látek škodlivým vodám

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Rovněž tak i
vykládka surovin a expedice výrobků se bude provádět na zpevněných plochách.
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám (únik pohonných hmot z motorového
vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným způsobem přímo na
zpevněné ploše. Srážkové vody z parkovacích ploch a odstavné plochy pro nákladní
automobily, budou nejprve vedeny přes odlučovače ropných látek. Při správné funkci a
provozu odlučovače tak dojde k zadržení uniklé kapaliny a následné likvidaci.
Havarijní únik látek škodlivých vodám z prostor jejich skladování lze prakticky vyloučit.
Všechny tyto látky (včetně odpadů) budou skladovány v místnostech, které budou
opatřeny nepropustnou podlahou a bezodtokovou havarijní jímkou odpovídajícího
objemu. Stejně budou zajištěna i stáčiště a plniště kapalin.
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Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám bude uveden
v materiálu „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám„.
V tomto plánu budou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky
nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné.
Při realizaci navržených opatření lze dopady havarijního úniku látek škodlivých vodám
označit za lokální, neprojevující se mimo areál závodu. V rámci předkládaného záměru
lze pro další projektovou přípravu formulovat následující doporučení:
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod

případ havárie a

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený požární řád závodu

B.III.5.3. Preventivní opatření
Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především ve
volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení jednotlivých
objektů dle platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů
kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou
podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné
dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu.
Dle podkladů z rozpracované projektové dokumentace je zřejmé, že závod na výrobu
bioethanolu bude zařazen do skupiny „A“ ve smyslu §3 zákona č. 59/2006 Sb. o
prevenci závažných havárií. Podle §7 tohoto zákona se v současné době zpracovává
analýza rizik, bezpečnostní program dle §10 a havarijní plán dle §17 citovaného
zákona.
B.III.5.4. Následná opatření
Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a
mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním řádu.
Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších následných
opatření kromě těch, která již byla prezentována
v předcházejících částech
předkládaného oznámení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území leží v polabském bioregionu. Biota patří do 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně, vlivem substrátu bez buku. Bioregion leží v termofytiku a zaujímá
fytogeografický okres Střední Polabí. Vegetační stupeň je planární až kolínní.
Potencionální přirozenou vegetací říčních niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion,
které se na nejvlhčích místech střídaly s ostrůvky vrbin svazu Salicion alboe. Přirozená
náhradní vegetace vlhkých luk je představována různými typy, které náležejí svazům
Calthion a Molinion.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem
míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na
výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o
území hustě zalidněné. Území není zatěžované nad míru únosného zatížení.
Oznámení je vypracováváno na záměr, který předpokládá výstavbu na volném
prostoru bývalé Drožďárny s tím, že demolice existujících objektů jakož i sanační
práce na základě provedených průzkumů a kácení prvků dřevin rostoucích mimo les
budou řešeny samostatným řízením dle stavebního zákona.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Stávající areál Drožďárny se nachází v záplavovém území řeky Labe mezi železniční
tratí a vlastním korytem Labe. Z dostupných podkladů je zřejmé, že při hladině stoleté
vody na kótě 198,00 m. n m. (Bpv) dosahuje hloubka vody v prostoru areálu max. 40 –
60 cm. Vzhledem k uvedeným údajům lze konstatovat, že území určené k výstavbě se
nachází mimo aktivní zónu záplavového území Labe. Dle vyjádření Povodí Labe je
z hlediska plánování v oblasti vod hodnocený záměr možný. Při zpracování projektové
dokumentace je však třeba řešit protipovodňovou ochranu areálu.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Zájmové území patří k mírně suché klimatické oblasti s mírně teplou zimou. Průměrná
teplota vzduchu je 90C. Průměrné roční úhrny srážek jsou uváděny hodnotou 584 mm,
průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou se pohybuje okolo 35. Převažujícími větry
jsou větry severozápadní (67 dní/rok), následují západní (55 dní/rok) a jihozápadní (55
dní/rok), bezvětří nastává v 62 dnech/rok. V následující tabulce je uveden dlouhodobý,
průměrný úhrn atmosférických srážek v mm a průměrná teplota vzduchu (měsíční,
roční) ve 0C ze stanice Kolín:
Tab.: Srážková a teplotní charakteristika
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Rok

srážky (mm)
34
33
31
40
63
71
85
72
41
47
32
35
584

0

průměrná teplota ( C)
- 0.9
0.1
4.0
8.7
14.1
17.2
18.8
17.9
14.2
9.3
4.4
0.6
9.0

Znečištění ovzduší – aktualizovat nebo dát odvolání na RS
Vyhodnocení pozadí zájmového území je dokladováno v rozptylové studii, která je
samostatnou přílohou předkládaného oznámení.
C.2.2. Voda
Zájmové území náleží do povodí řeky Labe.
Labe pramení na Labské louce ve výšce 1384 m n.m., území opouští u Hřenska v 115
m n.m. Řeka již od Jaroměře nabývá rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na
Labi je 18 hydrologických stanic.
Z hlediska hydrogeologického je území reprezentováno kvartérními sedimenty Labe a
jeho přítoků. Daná oblast je podle Hydrogeologické rajonizace ČR zařazena do rajónu
11, do hydrogeologického subrajónu 115. Tento subrajón zahrnuje kvartérní fluviální
sedimenty přehloubeného koryta Labe, které se vyznačují převahou drobně
psefitického až středně psamitického materiálu. Propustnost kolektoru je průlinová,
hladina podzemní vody je obvykle volná a je hydraulicky spjatá s hladinou v řece Labe.
Hydrogeologické podmínky zájmové lokality jsou složité, zásadním způsobem
ovlivněné zásahem do přirozeného řežimu podzemních vod.
Stávající areál Drožďárny se nachází v záplavovém území řeky Labe mezi železniční
tratí a vlastním korytem Labe. Z dostupných podkladů je zřejmé, že při hladině stoleté
vody na kótě 198,00 m. n m. (Bpv) dosahuje hloubka vody v prostoru areálu max. 40 –
60 cm. Vzhledem k uvedeným údajům lze konstatovat, že území určené k výstavbě se

72

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

nachází mimo aktivní zónu záplavového území Labe. Dle vyjádření Povodí Labe je
z hlediska plánování v oblasti vod hodnocený záměr možný. Při zpracování projektové
dokumentace je však třeba řešit protipovodňovou ochranu areálu, která je popisována
v dalších částech předkládaného oznámení. Protipovodňová opatření byla projednána
s Povodím Labe a správcem vodoteče Polepka a těmito orgány byla odsouhlasena.
Příslušná vyjádření jsou uvedena v příloze oznámení.
Nejvýznamnějšími přirozenými vodními plochami na levé (jižní) straně toku Labe jsou
Pekelský rybník a slepá ramena původního toku Labe. Na pravé straně jsou
význačnými vodními plochami slepá ramena Labe a mimo katastr města zatopené
prostory po těžbě písku v okolí Hradišťka I.
Nejbližší plochy s existencí slepých ramen Labe se nacházejí v těsném kontaktu se
stávajícím areálem Drožďárny, jak je patrné ze situace a fotodokumentace:

Kolín je zásobován pitnou vodou z jímacích vrtů, které jsou umístěné v jímacích
objektech Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová vodárna, Kolín – Nová Ves I, Kolín – Štítary.
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Jímací oblast Kolín – Nová vodárna jímá vodu z cenomanských pískovců, jímací
oblast Kolín – Tři Dvory, Kolín – Nová Ves I. a Kolín – Štítary z kvartérních fluviálních
sedimentů Labe.
Kvartérní fluviální sedimenty Labe dosahují maximální mocnosti 20 m a vysoký index
transmisivity. Jsou tvořeny labskými terasami, na které jsou vázány vodárenské jímací
objekty s největší vydatností. Kvartérní naplaveniny levobřežní terasy jsou vzhledem
ke své mocnosti do 8 m a nižší propustnosti hydrogeologicky méně významné.
Z hlediska zásob podzemní vody vytváří spolu s okrajovými částmi křídových hornin
hlavní akumulaci podzemní vody. Podzemní voda kvartérních fluviálních naplavenin je
nejvíce náchylná k znečištění.
Křídové sedimenty zasahující do území ze severu tvoří okraj vodohospodářsky a
hydrogeologicky nejvýznamnější struktury v Čechách – české křídové tabule. Na
Kolínsku jsou zastoupeny průlinově – puklinovo propustnými pískovci cenomanu.
V jejich nadloží směrem k severu (do centra pánve) vystupují slínovce spodního
turonu, které tvoří prakticky nepropustný strop podložních pískovců. Z hlediska zásob
podzemních vod jsou cenomanské pískovce, zejména v oblastech tektonického
porušení, významným kolektorem podzemních vod. Často zde vzniká významná
akumulace vod, jež je využívána v jímacím území Kolín – Nová vodárna. Na Kolínsku
tvoří navíc infiltrační čelo poděbradské lázeňské struktury.
V zájmovém území jde o podzemní vodu průlinovou , vyplňující propustné písky teras
a propustné polohy holocenní akumulace. Hladina podzemní vody není neměnná a její
stav závisí na množství vodních srážek a stavu vody v Labi. V období normálních
stavů má hladina podzemní vody spád k vodoteči. Nejvyšší hladina podzemní vody je
v literatuře popisována v sondách nejvzdálenějších od říčního toku.
Ze získaných informací lze konstatovat, že podzemní vody jsou silně a středně
mineralizované, že se u nich silně uplatňuje agresivní účinek síranů a volného
kysličníku uhličitého a to nejen ve vodách v místech navážek, ale i v území
terasovitého stupně. Značné množství síranů a útočného kysličníku uhličitého lze
vysvětlit výluhem z navážek a výluhem ze spadu popílku.
V následujícím mapovém podkladu jsou dokladovány širší územní vztahy z hlediska
vodohospodářských zájmů.
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C.2.3. Půda
Pozemky pro výstavbu záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Kolín. Jak je patrné
z údajů v úvodní části předkládaného oznámení, záměr nebude vyžadovat zábor ZPF
respektive PUPFL.
Znečištění půd
V červnu 2006 provedla firma AVE CZ odpadové hospodářství Praha průzkum
znečištění kontaminace podloží v oblasti budoucí výstavby bioethanolového závodu
(oblast demolic stávajících objektů 12 – 15) v areálu Drožďárny. V rámci průzkumu
bylo provedeno 11 sond o různých hloubkách. Ze tří sond, které byly vyhloubeny až na
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hladinu podzemní vody, byly odebrány vzorky podzemní vody. Dále byla vzorkována
povrchová voda z vodoteče Polepky.
Průzkumné práce prokázaly významnou kontaminaci nesaturované zóny ropnými
látkami, zejména v okolí sond č. 3,4,7 a 8, kde obsah NEL v sušině překračuje 10000
mg/kg. Dle laboratorních výsledků se dá za nekontaminované území označit pouze
okolí sond č.10 a 11, kde je možno vytěžený materiál recyklovat.
Zároveň byla prokázána kontaminace podzemních vod, zejména v sondě č. 8, kde
hodnota NEL dosahuje 346 mg/l a dále i v sondě 6, kde je kontaminace nižší, ale stále
ještě nad kritériem C bývalého Metodického pokynu MŽP č.8/1996. Průzkum
neprokázal kontaminaci Polepského potoka nad areálem ani pod areálem.
Předpokládaný objem kontaminované zeminy se odhaduje na 2800 m3.
Zpráva o provedeném průzkumu je uvedena v příloze oznámení.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
V okolí Kolína vystupují horniny kutnohorského krystalinika z polabské nížiny
v nápadných kamýcích. Krystalinikum je zde reprezentováno dvojslídnými, středně až
hrubě šupinatými rulami, místy slabě injikovány. Tyto horniny také tvoří souvislé skalní
podloží v předmětném území. Povrch ruly není rovinný a vytváří pahorky a deprese.
V místních depresích a na rulách krystalinika jsou uloženy sedimenty křídového stáří,
representované spodnoturonskými šedými písčitými slínovci a slíny, které při své bázi
obsahují příměs částic slídy a úlomků silně zvětralých podložních rul. Tyto polohy mají
charakter slinitých slídnatých písků s úlomky podložních rul a k horninám spodního
turonu jsou zařazeny pro svoji vápnitou příměs, kterou se liší od eluvií podložních rul.
Mocnost těchto basálních poloh byla v sondách ověřena v rozmezí 20-140 cm.
Ve východní části území, tj. v území spodního terasového stupně, je uložena
pleistocenní písčitá terasa.
Pleistocenní terasa je budována středními písky, převážně stejnozrnnými, které
v hlubších polohách obsahují příměs hrubších, místy až štěrkových zrn. Tato terasa již
patří údolní Labské nivě, avšak místy již nahrazena holocenní akumulací. Holocenní
sedimenty, které se usazovaly v odstavených ramenech a při povodních v zaplaveném
území jsou typické střídáním písčitých a jílovitých poloh s bohatou organickou příměsí.
Tyto vrstvy jsou representované jíly, jílovitými hlínami, šedými písky a hlinitými písky.
Seismicita
Vzhledem k rovinatému reliéfu a geologickému vývoji není území zájmové lokality
postiženo seismicitou a sesuvnými pohyby. Ohrožení území v důsledku důlní činnosti
není nutné předpokládat vzhledem k tomu, že zde nejsou žádná významná naleziště
vyhrazených nerostů.
Hydrogeologické poměry
Podle hydrogeologické rajonizace ČR se území nachází na hranici hydrogeologických
rajónů č. 115 kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady a č. 434 Čáslavská křída. Vliv
hydrogeologických kolektorů podél Labe se téměř dotýká posuzovaného území ze SV
strany. Od JZ sem zasahují křídové průlinovo-puklinové kolektory peruckokorycanského souvrství, kde písčité vrstvy mohou mít vyvinuté průlinové horizonty
vrstevní, které je možné vzhledem k nevelkým mocnostem těchto uloženin počítat
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ještě ke svrchním zvodním. Průlinové horizonty jsou vyvinuty nejlépe podél
tektonických puklin a dislokací a zasahují běžně do podložního krystalinika a tím se
řadí ke spodním zvodním.

C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky staveniště

Bioregion leží v termofytiku a zaujímá fytogeografický okres Střední Polabí. Vegetační
stupeň je planární až kolínní. Potencionální přirozenou vegetací říčních niv jsou lužní
porosty podsvazu Ulmenion, které se na nejvlhčích místech střídaly s ostrůvky vrbin
svazu Salicion alboe. Přirozená náhradní vegetace vlhkých luk je představována
různými typy, které náležejí svazům Calthion a Molinion.
Flora

Z botanického průzkumu provedeného na lokalitě vyplývají následující skutečnosti:
Popis lokality
Lokalita se nachází v blízkosti areálu vlakového nádraží v prostoru stávajícího objektu Drožďáren. Jde o
ruderální prostor doplňovaný druhy z viatické migrace. V okolí jsou mladší nálety dřevin, částečně
poškozené a sadovnicky nevyužitelné. Převažují zde semenáčky topolů různého původu (potomstvo
kultivarů a místy i botanicky čistý topol černý) a černý bez.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: 11 - Střední Polabí
Fytogeografický podokres: 11a -Poděbradské Polabí
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
jilmová doubrava (Querco - Ulmetum)
Lokalizace
Lok.č.1 - Kolín, při silnici mezi nádražím a Drožďárnou
Lok.č.2 - Kolín, prostor Drožďárny
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý : 2
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1, 2
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 1, 2
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 2
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 2
Anchusa officinalis L. - pilát lékařský [C4a] : 1
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 2
Arctium lappa L. - lopuch větší : 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 2
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 2
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá + [C4a] : 1, 2
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Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 1, 2
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 2
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1, 2
Bidens frondosa L. - dvouzubec listenatý + : 2
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 2
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 2
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 1, 2
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 2
Bromus tectorum L. - sveřep střešní : 2
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1, 2
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní : 1, 2
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 2
Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý : 2
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 1, 2
Centaurea stoebe L. - chrpa latnatá : 2
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 2
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2
Clematis vitalba L. - plamének plotní + : 2
Conium maculatum L. - bolehlav plamatý : 2
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 2
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 2
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 2
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 2
Daucus carota L. - mrkev obecná : 2
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný : 2
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 2
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 2
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 1, 2
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 2
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 2
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 2
Eragrostis minor Host - milička menší : 2
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 2
Erysimum durum J.Presl et C.Presl - trýzel tvrdý + : 2
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 1, 2
Euphorbia peplus L. - pryšec okrouhlý : 2
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní : 2
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 2
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 2
Galinsoga parviflora Cav. - pěťour maloúborný + : 2
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 2
Galium album Mill. - svízel bílý : 2
Galium aparine L. - svízel přítula : 2
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 2
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 2
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 2
Gnaphalium uliginosum L. - protěž bažinná : 2
Helianthus x laetiflorus Pers. - topinambur pozdní + : 2
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 2
Hordeum murinum L. - ječmen myší : 2
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 1, 2
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 2
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 1, 2
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 2
Chenopodium pedunculare Bertol. - merlík stopečkatý + : 2
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 2
Chenopodium striatiforme J.Murr - merlík drobnolistý + : 2
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 2
Chenopodium sueccicum J.Murr - merlík zelený + : 2
Juniperus chinensis L. cv.Hetzii - jalovec čínský ++ : 2
Kochia scoparia (L.)Schrader - bytel metlovitý + : 1, 2
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1, 2
Lamium album L. - hluchavka bílá : 2
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 2
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 2
Lolium multiflorum Lamk. - jílek mnohokvětý + : 2
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 2
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 2
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 2
Medicago sativa L. - tolice setá + : 2
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 1, 2
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá + : 2
Onopordum acanthium L. - ostropes trubil (+) : 1
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 2
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1, 2
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 2
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Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný : 2
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý : 2
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 2
Plantago major L. - jitrocel větší : 2
Plantago uliginosa F.W.Schmidt - jitrocel chudokvětý : 2
Poa annua L. - lipnice roční : 2
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 1, 2
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 2
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1, 2
Populus alba L. - topol bílý (linda) + : 2
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) : 2
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - šrucha zelná pravá : 1, 2
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 2
Reseda lutea L. - rýt žlutý : 1, 2
Rhus hirta (L.)Sudw. - škumpa orobincová + : 2
Rosa canina L. - růže šípková : 2
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 2
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 2
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 2
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 2
Salix alba L. - vrba bílá (+) : 1, 2
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 2
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 2
Sambucus nigra L. - bez černý : 1, 2
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská : 2
Sedum hispanicum L. - rozchodník španělský ++ : 2
Sedum sexangulare L. - rozchodník šestiřadý : 2
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 2
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 2
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 1, 2
Setaria verticillata (L.)P.B. - bér přeslenitý + : 2
Setaria viridis (L.)P.B. - bér zelený + : 2
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 2
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 2
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův + : 1, 2
Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť : 2
Solanum nigrum L. - lilek černý + : 2
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1, 2
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1, 2
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 2
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 2
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 2
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 2
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 2
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2
Verbascum phlomoides L. - divizna sápovitá (+) : 2
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý : 2
Viola arvensis Murray - violka rolní : 2

Ochranářsky významné druhy
Anchusa officinalis L. - pilát lékařský [C4a]
nalezen na okraji kolejiště proti vrátnici Drožďáren
Atriplex oblongifolia W.et K. - lebeda podlouhlolistá + [C4a]
v objektu na jediném místě, v areálu nádraží častý druh.

Prvky dřevin rostoucí mimo les

Záměr, na kterém bude realizována stavba bioethanolového závodu a který je
posuzován předkládaným oznámením nepředstavuje kácení stromů mimo les. K této
činnosti dojde při přípravě území ke stavbě. Tato příprava bude řešena samostatným
projektem, v rámci něhož bude podána i žádost o kácení prvků dřevin rostoucích mimo
les, kdy po konečném zaměření veškerých nově plánovaných stavebních objektů bude
provedeno zaměření prvků dřevin a jejich inventarizace. Stromy, které nebudou
káceny budou posléze zahrnuty do projektu sadových úprav. V těchto souvislostech je
také formulováno jedno z doporučení předkládaného oznámení v další části textu.
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Fauna

V místě posuzovaného záměru se nevyskytují ohrožené nebo chráněné druhy fauny,
protože stavba bude realizována v rozsahu stávajících ploch Drožďárny. Při
orientačním průzkumu byly využity některé jiné průzkumy prováděné řešitelským
týmem v daném území (například oznámení v režimu zákona č.100/2001 Sb. na
záměr „ČD DDC - Sanační průjezd Kolínem“). Výstupy kvalitativního zoologického
průzkumu lze shrnout následovně:
q
q

q

q

-

q

ze savců: hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa
europaea)
z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný
(Carduelis carduelis), skřivan polní (Alauda arvensis), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), ,
straka obecná (Pica pica), jiřička obecná (Delichon urbius), vlaštovka obecná (Hirundo rustica -§),
poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus
frugilerus).
plazi, obojživelníci – v prostoru navrhovaného staveniště nezjištěni, vzhledem k technickému
charakteru Polepky která je již zatrubněna při průchodu Kolínem – nádraží nelze očekávat
výraznější výskyt obojživelníků v areálu závodu. Vzhledem k době zadání pro vypracování
oznámení nebyli obojživelníci zjištěni, jejich výskyt však nelze vyloučit. V této souvislosti po
konzultaci s orgánem ochrany přírody je formulováno odpovídající doporučení do další projektové
přípravy.
Hmyz:
brouci –slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata),mrchožrout obecný (Silpha obscura),
drabčíci rodu Atheta, mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), listopasi rodu
Phyllobius, kovaříci Agrypnus murinus, Athous niger, nosatčíci rodu Apion, listohlodi rodu Sitona,
bázlivci rodu Galeruca; tesařík černošpičký (Strangalia melanura), tesařík obecný Leptura rubra,
motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), bělásek zelný (Pieris
brassicae), modrásci rodu Plebejus, okáč luční (Maniola jurtina), můra gamma (Plusia gamma),
blanokřídlí – včela medonosná (Apis melifera), vosy rodu Paravespula, sporadicky čmelák zemní
(Bombus terrestris-§)
dvoukřídlí – tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Lucillia, pestřenky rodů Eusyrphus a Vollucella,
masařky rodu Sarcophaga,
ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice rodu Aelia, dále řada blíže neurčených
zástupců čeledi Myridae, Coreidae
rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima)
z ostatních bezobratlých zemnivky rodu Geophila, stínky rodu Oniscus, dále slíďáci rodu Pardosa

C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný
ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody se
v odstavci 1. uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování
a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho
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hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce a stát. Územní systém
ekologické stability je obsažen v Generelu místního územního systému ekologické
stability, zpracovatel – Ateliér U – 24, Ing. Miloš Andrš, duben 1993, regionální a
nadregionální systém ekologické stability v materiálu ÚTP - NR – R ÚSES ČR,
zpracovatel Společnost pro životního prostředí Brno, 1996.
V zájmovém území se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) místní a regionální úrovně. Území leží v ochranné zóně nadregionálního
biokoridoru řeky Labe. Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti záměru od řeky
a skutečnosti, že záměr nevyvolává nové nároky na nezpevněné plochy mimo areál
Drožďárny, lze konstatovat, že umístění a stavba záměru významně negativně
neovlivní nadregionální ÚSES.
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. S
ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a
§4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou
přírodní hodnotu
krajinného rázu charakterem stávajících objektů Drožďárny. Širší území má výrazně
urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní hodnotou, kde lze za hraniční linii
považovat železní trať Praha - Kolín. Přírodní hodnotu území zvyšují pouze slepá
ramena řeky Labe, kde i přes určité zkulturnění /zahrádkářské kolonie/ lze očekávat
vyšší druhovou diverzitu a relativně lepší harmonickou vazbu mezi ekosystémy.
Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až sníženou,
vlastní posuzovaný záměr nepřesáhne hranici areálu stávající Drožďárny.
Krajina v okolí Kolína vykazuje relativně dochovaný charakter krajinných struktur
s ohledem na reliéf s výjimkou výrazného podílu zcelených celků polí v nelesní krajině.
Zejména v přímém okolí města lze doložit pozměněný charakter území,
nejmarkantnější změny je možno registrovat i v rámci severozápadní části
v návaznosti na největší sídliště.
Pro nejbližší okolí posuzované lokality platí téměř zcela výše uvedená obecná
charakteristika krajiny a krajinného rázu. Na jeho určení se v prostoru posuzované
stavby podílejí zejména následující hlavní složky:
krajinná složka

projev význam
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rozsáhlé plochy orné půdy
zalesněná návrší
doprovodné kulisy a linie dřevin
vodní toky
vodní plochy
louky
zástavba nejbližších sídelních útvarů
technické stavby
výškové objekty (bodové dominanty)

negativní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
negativní
negativní
negativní

dopravní tahy

negativní

velký
střední
malý
střední
neprojevují se
nejsou zastoupeny
velký (sídliště)
střední
střední (vysoký komín v
blízkosti
velký

Krajinný ráz území je možno pokládat za narušený až silně narušený. Z hlediska
ochrany krajinného rázu jde ale o novostavbu v pohledově exponované poloze na
okraji stávající zástavby.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek je v ust. § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled
nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 cit. zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi
být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 cit. zákona - chráněny před
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by
mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí,
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
V zájmovém území se nachází vodoteč Polepka, která je významným krajinným
prvkem (dle § 3 písm. b/ zákona – viz výše). Její dotčení, bez ohledu na charakter
vodoteče, která je již zatrubněna při průchodu zastávkou Kolín - místní nádraží, bude
způsobeno nutností jeho zatrubnění jako součást ochrany areálu proti průchodu
stoleté vody.
Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit
ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního
seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e
tohoto zákona.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny

Zájmové území určené pro realizaci záměru leží ve Středočeském kraji, okresu Kolín,
město Kolín. Lokalita je dle platné územně plánovací dokumentace města Kolín
určena k výstavbě objektů průmyslové výroby.
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Krajina v širším okolí uvažované výstavby má plochý ráz. Je modelována řekou Labe
a tvoří ji široký pás plošin a teras. Krajina byla již dříve z velké část odlesněna a má
převážně zemědělský charakter. Krajinný ráz je tedy ovlivňován řekou Labe a jejími
slepými rameny a zbytky meandrů, dále zástavbou tradičního sídelního celku v nivě
řeky. Ráz krajiny je do jisté míry formován i místními přítoky Labe a jejich abrazívní
činností.
Charakter městské čtvrti

V Kolíně žije cca 35 % z celkového počtu 91 314 obyvatel původního okresu. Kolín
tvoří významnou dominantu co se týče pracovních příležitostí, do Kolína je
soustředěna průmyslová výroba, jejíž nejvýraznějším představitelem jsou strojírenské,
chemické, potravinářské a v poslední době zejména automobilové závody.
V bezprostřední blízkosti uvažovaného záměru se nenachází žádná zástavba
rodinných domků s výjimkou chatek v zahrádkářské kolonii.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č.
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území,
významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována
v dokumentaci pro územní řízení.
Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Podnebí zájmové oblasti je teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou, průměrnými
ročními teplotami 9o C a průměrnými ročními úhrny srážek 584 mm.
Zájmové území leží v bioregionu 1.7 – Polabský bioregion (Culek, M. a kol., 1996),
který se rozkládá v nejnižší části České tabule. Typickým rysem bioregionu jsou nivy,
nízké a střední terasy, biota je celkově dosti diverzifikovaná. Reliéf území má
charakter roviny s výškovou členitostí do 30 m, typická výška bioregionu je 145 – 200
m.
Krajina bioregionu je vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností silně
pozměněná s náhradními společenstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných lesních
stanovišť menšího rozsahu. Fauna hercynského typu je silně ochuzená.
Podle hydrogeologické rajonizace ČR se území nachází na hranici hydrogeologických
rajónů č. 115 kvartérní sedimenty Labe po Poděbrady a č. 434 Čáslavská křída. Vliv
hydrogeologických kolektorů podél Labe se téměř dotýká posuzovaného území ze sv.
strany.
Lokalita leží v oblasti českého termofytika ve fytogeografickém okrese Střední Polabí,
podokrese Poděbradské Polabí. Potenciálně přirozenou vegetací podle Neuhäuslové
(Neuhäuslová et al. 1998) jsou jilmové doubravy (Querco-Ulmetum).
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí s výjimkou komentovaných
vlivů záměru na přírodní složku ekosystémů a z hlediska technického řešení stavby ve
vztahu jejího zajištění k úrovni stoleté vody v zájmovém území.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a
vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za středně rozsáhlý a etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost
lze technicky eliminovat. Záměr je realizován zcela mimo souvislou obytnou zástavbu,
tudíž etapa výstavby nemůže v žádném případě negativně narušit faktory pohody
trvale bydlícího obyvatelstva. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována
následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk
znečištění vody a půdy
používání chemických látek
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové
studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného záměru
k imisní zátěži . Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím
programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro SO2, NOx, NO2 ,PM10, organické látky
(VOC) a benzen. Vyhodnocení imisní situace je provedeno v následující kapitole.
Hluk

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, která je uvedena v příloze
oznámení.
V rámci této akustické studie byla řešena varianta „příspěvek záměru“ ve které byly
zohledněny veškeré stacionární, liniové a plošné zdroje hluku, které jsou podrobně
specifikovány v kapitole B.III.4 oznámení a v akustické studii. Ve variantě „výsledný
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stav“ byly kromě zdrojů hluku z předchozí varianty zohledněny i stávající liniové zdroje
(provoz na komunikaci Starý Kolín – Kolín).
Výpočet byl proveden v 1 výpočtové oblasti celkem pro 2 výpočtové body, které
představují nejbližší chatové objekty v zahrádkářské kolonii, které jsou blíže
specifikovány v akustické studii.
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.16, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 7.
zohledňuje novelu Metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004. Tato novela
umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních
hlučností vozidlového parku a jeho obměny.
Z hlediska etapy provozu byly výpočtem prokázány následující hodnoty hladin
akustického tlaku ve směru k nejbližší chatové osadě (při respektování realizace
stěny o výšce cca 2,5 m v souvislosti s ochranou před stoletou vodou):
Tab.: Příspěvky záměru - den (D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
2

3
3

D
28,4
25,5

/Laeq (dB)/
Příspěvky - den
P
37,7
37,8

C
38.2
38,0

Tab.: Příspěvky záměru - noc (D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
2

3
3

D
19.3
15,9

/Laeq (dB)/
Příspěvky - den
P
37,6
37,8

C
37,7
37,8

Tab.: Výsledný stav - den (D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
2

3
3

D
39,5
39,5

/Laeq (dB)/
Příspěvky - den
P
37,7
37,8

C
41,7
41,7

Tab.: Výsledný stav - noc (D – doprava, P – průmysl, C – celkem)
Výp. bod

výška (m)

1
2

3
3

D
37,5
37,6

/Laeq (dB)/
Příspěvky - den
P
37,6
37,8

C
40,6
40,7

Na základě uvedených výsledků výpočtů lze konstatovat, že etapa provozu v dané
lokalitě z hlediska stacionárních zdrojů hluku nebude znamenat překračování
hygienického limitu pro denní respektive noční dobu. Realizace obvodové zdi o
minimální výšce 2,5 m kolem areálu závodu pro plnění funkce protipovodňové ochrany
bude současně znamenat i účinné protihlukové opatření. Lze tudíž předpokládat, že
ani doprava nebude znamenat ovlivnění akustické situace u nejbližších chatových
objektů.
Nezbytné je upozornit, že předložené hlukové posouzení vychází ze
stávajících podkladů oznamovatele, resp. projektanta a to jak z hlediska parametrů
zdrojů hluku, tak i z hlediska situování těchto zdrojů hluku.
Zpracovatelský tým oznámení doporučuje respektování následujících doporučení:
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• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku
•

ve vztahu k ochraně proti šíření hluku mimo areál závodu bude po jeho celém obvodu
vybudována stěna o minimální výšce 2,5 m

•

po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu směrem k chatové
osadě pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření;
výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného
zdraví

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala pod č.j. 1423/241/06/KO ze
dne 16.3.2006 na projektovou dokumentaci záměru „Výroba bioethanolu v novém
závodě Kolín – Drožďárna“ stanovisko, ze kterého vyplývá, že se s touto projektovou
dokumentací souhlasí při respektování podmínek specifikovaných ve stanovisku.
Součástí projektové dokumentace byla i hluková studie firmy Ecomost s.r.o.. Z této
hlukové studie vyplynulo, že v denní době nebude ve venkovním chráněném prostoru
„bytovky“ docházet k překračování přípustné hodnoty, v noční době dojde k překročení
přípustné hodnoty limitních hladin hluku. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto,
že po zahájení trvalého provozu bude objekt stávající „bytovky“ sloužit pro firemní
účely jako nebytový prostor a investor zajistí pro stávající nájemníky náhradní
ubytování. Prohlášení oznamovatele ve vztahu k „bytovce“ je uvedeno v příloze
akustické studie.
Celkově lze vliv posuzovaného záměru z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k akustické
situaci označit při realizaci navrženého protihlukového opatření za malý, z hlediska
významnosti vlivu za málo významný.
Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půdy a vody lze
vliv záměru označit za malý, protože vlastní provoz při respektování provozních řádů
nepředstavuje výraznější riziko kontaminace půdy a vody.
V rámci realizace výstavby bioethanolového závodu bude provedeno odstranění staré
ekologické zátěže (kontaminace saturované i nesaturované zóny) v prostoru výstavby
záměru.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení.
Používání chemických látek a přípravků

Při provozu výrobny bioethanolu se budou používat chemické látky a chemické
přípravky, které podléhají režimu zákona číslo 356/2003 Sb. o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění (zákon č.
434/2005 Sb. - úplné znění). Na provozovatele zařízení se budou vztahovat
ustanovení tohoto zákona, a to jak pro výrobce (výroba bioethanolu), tak i pro
spotřebitele. V rámci výroby bioethanolu se bude používat celá řada chemických látek
a přípravků, které podléhají režimu tohoto zákona (kyselina sírová, hydroxid sodný,
denaturační přípravky apod.). Kromě těchto základních surovin mohou podléhat
režimu tohoto zákona i některé látky a přípravky používané při údržbě zařízení jako
např. některé oleje, tuky, nátěrové hmoty, odmašťovací přípravky, většina přípravků ve
sprejích apod.
Většina kapalných chemických látek se bude skladovat v zásobnících. Tyto zásobníky
budou řešeny buď jako dvouplášťové s kontrolou meziprostoru nebo jako
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jednoplášťové, které budou umístěny v nepropustné havarijní jímce příslušného
objemu. Chemické látky a chemické přípravky s menším ročním obratem budou
skladovány v přepravních obalech, převážně sudech nebo kontejnerech ve skladech,
které budou mít nepropustnou podlahu vyspádovanou do havarijní bezodtokové jímky.
Provozovatel si do zahájení zkušebního provozu zajistí zejména:
♦ vypracování bezpečnostního listu bioethanolu
♦ v rámci prvních dodávek chemických látek a přípravků bezpečnostní listy těchto
látek a přípravků, event. prohlášení výrobce nebo dovozce, že tyto látky a přípravky
nepodléhají režimu zákona o chemických látkách a přípravcích
♦ vedení evidence chemických látek a přípravků
Povinnosti oznamovatele v této oblasti jednoznačně vyplývají z příslušného zákona, a
proto není nutné uvedené požadavky formulovat jako doporučení předkládaného
oznámení.
Prevence závažných havárií

Dle podkladů z rozpracované projektové dokumentace je zřejmé, že závod na výrobu
bioethanolu bude zařazen do skupiny „A“ ve smyslu §3 zákona č. 59/2006 Sb. o
prevenci závažných havárií. Podle §7 tohoto zákona bude vypracována analýza rizik,
bezpečnostní program dle §10 a havarijní plán dle §17 citovaného zákona.
V době zpracování tohoto oznámení již oznamovatel ve spolupráci s projektovou
organizací zahájili práce na přípravě příslušných materiálů tak, aby byly příslušným
úřadům předloženy v požadovaných termínech.
Integrované povolení

Výroba bioethanolu z obilí kvasným způsobem nespadá do režimu zákona č. 76/2002
Sb. o integrované prevenci. Příslušné vyjádření MŽP je uvedeno v příloze oznámení.
Hodnocení zdravotních rizik

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je situován zcela mimo souvislou obytnou
zástavbu a příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší nejsou
významné, jak vyplývá z rozptylové studie uvedené v další části předkládaného
oznámení, není nezbytné v rámci oznámení v rozsahu přílohy č.3 na záměr výroby
bioethanolu situovaný v daném území vypracovávat hodnocení zdravotních rizik.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Nejvýznamnějšími stacionárními zdroji emisí jsou energetické zdroje, dva kotle na
biomasu, kotel na bioplyn a dvě kogenerační jednotky. Celkový instalovaný tepelný
výkon kotlů na biomasu je 25 MW (35 tun páry/hodinově), instalovaný tepelný výkon
kotle na bioplyn je 7,2 MW (10 tun páry hodinově). Oba tyto zdroje jsou velkými
spalovacími zdroji znečišťování ovzduší. V obou kotlích budou spalovány obnovitelné
zdroje energie – produkty ze zařízení na zpracování výpalků. Oznamovatel zajistí
certifikaci biomasy jako paliva ve smyslu vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb. Bioplyn
vznikající při zpracování výpalků bude před spalováním odsířen na 0,05% hmotových.
Součástí kotlů na spalování biomasy bude zařízení na odsíření spalin. Oznamovatel

88

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

zajistí v průběhu zkušebního provozu certifikaci vznikajícího energosádrovce jako
výrobku pro účely stabilizace podloží při provádění stavebních prací.
Porovnání emisních limitů dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a navrhovaných
zpřísněných emisních limitů je uvedeno v tabulce:
TZL
EL dle NV č.352 /2002 Sb.
Navrhovaný EL

250
50

EL dle NV č.352/2002 Sb.
Navrhovaný EL

50
30

Kotle na biomasu
SO2

NOx

CO

650
500

650
650

CxHy jako Σ
uhlíku
50
50

200
200

100
100

-

2500
600
Kotel na bioplyn
900
300

Uplatňování navrhovaných limitů je podloženo návrhem moderních spalovacích kotlů,
instalací odsiřovacího zařízení v kotlích na biomasu a vysoce účinných zařízení pro
záchyt TZL. Za běžného provozu lze očekávat, že dosahované hodnoty hmotnostních
koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, zejména TZL budou ještě nižší.
Provozem spalovacích zařízení bude vytvořena plná soběstačnost bioethanolového
závodu ve výrobě tepla (jak pro účely technologie, tak i pro vytápění objektů) a
přípojka páry z elektrárny Kolín bude využívána pouze pro první najetí technologických
zařízení a v době provozních odstávek. V případě, že skutečná spotřeba páry bude
nižší než 45 tun páry hodinově (např. v letních měsících) budou instalovány dvě
kogenerační jednotky na bioplyn s celkovým instalovaným výkonem 2 MW e.
Realizace kotelny na obnovitelné zdroje je jednou z nejvýznamnějších změn oproti
původnímu záměru.
V následující části je provedeno porovnání hmotnostních toků emisí nejvýznamnějších
znečišťujících látek ze spalovacích procesů - TZL, SO2 a NOx, ke kterým bude
docházet při provozu navrhovaného zařízení s hmotnostními toky emisí, které by
vznikaly v případě, že by potřebné množství páry pára bylo vyráběno a dodáváno
z elektrárny Kolín.
Jak je v části B.III.1 oznámení uvedeno, provozem kotlů na biomasu a kotle na bioplyn
bude docházet, při dodržení navrhovaných emisních limitů, k následujícím
hmotnostním tokům emisí:
Škodlivina
TZL
SO2
NOx Jako NO2

Hmotnostní tok - kotle na
biomasu (tun/rok)
22,44
269,28
224,40

Hmotnostní tok –
kotel na bioplyn (tun/rok)
0,98
9,79
6,53

Celkem
(tun/rok)
23,42
279,07
230,93

Při ročním provozu kotelny ve výši 8160 hodin se na kotelně vyrobí 367 200 tun páry,
tj. cca 808 000 GJ tepla. Měrné emise jsou vyjádřeny v tabulce:
Škodlivina
TZL
SO2
NOx Jako NO2

Měrná emise (kg/GJ)
0,0290
0,346
0,285

Dle podkladů z elektrárny Kolín vyrobila tato elektrárna v roce 2005 1 863 765 GJ
tepla a vykázala následující hmotnostní toky emisí. V posledním sloupci tabulky je
uvedena měrná emise na GJ vyrobeného tepla.
Škodlivina
TZL
SO2
NOx Jako NO2

Elektrárna Kolín
Hmotnostní tok
(tun/rok
34,738
913,506
394,381

Měrná emise (kg/GJ)
0,0186
0,490
0,212
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Z porovnání měrných emisí je zřejmé:
Ø Předpokládaná měrná emise TZL z kotelny záměru je o cca 50% vyšší, než
dosahuje elektrárna Kolín. Hmotnostní tok TZL z kotlů na biomasu vychází
z garantované hmotnostní koncentrace 50 mg/m3. Pokud bude provozní
hmotnostní koncentrace TZL okolo 30 mg/m3 (což lze po většinu normálního
provozu kotlů předpokládat), bude měrná emise TZL srovnatelná.
Ø Předpokládaná měrná emise SO2 při dodržení navrhovaných emisních limitů
bude významně nižší.
Ø Předpokládaná měrná emise NOx při dodržení navrhovaných emisních limitů
bude mírně vyšší.
Na základě provedeného porovnání lze konstatovat, že provoz navrhované kotelny na
obnovitelné zdroje energií, bude z hlediska hmotnostních toků emisí srovnatelný
s provozem elektrárny Kolín, která spaluje uhlí a alternativně by dodávala potřebné
množství tepla do bioethanolového závodu.
Dalšími zdroji znečišťování ovzduší TZL budou výduchy vzduchotechniky,
pneudopravy obilí, otrub, aspirace, sušárny lepku apod. U všech těchto zdrojů, kde
dochází k emisím TZL, budou osazeny účinná zařízení pro záchyt TZL tak, aby
hmotnostní koncentrace TZL ve vyčištěném vzduchu na výstupu z těchto zařízení byla
nižší jak 20 mg/m3, u výstupu ze sušárny lepku se požaduje hmotnostní koncentrace
do 10 mg/m3. Požadavek na dodržení těchto hmotnostních koncentrací je zapracován
do souboru navrhovaných opatření. Z výsledků předběžných jednání projektanta
s potenciálními dodavateli těchto zařízení lze konstatovat, že tato zařízení existují a
jsou i investičně dostupná.
Výstup vzduchu z fermentorů bude veden přes vodní pračku, kde bude docházet
k zachycení zbytkových podílů etanolu a pachových složek. Přes tuto pračku budou
rovněž vedeny výduchy z vývěv destilace a rektifikace etanolu. Dle sdělení nositele
technologie BIOSTIL lze očekávat na výstupu z pračky hmotnostní koncentrace
etanolu okolo 100 mg/m3.
Při nakládání s bioethanolem a dalšími těkavými organickými látkami (čerpání,
skladování, plnění) budou realizována všechna dostupná opatření pro minimalizaci
úniku těkavých organických látek do ovzduší. Jejich specifikace je uvedena v kapitole
B.III.1 oznámení.
Minimalizace emisí pachových látek ze zařízení na zpracování výpalků bude zajištěna
tím, že technologický proces bude probíhat převážně v uzavřených nádržích, jejich
odvětrání bude provedeno přes pachové filtry, které zaručí, že do okolního prostoru
bude unikat pouze minimální množství látek, které by mohly obtěžovat zápachem.
Emise pachových látek nepřekročí limitní hodnoty pachových látek.
Čistírna splaškových vod pro 100 EO je navržena jako kompletní dodávka, kde
dodavatel bude garantovat dodržení emisního limitu pro pachové látky.
Vyhodnocení vlivů výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší, včetně již dříve
uvedených liniových a plošných zdrojů, na imisní situaci v zájmovém území bylo
provedeno v rozptylové studii, která je uvedena v příloze oznámení. Rozptylová studie
je zpracována v jedné variantě, představující příspěvky hodnoceného záměru ke
stávající imisní zátěži.
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Výpočet byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003, a to pro NO2,
PM10 , CO, SO2, VOC vyjádřené jako etanol a benzen.
Výpočet byl proveden pro plochu 1 x 1 km ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m,
která představuje celkem 1681 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 2
výpočtové body 2001 – 2002 představující nejbližší chatové objekty. Příslušné mapové
podklady jsou uvedeny v rozptylové studii.
Specifikace jednotlivých bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění byla
prezentována v kapitole B.III.1 oznámení, jejich dispoziční umístění je zřejmé
z podkladu, který je rovněž uveden v rozptylové studii.
V souladu se stanovenými imisními limity byly provedeny následující výpočty imisních
koncentrací:
Polutant

Hodnocená charakteristika

Jednotky

PM10

Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /24 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m

Aritmetický průměr /24 hod
Doba překročeni hraniční koncentrace 125 µg /m3
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr /1 hod
Aritmetický průměr /1 rok

µg/m
hod/rok
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m
3
µg/m

NO2
CO
SO2

VOC (jako etanol)
benzen

3

3

Grafické vyjádření průběhu imisních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek je
uvedeno v rozptylové studii. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek. Hodnoty jsou
uváděny v µg.m-3:
škodlivina
PM10
PM10
NO2
NO2
SO2
SO2
SO2
CO
VOC
VOC
Benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 24 hod
3
překročení koncentrace 125 µg/m hod/rok
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

výpočtová síť
min
max
0,008738
0,821905
1,231871
32,847371
0,003022
0,284240
0,527252
14,058949
5,521954
147,240771
0,000000
14,399122
6,369036
169,827879
5,209316
138,904401
0,017112
1,226098
3,606499
30,762468
0,000248
0,015692

body mimo síť
obytná zástava
Min
max
0,466657
0,519926
25,039700
27,897958
0,161385
0,179807
10,717201
11,940559
112,242312
125,054663
9,708611
10,816840
129,460569
144,238366
105,887460
117,974410
0,095431
0,106324
14,988895
16,699863
0,006483
0,007223

Vyhodnocení výsledků rozptylové studie

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicí stanici AIM (1191)
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
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Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 v ročních koncentracích do 0,82 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,52 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům posuzovaného záměru k ročnímu
aritmetickému průměru PM10 lze vliv posuzovaného záměru označit jako malý a
nevýznamný, příspěvek záměru představuje cca 2% imisního limitu.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek
pohybuje ve výpočtové síti do 32,84 µg.m-3 v areálu bioethanolového závodu a do
27,90 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť (nejbližší objekty v chatové osadě), což
představuje 55,8% imisního limitu. Ve směru k nejbližší trvalé obytné zástavbě se
potom příspěvky záměru pohybují v rozpětí 10 - 15 µg.m-3.
Z hlediska konečné imisní zátěže, kdy jsou měřeny na nejbližších měřících stanicích
průměrné 24 hodinové koncentrace nad imisním limitem, je při stávajících znalostech
o imisní zátěži nutné celkový vliv označit za významný. Skutečností však zůstává, jak
je mimo jiné patrné i z mapového rozložení izoploch znečištění, že nejvyšší příspěvky
záměru se realizují v bezprostředním okolí posuzovaného záměru, mimo souvislou
obytnou zástavbu, kde jsou již dosahovány výrazně nižší příspěvky k imisní zátěži.
Vybrané body mimo síť nepředstavují trvale obytnou zástavbu, ale chatové objekty
zahrádkářů.
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší stanice AIM (1191) nesignalizuje
překračování imisních limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují do 0,25 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,18 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným
záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Nejvyšší
vypočtený příspěvek představuje cca 0,7% imisního limitu.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 14,06 µg.m-3 ve výpočtové síti a 11,94 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, , což lze označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i
z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen. Nejvyšší vypočtený příspěvek
představuje cca 7% imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně obyvatelstva
hodnota imisního limitu 125µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru
a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM (1191) nesignalizuje překračování imisních limitů.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro SO2 z hlediska
aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek pohybuje ve výpočtové
síti do 147,3 µg.m-3 v areálu bioethanolového závodu a do 125,06 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť (nejbližší objekty v chatové osadě), což představuje překročení
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imisního limitu. Ve směru k nejbližší trvalé obytné zástavbě se potom příspěvky
záměru pohybují kolem 50 µg.m-3. Z hlediska doby překročení imisního limitu pro 24
hodinový aritmetický průměr uvnitř areálu závodu byla tato doba spočítána na 14,39
hodina za rok, u objektů chatové osady potom na 10,82 hodin za rok. Ve směru
k nejbližší trvalé obytné zástavbě by potom i se zohledněním pozadí zájmového území
nemělo docházet k překračování imisního limitu.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 169,8 µg.m-3 ve výpočtové síti a 144,3 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, což lze označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen. Nejvyšší vypočtený příspěvek
představuje cca 48,5 % imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území

Pro uvedenou škodlivinu je stanoven imisní limit jako maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr hodnotou 10 000 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM (1140) ve
Středočeském kraji nesignalizuje překračování imisního limitu, pro zájmové území
však není reprezentativní. Překročení limitu nesignalizují ani nejbližší stanice
Pardubického respektive Královéhradeckého kraje.
Příspěvky posuzovaného záměru nepřesáhnou 138,9 µg.m-3 a lze je označit ve vztahu
k pozadí a imisnímu limitu za zanedbatelné, představující 1,4 % imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území

Pro VOC není stávající platnou legislativou imisní limit stanoven.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
nepřesáhnou 1,22 µg.m-3 ve výpočtové síti a 0,11µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřekročí 30,76 µg.m-3 ve
-3
výpočtové síti v areálu závodu, a 16,70 µg.m u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu
k charakteru VOC vyjádřeného jako etanol lze uvedené příspěvky označit za
akceptovatelné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr hodnotou 5 µg.m-3.
Imisní pozadí benzenu zájmového území není známo. Nejbližší stanici AIM v rámci
Středočeského kraje nelze označit za reprezentativní. Nejbližší stanice AIM
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji nesignalizují překračování imisního limitu.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru se pohybují maximálně do 0,016 µg.m-3,
což představuje 0,3% imisního limitu a nelze tudíž předpokládat, že by vypočtený
příspěvek mohl výrazněji ovlivnit imisní pozadí této škodliviny v zájmovém území.
Z hlediska problematiky vlivů provozu hodnoceného záměru na ovzduší lze požadovat
respektování následujících doporučení:
• při dovozu pšenice a expedici bioethanolu bude v maximální možné míře preferována
železniční doprava
• při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek bude uplatněn požadavek na zajištění
garance maximální hodnoty 20 mg/m3 tuhých látek na výstupu z filtru
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• při výběru dodavatele filtru pro záchyt tuhých látek ze sušárny lepku bude uplatněn
požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 10 mg/m3 tuhých látek na výstupu z filtru
• Dodavatel spalovacího zařízení na biomasu bude garantovat dodržení emisních limitů pro TZL
ve výši 50 mg/m3, SO2 = 600 mg/m3, NOx= 500 mg/m3
• Dodavatel spalovacího zařízení na bioplyn bude garantovat dodržení emisních limitů pro TZL
ve výši 30 mg/m3 a pro SO2 = 300 mg/m3
• V rámci zkušebního provozu požádá oznamovatel o certifikaci biomasy jako paliva
• V rámci zkušebního provozu požádá oznamovatel o certifikaci energosádrovce jako výrobku
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí středních a velkých
zdrojů znečišťování ovzduší, rozsah měření upřesní příslušný inspektorát ČIŽP
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pachových látek

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti

V následujících tabulkách je proveden výpočet ročního množství srážkových vod ze
stávajícího areálu, vycházející z průměrného ročního úhrnu srážek v kolínském
regionu ve výši cca 600 mm za rok a ze stávající velikosti zastavěných a zpevněných
ploch. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 182 l/s.ha.
Bilance ročního množství srážkových vod – stávající stav:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
16 880
23 592
47 238
87 710

Koef. odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
9 115
9 909
2 834
21 858

Bilance odtokových poměrů – stávající stav:
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
16 880
23 592
47 238
87 710

Koef.odtoku
0,9
0,7
0,1

Q (l/s)
276,5
300,6
86,0
663,1

3

Q [m /15min]
249
271
77
597

Velikost zastavěných a zpevněných ploch se v areálu Drožďárny oproti stávajícímu
stavu významně nezmění, nedojde k významné změně odtokových poměrů
z hodnoceného území. Část nekontaminovaných srážkových vod bude i nadále volně
zasakovat do terénu.
Srážkové vody budou odváděny nově upraveným (zatrubněným) korytem potoka
Polepky do Labe.
Změna hydrologických charakteristik

Výstavbou bioethanolového závodu v areálu Drožďárny nedojde ke snížení infiltrace
srážkových vod v území ani ke změně hydrologických charakteristik zrychlením
odtoku srážkových vod, protože stavba bude realizována na stávajících zpevněných
nebo zastavěných plochách.
Stávající areál Drožďárny se nachází v záplavovém území řeky Labe mezi železniční
tratí a vlastním korytem Labe. Z dostupných podkladů je zřejmé, že při hladině stoleté
vody na kótě 198,00 m. n m. (Bpv) dosahuje hladina vody v prostoru areálu max. 40 –
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60 cm. Vzhledem k uvedeným údajům lze konstatovat, že území určené k výstavbě se
nachází mimo aktivní zónu záplavového území Labe.
Areálem závodu prochází vodoteč Polepka, která je uvnitř areálu částečně vedena
jako zatrubněná vodoteč, z části jako povrchový tok. Polepka jako vodní tok je
z hlediska charakteru významně pozměněn již jeho zatrubněným charakterem při
průchodu areálem zastávky Kolín – nádraží, poté se stává v délce cca 100 m
povrchovým tokem, následuje jeho zatrubnění v části areálu Drožďárny a poté
pokračuje jako povrchový tok v části areálu Drožďárny a mimo areál až po zaústění do
Labe. Charakter toku je patrný z fotodokumentace v další části předkládaného
oznámení.
Dle vyjádření Povodí Labe je z hlediska plánování v oblasti vod hodnocený záměr
možný. Při zpracování projektové dokumentace je však třeba řešit protipovodňovou
ochranu areálu. Zabezpečení areálu před účinky velkých vod je v projektu řešeno:
Ø výstavbou betonového oplocení kolem celého areálu s dostatečnou rezervou nad
hladinou stoleté vody (198,00 m. n m. Bpv).
Ø zatrubněním koryta potoka Polepky na celém území areálu a zabezpečením proti
zpětnému vzdutí z Labe.
Výše uvedená protipovodňová opatření byla projednána s Povodím Labe a tímto
orgánem byla odsouhlasena. Příslušná vyjádření Povodí Labe jsou uvedena v příloze
oznámení.
Problematika vypouštění srážkových vod do vodoteče Polepka byla projednána i se
správcem potoka Polepka – Zemědělskou vodohospodářskou správou, pracoviště
ZVHS Kutná Hora. ZVHS souhlasí s vypouštěním srážkových vod do potoka Polepka i
se zatrubněním potoka. Zatrubnění potoka bude provedeno vložením
železobetonového uzavřeného dvoukomorového rámu o vnějších rozměrech 2,8 x 7,6
m v délce cca 232 m. Trasa potrubí bude vedena v korytě potoka, spád potrubí bude
shodný se spádem potoka. Zatrubnění je navrženo na stoletý průtok, tj. na průtok 29,7
m3/s, při dodržení normové rezervy vzdálenosti hladiny od spodní hrany nosné
konstrukce rovné 0,5 m.
Na základě výše uvedených skutečností jsou pro další projektovou přípravu
formulována následující doporučení:
• výstavbu betonového oplocení areálu, jako součást protipovodňových opatření, realizovat již
v rámci provádění demolic stávajících objektů a tím ochránit staveniště před účinky stoleté
vody

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména
v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod.
Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou nastat zejména
v souvislosti se stavebními pracemi v blízkosti vodoteče Polepka. Pro eliminaci tohoto
rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě výstavby navržena následující
opatření:
• pro stavbu bude vypracován Plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
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• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené
k těmto účelům

Problematika starých ekologických zátěží (kontaminace podzemní vody) je souhrnně
řešena v následující kapitole.
Provoz

Objekty se sociálním zařízením budou napojeny na areálovou splaškovou kanalizaci,
která bude zakončena typovou BČOV pro 100 EO. Odpadní vody z výdejny jídel
budou do této kanalizace napojeny přes odlučovač tuků. Vyčištěné splaškové vody
budou vypouštěny do vodoteče Polepka, která prochází areálem Drožďárny a bude
v celé délce zatrubněna.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou dle geologických podmínek co
nejvíce sváděny do terénu k zasakování. Přebytek těchto neznečištěných srážkových
vod bude odváděn do vodoteče Polepka.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou mohou být potenciálně kontaminovány
ropnými látkami, budou do vodoteče Polepka vedeny přes odlučovače ropných látek.
Počty, velikosti a dispoziční rozmístění odlučovačů bude upřesněno v projektu pro
stavební řízení. Odlučovače budou zabezpečeny proti vyplavení a budou vybaveny
závěrečnou sorpční částí a budou navrženy tak, aby obsah nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l.
Navržené řešení lze označit jako standardní a z hlediska řešení jakosti vod jako málo
problematická. Podmínkou realizace záměru je tedy respektování následujícího
doporučení:
• veškeré potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do
kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l; odlučovače
budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů

Veškeré technologické odpadní vody z výroby bioethanolu jsou odváděny
samostatnou kanalizací do vstupní jímky v rámci zařízení pro zpracování výpalků v PC
09, které bude vybudováno v rámci hodnoceného záměru. Do této jímky budou
zároveň natékat i výpalky přiváděné potrubím z lihovaru BIOFERM.
Celková bilance vstupů do PC 09 je uvedena v kapitole B.III.2 oznámení. V denní
bilanci bude do PC 09 natékat průměrně 3940 m3 (odpadní vody z vlastní technologie
výroby bioethanolu, odpadní vody z chemické úpravny, odluhy a odkaly z chladících
věží a kotlů, výpalky z bioethanolového závodu, etanol II jakosti, přiboudlina a výpalky
z lihovaru BIOFERM).
Podrobný popis technologie zpracování výpalků je uveden v části B oznámení.
Výstupem z PC 09 - zařízení na zpracování výpalků budou následující proudy:
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•
•
•
•
•
•
•

vyčištěná voda
odstředěné výpalky
odstředěné sedimenty
anaerobní kal
aerobní kal
bioplyn
síra

2 940 m3/den
124 t/den (cca 20 % sušina)
5 t/den (cca 20 % sušina)
6,7 t/den (cca 20% sušina)
29 t/den (cca 20% sušina)
25 000 m3/den (cca 80% metanu)
cca 0,5 t/den (cca 60% vodní suspenze)

Výpalky, sedimenty, kaly a bioplyn budou použity jako palivo v kotelně. Síra bude
expedována jako výrobek k dalšímu využití. Vyčištěná voda v množství cca 2940
m3/den bude vypouštěna přes stávající výstupní objekt do Labe.
Kvalita odpadní vody na výstupu z PC 09, která bude vypouštěna do Labe, bude
splňovat limitní hodnoty ukazatelů dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, které vydal
Krajský úřad Středočeského kraje – OŽPZ pod č.j. 3685/36694/2/2006/OŽP/Ně dne
28.7.2006.
Ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL
N-NH4
N anorg
Pcelkový
pH
Teplota

„p“ (mg/l) přípustné
hodnoty
200
20
20
20
30
3
6-8
0
30 C

„m“ (mg/l) maxim.
Hodnoty
350
50
80
50
60
10

tun/rok vypouštěného
znečištění
170
19
19
19
29
2,9

Na základě uvedených skutečností lze doporučit následující opatření:
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválené provozní řády pro:
- čistírnu splaškových vod
- zařízení na zpracování výpalků
- odlučovače ropných látek
- odlučovač tuků
• provozní řády odlučovačů ropných látek a odlučovače tuků bude mimo jiné obsahovat i
požadavky na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu
• na výstupu vod z čistírny splaškových vod a na odtokovém potrubí odpadních vod do Labe
budou odebírány vzorky a prováděny rozbory akreditovanou laboratoří. Četnost vzorkování a
rozsah sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodohospodářský úřad
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevněných manipulačních
ploch, kanalizací a jímek
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro případ havárie
(Havarijní plán) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách
• na jímkách a zásobnících, které nebudou vizuálně kontrolovatelné, bude instalována
automatická signalizace o dosažení maximální provozní hladiny

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z
hlediska velikosti za středně významný, z hlediska velikosti za střední až malý. Z
hlediska navržené koncepce čištění odpadních vod a navrženého řešení ochrany vod
lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování
doporučení uvedených tímto oznámením.
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D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Tento vliv nenastává, záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL.
Odstranění starých ekologických zátěží

Jak již bylo uvedeno v části C oznámení, byla v dílčím prostoru budoucí výstavby
zjištěna kontaminace podloží a podzemních vod ropnými látkami. Firma AVE CZ
odpadové hospodářství Praha, která tento průzkum prováděla v červnu 2006
doporučuje následující postup:
Ø Odtěžit a zneškodnit kontaminovanou zeminu
Ø Kontury sanovaného území ověřit kontrolními vzorky
Ø V blízkosti vodoteče ponechat ochrannou hráz tak, aby nedošlo k úniku
škodlivin do Polepského potoka
Ø Následně zahájit sběr fáze z odkryté hladiny podzemní vody
Ø Sanaci ukončit po dosažení limitů stanovených OŽPZ MěÚ Kolín a stavební
jámu zavézt vhodným inertním materiálem
Ø Po celou dobu sanace musí být nainstalována norná stěna na vodoteči pro
případ havarijního úniku ropných látek ze sanovaného území
Ø Navrhuje se sanační limit shodný s hodnotou kritéria C dle bývalého
Metodického pokynu MŽP 8/1996 - hodnota NEL 1000 mg/kg v sušině
Ke zprávě o průzkumu kontaminace podloží v oblasti demolic objektů 12-15 v areálu
Drožďárny se dne 6.9.2006 vyjádřil OŽPZ Městského úřadu Kolín, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad. Dle tohoto vyjádření bere vodoprávní úřad zprávu na
vědomí, průzkum byl proveden v souladu s požadavky vodoprávního úřadu.
S navrženým cílovým limitem sanace NEL 1000 mg/kg sušiny pro kontaminovanou
zeminu a způsobem sanace se souhlasí. Při odtěžbě je nutno též řešit kontaminaci
saturované zóny a doložit její vyčištění ve smyslu Metodického pokynu MŽP č. 8/1996.
Pro odstranění staré ekologické zátěže se navrhuje následující opatření:
•

Před zahájením výstavby v prostoru zjištěné kontaminace zeminy musí být dokončena
sanace saturované a nesaturované zóny a prokázáno akreditovanou laboratoří dosažení
stanovených sanačních limitů NEL pro zeminy a podzemní vodu. O zahájení, průběhu a
ukončení sanace bude informován příslušný vodoprávní úřad. Sanační zásah bude provádět
odborná firma. Pro sanaci kontaminované zeminy se doporučuje sanace „ex situ“

Znečištění půdy

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.

98

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby
nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby
byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití
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Provoz

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě
provozu bude ošetřeno v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících
předpisů. Vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Lokalita se nachází v nivě Labe v prostoru stávajícího areálu Drožďárny; neznamená
tedy v kontextu údolní nivy jako VKP zásah do nového, dosud nezastavěného
prostoru. Veškeré plochy, na kterých bude realizován záměr, jsou v kategorii
zastavěných a ostatních ploch. Z této skutečnosti se také odvíjí vyhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na faunu, floru a ekosystémy.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k trvalé změně habitatu prostředí, protože
se nejedná o stavbu na zelené louce. Záměrem proto nejsou dotčeny prostory
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Na lokalitě bylo nalezeno 138
druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze dva
druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší
kategorii "druh vyžadující pozornost". Oba druhy se v Kolíně vyskytují na řadě míst a
navíc jde o druhy narušených stanovišť. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska
ochrany přírody v oblasti provedeného botanického průzkumu žádné námitky.
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Záměr v posuzovaném rozsahu oznámení EIA za předpokladu, který vychází
z požadavku oznamovatele, že stavba bude realizována v prostoru bez stávajících
objektů Drožďárny (jejichž demolice jakož i sanace starých ekologických zátěží, včetně
nezbytného
požadovaného kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les, bude
realizována v rámci samostatného územního řízení a stavebního povolení),
negeneruje kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Názorem zpracovatelů
předkládaného oznámení je, že v rámci stávajícího areálu závodu Drožďárny se
nacházejí dřeviny, které by mohly být v rámci výstavby zachovány a začleněny do
projektu sadových úprav. Jedná se zejména o jihozápadní část areálu v blízkosti
jednoho ze slepých ramen Labe:
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Z hlediska konečného funkčního využití areálu je v doporučeních předkládaného
oznámení formulováno ve vztahu k výše uvedené skutečnosti následující opatření:
• v rámci samostatného stavebního řízení týkajícího se přípravy území pro stavbu
bioethanolového závodu, jehož součástí bude i žádost o povolení kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les, provést inventarizaci zeleně; po konzultaci s orgánem ochrany přírody
zachovat nejhodnotnější stromy v areálu, které by měly tvořit základ následného projektu
sadových úprav
• v rámci další projektové přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, do něhož
budou začleněny stromy zachované v areálu v rámci projektu demoličních a zemních prací,
který bude předcházet stavbě bioethanolového závodu; pro novou výsadbu použít
zapěstované jedince stromů a keřů; součástí projektu bude i plán údržby zeleně; projekt
sadových úprav v předstihu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor v prostoru vlastního staveniště.
Určité riziko v souvislosti s realizací posuzovaného záměru může souviset se
zatrubněním dosud otevřeného koryta vodoteče Polepka, protože v době vypracování
předkládaného oznámení nebylo možné provést vyčerpávající zoologický průzkum
zejména z hlediska existence obojživelníků vázaných na již značně činností člověka
pozměněný charakter toku Polepka (viz předcházející fotodokumentace této
vodoteče). Vzhledem k této skutečnosti lze pro další projektovou přípravu po
předběžné konzultaci s orgánem ochrany přírody MěÚ Kolín formulovat následující
doporučení:
• v rámci další projektové přípravy realizovat jarní doprůzkum břehů vodoteče Polepka v částech
koryta, které bude v areálu stavby zatrubněno dle požadavku Povodí Labe s.p. a to zejména ve
vztahu k výskytu obojživelníků
• v případě potvrzení výskytu obojživelníků v rámci provedeného jarního průzkumu před
zahájením stavebních prací spojených se zatrubněním Polepky zajistit po dohodě
s příslušným orgánem ochrany přírody záchranné transfery

Vzhledem k charakteru Polepky, která je ve značné délce toku již ve stávajícím stavu
zatrubněna, nelze u tohoto toku očekávat narušení migračních tras živočichů, protože
takovéto trasy jsou v zásadě díky existujícímu charakteru toku vyloučeny. Nelze však
vyloučit tuto skutečnost v místech od soutoku Polepky s Labem po počátek stávajícího
zatrubnění toku, a proto v této souvislosti jsou právě formulována výše uvedená
doporučení.
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Vlivy na lesní porosty

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Vlivy na další významné krajinné prvky
Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nastává bez ohledu na stávající již silně pozměněný charakter vodoteče
Polepka, a to díky předpokládanému zatrubnění této vodoteče procházející areálem
Drožďárny.
Charakter toku je patrný z následující fotodokumentace:

charakter toku po vyústění za zastávkou ČD Kolín

charakter toku po vyústění za zastávkou ČD Kolín

místo vtoku Polepky do areálu Drožďáren

Počátek zatrubnění toku v areálu Drožďáren

konec zatrubnění toku v areálu Drožďáren

charakter toku v areálu Drožďáren po ukončení zatrubnění
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Z dikce zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění se jedná o zásah do VKP
„ze zákona“. V této souvislosti je pro další projektovou přípravu formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodoteče Polepka
jako VKP

Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.
Vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické
stability krajiny zájmového území, protože realizace záměru není spojena se
zastavěním nových ploch mimo areál Drožďárny. Záměr obdobně jako stávající
objekty Drožďárny je umístěn v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru řeky
Labe.
Vlivy na další ekosystémy

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Významným biologickým
vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené
stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž
vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat
i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
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D.I.7. Vlivy na krajinu
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika
pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:

V místě výstavby nedojde ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž se jedná o
realizaci typu stavby, která se vyskytuje v hodnoceném území a je představována
stávajícími objekty Drožďárny. V daném kontextu je možno vliv pokládat za
nevýznamný.
2.Narušení stávajícího poměru krajinných složek:

V daném kontextu změny krajinných složek nejde o posílení nepříznivých složek
krajiny. Lze konstatovat, že dnes v území jsou situovány plošně zhruba stejně
rozsáhlé objekty, jako je tomu i v očekávaném stavu. Vliv lze označit za nevýznamný.
3. Narušení vizuálních vjemů:

Realizace neznamená s ohledem na místo výstavby narušení vizuálních vjemů. Lze
proto tento vliv označit za malý a málo významný.
4. Dálkové pohledy

S ohledem na charakter stavby a její umístění je možno konstatovat, že v dálkových
pohledech se vliv záměru výrazněji neprojeví v porovnání se stávajícím stavem.
Protože v dálkových pohledech se již uplatňuje řada stávajících objektů, v kontextu
měřítka ve vazbě na okolní objekty lze navrhované řešení pokládat za úměrné.

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb.
o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na ovzduší a na vodu - v této
souvislosti je nezbytné realizovat všechna výše doporučená opatření.
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení nepředstavuje
výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace.
Záměr nepředstavuje zábor ZPF.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentovány v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V této kapitole je uveden komplexní soubor navrhovaných opatření, které je účelné
zohlednit v dalších fázích přípravy, výstavby a provozu hodnoceného záměru:
Fáze přípravy
• při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek bude uplatněn požadavek na zajištění
garance maximální hodnoty 20 mg/m3 tuhých látek na výstupu z filtru
• při výběru dodavatele filtrů pro záchyt tuhých látek ze sušárny lepku bude uplatněn
požadavek na zajištění garance maximální hodnoty 10 mg/m3 tuhých látek na výstupu z filtru
• dodavatel spalovacího zařízení na biomasu bude garantovat dodržení emisních limitů pro TZL
ve výši 50 mg/m3, SO2 = 600 mg/m3, NOx= 500 mg/m3
• dodavatel spalovacího zařízení na bioplyn bude garantovat dodržení emisních limitů pro TZL
ve výši 30 mg/m3 a pro SO2 = 300 mg/m3
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku
• v rámci další projektové přípravy vypracovat komplexní projekt sadových úprav, do něhož
budou začleněny stromy zachované v areálu v rámci projektu demoličních a zemních prací,
který bude předcházet stavbě bioethanolového závodu; pro novou výsadbu použít
zapěstované jedince stromů a keřů; součástí projektu bude i plán údržby zeleně; projekt
sadových úprav v předstihu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody
• v rámci další projektové přípravy realizovat jarní doprůzkum břehů vodoteče Polepka
v částech koryta, které bude v areálu stavby zatrubněno dle požadavku Povodí Labe s.p. a to
zejména ve vztahu k výskytu obojživelníků
• v rámci další projektové přípravy zahájit jednání s příslušným orgánem ochrany přírody ve
vztahu k požadavkům a podmínkám orgánu ochrany přírody k zásahu do vodoteče Polepka
jako VKP
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• ve vztahu k ochraně proti šíření hluku mimo areál závodu bude po jeho celém obvodu
vybudována stěna o minimální výšce 2,5 m
• veškeré potenciálně kontaminované srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny do
kanalizace srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby obsah nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než 0,2 mg/l; odlučovače
budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období přívalových dešťů
• na jímkách a zásobnících, které nebudou vizuálně kontrolovatelné, bude instalována
automatická signalizace o dosažení maximální provozní hladiny

Fáze výstavby
• před zahájením výstavby v prostoru zjištěné kontaminace zeminy musí být dokončena sanace
saturované a nesaturované zóny a prokázáno akreditovanou laboratoří dosažení stanovených
sanačních limitů NEL pro zeminy a podzemní vodu. O zahájení, průběhu a ukončení sanace
bude informován příslušný vodoprávní úřad. Sanační zásah bude provádět odborná firma.
Pro sanaci kontaminované zeminy se doporučuje sanace „ex situ“.
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• výstavbu betonového oplocení areálu, jako součást protipovodňových opatření, realizovat již
v rámci provádění demolic stávajících objektů a tím ochránit staveniště před účinky stoleté
vody
• v rámci samostatného stavebního řízení týkajícího se přípravy území pro stavbu
bioethanolového závodu, jehož součástí bude i žádost o povolení kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les, provést inventarizaci zeleně; po konzultaci s orgánem ochrany přírody
zachovat nejhodnotnější stromy v areálu, které by měly tvořit základ následného projektu
sadových úprav
• pro stavbu bude vypracován Plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• v případě potvrzení výskytu obojživelníků v rámci provedeného jarního průzkumu před
zahájením stavebních prací spojených se zatrubněním Polepky zajistit po dohodě
s příslušným orgánem ochrany přírody záchranné transfery
• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod

případ havárie a

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený požární řád závodu
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválené provozní řády pro:
- čistírnu splaškových vod
- zařízení na zpracování výpalků
- odlučovače ropných látek
- odlučovač tuků

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doloží způsob jejich odstranění nebo využití
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevněných manipulačních
ploch, kanalizací a jímek
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro případ havárie
(Havarijní plán) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách
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Fáze provozu
• při dovozu pšenice a expedici bioethanolu bude v maximální možné míře preferována
železniční doprava
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno autorizované měření emisí středních a velkých
zdrojů znečišťování ovzduší, rozsah měření upřesní příslušný inspektorát ČIŽP
• v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pachových látek
• v rámci zkušebního provozu požádá oznamovatel o certifikaci biomasy jako paliva
• v rámci zkušebního provozu požádá oznamovatel o certifikaci energosádrovce jako výrobku
• po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku na hranicích areálu směrem k chatové
osadě pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření;
výběr měřících bodů pro ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného
zdraví
• provozní řády odlučovačů ropných látek a odlučovače tuků bude mimo jiné obsahovat i
požadavky na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu
• smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této
činnosti
• na výstupu vod z čistírny splaškových vod a na odtokovém potrubí odpadních vod do Labe
budou odebírány vzorky a prováděny rozbory akreditovanou laboratoří. Četnost vzorkování a
rozsah sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodohospodářský úřad
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
n literární údaje (viz seznam literatury)
n terénní průzkumy
n osobní jednání
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku
z mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.16. Hodnocení vlivu
imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle
metodiky SYMOS 97, verze 2003.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Výroba bioethanolu, Biopal a.s. Kolín, dokumentace pro územní řízení, ČKD Praha,
2004
2) Výroba bioethanolu, Biopal a.s. Kolín, dokumentace pro stavební řízení, ČKD Praha,
2005
3) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
4) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
7) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
8) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita
Karlova, Praha, 1996
9) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
10) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
11) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
12) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
13) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky
(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
14) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
15) Rothmaler W.et al.(1976) : Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD.
Kritischer Band.- Berlin.
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Uváděný popis jednotlivých technologických částí výroby bioethanolu vychází z údajů
z rozpracovaného projektu změny stavby před dokončením. V době zpracování tohoto
oznámení nebyla ještě uzavřena smlouva mezi investorem a zahraničním
dodavatelem technologie a tak dodavatel technologie neposkytl potřebný rozsah
podkladů, které by byly nutné pro jednoznačné posouzení navrhované technologie
z hlediska možných vlivů na životní prostředí. Podrobnější popis technologie, včetně
bilančních údajů a specifikace strojního zařízení obdrží investor po uzavření kontraktu.
Z výše uvedených důvodů jsou v souboru doporučených opatření formulována i
některá všeobecná opatření
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti
vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu
posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný provoz
předkládaného záměru by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování
podmínek doporučených předkládaným oznámením.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předkládané oznámení je vypracováno na základě rozpracované dokumentace pro
provedení stavby (DPS), která byla zpracována podle vydaného územního rozhodnutí
a stavebního povolení pro stavbu "Nový závod na výrobu bioethanolu, BIOLÍH Kolín,
a.s“. Podle posledního vývoje na budoucím trhu s bioethanolem a výsledků
ekonomického rozboru projektu došlo k přehodnocení některých částí bioethanolového
závodu. Jedná se zejména o následující změny provedené oproti schválenému
rozhodnutí o umístění stavby a stavebnímu povolení:
• bylo zrušeno sušení výpalků a jejich plánovaný prodej jako krmiva
• náhradní zdroj elektrické energie nebude instalován
• některé stávající objekty bývalé drožďárny jsou využity pro stavbu nového
závodu
• výpalky a další výstupy z procesu zpracování výpalků budou částečně
odvodněny a poté budou spalovány v kotlích společně s otrubami ze mlýna
• bioplyn bude použit jako palivo pro samostatný kotel na spalování bioplynu k
výrobě části páry pro potřeby technologie. Zbývající bioplyn bude použit pro
pohon kogeneračních jednotek k výrobě ekologické elektrické energie.
• kapalné zbytky z výroby bioethanolu budou využívány jako surovina v zařízení
pro zpracování výpalků.
• do rozsahu zařízení byly doplněny 2 kogenerační jednotky pro výrobu elektrické
energie z bioplynu, který nebude nutné využít pro výrobu technologické páry
• inertní dusíková atmosféra nebude ve skladovacích nádržích využita, protože
nemá významný vliv na snižování rizika požáru v zásobních nádržích vzhledem
k tomu, že páry bioethanolu budou z nádrží odváděny a tím bude zajištěno, že
koncentrace par bude pod mezí výbušnosti
• zařízení na výrobu lepku bude umístěno v části hlavní provozní budovy a v její
těsné blízkosti
• jako zdroj uhlíku pro aerobní část zařízení na zpracování výpalků bude
využívány vedlejší produkty z lihovaru – etanol II jakosti, přiboudlina a úkapy
z hlavního technologického procesu.
• pro proces acidifikace centrálu z výpalků bude jako surovina využíván vedlejší
produkt z lihovaru BIOFERM – výpalky (certifikované hnojivo). Pro dopravu této
suroviny bude instalováno samostatné potrubí, které není součástí
posuzovaného projektu.
Při posuzování projektu a navrhování změn nutných pro zlepšení provozuschopnosti a
konkurenceschopnosti bioethanolového závodu byla v maximální míře respektována
vydaná stanoviska dotčených orgánů státní správy, požadavky rozhodnutí o umístění
stavby a stavebního povolení a požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí.
Navrhované změny uspořádání bioethanolového závodu mají především za cíl zlepšit
využití vstupní suroviny a meziproduktů z jednotlivých částí technologie tak, aby
energie obsažená v těchto meziproduktech, tedy v biomase, byla využita pro
zásobování závodu tepelnou energií, pro výrobu elektrické energie a aby se omezilo
množství odpadů, které by bylo nutno odvážet ze závodu automobilovou dopravou a
ukládat na skládku. Významným výsledkem navrhovaných změn bude skutečnost, že
za běžného provozu nebude navrhovaný výrobní proces vyžadovat dodávku cca 45
tun páry hodinově z cizího zdroje a bude zcela soběstačný.
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Posuzovaný záměr je situován ve východní části města Kolín, v oblasti
Kutnohorského předměstí – část Ovčačka. Jedná se o výstavbu nového závodu ve
stávajícím areálu Drožďárna Kolín a.s. Výroba droždí byla zrušena a v rámci
samostatné stavby bude v předstihu provedena demolice vybraných objektů v areálu a
dekontaminace zjištěného znečištění saturované a nesaturované zóny, takže nová
výstavba bude probíhat na volné ploše ve stávajícím areálu. Širší vztahy v zájmovém
území jsou uvedeny v příloze oznámení.
Záměr vzhledem ke své lokalizaci nevyžaduje zábor ZPF respektive PUPFL.
Areál bude napojen na železnici a silnici Kolín – Starý Kolín.
Železniční vlečka bude do závodu zajíždět pravidelně 2 x denně, včetně sobot a
nedělí. Železniční dopravou bude dováženo zejména převážné množství hlavní
vstupní suroviny – pšence a dále bude železniční dopravou expedováno převážné
množství výrobku – bioethanolu. Kamionová doprava se předpokládá pouze v denní
době a v pracovní dny, tím se zvýší průměrný denní údaj silniční dopravy o cca 36
pohybů nákladních vozidel denně. Příjezdy kamionů v noční době budou zcela
výjimečné (porucha vozidla pod.). V závodě nebude vykládka a expedice v noční
době prováděna.
Pro dovoz ostatních objemově nevýznamných surovin, odvoz odpadů a další činnosti
se předpokládá denní příjezd 10 LNA nebo dodávkových OA.
Z hlediska produkovaných splaškových vod budou objekty se sociálním zařízením
napojeny na areálovou splaškovou kanalizaci, která bude zakončena novou typovou
BČOV odpovídající velikosti. Vyčištěné splaškové vody budou vypouštěny do
vodoteče Polepka, která prochází areálem drožďárny a bude v celé délce zatrubněna.
Kvalita vypouštěných vod bude pravidelně monitorována.
Neznečištěné srážkové vody ze střech objektů budou dle geologických podmínek co
nejvíce sváděny do terénu k zasakování. Přebytek těchto neznečištěných srážkových
vod bude odváděn do vodoteče Polepka. Srážkové vody ze zpevněných ploch, kterou
mohou být potenciálně kontaminovány ropnými látkami, budou do vodoteče Polepka
vedeny přes odlučovače ropných látek. Odlučovače budou zabezpečeny proti
vyplavení, budou vybaveny závěrečnou sorpční částí a budou navrženy tak, aby
obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL) na výstupu z odlučovače byl nižší než
0,2 mg/l.
Velikost zastavěných a zpevněných ploch se oproti stávajícímu stavu významně
nezmění, nedojde ke zhoršení odtokových poměrů z hodnoceného území.
Veškeré technologické vody z výroby bioethanolu jsou odváděny do zařízení na
zpracování výpalků.
Vyčištěná voda, v kvalitě dle ukazatelů stanovených rozhodnutím OŽPZ KÚ
Středočeského kraje bude vypouštěna stávajícím potrubím přes stávající výpustní
objekt do Labe. Kvalita vypouštěných vod bude pravidelně monitorována.
Stávající areál Drožďárny se nachází v záplavovém území řeky Labe mezi železniční
tratí a vlastním korytem Labe. Dle vyjádření Povodí Labe s.p. je z hlediska plánování
v oblasti vod hodnocený záměr možný. Při realizaci je třeba řešit protipovodňovou
ochranu areálu. Toto zabezpečení bude řešeno:
-

výstavbou betonového oplocení kolem celého areálu s dostatečnou rezervou nad
hladinou stoleté vody (198,00 m. n m. Bpv).
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-

zatrubněním koryta potoka Polepky na celém území areálu a zabezpečením proti
zpětnému vzdutí z Labe.

Výše uvedená protipovodňová opatření byla projednána s Povodím Labe a tímto
orgánem byla odsouhlasena. Příslušná vyjádření Povodí Labe jsou uvedena v příloze
oznámení.
Problematika vypouštění srážkových vod do vodoteče Polepka byla projednána i se
správcem potoka Polepka – Zemědělskou vodohospodářskou správou, pracoviště
ZVHS Kutná Hora. ZVHS souhlasí s vypouštěním srážkových vod do potoka Polepka i
se zatrubněním potoka v areálu závodu. Bližší údaje o zatrubnění jsou uvedeny
v příslušných částech oznámení.
Záměr bude představovat produkci řady odpadů jak v kategorii „O“, tak v kategorii „N“.
Pro nakládání s odpady v etapě výstavby, jsou formulována příslušná doporučení
v rámci předkládaného oznámení, s odpady vznikajícími v etapě provozu bude
nakládáno taktéž v souladu s příslušným složkovým zákonem a souvisejícími předpisy
a tento aspekt by neměl znamenat žádné výraznější ovlivnění složek životního
prostředí.
V příslušné pasáži předkládaného oznámení jsou konkretizovány jednotlivé
stacionární, liniové a plošné zdroje hluku, které jsou zohledněny ve vyhodnocení
akustické situace v zájmovém území ve vztahu k nejbližší zahrádkářské kolonii.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že provoz navrhovaného bioethanolového závodu by
neměl znamenat prokazatelnou změnu akustické situace v zájmovém území při
respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení.
Záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a plošných zdrojů
znečištění ovzduší, které jsou bilancovány v příslušné kapitole předkládaného
oznámení a které byly použity jako vstupy do rozptylové studie.
V rámci zařízení pro zpracování výpalků budou separovány výpalky a kaly, které
budou upraveny do spalitelné formy a společně s oddělenými otrubami budou
dopravovány do kotelny, kde budou spalovány. V rámci zařízení pro zpracování
výpalků budu využity i odpadní etanol II jakosti, přiboudlina a úkapy z bioethanolového
závodu a dále budou do zařízení na zpracování výpalků dopravovány potrubím i
výpalky z lihovaru BIOFERM. Kromě separované biomasy v pevné fázi bude na
zařízení pro zpracování výpalků vznikat i nezanedbatelné množství bioplynu, který
bude spalován podle potřeby buď v kotli (výroba páry) nebo v kogeneračních
jednotkách (výroba elektrické energie). Vznikající bioplyn bude před spálením odsířen.
Předmětem vyhodnocení rozptylové studie byly příspěvky posuzovaného záměru
k imisní zátěži. Výpočet znečištění byl řešen pro PM10, SO2, NO2, CO a VOC (jako
etanol) a benzen jako charakteristické polutanty z energetických a technologických
zdrojů a z dopravy. Výpočet imisní zátěže byl řešen v jedné variantě, hodnotící
příspěvky k imisní zátěži v rámci předkládaného záměru.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v µg.m-3):
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škodlivina
PM10
PM10
NO2
NO2
SO2
SO2
SO2
CO
VOC
VOC
Benzen

charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 24 hod
3
překročení koncentrace 125 µg/m hod/rok
Aritmetický průměr 1 hod
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok

výpočtová síť
min
max
0,008738
0,821905
1,231871
32,847371
0,003022
0,284240
0,527252
14,058949
5,521954
147,240771
0,000000
14,399122
6,369036
169,827879
5,209316
138,904401
0,017112
1,226098
3,606499
30,762468
0,000248
0,015692

body mimo síť
obytná zástava
Min
max
0,466657
0,519926
25,039700
27,897958
0,161385
0,179807
10,717201
11,940559
112,242312
125,054663
9,708611
10,816840
129,460569
144,238366
105,887460
117,974410
0,095431
0,106324
14,988895
16,699863
0,006483
0,007223

Vyhodnocení výsledků rozptylové studie
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicí stanici AIM (1191)
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k
překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 v ročních koncentracích do 0,82 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,52 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k příspěvkům posuzovaného záměru k ročnímu
aritmetickému průměru PM10 lze vliv posuzovaného záměru označit jako malý a
nevýznamný, příspěvek záměru představuje cca 2% imisního limitu.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek
pohybuje ve výpočtové síti do 32,84 µg.m-3 v areálu bioethanolového závodu a do
27,90 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť (nejbližší objekty v chatové osadě), což
představuje 55,8% imisního limitu. Ve směru k nejbližší trvalé obytné zástavbě se
potom příspěvky záměru pohybují v rozpětí 10 - 15 µg.m-3.
Z hlediska konečné imisní zátěže, kdy jsou měřeny na nejbližších měřících stanicích
průměrné 24 hodinové koncentrace nad imisním limitem, je při stávajících znalostech
o imisní zátěži nutné celkový vliv označit za významný. Skutečností však zůstává, jak
je mimo jiné patrné i z mapového rozložení izoploch znečištění, že nejvyšší příspěvky
záměru se realizují v bezprostředním okolí posuzovaného záměru, mimo souvislou
obytnou zástavbu, kde jsou již dosahovány výrazně nižší příspěvky k imisní zátěži.
Vybrané body mimo síť nepředstavují trvale obytnou zástavbu, ale chatové objekty
zahrádkářů.
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší stanice AIM (1191) nesignalizuje
překračování imisních limitů.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují do 0,25 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,18 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným
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záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace. Nejvyšší
vypočtený příspěvek představuje cca 0,7% imisního limitu.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 14,06 µg.m-3 ve výpočtové síti a 11,94 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, , což lze označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i
z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen. Nejvyšší vypočtený příspěvek
představuje cca 7% imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků SO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro oxid siřičitý je stávající legislativou stanovena ve vztahu k ochraně obyvatelstva
hodnota imisního limitu 125µg.m-3 ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru
a 350 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.
Nejbližší stanice AIM (1191) nesignalizuje překračování imisních limitů.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro SO2 z hlediska
aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek pohybuje ve výpočtové
síti do 147,3 µg.m-3 v areálu bioethanolového závodu a do 125,06 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť (nejbližší objekty v chatové osadě), což představuje překročení
imisního limitu. Ve směru k nejbližší trvalé obytné zástavbě se potom příspěvky
záměru pohybují kolem 50 µg.m-3. Z hlediska doby překročení imisního limitu pro 24
hodinový aritmetický průměr uvnitř areálu závodu byla tato doba spočítána na 14,39
hodina za rok, u objektů chatové osady potom na 10,82 hodin za rok. Ve směru
k nejbližší trvalé obytné zástavbě by potom i se zohledněním pozadí zájmového území
nemělo docházet k překračování imisního limitu.
Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
nepřesáhne 169,8 µg.m-3 ve výpočtové síti a 144,3 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, což lze označit za relativně malé příspěvky jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska
platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen. Nejvyšší vypočtený příspěvek
představuje cca 48,5 % imisního limitu.
Provoz posuzovaného záměru by neměl znamenat významné kvantitativní respektive
kvalitativní ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod při respektování
doporučení vzešlých z předkládaného oznámení.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Plocha stavby není místem soustředěného výskytu vegetace, tudíž vliv na tuto složku
životního prostředí lze označit za minimální. Jak vyplývá z provedeného botanického
průzkumu, vzhledem k povaze lokality lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České
republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. Záměr
podle návrhu umístění nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin.
Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných
druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; problematika zatrubnění
vodoteče Polepka v areálu závodu je řešena příslušnými doporučeními zpracovatelů
oznámení na základě konzultací provedených s orgánem ochrany přírody MěÚ Kolín.
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Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do lesních porostů. Vliv lze
označit za nulový.
Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické
stability krajiny zájmového území.
Určitým biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené
plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
Je proto navrženo v příslušné části oznámení k řešení této problematiky příslušné
doporučení k eliminaci tohoto negativního vlivu.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená změnu stávajících
estetických parametrů zájmového území, protože stávající objekty drožďárny budou
nahrazeny novými objekty bioethanolového závodu.
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.

116

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění
Nový závod na výrobu bioethanolu – BIOLÍH Kolín, a.s.

H. PŘÍLOHY
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Vyjádření o souladu stavby s územním plánem
Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Celková situace závodu
Bloková schémata výroby bioethanolu
Vyjádření Povodí Labe a.s.
Vyjádření ZVHS Kutná Hora
Vyjádření VODOS Kolín s.r.o.
Vyjádření KÚ Středočeského kraje – povolení k vypouštění odpadních vod
Vyjádření MŽP – výklad vztahu záměru k integrovanému povolení
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - Průzkum kontaminace podloží v oblasti
demolic objektů 12-15
OŽPZ MěÚ Kolín – vyjádření ke staré ekologické zátěži
Rozptylová studie
Akustická studie
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