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Úvod

Úvod
Předmětem záměru je zbudování ZEVO (zařízení na energetické využívání odpadů)
v rámci průmyslového areálu výtopny „Na Ohradě“ spadající pod provozovatele Zásobování
teplem Vsetín a.s. Primární motivací je odklonění odpadu produkovaného městem Vsetín a
okolními obcemi od skládkování. Sekundární motivací se snížení závislosti teplárny na dodávkách
fosilních paliv. Uvažováno je především s produkcí tepelné energie ve formě horké vody.
Generování elektrické energie je uvažováno pouze jako doplňkové pomocí jednoduché točivé
redukce. Jednotkou bude zpracováván zejména směsný komunální odpad.
Areál výtopny „Na Ohradě“ se nachází u východního okraje města Vsetín na ulici
Jasenická 643. Areál je vzdálen cca 300 m od křižovatky ulic Jasenická, Pod Pecníkem, Generála
Klapálka a Smetanova. Nejbližší obytná zástavba se nachází za říčkou Jasenicí a je vzdálená cca
60 m od areálu. Areál bezprostředně sousedí s nákupním centrem Kaufland a Albert. Samotné
stavební řešení a vybavenost areálu je dána potřebami výtopny. Areál leží na parcele č. 6881/1
katastrálního území Vsetín č. 786764, která má plochu 6 267 m2. Na části parcely jsou zbudovány
garáže a samotný areál má přibližně tvar trojúhelníka o stranách 120 m, 115 m a 100 m. V areálu
se nachází zásobníky pro kapalná paliva, které však v současnosti již nejsou využívány. Kotle se
nacházejí v hale výtopny o půdorysných rozměrech 16 x 65 m. Vzhledem k volným prostorovým
kapacitám haly výtopny je uvažováno po příslušných stavebních úpravách s jejím využitím pro
potřeby ZEVO. Dále je uvažováno s využitím současného zděného komína o výšce 85 m.
Prakticky celý zbývající prostor areálu je pokryt zpevněnými a zatravněnými manipulačními
plochami.
Areál disponuje rozvody pitné a technologické (napájecí) vody, elektrické energie a
kanalizační sítí splaškovou, průmyslovou a dešťovou. Přípojka zemního plynu je bezprostředně
dostupná. Pro potřeby technologie ZEVO je uvažováno s využíváním zemního plynu jako
startovacího paliva.
Lokalita umístění ZEVO je v místě současné výtopny Ohrada. Hala výtopny bude z části
zdemolována. Na jejím místě bude nově vybudován zásobník odpadů (bunkr odpadu) a hala
spalovacího zařízení s patrovou vestavbou pro umístění provozu ZEVO, sociálního zázemí a
velínu.
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Úvod

Mateřskou společností skupiny je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993
a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se
sídlem v Mannheimu v Německu.
Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné
energie v České republice. Skupina se také zabývá vysokoúčinnou výrobou elektřiny,
energetickým využitím odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním
služeb elektronických komunikací. Svým 481 zaměstnancům nabízí v regionech zajímavé
a stabilní zaměstnání.
Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., která je členem skupiny MVV Energie CZ od
roku 2000, vyrábí ve městě Vsetín kogeneračně teplo a elektřinu.
Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín dodávku
tepelné energie v rámci dvou soustav zásobování tepelnou energií (ZTE), a to soustavy ZTE
město a soustavy ZTE průmyslový areál Jasenice. Společnost zásobování teplem Vsetín dodává
teplo téměř do 8 300 vsetínských domácností. Kromě toho jsou teplem zásobeny průmyslové
objekty, úřady, školy a podobně.

Teplo je po území města Vsetína rozváděno většinou podzemními rozvody o celkové
délce téměř 32 km.
Vyrobenou elektřinu společnost dodává zejména do vlastních lokálních distribučních
soustav. V soustavě ZTE město je mimo hlavního zdroje tepla Teplárna Jiráskova provozována
Výtopna Ohrada jakožto vedlejší zdroj tepla, a to především v přechodových obdobích roku. Na
území města Vsetín společnost dále vlastní a provozuje jednu blokovou kotelnu a jednu domovní
kotelnu. Zdrojem tepla v soustavě ZTE Jasenice je parní uhelná kotelna. V průmyslovém areálu
Jasenice společnost dále vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci a poskytuje zde služby
elektronických komunikací.
Od 1. dubna 2011 je Zásobování teplem Vsetín a.s. rovněž vlastníkem a provozovatelem
vodovodu a kanalizace ve městě Studénka.
Hlavním tepelným zdrojem v soustavě zásobování tepelnou energií ve městě Vsetín je
Teplárna Jiráskova, kde probíhá také kogenerační výroba elektřiny a tepla. Distribuce elektřiny je
realizována v rámci čtyř lokálních distribučních soustav – LDS Jasenice, LDS Jiráskova, LDS
Ohrada a LDS Jablůnka, část vyrobené elektřiny je určena k prodeji obchodníkům s elektřinou.
V lokalitě průmyslového areálu Jasenice provozuje společnost Zásobování teplem Vsetín
mimo ZTE Jasenice i vodovod a kanalizaci a poskytuje služby elektronických komunikací.
Od 1. dubna 2011 je společnost vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace na
území města Studénka.
Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. provozuje dvě soustavy centrálního zásobování
teplem ve Vsetíně – Město a Jasenice.
Soustava centrálního zásobování teplem – Město.
Výrobu tepla celoročně zajišťuje teplárna Jiráskova, která je hlavním zdrojem. V otopném
období je výkonově doplňována z paralelně připojené výtopny Ohrada.
Výstupním médiem obou zdrojů je horká voda o parametrech 130/80 °C. Na teplárně
Jiráskova slouží pro výrobu tepla dva plynové kotle a také spalovací motory, které vyrábí část
tepla kombinovaně spolu s elektrickou energií. Ve výtopně Ohrada jsou instalovány plynové kotle
menších výkonů a její výkon je tak možné lépe přizpůsobit aktuálnímu odběru zákazníků
v přechodných obdobích roku.
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Soustava centrálního zásobování teplem – Jasenice.
Soustava Jasenice slouží potřebám odběratelů průmyslového areálu Jasenice. Tepelná
energie je vyráběna v uhelném zdroji na Kotelně 35, který je jako hlavní zdroj provozován
celoročně. V minulosti v soustavě Jasenice sloužil také mobilní parní zdroj, který je nyní paralelně
začleněn do soustavy a slouží jako záložní zdroj.
Výstupním médiem je přehřátá pára o parametrech 220 °C / 1 MPa, část vyrobené páry je
transformována na horkou vodu.
Elektrická energie
Moderní kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla byly ve
společnosti nainstalovány již v roce 1999. Jednalo se v té době o jednu z prvních instalací těchto
technologií v České republice. Co do velikosti zůstávají tyto plynové kogenerační jednotky
v tuzemsku nadále ojedinělé.
Rozhodování o zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny ve společnosti Zásobování
teplem Vsetín a.s. bylo usnadněno charakterem výroby tepla v tomto podniku, zabezpečujícím
dodávky tepla pro obyvatelstvo i pro průmysl a služby. Odběratelé tepla zabezpečují poměrně
velký celoroční odběr tepelné energie včetně letního období, při vysoké stabilitě tohoto odběru.
Tato skutečnost umožnila vybudovat a provozovat kogenerační zdroj s celoročním využitím.
K příznivým výchozím podmínkám dále přispěly technické a dispoziční možnosti přestavby
původní výtopny na teplárnu. Kogenerační systém je tvořen dvěma jednotkami. Dvě jednotky jsou
voleny jednak pro lepší přizpůsobení se výrobě tepla v letních měsících při nízkých odběrech
tepla v noci, jednak pro spolehlivější provoz zařízení s ohledem na dodávky elektrického energie.
Princip činnosti kogeneračních jednotek na bázi spalovacích motorů spočívá v pohonu
spalovacích motorgenerátorů, pohánějících generátory na výrobu elektrické energie. Tepelná
energie, odebíraná z chladicího systému motorů a ze spalin, je dále využita ve výměnících a ve
speciálním spalinovém kotli k výrobě teplé vody jako topného media, využívaného v rozvodných
zařízeních soustavy zásobování tepelnou energií.
Parametry kogeneračních jednotek:
Jmenovitý elektrický výkon

2 x 4,485 MWe

Jmenovitý tepelný výkon

2 x 4,750 MWt

Účinnost celková

85,09%

Účinnost elektrická

41,32%

Účinnost tepelná

43,76%

Společnost zajišťuje dodávky elektřiny v sedmi lokálních distribučních soustavách 2x
Jasenice, 2x Jiráskova, Ohrada, Jablůnka a Bobrky.
Použité palivo k výrobě
Hlavním palivem k výrobě tepla ve Vsetíně je zemní plyn, který společnost využívá i pro
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárně Jiráskova. V průmyslovém areálu Jasenice je
teplo vyráběno spalováním hnědého uhlí v parních kotlech.
Historie společnosti
Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem
národního majetku ČR. Od března 2000 je členem skupiny MVV Energie CZ, kdy se majoritním
akcionářem stala společnost MVV Energie CZ a.s. Postupným získáváním akcií od minoritních
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akcionářů zvyšovala společnost MVV Energie CZ a.s. svůj obchodní podíl ve společnosti, až se
dne 18. srpna 2012 stala jejím jediným akcionářem.
Investice a akce v roce 2016-2017
V hospodářském roce 2016–2017 realizovala společnost několik investičních akcí, a to
zejména v oblasti rozvodných tepelných zařízení. Hlavním přínosem je zvýšení komfortu dodávky
tepla do jednotlivých domů. Společnost zrekonstruovala otopné soustavy v lokalitě Luh I a část
páteřního horkovodu DN 400 Jiráskova. V lokalitě Jasenice započala ekologizaci kotelny
v objektu č. 35 za účelem plnění zpřísněných emisních limitů koncentrace SO 2 od 20. prosince
2018. V úseku výroby a prodeje elektřiny společnost rozšířila trafostanici v Jablůnce, což
v budoucnu umožní další navýšení distribuce elektřiny v této lokalitě.
V současnosti je dokončována realizována kogenerace
s předpokládaným zahájením zkušebního provozu v květnu 2019.

ve

výtopně

Ohrada

Společnost pořádala v květnu 2017 den otevřených dveří. V průběhu dne navštívilo areál
teplárny Jiráskova bezmála 450 velkých i malých návštěvníků. V prosinci proběhla soutěž
o „Největší komín", které se zúčastnilo 250 dětí z vybraných mateřských škol. V září pořádalo
město Vsetín s Domem kultury a Alcedem, střediskem volného času Vsetín, již 19. ročník
Valašského záření, kde společnost Zásobování teplem Vsetín zajistila zábavu pro děti.
Také v tomto roce společnost spolupracovala na řadě sportovních, kulturních a sociálních
projektů, například s HC Robe Vsetín, Spolkem dobrovolných hasičů Vsetín a 155. horolezeckým
oddílem Vsetín.
Obdobný Den otevřených dveří v teplárně na Jiráskově ulici byl 9. 5. 2018.
provozovny
Zásobování
teplem
Vsetín a.s.

plynová
kotelna
Jasenice
Teplárna
Jiráskova
uhelná kotelna
Jasenice
Výtopna
Ohrada

umístění

souřadnice

příkon
MW/palivo

pozn.
mimo
provoz

N
49°20´44.394"

E
18°2´55.795"

25,2 ZP

Jiráskova
1326
Jasenice

49°20´39.532"

17°58´56.547"

80,1 ZP

49°21´48.444"

18°3´4.248"

21,1 HÚ

Jasenická
643

49°19´57.743"

18°0´27.919"

19,0 ZP

Jasenice

Výtopna Ohrada tvoří jednu ze dvou propojených soustav zásobování teplem a energiemi
pro město Vsetín. Výtopna slouží jako špičkový zdroj pro přechodná období a mimo topnou
sezonu. Původní výtopna byla realizována začátkem 70-tých let minulého století, palivo topný
olej - od té doby prošla řadou inovací.

Popis procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení záměru bylo zpracováno Střediskem odpadů Mníšek s.r.o. a zveřejněno na
informačním portálu EIA dne 8. 10. 2018. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán Krajským úřadem
Zlínského kraje 22. listopadu 2018, č. j. KUZL69140/2018 s tím, že záměr „Zařízení pro
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energetické využívání odpadu – ZEVO Vsetín“ může mít významné vlivy na životní prostředí a
podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle citovaného zákona (100/2001 Sb.).
Na základě došlých vyjádření je v dokumentaci nutné rozpracovat zejména následující:
 Část B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru, zejména v intencích
došlých připomínek.
 Část B.II. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a ostatní přírodní zdroje,
především s ohledem na došlé připomínky.
 Část B.III.1. Znečištění ovzduší a odpady, s ohledem na došlé připomínky.
 Část D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů.
Především je nezbytné lépe vyhodnotit vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na
ovzduší a klima, vlivy na hlukovou situaci a vlivy na hmotný majetek, a to v intencích
došlých připomínek.
 Část D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí
při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích. Rozpracování kapitoly zejména s ohledem na
došlé připomínky.
 Část D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II. a reakcí na ně. Rozpracování kapitoly zejména s ohledem na
došlé připomínky. Mimo jiné odůvodnit, proč nejsou navržena kompenzační opatření.
 Část D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích. Rozpracování kapitoly zejména s ohledem na došlé připomínky.
 Aktualizovat dokumentaci o dostupné statistické údaje o produkci odpadu města Vsetín
a ORP Vsetín za rok 2017. Uvést výčet stávajících zařízení, které nakládají se
směsným komunálním odpadem vyprodukovaným v ORP Vsetín a jakým způsobem s
ním nakládají a následně tyto údaje porovnat se situací, která by nastala po realizaci
záměru.
 Doplnit popis vodohospodářského zabezpečení místa, kde bude uložen nebezpečný
odpad -"jiný nevhodný odpad", který bude dle předložené zprávy uložen v
kontejnerech. Dále doplnit bližší popis jímky na dešťové vody - zejména objem, popis
technologie, která zabezpečí hlídání hladiny akumulované vody v jímce proti
přeplnění.
 Doplnit informace o složení, které se předpokládá u odpadů zbývajících po spálení
odpadu či po čištění spalin.
 Doplnit chybějící citace zdrojů.
K dokumentaci bude připojeno:
 Hluková studie hodnotící hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku z provozu záměru
se zohledněním stávajících zdrojů hluku i nově navrhovaných zdrojů hluku v areálu
Výtopny Ohrada (kogenerační jednotka, která není součástí záměru) na chráněný
venkovní prostor staveb okolní obytné zástavby. Hodnocení změny hlukové dopravní
zátěže v důsledku dopravní obslužnosti záměru v okolí přístupových tras.
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 Hodnocení zdravotních rizik záměru plynoucích ze znečištění ovzduší, včetně možné
pachové a hlukové zátěže, zpracované osobou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení je uvedeno v příloze 8 dokumentace.
Hluková studie a hodnocení zdravotních rizik zpracované oprávněnou osobou jsou
uvedeny v přílohách dokumentace.
Předkládaná dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona
100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana
Lundáková a další.
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Údaje o oznamovateli

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Zásobování teplem Vsetín a.s.
2. IČ
45192588
3. Sídlo (bydliště)
Jiráskova 1326,
755 01 Vsetín
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Michal Chmela, předseda představenstva
Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

tel.: 571 815 240, mobil: 724 650 860, e-mail: michal.chmela@mvv.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín
Zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
56 - Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu (2500 t/rok) - Kategorie II (vyžadující zjišťovací řízení).
Ve smyslu § 22 písm. a) zajišťuje posuzování orgán kraje (KÚ Zlínského kraje).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita energetického využití odpadu: 12 000 t/rok, převážně směsného komunálního
odpadu (20 03 01) a dalších odpadů typu „O“ (např. 20 03 07 - Objemný odpad).
parametr
roční fond pracovní doby
roční kapacita

výhřevnost odpadu

tepelný výkon

hodnota
333 dní, 8 000 hodin
minimální: 60 % nominálního, tzn. 900 kg/hod
nominální: 12 kt, tzn. 1 500 kg/hod
maximální: 15 % navýšení, tzn. 1 725 kg/hod
minimální: 8 MJ/kg
nominální: 9,5 MJ/kg
maximální: 15 MJ/kg
minimální: 60 % nominálního, tzn. 2,4 MW
nominální: 4,0 MW
přetížení: 110 % nominálního, tzn. 4,4 MW

Pozn.

20 % z chodu
75 % z chodu
10 % z chodu

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Zlínský
Obec: Vsetín
Katastrální území: Vsetín
Umístění záměru je zřejmé z následující situace a situace v příloze 1 a 2 dokumentace.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Navrhované zařízení ZEVO Vsetín, v provozovně Zásobování teplem Vsetín a.s. –
Výtopna Ohrada je primárně určeno k energetickému využití komunálních odpadů zejména SKO
a ke snížení závislosti výroby tepla a elektrické energie na fosilních palivech.
V rámci procesu dle zákona 100/2001 Sb. byly v okolí předkládaného záměru posuzovány
v posledním období dle informačního systému cenia:
kód

ZLK792
ZLK773

příslušný
úřad
Rekonstrukce žst. Vsetín
Správa železniční KÚ
dopravní cesty, s.o., Zlínského
Rozšíření činnosti ve stávajícím PROMET CZECH kraje
zařízení pro nakládání s odpady s.r.o.
firmy PROMET CZECH s.r.o. o
výrobu ferosíry a úpravu odpadu s
obsahem molybdenu - přemístění
technologie ze Skuhrova do Vsetína
I/69 Vsetín, rampa Mostecká
Ředitelství silnic a
dálnic ČR
Snížení emisí z kotelny obj. 35 Zásobování teplem
Vsetín - Jasenice
Vsetín a.s.
Bike aréna Vsetín 3_2
Sdružení Valašsko
- Horní Vsacko,
Bike aréna Vsetín 3

ZLK736
ZLK698

BIKE ARÉNA VSETÍN 2
Čerpací stanice PHM UOP Vsetín

ZLK857
ZLK854

ZLK849
ZLK799

název

oznamovatel

Krajské ředitelství
policie Zlínského
kraje
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výsledek
procesu EIA
Nepodléhá
dalšímu
posuzování

Bude
dále
posuzován
podle zákona
Nepodléhá
dalšímu
posuzování

Část B

Údaje o záměru

kód

název

oznamovatel

podlimitní záměry
ZLK1215P Ekologizace
kotelny
obj.
35
Jasenice, Vsetín
ZLK1043P Rozšíření ČS PHM o plnící stanici
CNG – Vsetín-Bobrky
ZLK1040P Rekonstrukce a přístavba haly č. 7
firmy Trimill ve Vsetíně
ZLK1013P SKLADOVÁ HALA A ZPEVNĚNÁ
PLOCHA na parc. č. 4568/1, 4568/2
a 4567/2 k.ú. Vsetín
Aditiva paliva v kotelně obj. 35
ZLK968P
Vsetín - Jasenice

příslušný
úřad

výsledek
procesu EIA

Zásobování teplem KÚ
Nepodléhá
Vsetín a.s.
Zlínského zjišťovacímu
řízení
KIPS Ostrava, s. r. kraje
o.
S-projekt plus a.s.
Ing. Jiří Křen

Zásobování teplem
Vsetín a.s.

Uvedené záměry nejsou v rozporu nebo v konfliktu s posuzovaným záměrem ZEVO
Vsetín.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Primární motivací záměru je odklonění odpadu produkovaného městem Vsetín a okolními
obcemi od skládkování v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Sekundární
motivací je snížení závislosti teplárny na dodávkách fosilních paliv. Uvažováno je především s
produkcí tepelné energie ve formě horké vody. Generování elektrické energie je uvažováno pouze
jako doplňkové pomocí jednoduché točivé redukce.
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016–2025; Obecně závazná vyhláška
Zlínského kraje č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016 (výtah):
Číslo opatření
3.3.1.1.C
3.3.1.1.D

Číslo opatření
3.4.1.B
3.4.1.F

Opatření
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění
energetického využití odpadů (zejména SKO), které nelze využít materiálově.
Přijmout opatření k zajištění významného omezení skládkování směsného
komunálního odpadu.
Zásady a opatření
Podporovat modernizaci stávajících a výstavbu nových zařízení v souladu s
hierarchií pro nakládání s odpady a nejlepšími dostupnými technikami.
Doplnit síť zařízení o zařízení k energetickému využití výhradně materiálově
nevyužitelných odpadů.

Hlavní cíle:
Poř. č.

Číslo cíle

8.

3.3.1.1.I

Definice cíle
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.
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Poř. č.

Číslo cíle

9.

3.3.3.I

43.

3.4.1.I

Definice cíle
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky.
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území Zlínského kraje.

Z uvedeného je zřejmé, že posuzovaný záměr není v rozporu s Plánem odpadového
hospodářství Zlínského kraje.
Produkce komunálních odpadů ve Zlínském kraji (v t/rok):
sousední ORP
rok

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
prům
ěr

ORP
Vsetín

Zlínský kraj

produkce

skládkování

259 910,4
261 837,5
254 454,0
254 113,6
268 866,6
264 325,5
278 980,2
265 960,3

147 209,9
141 953,9
136 563,2
133 251,9
123 226,9
121 290,0
120 941,4
121 850,5

energetické
využití
1 017,6
1 336,9
818,8
1 065,6
681,2
463,8
617,2
496,6

262 935,4

132 062,5

645,3

% z celkové produkce
100
50,23
0,25

Valašské
Meziříčí

Rožnov
pod
Radhoště
m

Vizovice

Valašské
Klobouky

produkce
20 173,2
17 373,8
19 661,4
19 331,9
19 485,7
20 179,4
24 547,2
21 461

15 503
16 287
15 153
15 338
15 301
15 777
17 068
16 555

13 009
12 367
13 265
12 025
12 131
11 564
12 881
13 306

5 056
4 863
4 796
5 530
5 531
6 398
7 483
7 665

5 700
5 832
5 468
5 791
5 488
5 736
6 047
6 244

20 276,7 15 884,9

12 568,5

5 915,3

5 788,3

7,71

% z produkce kraje
6,04
4,78
2,25

2,20

Z tabulky vyplývá dostatečná dostupnost komunálních odpadů v působnosti ORP Vsetín
pro záměr ZEVO Vsetín, příp. sousedních ORP a to i s ohledem na budoucí jiné nakládání
s komunálním odpadem (zvýšení recyklace složek komunálního odpadu). Směsný komunální
odpad a nevyužitelná část objemného odpadu je odvážena z území ORP Vsetín na skládky. Z
důvodu dostupnosti se pak jedná i o skládky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Veškeré
skládky nejen na území ORP Vsetín, ale i na území ORP Valašské Meziříčí a Rožnov pod
Radhoštěm již byly uzavřeny, poslední z nich byla skládka Hrachovec ve Valašském Meziříčí
v roce 2005.
Město Vsetín provozuje systém překládání směsného komunálního odpadu s odvozem na
skládky mimo území bývalého okresu Vsetín již od roku 1997. Současně je nutno konstatovat, že
na území města Vsetína má třídění komunálních odpadů dlouhou tradici, první kompletní třídící
linka komunálních odpadů na papír, plast, sklo bílé a barevné a kovy, zde byla v provozu již v
roce 1991. Město Vsetín, jakožto největší původce směsného komunálního odpadu na území ORP
se již 7 let pohybuje se 140 kg produkovaného směsného komunálního odpadu na obyvatele za
rok hluboko pod průměrem ČR. Nicméně, jak je uvedeno výše, jsou tyto, v současnosti
materiálově nevyužitelné odpady, odstraňovány převážně skládkováním, a to i z důvodu
chybějícího zařízení k energetickému využití odpadů v území.
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Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele se ve Zlínském kraji dlouhodobě
navyšuje, od roku 2009 vzrostla ve srovnání s rokem 2017 o 16,3 % na celkových 484,3 kg.
obyv.-1. I přes tento nárůst se však jedná o nejnižší hodnotu v rámci ČR. Celková produkce
směsného komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009–2017 snížila o 10,0 % na hodnotu
220,8 kg.obyv.-1.
Ve Zlínském kraji se vyskytuji jen skládky odpadů komunálních, na kterých je možné
skládkovat odpady ostatní, komunální a za velmi přísných podmínek odpady azbestu a sádry.
Takových skládek je provozováno pouze 8. V blízké době budou ještě 2 z nich zavřeny, protože
dojde k jejich zaplnění (Březová, Slavičín). Zbývající skládky mají perspektivu min. do roku 2024
- postupně bude docházet skládkový prostor pro další odpad.
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Z Plánu odpadového hospodářství MĚSTA VSETÍN pro roky 2016 – 2026:
Město Vsetín v roce 2007 za přispění zdrojů Evropské unie a Státního fondu životního
prostředí ČR vybudovalo Logistické centrum odpadů v průmyslové zóně Bobrky. Od roku 2008
na základě nájemního vztahu toto centrum provozuje městem vlastněná společnost Technické
služby Vsetín, s.r.o. V areálu je umístěno překladiště směsného komunálního odpadu, třídící linka
na papír a plasty, venkovní sklady ostatních odpadů, drtič biologicky rozložitelných odpadů
(dřeva), sklad nebezpečných odpadů a sběrný dvůr. Všechna zařízení využívají společnou váhu
umístěnou ve vjezdu do areálu. Areál slouží nejen pro město, ale i pro okolní obce a smluvní
partnery společnosti.
V roce 2011 byl otevřen druhý sběrný dvůr ve městě u nákupního centra Kaufland. Tento
sběrný dvůr není zařízením k nakládání s odpady, ve smyslu platné legislativy o odpadech a je k
dispozici pouze občanům města Vsetín. Provoz tohoto dvora zajišťují Technické služby města
Vsetína, p.o. Tato společnost také provozuje kompostárnu vybudovanou v lokalitě Poschlá.
Kompostárna je vybavena čtyřmi aerobními fermentory pro zpracování biologicky rozložitelných
odpadů, zpevněnými plochami pro dozrávání výstupů a shromažďování vstupních materiálů.
Kompostárna pracuje v režimu komunitní kompostárny, proto nemůže přijímat BRO v režimu
odpadů a zpracovává pouze posečenou trávu, větve a listí původem z veřejných prostranství města
nebo na pozemcích občanů města.
Hlavními partnery Města v oblasti nakládání s odpady jsou společnosti Technické služby
Vsetín, s.r.o. a Technické služby města Vsetína, p.o. Technické služby Vsetín, s.r.o. zajišťují pro
město zejména pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, tříděných odpadů, přistavování
velkoobjemových kontejnerů a úklidy černých skládek dle požadavků.
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Technické služby města Vsetína, p.o. zajišťují mimo jiné úklid veřejných prostranství,
úklidy černých skládek a vývoz odpadkových košů z veřejných ploch
Město Vsetín má zaveden systém třídění využitelných složek komunálního odpadu.
Konkrétně třídí složky: papír, plasty, nápojový karton, sklo, kovy, textil, dále pak objemný odpad,
nebezpečné složky komunálního odpadu, biologicky rozložitelný odpad a elektroodpad.
Směsný komunální odpad je ve městě shromažďován do nádob o objemech 110,120, 240
a 1100 litrů. Vývoz zajišťují Technické služby Vsetín, s.r.o. v pravidelných frekvencích. Svozy
jsou prováděny dvakrát týdně, jednou týdně a jednou za dva týdny.
Pro sběr drobného směsného komunálního odpadu na veřejných prostranstvích slouží
odpadkové koše, které obsluhují Technické služby města Vsetína, p.o.
Největším problémem města Vsetín, a možno konstatovat, že i okolních obcí, které
povinnost zpracovat POH podle platné legislativy nemají, je nakládání s komunálními odpady. Za
komunální odpady byly pro účely POH města uvažovány všechny odpady skupiny 20 v Katalogu
odpadů a dále odpady podskupiny 15 01 a to v souladu s POH ZK. Za největší problém pak je
nutné považovat nakládání se směsným komunálním odpadem a zbytkovými objemnými odpady.
Jak je výše popsáno ORP Vsetín disponuje zařízeními, s v současnosti uspokojivou kapacitou
která umožní efektivně třídit a zajistit přípravu vysbíraných odpadů k následnému materiálovému
využití. Nedisponuje již však zařízením pro koncové využití zbytkových materiálově
nevyužitelných odpadů. Tyto jsou odstraňovány nejméně přijatelným způsobem, skládkováním, a
to ve značné vzdálenosti od místa vzniku. Dochází tak mimo nevratné ztráty energie uložené
v těchto odpadech (podle výhřevnosti SKO udávané mezi 7 až 15 MJ/kg odpadu v roce 2016, tak
ztráta z SKO z ORP Vsetín činila mezi 22045 a 47239 MWh), i ke zvyšování zátěže území
emisemi z dopravy odpadů realizované na větší vzdálenosti více než 50 km. Z tohoto důvodu je
nutné hledat východisko z tohoto dlouhodobě neudržitelného stavu.
Návrhy k řešení – mimo jiné:
Hledat řešení dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem – zajistit jeho
energetické využití, nejlépe ve spolupráci s okolními obcemi, popř. iniciovat jednání o tomto
problému v rámci svazku obcí – v současnosti je možné využít pouze dopravně vzdálenou
spalovnu společnosti SAKO Brno.
Cíl v oblasti směsného komunálního odpadu (mimo jiné):
Číslo cíle
3.3.1.1.I

Cíl
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky
využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.

Jiné, než energetické využití převážně komunálních odpadů, nebylo oznamovatelem
uvažováno i s ohledem na základní předmět činnosti oznamovatele.
Z hlediska technické schůdnosti záměru byla zpracována studie proveditelnosti (EVECO
Brno s.r.o.) na jejímž základě byl zpracován návrh konečného technického řešení.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Problematika energetického využívání odpadů
Nejstarší systémové spalování komunálního odpadu v Evropě se datuje do roku 1870 v
Londýně (v časti Paddington), po něm do Bruselu v roce 1892 (dvojlinkové zařízeni). První velké
spalovny vznikly v letech 1876 až 1877 v Leedsu, Manchesteru a Birminghamu. V roce 1892 bylo
v Británii již 50 spalovacích zařízeni. Spalovna v Hamburku zahájila pravidelný provoz v roce
1896, měla 36 peci a byla první spalovnou městského odpadu na evropském kontinentu. Spaloval
se odpad nejprve bez jakéhokoliv čištění kouřových plynů a bez využití tepelné energie.
Základními úkoly těchto zařízeni bylo zneškodněni choroboplodných zárodků v odpadech a
snížení objemu (množství) odpadu.
V Čechách byla první spalovna odpadů postavena v Brně v roce 1905 (spolu výroba
elektrické energie, provozována do roku 1941). V Praze byla postavena spalovna ve Vysočanech
v roce 1933 (kapacita 2 000 t/rok), patřila v té době mezi nejmodernější v Evropě. Spalovala
odpady do roku 1958, získané teplo bylo využito pro vytápění, po ukončení spalování odpadů
sloužila jako teplárna. Zbořena byla na počátku 21. století.
V Evropě (a tedy i v ČR) existuje řada zákonů, které nařizují, jak má odpadové
hospodářství vypadat, třídí se využitelné složky odpadů a v provozu je kolem 400 zařízení na
energetické využívání komunálního odpadu. Jsou to právě zařízení pro energetické využití odpadů
(ZEVO), které nahradily spalovny. Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, v
ZEVO dochází jejich termickým využitím k výrobě tepelné a elektrické energie. Na pomyslném
žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, je tedy jejich energetické využití
prostřednictvím ZEVO nadřazené pouhému odstranění, ať již spálením nebo uložením na skládku.
Rozdíl v názvech „ZEVO“ a „spalovna“ vyplývá i ze zákona o odpadech.
Mimo spaloven nebezpečného odpadu jsou v současnosti v provozu zařízení na
energetické využívání odpadu (převážně komunálního) - ZEVO v ČR:
SAKO Brno a.s. - provoz od roku 1989 - kapacita 248 000 t/rok

ZEVO Malešice - provoz od roku 1998 - kapacita 330 000 t/rok
Termizo a.s. (Liberec) - provoz od roku 2000 - kapacita 96 000 t/rok
ZEVO Chotíkov - provoz od roku 2016 - kapacita 95 000 t/rok
Jedná se o projektovou kapacitu, která byla stanovena na základě určité výhřevnosti
odpadu. Protože se výhřevnost odpadů mění, může ve specifických případech roční množství
spáleného odpadu tuto kapacitu překročit.
V přípravě záměry:
Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany, United Energy, a.s., kapacita
150 000 t/rok - vydáno integrované povolení dle 76/2002 Sb. v platném znění.
ZEVO - Závod na energetické využití odpadu - Cheb, Terea a.s., kapacita 20 000 t/rok,
souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb. - podle současných informací je zájem za strany města
Cheb, jako spoluvlastníka společnosti Terea a.s., projekt odložit v souvislosti s předpokládaným
posunem zákazu skládkování komunálního odpadu.
Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník, kapacita
320 000 t/rok, souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.
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Ostatní záměry na území ČR jsou zatím ve fázi úvah nebo přípravy a nejsou známy jejich
parametry.
V roce 2024 v České
republice
dle
platné
legislativy by měl platit zákaz
skládkování
směsných
komunálních odpadů (SKO) a
recyklovatelných odpadů. V
souladu
s
evropskou
legislativou bude nakládání s
odpady rozděleno do stupnice
(tzv.
hierarchie)
podle
preferovaných
řešení.
Přirozenou součástí této
hierarchie je i energetické
využití odpadů – tedy výroba
elektřiny a tepla, podobně
jako třeba z uhlí či biomasy. Právě k tomu bude sloužit zařízení pro energetické využití odpadu
(ZEVO).
Energetické využití odpadů je nezastupitelnou součástí přechodu od tzv. lineárního
modelu hospodářství na oběhové.
Chceme-li v Evropě zajistit udržitelný růst, musíme se zdroji nakládat rozumnějším a
udržitelnějším způsobem. Je zřejmé, že lineární model fungování hospodářství, na který jsme byli
v minulosti zvyklí, již neodpovídá potřebám moderních společností v globalizovaném světě.
Nemůžeme nadále svou budoucnost stavět na modelu „vytěžím, vyrobím, vyhodím“. Mnohé
přírodní zdroje jsou omezené, takže musíme najít ekologický a ekonomicky udržitelný způsob
jejich využití. Je i v hospodářském zájmu podniků, aby co nejlépe využívaly své zdroje. Právě na
tyto aspekty je zaměřeno oběhové hospodářství.
Principem oběhového hospodářství je to, že se hodnota produktů a materiálů zachovává co
nejdéle. Minimalizuje se množství odpadu a využívání nových zdrojů. Když výrobek doslouží,
suroviny se z hospodářství nevyřadí, ale
znovu a znovu se používají k vytváření
nové hodnoty. Tímto způsobem lze v
Evropě
zajistit
pracovní
místa,
prosazovat
inovace
přinášející
konkurenční výhody a dosáhnout vysoké
úrovně ochrany člověka a životního
prostředí. Lidem lze díky tomu
nabídnout i trvanlivější a inovační
výrobky, které se promítnou do lepší
kvality života a ušetří finanční
prostředky.
Evropa v současnosti každoročně
přichází zhruba o 600 milionů tun
materiálů, které jsou obsaženy v odpadu
a daly by se recyklovat či znovu využít.
Jen
zhruba
40
%
odpadu
vyprodukovaného domácnostmi v EU se
recykluje, přičemž míra recyklace v
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některých oblastech dosahuje dokonce 80 % a v jiných je naopak nižší než 5 %. Přeměna odpadu
na surovinu je nezbytnou součástí účinnějšího využívání zdrojů a výraznějšího příklonu k
oběhovému hospodářství.
Proto Evropská Komise na konci roku 2015 zveřejnila tzv. balíček k oběhovému
hospodářství EU, ve kterém stanovila ambiciózní cíle pro schválení Radou EU:
 společný cíl do roku 2030 dosáhnout 65% míry recyklace komunálního odpadu;
 společný cíl do roku 2030 dosáhnout 75% míry recyklace obalových odpadů;
 závazný cíl, aby se do roku 2030 skládkovalo nejvýše 10 % veškerého odpadu.
Těchto náročných cílů nebude možno dosáhnout bez přispění energetického využití
odpadu. Nelze-li vzniku odpadu předejít nebo odpad recyklovat, je ve většině případů vhodnější
jej energeticky využít než skládkovat, a to jak z hlediska životního prostředí, tak po ekonomické
stránce. Využití energie z odpadů má své místo a vytváří synergie s politikou EU v oblasti
energetiky a klimatu.
Produkce komunálních odpadů (Český statistický úřad) v t:
2002
Produkce komunálních
odpadů celkem
z toho:
běžný svoz
svoz objemného odpadu
odpady z komunálních služeb
odděleně sbírané složky
z toho:
papír
sklo
plasty
kovy
z toho:
biologicky rozložitelný odpad

2013

2014

2015

2016

2017

2 845 077 3 228 232 3 260 581 3 337 336 3 579 614 3 642 958
2 121 953 2 139 595 2 092 967 2 069 760 2 094 329 2 071 155
290 186
317 161
307 515
308 607
348 138
365 487
266 482
52 034
63 540
60 919
58 059
56 246
166 456
448 428
467 390
484 710
518 797
558 382
-

145 012
114 062
105 235
37 461

-

147 099
114 200
109 147
44 269

155 669
120 327
118 196
29 857

161 899
126 731
127 904
27 057

169 045
132 506
138 752
32 923

1 518 784 1 563 791 1 647 194 1 817 338 1 868 060

Nakládání s komunálními odpady (Český statistický úřad):

Skládkování
Využití jako paliva nebo
jiným způsobem k
výrobě energie
Spalování bez
energetického využití
Recyklace
Kompostování
celkem

2006

2012

2013

2014
2015
2016
2017
t
2 043 289 1 827 868 1 815 103 1 826 974 1 755 438 1 789 366 1 765 363
390 620

651 563

628 413

600 147

585 784

584 159

629 760

1 607

2 834

2 696

4 008

4 012

3 865

4 578

200 603 665 279 685 920 736 022 850 907 957 598 981 934
23 104
85 099
96 101
93 429
141 194 244 626 261 323
2 659 223 3 232 643 3 228 233 3 260 580 3 337 335 3 579 614 3 642 958
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Skládkování
Využití jako paliva nebo
jiným způsobem k
výrobě energie
Spalování bez
energetického využití
Recyklace
Kompostování

2006

2012

2013

2015

2016

2017

56,2

2014
%
56,0

76,8

56,5

52,6

50,0

48,5

14,7

20,2

19,5

18,4

17,6

16,3

17,3

0,06

0,09

0,08

0,12

0,12

0,11

0,1

7,5
0,9

20,6
2,6

21,2
3,0

22,6
2,9

25,5
4,2

26,8
6,8

27,0
7,2

Aktuální problematika nakládání s komunálními odpady v ČR:
V Česku bylo v roce 2017 zrecyklováno 27 % a energeticky využito 17,3 %. Česko je tak
pod průměrem Evropské unie (recyklace 45,3 %, energetické využití 38 %). Naopak z hlediska
skládkování (48,5 %) je vysoko nad evropskou úrovní (36 %).
Dosavadní legislativní rámec neobsahuje příslušné nástroje pro větší podíl třídění
komunálních odpadů, včetně nakládání s vytříděnými produkty. Řada skládek komunálních
odpadů prošla procesem dle 100/2001 Sb. z hlediska možné aplikace MBÚ. Mechanicko
biologická úprava (MBÚ) je určena především na zpracování komunálního odpadu a podobných
odpadů, které nejsou vhodné pro kompostování či anaerobní digesci, za účelem stabilizace a
snížení objemu odpadu. K realizaci podle dostupných informací dosud v ČR nedošlo z různých
důvodů (odbytelnost lehkého (energeticky využitelného) podílu; nevhodné složení těžkého podílu
pro následné kompostování apod.).
Navíc aplikaci úprav komunálního odpadu brání ve značné míře i ekonomické prostředí zařízení bude logicky provozováno jen za předpokladu ekonomické únosnosti nákladů versus
příjmy z odbytelnosti získaných produktů.
Ekonomické překážky by do značné míry měl odstranit nový zákon o odpadech.
Nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování
využitelného odpadu. Podle nové legislativy by měl v roce 2030 poplatek dosáhnout 1850 korun
za tunu – to je víc než trojnásobek současné částky. Podle ministerstva životního prostředí je
cílem připravované legislativy do roku 2035 ukládat na skládky pouze 10 procent z celkové
produkce komunálního odpadu a omezit tak počet skládek v Česku.
Evropská směrnice o odpadech chce dosáhnout 55 procentní recyklace komunálního
odpadu v roce 2025, 60 procent o pět let později a 65 procent v roce 2035. Státům například
ukládá povinně třídit i bioodpad, a to nejpozději od roku 2024.
Nová tuzemská legislativa počítá s tím, že by v roce 2035 bylo možné skládkování pouze
deseti procent komunálního odpadu, energeticky využívat pak bude možné maximálně 25 procent.
Zákon dále ukládá obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které budou
v roce 2025 činit 60 procent, o deset let později 70 procent.
V souvislosti s tím se mění i poplatek za ukládání využitelného odpadu na skládky. Od
roku 2009 byla platba za ukládání komunálního odpadu na skládky neměnná a činila 500 korun za
tunu. Podle nové legislativy má v roce 2021 činit 800 korun, v roce 2025 už by to bylo 1500 a o
pět let později 1850 korun. Stát současnou nízkou a neměnnou sazbou zvýhodňuje skládkování
oproti jiným způsobům nakládání s odpady.
Poplatek za zbytkový odpad by se měl do roku 2025 držet na 500 korunách, posléze se
navýší do roku 2030 na 800 korun. Ministerstvo životního prostředí se domnívá, že bez represe v
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podobě zvyšování poplatků by cíle v podobě omezení odpadů mířících na skládky dosáhnout
nešlo.
Tyto zásadní změny (nový zákon o odpadech) můžeme očekávat nejdříve k lednu 2021.
Samostatnou problematiku přitom tvoří odpovídající kapacity na zpracování vytříděných
složek komunálního odpadu a přepracování na konečné produkty.
Přesto, že zákaz skládkování komunálních odpadů od roku 2024 stávající legislativou
bude novým zákonem o odpadech posunut na úroveň roku 2035 - zvyšování poplatku za
skládkování povede v každém případě k postupnému odklonu od skládkování ve prospěch jiných
způsobů nakládání, včetně energetického využití.
Technické a technologické řešení
Záměr ZEVO Vsetín se týká provozovny Zásobování teplem Vsetín a.s. – výtopna Ohrada
(Vsetín, Jasenická 643).
Stávající činnost v předmětné provozovně je zjednodušeně znázorněna na následujícím
schématu.
Výtopna Ohrada:
zemní plyn

horkovodní
kotel K2

spaliny

komín

odluh

odpadní
voda

horkovodní
kotel K4
voda

horkovodní
kotel K5

dodávky tepla

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín dodávku
tepelné energie v rámci dvou soustav zásobování tepelnou energií (ZTE), a to soustavy ZTE
město a soustavy ZTE průmyslový areál Jasenice. Hlavním zdrojem v soustavě ZTE město je
teplárna Jiráskova s instalovaným příkonem 80,1 MW (zemní plyn), v níž je vedle tepla vyráběna
i elektrická energie, a to tzv. kogeneračním způsobem a dále výtopna Ohrada s instalovaným
příkonem 19,0 MW (zemní plyn) jakožto vedlejší zdroj tepla, a to především v přechodových
obdobích roku.
V budoucím stavu zůstává prioritou teplárny Jiráskova a výtopny Ohrada zajišťovat
potřebné dodávky tepla, včetně přechodových období roku.
ZEVO Vsetín ve výtopně Ohrada bude fungovat jako základní zdroj tepla v „ZTE město“
se stabilním výkonem cca 3 MW (tzn. veškeré teplo produkované v ZEVO bude udáváno do sítě
ZTE v průběhu celého roku). Zbytek spotřeby tepla bude kryt vůči aktuálně potřebnému tepelného
výkonu a také dle aktuálních spotřeb elektrické energie v lokální distribuční síti kogeneračními
jednotkami ve výtopně Ohrada nebo Jiráskova. Obecně lze říci, že vzhledem k nominálně vyšším
tepelným výkonům instalovaných zdrojů tepla bude přes hlavní topnou sezonu více v činnosti
výtopna Jiráskova a v přechodném období výtopna Na Ohradě.
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Na základě obvyklých ročních spotřeb tepla v síti „ZTE město“, lze konstatovat, že ZEVO
Vsetín bude krýt tuto spotřebu tepla z cca 25 %.
Výtopna Ohrada
parní kotle
ZEVO Vsetín

příkon MW
19
4,0

kogenerace

3x2,3

palivo
zemní plyn
odpady - převážně směsný komunální odpad o průměrné
výhřevnosti 9,5 MJ/kg
zemní plyn

V budoucím stavu se v provozovně výtopna Ohrada předpokládá tedy mimo realizace
ZEVO Vsetín i provoz kogenerace na bázi zemního plynu s produkcí elektrické energie a tepla.
Tento záměr je v realizaci a budoucí stav provozovny Výtopna Ohrada jej proto zahrnuje:
zemní plyn

horkovodní
kotel K2

spaliny

komín

horkovodní
kotel K4
voda

horkovodní
kotel K5

odluh

dodávky tepla

ZEVO Vsetín:
odpady

čištění
spalin

spalování

odpady
zemní plyn

parní kotel

odluh

výroba el.
energie

voda

Kogenerační jednotka(y)
zemní plyn

kogenerace
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Zjednodušené schéma záměru ZEVO Vsetín je uvedeno na následujícím obrázku –
podrobnější schéma je uvedeno v příloze 3 dokumentace:
příjmový
bunkr

odpady

drcení

odsávání
odpad

Fe produkt

homogeniza
ce
spalovací
vzduch

spalovací
komora
zemní plyn
dohořívací
komora

močovina

škvára

mag.
separátor

voda

odpad
popílek

parní kotel
dodávky
tepla

odluh
pára

výroba el.
energie

odpadní voda

spaliny
recirkulace spalin

bikarbonát
suchá
sorpce

katalytický
filtr

práškové aktivní uhlí a
přírodní zeolit

katalytický
reaktor

tkaninový
filtr
monitoring emisí

komín

Popis řešení
Příjem odpadu
SKO (směsný komunální odpad a obecně odpad) je do areálu jednotky přivážen pomocí
nákladních automobilů. Příjem SKO a výjezd vozidel z areálu je prováděn přes vrátnici a
váhovnu. Každý automobil je po příjezdu zvážen a je provedena vizuální kontrola složení odpadu.
Pro případ, že do areálu přijede více aut současně, je za branou uvažováno s prostorem pro stání
více nákladních automobilů.
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Skladovací prostory jsou navrženy tak, aby byly splněny technické požadavky na sklady
odpadů, požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí a byla umožněna snadná
a bezpečná manipulace s odpadem.
Pevné odpady jsou skladovány v zastřešeném bunkru s automatickými vraty, kam jsou
vysypány z nákladních automobilů.
Protože jednotka zpracovává SKO, je nutné jej z důvodů výhřevnosti i chemického složení
homogenizovat. Za tímto účelem je bunkr rozdělen na příjmovou a skladovací část a je vybaven
drtičem. Příjmová část odpadu je jako jediná část technologie pod úrovní terénu (-6 m), což
umožňuje snadnou vykládku odpadu bez nájezdové rampy. Samotná skladovací část má
půdorysné rozměry 10 x 20 m a výšku 9 m, které při uvažované sypné hmotnosti odpadu 300
kg/m3 představují zásobu 540 t odpadu postačující k vytvoření provozní zásoby na cca 15 dní.
Homogenizace odpadu je realizována přímo ve skladovací části bunkru pomocí jeřábu
s polypovým drapákem. Velké kusy jsou podrceny v drtiči odpadu, který je umístěn na obslužné
plošině při okraji příjmové části bunkru. Podrcený odpad vypadává z drtiče zpět do provozní části
bunkru. Drtič odpadu je plněn také polypovým drapákem.
Prostoru bunkru odpadu je odsáván. Tím je zabráněno úniku zápachu a prachových částic.
Ventilátorem odsávaná vzdušina je použita jako spalovací vzduch ve spalovacím procesu. Bunkr
odpadu je vybaven polostabilním hasicím zařízením a automatickou detekcí kouře a zplodin
hoření.
V případě krátkodobé odstávky zařízení je odsávaný vzduch z bunkru odpadu veden do
komína. V případě delší odstávky je odpad z bunkru vyvezen na smluvní skládku nebo jiné
zařízení k zneškodnění nebo využití odpadu.

Spalovací zařízení
Vlastní dávkování pevných odpadů do spalovacího zařízení probíhá drapákem přes
násypku, která je umístěna při okraji bunkru. Vodou chlazená násypka je svedena do skluzové
šachty uzavřené nožovým hradítkem a beranovým podavačem, které jsou také chlazené vodou. Po
otevření hradítka odpad gravitačně padá před beranový podavač a následně je dávka odpadu
vytlačena na spalovací rošt pece. Přehled o množství (hmotnosti) dávkovaných odpadů dávají
tenzometrické váhy na polypovém drapáku. Množství odpadu dávkovaného na rošt je řízeno
frekvencí posunů beranového podavače.
Spalovací zařízení se skládá ze spalovací komory, roštu, dohořívací komory a utilizačního
parního kotle. Horké spaliny vystupující z dohořívací komory o teplotě 850 až 1100 °C proudí do
parního kotle. Teplo odebrané spalinám v kotli je využito pro výrobu páry. Pára je použita pro
generování elektrické energie na protitlaké točivé redukci a je také využívána k technologickým
účelům v rámci ZEVO (ohřevy). Následně je použita pro ohřev vody.
Ve středotlakém vodotrubném parním kotli je generována přehřátá pára za současného
ochlazení spalin z 850 až 1100 °C na teplotu okolo 245 °C.
Konstrukce roštu zajišťuje vytvoření dostatečné zásoby odpadu, jeho dosušení, zapálení
od sálavého tepla a vyhoření v topeništi za vzniku spalin. Nadávkovaný hořící odpad je na roštu
posouván působením pohyblivých roštnic, které jsou opatřeny hydraulickým pohonem. Pod rošt je
přiváděn ve více regulovatelných zónách předehřátý spalovací vzduch a recirkulované spaliny.
Škvára padá do odpopelňovacího zařízení a je hrablovým vynašečem dopravována na pásový
dopravník, nad kterým je instalován magnetický separátor. Po vytřídění magnetických kovů padá
škvára do uzavřeného přepravního kontejneru.
Spalovací komora je opatřena vyzdívkou s šikmou klenbou a výkonovým hořákem
sloužícím pro najetí pece, tj. vyhřátí na požadovanou teplotu, a ke stabilizaci procesu hoření
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v peci např. při poklesu výhřevnosti odpadu. Za normálního provozu není nutné tento hořák
využívat. Pro zapalování hořáku je určen malý stabilizační hořák s jednou elektrodou, která slouží
zároveň jako elektroda zapalovací a hlídací. Zapalování plamene stabilizačního hořáku se provádí
elektrojiskrově, hlídání plamene stabilizačního hořáku je založeno na ionizačním principu. Hořák
je vybaven bezpečnostní automatikou umístěnou v rozvaděči v blízkosti vlastního hořáku. Tato
automatika zabezpečuje základní bezpečnostní funkce – kontrola těsnosti ventilů, hlídání
plamene. Vlastní výkonové řízení hořáku je prostřednictvím hlavního řídicího systému.
Dohořívací komora navazující na spalovací komoru je osazena výkonovým hořákem
zajištujícím dodržení legislativou požadované teploty 850 °C za posledním přívodem spalovacího
vzduchu. Při normálním provozu, respektive při běžné výhřevnosti odpadu není nutné tento hořák
využívat.
Spalovací zařízení je vybaveno dvěma systémy rozvodů vzduchu v plášti pro přívod
primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. Dále je vybaveno nástřikem roztoku močoviny
pro nekatalytickou selektivní redukci oxidů dusíku, jak je popsáno v kapitole popisující čištění
spalin.
Spalovací vzduch pro proces hoření odpadu a pro provoz příslušných hořáků je dodáván
radiálním ventilátorem. Množství spalovacího vzduchu je řízeno automaticky pomocí
frekvenčního měniče motoru ventilátoru a regulačními klapkami. Vzduch je nasáván z prostoru
bunkru odpadů a vzduchotechnickým potrubím rozveden k jednotlivým spotřebičům. Předehřev
spalovacího vzduchu realizován parou odbíranou za kotlem.
Dostatečný spalovací prostor a optimalizované přívody spalovacího vzduchu
a recirkulovaných spalin jsou primárním opatřením ke snížení emisí CO a NO x a TOC.
Na spalovací komoru přímo navazuje dohořívací komora a kotel. Tyto jinak často oddělené
aparáty tak jsou spojeny v jeden celek a tvoří jeden aparát.
Technické řešení kogenerace pomocí parního okruhu vychází z Rankinova oběhu vodní
páry. U jednotky je uvažováno s použitím protitlaké točivé redukce nebo náporové redukce.
Pára expandující v redukci pohání připojený elektrický generátor. Před redukcí je
realizován odběr páry pro předehřev spalovacího vzduchu. Výstupní pára ze sekce výroby
elektřiny následně předává své teplo topné vodě ve výměníkové stanici - kondenzátoru.
Alternativou může být přímé využití páry pro technologické účely. V případě, že jednotka není
provozována v kogenerečním režimu, je pára kondenzována na vzduchových chladičích.
Zkondenzovaná pára je vedena do napájecí nádrže a z ní zpět do kotle. Celý systém výroby páry
a elektrické energie tak tvoří uzavřený okruh.
Napájecí voda je termicky a chemicky upravovaná na kvalitu potřebnou pro výrobu páry
úpravnou vody. Chemická úprava vody sestává z automatického ionexového a katexového filtru,
potrubního sítového filtru a dávkovací stanice chemikálií. Termická úprava vody sestává
z napájecí nádrže, parního tlakového odplyňováku, redukční stanice páry a bloku předehřevu.
Upravená voda vstupuje do napájecí nádrže, kde dojde k jejímu ohřátí a odbourání
vzdušného kyslíku. Z napájecí nádrže pomocí zdvojených napájecích čerpadel je napájecí voda
o teplotě 105°C dopravována přes ekonomizér do kotle. Pára z bubnu kotle prochází přehřívákem
a je převedena do strojovny, kde je umístěna náporová kartáčová turbína a pro případ odstavení
turbosoustrojí je zde umístěna i redukční stanice.

Čištění spalin
Jednotka počítá s odstraňováním všech hlavních polutantů, u kterých je legislativou
stanoven emisní limit. Použitím selektivní katalytické redukce - SCR pro odstraňování NOx je
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jednotka připravena i do budoucna na plnění jejich očekávaných přísnějších emisních limitů.
Aparátová skladba souboru čištění spalin je uvedena na obrázku.
Spaliny mají na výstupu z kotle teplotu 245 °C. Ta zaručuje vhodné podmínky pro průběh
primárního stupně čištění spalin - suché sorpce spalin a selektivních katalytických redukcí
PCDD/F a NOx. Zbývající využitelné teplo obsažené ve spalinách je po jejich průchodu prvním
stupněm systému čištění spalin předáváno napájecí vodě v tepelném výměníku (tj. ekonomizéru)
zařazeným za prvním stupněm čistění spalin. Díky faktu, že spaliny jsou již zbaveny kyselých
složek a prachu, je možné vhodně konstrukčně uzpůsobit výměník za účelem dosažení vysoké
účinnosti přestupu tepla na straně spalin, např. ožebrováním trubek. V případě, že by byly použity
ožebrované trubky bez předchozího odprášení spalin, zanášení žeber a jejich zalepování
s následnými nezbytnými odstávkami celé jednotky k čištění výměníku by bylo prakticky
nevyhnutelné.
Zařazení tohoto výměníku nemá za účel pouze maximalizaci využití energie spalin, ale
také umožňuje dosažení vhodné teploty spalin pro optimální průběh druhého stupně čištění spalin,
kterým je injektáž směsi práškového aktivního uhlí a zeolitu do spalin za účelem odstranění
těžkých kovů s následnou druhou povrchovou filtrací za účelem odloučení sorbentu ze spalin.
V následujících podkapitolách budou stručně popsány jednotlivé metody, případně
způsoby jejich nasazení a aparáty souboru čištění spalin. Popisy jednotlivých technologií čištění
spalin jsou řazeny ve smyslu proudění spalin, tedy od spalovacího zařízení do komína. Podrobně
jsou veškeré metody popsané v literatuře.
Aparátová skladba souboru čištění spalin ZEVO je znázorněna na obrázku:

Aparátová skladba souboru čištění spalin
Redukce oxidů dusíku
V primárních produktech spalování se vyskytují oxidy dusíku převážně ve formě oxidu
dusnatého - NO (asi 90 až 95 % z celkového množství NOx) a pouze menší část oxidů dusíku je
přítomna je formě oxidu dusičitého - NO2. Množství vzniklých oxidů dusíku a jejich vzájemný
poměr závisí na řadě faktorů a na podmínkách spalování, viz obr.
Oxidy dusíku vznikají nejen reakcí přítomného dusíku s kyslíkem (termické NOx), ale
rovněž při oxidaci spalované hořlaviny reakcemi chemicky vázaného dusíku s kyslíkem nebo
kyslíkatými radikály (palivové NOx). Na velikost tvorby oxidů dusíku má výrazný vliv teplota
spalování v jádru hoření. Z tohoto hlediska není rozhodující průměrná teplota ve spalovacím
prostoru, ale rozhodující vliv má teplota přímo v plameni.
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Obr. Vliv teploty a přebytku spalovacího vzduchu na tvorbu oxidů dusíku,
Pro snížení koncentrací oxidů dusíku ve spalinách je primárně navrženo použití selektivní
nekatalytické redukce (SNCR) založené na vstřikování redukčního činidla do spalin v prostoru
spalovací komory kotle. K nástřiku jsou použity speciální velmi jemně rozprašující dýzy,
umístěné na nosných vstřikovacích kopích.
Účinkem redukčního činidla jsou NOX vzniklé během spalovacího procesu rozloženy na
elementární N2 a O2. V závislosti na použití redukčního činidla - buď na bázi močoviny, nebo
čpavku - probíhá redukce dle následujících stechiometrických rovnic:

NH 2CONH2  2NO  0,5O2  2N2  CO2  2H 2O

(1).

4 NH 3  4 NO  O2  4 N 2  6H 2O

(2).

V případě uvažované jednotky je redukční roztok tvořen 45 % roztokem technické
močoviny se surovou filtrovanou vodou, obohacenou speciálním koncentrátem. Tato přísada,
nesoucí obchodní název carbamin 5745 má multifunkční účinek. Mezi její hlavní úkoly patří:


Pomocí volných (OH)- radikálů prodloužit trvání vlastní denitrifikační reakce až do pásma
teplot v rozsahu 850 až 1 080°C a zabezpečit tak vyšší stupeň redukce NOx.



Snižovat povrchového napětí kapaliny (redukčního roztoku), která tak při vstřikování do
kotle bude vytvářet minimální kapénky (prakticky až na molekulární úrovni), čímž je
maximalizována reakční plocha mezi redukční kapalinou a spalinami.



Obsahuje přísady snižující možnost vzniku koroze teplosměnných ploch.

Použití redukčního prostředku s močovinou představuje z hlediska hygieny a bezpečnosti
práce vhodnější volbu než použití redukčního činidla na bázi čpavku.
Na následujícím obrázku je znázorněna provázanost tzv. čpavkového skluzu na účinnosti
odstranění NOx a teplotní hladině, při které je činidlo dávkováno do spalovacího prostoru.
Čpavkový skluz je nedílnou součástí metody SNCR v případě, kdy jsou požadovány vyšší
účinnosti.
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Obr. Čpavkový skluz a účinnost redukce NOx pro různé teplotní hladiny

Metoda SNCR má relativně dobrou účinnost redukce NOx okolo 60 % v případě, že
nástřik redukčního činidla je prováděn do teploty 1 000°C ve spalovacím prostoru. Nad touto
teplotou účinnost prudce klesá díky zpětné oxidaci močoviny nebo čpavku obsažených
v redukčním činidle na oxidy dusíku.
V případě, že SNCR je nasazena jako jediná metoda redukce NOx, je cílem maximalizace
účinnosti redukce při minimalizaci spotřeby redukčního prostředku a současné minimalizaci
čpavkového skluzu (viz bod „A“ obr.).
Sekundární metodou navrženou pro redukci oxidů dusíku je metoda selektivní katalytické
redukce (SCR). Jde o katalytický proces, kdy je jako redukční činidlo používán čpavek
nastříkávaný do proudu spalin. Čpavek je připravován bezprostředně před injektáží do proudu
spalin v malém termickém reaktoru, ve kterém je tepelně rozkládána močovina na čpavek. Ten ve
směsi s oxidy dusíku a přechodem přes katalyzátor zajišťuje redukci NOx dle následujících
stechiometrických rovnic:

4 NO  4 NH 3  O2  4 N 2  6H 2O (3),

NO  NO2  2 NH 3  2 N2  3H 2O (4),
2 NO2  4 NH 3  O2  3N2  6H 2O (5),
6 NO2  8NH 3  7 N2  12H 2O

(6).

Aby mohly výše uvedené reakce efektivně probíhat je zapotřebí, aby se teplota směsi NO x
a činidla (tzn. teplota spalin) na katalyzátoru pohybovala v rozsahu teplot 180 až 450°C. Obvyklé
operační rozmezí v praxi je 230 až 320°C. Při teplotách pod 250°C je k dosažení jinak obvyklé
vysoké účinnosti metody SCR okolo 90 % zapotřebí větší objem katalyzátoru. Protože SCR je
v případě uvažované jednotky nasazena jako sekundární metoda, není nižší účinnost na závadu.
Naopak, vzhledem ke způsobu aplikace SCR je jinak negativní čpavkový skluz pozitivně využit.
Na obrázku je znázorněno nasazení metody SNCR NOx a využití čpavkového skluzu v případě
nasazení SCR jako sekundární metody redukce NOx (bod „B“).
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Influence on the Temperature Window

"A" - optimal tem perature for SNCR (low ammonia slip)
"B" - optimal temperature for SNCR + SCR (high amm onia slip)

Optimální způsob nasazení SNCR NOx v případě použití SCR NOx jako sekundární metody
Suchá sorpce
Jednou z technologií odstraňování kyselých polutantů ze spalin je injektáž suchého
práškového sorbentu, tzv. DSI – Dry Sorbent Injection. Pro jednotku je uvažováno s použitím
technologie Neutrec® vyvinutou a ověřenou firmou Solvay předním světovým producentem
NaHCO3. Technologie Neutrec® je navržena jako první stupeň čištění spalin, přičemž kapacita a
technické provedení navrženého systému umožňuje jeho použití jako hlavního systému čištění
spalin pro běžné odpady s koncentrací do 1% hm. chlóru.
Do spalinovodu je kontinuálně dávkován jemně mletý NaHCO3, který neutralizuje kyselé
složky spalin, konkrétně HF, HCl a SOx. Míru odstranění kyselých složek ze spalin lze regulovat
množstvím dávkovaného sorbentu. Prakticky lze dosáhnout účinnosti odstranění kyselých složek
ze spalin až 99 %. Dávkovaný sorbent je skladován v zásobním sile, doprava sorbentu ze
skladovacího sila přes mlýn do spalinovodu je řešena mechanicko-pneumatickou cestou.
Dokonalého rozptýlení sorbentu po proudovém průřezu a potřebné délky trvání kontaktní
doby se zajišťuje za pomoci speciálních injektážních kopí. Zdržná doba, důkladná homogenizace
spalin a promíchání, tj. požadovaný kontakt jednotlivých částic sorbentu s molekulami škodlivin
je zajištěna délkou a tvarem spalinovodu před filtrem.
Ideální teplota spalin pro účinnou funkci NaHCO3 se pohybuje v rozsahu 160, až 250 C.
Teploty nad 300 °C se nedoporučují z důvodu začínající sintrace sorbentu. NaHCO3 se při
teplotách nad 160 °C velmi rychle rozkládá na uhličitan sodný (viz rovnice 7), čímž vzrůstá jeho
zásaditost a zejména se zvětšuje jeho reakční povrch, viz obr. Při následném postupu kontaktorem
dochází k promísení spalin a sorbentu a kyselé znečišťující látky jsou aktivní látkou (Na2CO3)
vzniklou termickým rozpadem původního sorbentu nejen chemicky vázány, ale i adsorbovány na
její povrch. Dochází k zachycování zejména kysele reagujících složek spalin ale částečně také
těžkých kovů. Chemické reakce probíhají při stechiometrickém poměru sorbentu a znečišťující
látky obvykle v rozsahu α=1,2 ÷ 1,5 (viz obr). Proces suché sorpce je popsán následujícími
rovnicemi:
1. termická aktivace - kalcinace

2 NaHCO3  Na2CO 3  CO2  H 2O

(7),
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2. neutralizační reakce

Na2CO3  2HCl  2 NaCl  CO2  H 2O

(8),

Na2CO3  2HF  2 NaF  CO2  H 2O

(9),

Na2CO3  SO2  Na2 SO3  CO2

(10),

3. oxidace

Na2 SO3  0,5O2  Na2 SO4

(11).

Kalcinace jako proces tvorby Na2CO3 není důležitá. Důležitý je její vedlejší efekt, kterým
je vytvoření porézního a tedy podstatně zvětšeného povrchu částice sorbentu, viz obr. Pro
optimální využití potenciálu NaHCO3 pro odsiřování spalin musí být dodržena tato kritéria:
 teplota spalin v dávkovacím místě optimálně 200 až 220 °C
 zdržná doba při této teplotě minimálně 3 s,
 homogenita injektáže NaHCO3 po celém průřezu,
 granulometrie injektovaného NaHCO3 pod 20 μm.

Obr. Vliv kalcinace na povrch částice,
Aby byla metoda suché sorpce účinná, je kromě dostatečné teploty k provedení kalcinace
důležitá i velikost částic. Vliv velikosti částic sorbentu na účinnost odstranění SO 2 je znázorněna
na obr.:
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Obr. Vliv velikosti částice na účinnost odstranění SO2

Ideální je mletí sorbentu na požadovanou granulometrii přímo bezprostředně před jeho
dávkováním do spalin. Nicméně v určitých případech je možné používat i předemletý sorbent bez
velkého vlivu na účinnost procesu. Pro uvažovanou jednotku se však počítá s mletím sorbentu
bezprostředně před jeho injektáží do spalin pomocí speciálního mlýnu.
Výše uvedené reakce pro neutralizaci spalin patří mezi všeobecně známé. Nicméně
přítomnost sorbentu NaHCO3 ve spalinách má také malou měrou pozitivní vliv na redukci NOx.
Účinnost redukce NOx se v tomto případě pohybuje okolo 5 %. Stejně jako v případě využití
NaHCO3 pro odstraňování kyselých složek má velký vliv granulometrie částic sorbentu. K tomu,
aby se redukce NOx pomocí NaHCO3 projevila, musí být velikost částic sorbentu nejvýše do
10 μm.
Redukce NOx způsobená NaHCO3 je v přímé závislosti na množství odstraněného SO2
a probíhá ve dvou krocích:
1. NO je oxidován na NO2, viz rovnice (12),
2. NO2 je neutralizován na NaNO3, viz rovnice (13).
Přičemž část NO může být redukována přímo na N2. Konverze NO na NO2 probíhá
v přímé souvislosti s neutralizací SO2 a vyžaduje také přítomnost kyslíku, viz rovnice (12).
Výše popsané procesy jsou shrnuty do následující stechiometrických rovnic:

2NaHCO3  SO2  NO  O2  Na2 SO4  NO2  2CO2  H2O

(12),

2 NaHCO3  2 NO2  0,5O2  2 NaNO3  2CO2  H2O

(13).

Povrchová filtrace
Spaliny po injektáži hydrogenuhličitanu sodného obsahující popílek, nezreagovaný
sorbent a soli vzniklé neutralizací kyselých složek spalin jsou zavedeny do dalšího aparátu, ve
kterém probíhá odloučení tuhých znečišťujících látek ze spalin (tj. povrchová filtrace). Aparát
je tvořen z komory vyplněné rukávcovými membránovými filtračními elementy. Na těchto
elementech probíhá důkladné odprášení spalin. Plynné molekuly spalin mohou skrze filtrační
materiál procházet, ale větší prachové částice se separují na jejím povrchu (řádově od rozměru 0,1
µm). Zadržené částice vytvářejí na povrchu filtračního materiálu filtrační koláč. Zachycené tuhé
částice (prach, popílek, sorbenty) jsou z filtrační tkaniny periodicky odstraňovány při regeneraci
tlakovým vzduchem a shromažďovány ve spodní části komory filtru (tj. výsypka). Odtud jsou
přes tlakový uzávěr uzávěry periodicky odstraňovány do skladovacích kontejnerů.
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Jádrem technologie jsou filtrační elementy z membrány a nosné látky vytvořené
z polytetrafluoretylenu (teflon), které se vyznačují vynikající teplotní a chemickou odolností a
zároveň velmi vysokým stupněm odloučení tuhých částic z proudu spalin.
Druhý stupeň čištění spalin
Druhý stupeň čištění je představován injektáží směsi práškového aktivního uhlí a
přírodního zeolitu. Sorbent je v zásobníku skladovaný již jemně mletý (na rozdíl od NaHCO3,
který se jemně mele bezprostředně před aplikací) a je dopravován do proudu spalin pneumaticky
tlakovým vzduchem, jehož zdrojem je dmychadlo.
Částečky aktivního uhlí adsorbují na svůj povrch těžké kovy. Vysoká účinnost adsorpce je
zaručena snížením teploty spalin pod 160 °C, ke kterému dochází v ekonomizéru a předhřívači
napájecí vody. Primární funkcí zeolitu je ochrana filtračních elementů navazujícího látkového
filtru před případnou vykondenzovanou vlhkostí. Sekundárně zeolit také adsorbuje těžké kovy,
PCDD/F a čpavek.
K odloučení částic sorbentu ze spalin je v technologii zařazen druhý filtr. Vzhledem
k tomu, že jeho jediným úkolem je odloučení tuhých částic sorbentu, jsou jeho rukávcové filtrační
elementy navrženy jako klasické, tzn. zhotovené z filtrační tkaniny. Celková plocha filtračních
elementů sekundárního filtru je vzhledem k nižšímu reálnému průtočnému množství spalin, které
je dané nižší teplotou spalin a odvodem části spalin pro jejich recirkulaci do spalovacího zařízení,
přibližně o třetinu menší než celková plocha filtračních elementů primárního filtru s
membránovými filtračními elementy.
Stavební objekty
SO02 Příjem a skladování odpadu
Hala pro skladování odpadu je tvořena 3 moduly s roztečí 6 m s příčnými rámy mezi
osami 3 až 6. Rámy jsou tvořeny dvojicí železobetonových (dále ŽB) prefabrikovaných sloupů, na
kterých je uložen vazník tvaru T se stejnou výškou po celé délce. Vazník je ve sklonu pultové
střešní konstrukce, tj. 8°. Sloupy jsou osazeny konzolami pro uložení jeřábové dráhy pro mostový
jeřáb. Kotvení sloupů je navrženo v ose A v úrovni cca. -0,20 m přivařením zabudovaných kování
sloupů k výztužím vytaženým z pilířů ve stěnách výsypné jímky a do kalichů na zhlaví
železobetonových pilot, v ose D budou sloupy kotveny stejným způsobem do vrcholu stěny ŽB
zásobníku, v úrovni +9,0 m. V podélném směru jsou sloupy propojeny obvodovými ŽB ztužidly.
Na ŽB vaznících budou v podélném směru uloženy ocelové vaznice, pro vynesení sendvičových
panelů, tvořících zároveň hydroizolaci střechy. Založení zásobníku a výsypné jímky bude
provedeno plošné, pomocí desek dna. Předpokládané stěrkové podloží jam by mělo mít
dostatečnou únosnost. Pouze v případě, že provedený geologický průzkum prokáže, že únosnost
podloží je menší, než nyní předpokládaná, může být dno jámy a zásobníku podepřeno několika
pilotami.
Sloupy haly budou z betonu C35/45-XC1 (případně C40/50-XC1), stěny a dno zásobníku
a výsypné jímky z monolitického, vodotěsného betonu C25/30-XA1 (případně C30/37-XA1).
Železobetonový zásobník na přivážený odpad, řešený jako bílá vana o výšce 9,0 m
zaujímá zhruba polovinu půdorysu v podélném směru (světlá šířka 7,1 m), výsypná jímka hluboká
4,4 m, provedená rovněž jako bílá vana je ve druhé polovině směrem k jižní obvodové stěně.
Konstrukce jímky bude realizována ve stavební jámě se stěnami z ocelových výpažnic. Vedle
výsypné jímky bude na straně štítu umístěn na úrovni podlahy +0,0 m drtič na větší kusový
odpad, na opačné straně jímky pak opět na úrovni podlahy +0,0 m servisní prostor pro drapák.
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Podlaha na úrovni +0,0 m je uvažována z drátkobetonové desky tl. cca 150 mm opatřené
na povrchu zahlazeným vsypem. Deska bude provedena na hydroizolační fólii, chráněné
oboustranně geotextilií. Pod deskou bude proveden hutněný podsyp ze štěrkodrti v mocnosti cca
400 mm, hutnění bude provedeno po vrstvách, po provedení hutnění bude protokolárně změřena
únosnost zhutněné zeminy.
Střecha SO 02 je z hlediska zvukově izolačního a pro udržení vnitřního klimatu ze
sendvičových panelů s IPN jádrem s požadovanou odolností EW15. Stěny do úrovně +9,0 m
budou plášť tvořit venkovní stěny skladovacího boxu spolu se železobetonovými stěnami mezi
sloupy. Nad touto výškovou úrovní jsou stěny tvořeny železobetonovými stěnami mezi sloupy.
Prosvětlení haly bude zajištěno prosvětlovacími pásy z polykarbonátových desek, velikost otvorů
v severní fasádě musí zaručit nepřesahování požárně nebezpečného prostoru přes hranici pozemku
směrem k sousední zástavbě. Vrata pro vykládku vozů do výsypné jímky a do místnosti
s kontejnery na popílek a odpad budou sekční, ostatní vrata, která nebudou otevírána v častých
intervalech, pak budou ocelová otevíravá.
Zastavěná plocha …………………………………. 278,5 m2
Obestavěný prostor ………………………………. 6221 m3
SO03 Kotelna
Technologické zařízení kotelny zaujímá další dva podélné moduly výše popsané haly.
Vlastní hala je navržena jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce se sloupy vetknutými do
kalichů provedených na hlavicích vrtaných železobetonových pilot. Podélný modul haly je 6 m,
rozpon osově 14,5 m. Výška haly u okapu pultové střechy je 20,27 m, na opačné straně pak
22,47 m. Objekt SO 03 zahrnuje druhé dva šestimetrové moduly z celkového počtu 5 modulů této
haly směrem od jejího východního štítu. Uvnitř haly je ve zhruba polovině půdorysné plochy
navržena pětipodlažní vestavba s velínem, technologickými místnostmi, šatnami apod.
Založení nosné konstrukce haly je uvažováno hlubinné, na vrtaných železobetonových
pilotách. Před započetím prací na dalším stupni projektové dokumentace je nutno provést
na staveništi podrobný geologický průzkum, ze kterého bude vycházeno při návrhu základových
konstrukcí.
Sloupy haly budou z betonu C35/45-XC1 (případně C40/50-XC1), stropní průvlaky a
sloupy vestavby C35/45-XC1, schodišťová ramena a podesty z betonu C30/37-XC1.
Těžká technologická zařízení (celek spalování a utilizace tepla) budou osazena na
samostatných plošných základech, lehčí technologie bude stát přímo na drátkobetonové podlaze a
na betonových podlahách technologických podlaží vestavby.
Podlaha na úrovni +0,0 m je v celém půdorysu navržena jako drátkobetonová deska tl.
cca 150 mm s zahlazeným vsypem. Deska bude provedena na hydroizolační fólii, chráněné
oboustranně geotextilií. Pod deskou bude proveden hutněný podsyp ze štěrkodrti v mocnosti cca
40 mm, hutnění bude provedeno po vrstvách, po provedení hutnění bude protokolárně změřena
únosnost zhutněné zeminy.
Opláštění a střecha SO 03 je od úrovně +0,0 m z hlediska zvukově izolačního a pro
udržení vnitřního klimatu ze sendvičových panelů s IPN jádrem s požadovanou odolností EW15,
respektive EW30/DP1 pro provozní část vestavby. Do úrovně +3,15 m bude plášť tvořit stěna
z betonových tvarovek, vyzděná mezi sloupy. Nová štítová stěna 300 mm oddělující zbývající
část stávající a novou halu bude až do úrovně +8,90 m vyzděna, pak budou namontovány
horizontální sendvičové panely s lokálními prosvětlovacími pásy z polykarbonátových desek,
velikost otvorů v severní fasádě musí zaručit nepřesahování požárně nebezpečného prostoru přes
hranici pozemku směrem k sousední zástavbě.
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Nosná konstrukce vestavby bude tvořena prefabrikovanými průvlaky pro uložení
stropních panelů spiroll, průvlaky budou uloženy na ŽB prefabrikovaných sloupech. Rovněž
schodiště ve vestavbě je uvažováno prefabrikované s rameny kloubově uloženými na podestách a
schodišťových výměnách, s broušeným povrchem. Jednotlivá podlaží vestavby budou přímo
propojena dveřmi s podroštovými technologickými plošinami kolem kotle. Vnitřní příčky ve
vestavbě jsou uvažovány zděné, v provozních místnostech (velín, hygienické zařízení, šatna) bude
zajištěno i dostatečné tepelné odizolování prostor od vlastní kotelny. Okna jsou uvažována
ocelová s přerušeným tepelným mostem, vnitřní dveře v provozní části jsou uvažovány dřevěné
do ocelových zárubní, venkovní dveře ocelové zateplené s nadsvětlíkem, vrata k ventilátorům
v úrovni přízemí otevíravá ocelová. Podlahy v provozně administrativních a hygienických
místnostech jsou s nášlapnou vrstvou z PVC, případně z dlažby, v technologických prostorech
betonové vyztužené kari sítí a se vsypem. V prostoru rozvodny bude dle typu rozvodných skříní
zabudovaná dvojitá podlaha s dielektrickou nášlapnou vrstvou, případně skříně s horním
přívodem budou osazeny přímo na betonové podlaze, opět kryté dielektrickým kobercem.
Podhled panelů v technologických provozech bez úpravy, v provozně administrativních
místnostech bude skládaný kazetový podhled, v hygienických místnostech sádrokartonový
podhled. Zděné příčky budou opatřeny omítkou, v hygienických místnostech keramickým
obkladem. Tyto místnosti budou opatřeny podtlakovým odvětráním.
Dešťové vody z pultové střechy budou svedeny venkovním podstřešním žlabem a svody
do retenční nádrže pro následné využití, přebytky dostávající dešťové kanalizace. Množství
odváděných vod se vzhledem k nepodstatnému zvětšení plochy střechy zvyšuje pouze
nepodstatně. Splaškové odpadní vody z prostoru hygienického zařízení jsou odhadovány dle počtu
osob (16 - 17) na cca 1100 l/den a budou odvedeny do areálové splaškové kanalizace. Pitná voda
bude přivedena z areálového rozvodu. Vytápění provozně technických a hygienických místností je
uvažováno za využití rozvodů horké vody, které jsou součástí technologie ZEVO.
Zastavěná plocha …………………………………. 188,0 m2
Obestavěný prostor ………………………………. 3995 m3
SO04 Čištění a odvod spalin (základy volně stojících aparátů)
Základy volně stojících technologických zařízení jsou navrženy jako železobetonové
plošné základy.
SO05 Kanalizace dešťová
Pro dešťové vody ze střech je navržena retenční jímka pro následné využití vod.
SO06 Kanalizace splašková
Napojení na stávající kanalizaci.
SO07 Vodovod
Uvažovaná jednotka se zpracovatelskou kapacitou 12 kt/rok je vybavena plně suchou
metodou čištění spalin v prvním i druhém stupni a spotřeba vody je tak u ní dána prakticky
chlazením škváry na výpadu ze spalovací komory a spotřebou vody pro přípravu DeNOx činidla,
což dohromady představuje pro jednotku o kapacitě 12 kt/rok hodinovou spotřebu vody ve výši
okolo 250 l včetně vody uvažované pro potřeby sociálního zázemí obsluhy. Uvedená spotřeba
vody bude kryta současnou přípojkou rozšířenou v rámci vnitřních prostor haly.
SO08 Rozvod plynu
Jako startovací a stabilizační palivo bude využito současné přípojky a hospodářství
zemního plynu, který je používán pro současné kotle. Tato přípojka bude řešena nadzemními a
vnitřními vedeními vně a uvnitř haly. Nebudou nutné výkopové práce.
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SO09 Rozvod elektro NN
Napájení nové rozvodny.
SO10 Obslužné komunikace a manipulační plochy
Objekt zahrnuje položení betonové zpevněné plochy u nájezdů a vstupů před jižní stěnou
haly v ploše cca 410 m2. Objekt zahrnuje i vybourání asfaltové příjezdní komunikace k vratům
ve východním konci původní haly. Od stávající podélné objízdné asfaltové komunikace, vjezdů a
vstupů v nové hale bude nová plocha oddělena dilatační přídlažbou. Plocha bude dilatována po 5
m.
Nová betonová plocha je navržena ve skladbě:
Cementový beton
CB I
200 mm
Kamenivo zpevněné cementem
KSCI
150 mm
90 MPa
Štěrkodrť 0 až 32
ŠD
250 mm
45 MPa
Celkem
600 mm
Konstrukce komunikací a zpevněných ploch bude prováděna na pláni upravené tak, aby
minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně z druhého zatěžovacího cyklu dosáhla 45 MPa
(ČSN 72 1006).
SO11 Váha (stavební připravenost pro tenzometrickou váhu)
Těleso tenzometrické váhy bude osazeno do železobetonové odvodněné vany do stávající
komunikace poblíže vjezdu do areálu. K váze budou přivedeny chráničky na silový kabel a
sdělovací vedení, propojené s místností obsluhy váhy v přízemí SO 03.

SO12 Sadové úpravy
Po dokončení stavby nové haly bude volná nezpevněná plocha srovnána, následně bude
rozprostřena v tloušťce cca 15 cm ornice, před zatravněním bude provedena aplikace
neselektivního herbicidu postřikem naširoko a následně provedeno zatravnění. Do volných
nezpevněných ploch budou náhradou za odstraněné dřeviny osazeny v menším počtu solitérní
stále zelené keře, druh bude předepsán především podle vlastností stanoviště (slunná nebo stinná
strana). Výsadba musí respektovat případná ochranná pásma podzemních sítí. Pro zalévání ve
vegetačním období bude přednostně používána dešťová voda.
SO13 Oplocení
Objekt oplocení zahrnuje úpravy oplocení u vjezdu, spočívající ve výměně stávající brány
za bránu s automatickým otevíráním. Ovládací kabely budou uloženy do chráničky a přivedeny
k místnosti obsluhy váhy v SO03.

SO14 Pomocný sklad
Objekt zahrnuje nezbytné stavební úpravy stávajícího skladu naproti stávajícího objektu
výtopny vedle původních zásobníků kapalných paliv. Úpravy se budou týkat především opravy
stávající podlahy a doplnění vrat.
Demolice
Pro realizaci nové haly kotelny bude proto nutno odbourat cca 20,9 m stávající haly
kotelny směrem od východního štítu - to jsou 3 plné moduly ocelového skeletu a 3,15 m ze
čtvrtého modulu, včetně zděné příčné dělící stěny 450 mm, tak aby mohla být provedeny základy
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štítové stěny nové haly. Před bouráním objektu bude odstraněno veškeré vnitřní i venkovní
technologické zařízení a odpojeny přívody medií. Součástí demolice je vybourání stávající
podlahy včetně podzemních kanálů, jímek a základů do hloubky min. cca 1 m a demontáž
kabelové lávky na jižní fasádě bourané haly. Hlubší podzemní prostory budou zasypány štěrkodrtí
při postupném hutnění. Před zahájením demolice bude ze čtvrtého modulu haly odstraněn střešní
plášť z dvojitého trapézového plechu s vloženou vnitřní izolací z minerálních rohoží. Při
demontáži této části střechy bude pravděpodobně nutno sejmout i vaznice. (SO01)
Nejlepší dostupné techniky
Záměr svou kapacitou nespadá pod působnost zákona o integrované prevenci 76/2002 Sb.
v platném znění. Přesto jsou v navrhovaném řešení ZEVO Vsetín aplikovány doporučené BAT
(Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů (anglická verze
Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration), červenec 2005) a
průběžného návrhu 1. draftu revidovaného dokumentu (2017), včetně posledních úprav (březen
2018). V daném případě BREF (včetně závěrů o BAT) 5.1. Spalování odpadů byl datum
předložení konečného návrhu 2018. Dokument byl předložen, nicméně ještě nebyl v současné
době schválen výborem podle čl. 13 IED a zveřejněn Úředním věstníku EU.

Fond pracovní doby: 8000 hodin ročně
Předpokládaný počet pracovníků:

vedoucí provozu
odpovědný za provoz a údržbu
údržbář elektro, manipulační dělník
zámečník, manipulační dělník
obsluha váhy
obsluha velínu, manipulační dělník
jeřábník
úklid
celkem

1.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
7,5

2.

směna
3.

celkem
4.

rezervní

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

I/2020

Ukončení stavby:

IV/2020

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Vyšší územně správní celek: Zlínský kraj
Územně správní celek: Vsetín
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Záměr nepodléhá zákonu 76/2002 Sb. v platném znění. V daném případě by se jednalo o:
5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému zpracování
odpadu28)
a) při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě ostatního odpadu,
Průměrná hodinová kapacita navrhovaného zařízení ZEVO Vsetín je 1,5 t odpadu/hod;
maximální hodinová kapacita 1,725 t odpadu/hod.
Navazující rozhodnutí:
řízení

správní orgán

územní řízení

Městský úřad Vsetín, odbor územního
plánování, stavebního řádu a dopravy

stavební řízení
nebo společné územní a stavební řízení
řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje
řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
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B.II. Údaje o vstupech zejména pro výstavbu a provoz
B.II.1. Půda
(například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky sloužící
funkci lesa.
Dotčené pozemky provozovnou Výtopna Ohrada a záměrem se nachází na katastrálním
území Vsetín (786764).
Vlastní provozovna:
parc. č.
6880
6881/2
6881/3
6879
6881/1

m2
1021
38
191
890
6267

14640/1

7435

druh pozemku
zastavěná plocha
nádvoří

využívání
a hala provozovny
trafostanice
sklady
skladové hospodářství paliv
komunikace, zpevněné
plochy, zeleň
ostatní
komunikace, část - přístupová
ostatní plocha
komunikace

vlastnické právo
Zásobování
teplem
Vsetín a.s., Jiráskova
1326, 75501 Vsetín

Město Vsetín, Svárov
1080, 75501 Vsetín

Sousední pozemky:
parc. č.

m2

druh pozemku

6878/1

3737

zemědělský půdní fond

6881/4

107

6882/1

1647

ostatní plocha
ostatní komunikace, ostatní
plocha

6874/1

3033

jiná plocha, ostatní plocha

využívání

vlastnické právo
Zásobování teplem
BPEJ 62041 IV. třídy Vsetín a.s., Jiráskova
nevyužíváno
1326, 75501 Vsetín
soukromá osoba
soukromá osoba
FASTAV
DEVELOPMENT AOC, s.r.o.,

-

ostatní komunikace, ostatní
plocha
6936/1
6267 sportoviště
a
rekreační plocha, ostatní plocha
na ploše a v sousedství 6881/1 řada malých objektů - garáží
14727

304

Město Vsetín, Svárov
1080, 75501 Vsetín
vesměs soukromé osoby

Nově zastavěné plochy záměrem:
parc. č.
6881/1

prodloužení haly stávající provozovny
nové zpevněné plochy

m2
153
450

váha

36,0

Situace v příloze č. 2 dokumentace.
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Výřez katastrální mapy s vyznačením pozemků provozovny je uveden na následující
situaci:

Záměr se z části nachází dle zákona 289/1995 Sb. v platném znění v ochranném pásmu
lesa - pozemek 6944/1 - např. váha, nové zpevněné plochy.

B.II.2. Voda
například zdroj vody, spotřeba
Realizace záměru
Záměr ZEVO bude řešen dodavatelsky.
Realizace záměru není příliš náročná na vodu. Betonové směsi budou na stavbu dováženy
vesměs hotové. Sociální zařízení pro stavbu bude využíváno stávající v areálu

Provoz záměru
Pitná voda:
Pro sociální zařízení
Záměr předpokládá obsluhu linky v čtyř směnném provozu celkem 16,5 pracovníky,
z toho 3 THP.
Dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky 48/2014 Sb., kterou se provádí
zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v platném znění). Pro
provozovny, (WC umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování) je v této vyhlášce
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uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 26 m 3, bez sprchování pak 18 m3. Jedná se o
spotřebu maximální, která běžně není dosahována.
Teoretické nároky na pitnou vodu pro sociální účely činí cca 405 m3/rok.
Zdroj: rozvod pitné vody v provozovně (veřejný vodovod)
Užitková voda pro technologii:
Doplňování vody, náhrada odluhu cca 2500 m3/rok.
Zdroj: rozvod pitné vody v provozovně (veřejný vodovod)
Údržba zeleně - cca 4 m3/100 m2 ročně.
Údržba zpevněných ploch v provozovně.
Zdroj dešťová voda - retenční jímka.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
(například surovinové zdroje)
Realizace záměru
Záměr bude realizován dodavatelsky s využitím běžných stavebních materiálů a zařízení
produkovaných specializovanými firmami.

Provoz záměru
Spotřeby pomocných médií ZEVO Vsetín s parním okruhem jsou shrnuty v tabulce.
Nároky na energie jsou uvedeny v následující kapitole.

surová voda
močovina (SNCR)
NaHCO3
aktivní uhlí + zeolit

měrná spotřeba
jednotka
0,21
m3/t
6,0
kg/t
25,3
kg/t
0,5
kg/t

průměrná roční spotřeba
jednotka
2 520
m3
72 000
kg
303 600
kg
6 000
kg

zdroj
veřejný vodovod
extérní
dodavatelé

Vztaženo na 1 t odpadu o výhřevnosti 9,5 MJ/kg.
Součástí vstupů do ZEVO Vsetín budou energeticky využitelné odpady ze spádové oblasti
(především ORP Vsetín) převážně charakteru směsného komunálního odpadu.
parametr
roční kapacita

výhřevnost odpadu

hodnota
minimální: 60 % nominálního, tzn. 900 kg/hod
nominální: 12 000 t, tzn. 1 500 kg/hod
maximální: 15 % navýšení, tzn. 1 725 kg/hod
minimální: 8 MJ/kg
nominální: 9,5 MJ/kg
maximální: 15 MJ/kg
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Zařízení bude spalovat odpady přednostně z oblasti ORP Vsetín. Nelze vyloučit částečné
zahrnutí sousedních ORP - Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vizovice - v případě
nedostatečného množství vhodných odpadů v ORP Vsetín.
Přibližné parametry směsného komunálního odpadu jsou:
Parametr
Výhřevnost
Voda
Inertní složka
Uhlík
Vodík
N Dusík
O Kyslík
S Síra
F Fluor
Cl Chlor
Pb Olovo
Cd Kadmium
Cu Měď
Zn Zinek
Hg Rtuť
Tl Thalium
Mn Mangan
V Vanadium
Ni Nikl
Co Kobalt
As Arzen
Cr Chrom
Se Selen
Sb Antimon
PCB
PCDD/F

Jednotka
MJ / kg
%
%
% such.
% such.
% such.
% such.
% such.
% such.
% such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
mg/kg such.
ng TEQ/kg such.

Rozmezí
BREF

Ostravsko

Brněnsko

7 – 14
15 – 40
20 – 35
18 – 40
1–5
0,2 – 1,5
15 – 22
0,1 – 0,5
0,01 – 0,035
0,1 – 1,5
100 – 2,000
1 – 15
200 – 700
400 – 1,400
1–4
< 0,1
250
4 – 11
30 – 50
3 – 10
2–5
40 – 200
0,21 – 15
50-150
0,2 – 0,4
50 – 250

33,7
16,5
40,8
13,1
0,6
15,1
0,2
0,7
75,0
5,9
53,3
136,1
6,9
140,0
45,0
7,2
3,6
56,0
-

33,0
18,8
41,8
5,5
1,2
15,6
0,2
0,2
535
6,2
36,5
903
1,7
0,08
166
6,84
21
9,5
3
25
-

Poznámka: TEQ – toxický ekvivalent - což je hodnota koncentrace jednotlivých sledovaných látek přepočtená na
ekvivalentní množství 2, 3, 7, 8 - tetrachlordibenzo-p-dioxinu.

Údaje v tabulce (BREF) jsou převzaty z Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technologiích spalování odpadů, červenec 2005 - složení komunálního odpadu v Německu. Údaje
o složení odpadů v ČR - jsou k dispozici pro Ostravsko a Brněnsko (2009) a pohybují se
v rozmezí uvedeném v tabulce (s výjimkou uhlíku - mírně nad). Průzkum složení komunálního
odpadu se běžně neprovádí.
Různé složení odpadu je dáno regionem původu a také dáno tříděním odpadů nebo
separací některých frakcí v místě produkce - složení odpadu se tedy může pohybovat v širokém
rozmezí.
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Složení kolísá podle toho odkud je odpad svážen (lokality s bytovými domy, příměstské
osídlení RD či menší obce) a podle roční doby. V lokalitách sídlištního typu je v odpadu velký
podíl kompostovatelného odpadu s vysokou vlhkostí, menší podíl sutí a popelovin, vyšší podíl
spalitelného odpadu, většinou se zde i odpad více třídí. V lokalitách příměstského typu (rodinné
domky) se zvyšuje podíl nespalitelného odpadu (více suti, popele a zeminy) a ubývá hořlavých
složek (papír, dřevo) a kompostovatelného odpadu. Odpad z menších obcí pak mívá jiný
charakter. Je zde minimální obsah rozložitelného odpadu (lidé sami kompostují) a hořlavých
složek (dřevo, papír, bohužel i plasty a textil), které lidé spálí sami, roste podíl jemných frakcí a
nespalitelného odpadu (suť, popel). Často je tu větší podíl tříditelného odpadu. Další výkyvy ve
složení komunálního odpadu by se daly nazvat sezónními. V létě a na podzim se vlivem vyšší
konzumace ovoce a zeleniny zvyšuje podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO) a zvyšuje vlhkost odpadu, okolo Vánoc je pak vyšší obsah hořlavých složek (obaloviny,
dřevo), v časech, které vedou k vyšší konzumaci (Vánoce, Velikonoce atp.) je pak odpadu více,
v době letních prázdnin pak méně, protože tráví více času mimo domovy. Výkyvy ve složení
odpadu mají vliv především na jeho výhřevnost.
Z hlediska materiálové skladby lze vývoj chrakterizovat na následujících obrázcích:

Novější údaje jsou uvedeny v článku „Spalovny odpadu – odpad jako palivo“ (2014), Ing.
Marek Baláš, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc., Ing. Martin Lisý, Ph.D.:
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Složení odpadů bude zcela jistě ovlivněno předpokládanou recyklací (tříděním)
komunálních odpadů.
Touto problematikou se zabývá mimo jiné práce Ing. Pavel Novák s.r.o.: Jaké budou
vlastnosti SKO 20 03 01 po dosažení dlouhodobých cílů balíčku oběhového hospodářství EU
z pohledu úpravy na TAP a přímého energetického využití (horizonty let 2030, 2035), v rámci
semináře Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO (listopad 2018). Na základě
rozboru stávajícího a budoucího složení komunálních odpadů, včetně jejich výhřevnosti, dospěla
práce k závěru, že v budoucnu se průměrná výhřevnost směsných komunálních odpadů sníží o
méně než 0,5 MJ/kg. Se sníženou průměrnou výhřevností (9,5 MJ/kg) je počítáno již v záměru
ZEVO Vsetín.

B.II.4. Energetické zdroje
(například druh, zdroj, spotřeba)
Nároky na energie při provozu záměru:

elektrická energie
zemní plyn

měrná spotřeba
jednotka
180,0
kWh/t
20,0
kWh/t

Vztaženo na 1 t odpadu o výhřevnosti 9,5 MJ/kg.
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průměrná roční spotřeba
jednotka
2 160
MWh
240 000
kWh
m3
25 400
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B.II.5. Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost zájmového území je dána stávajícím stavem území.
Zájmové území se nachází v území označovaném Ohrada. Jedná se o původně převážně
přírodní krajinu, která se od konce 19. století měnila na smíšenou krajinu s provozem sklárny, a
navazující infrastrukturou. Vlastní výtopna Ohrada vznikla v 70-tých letech minulého století. Po
zániku sklárny bylo území v tomto století využito jako obchodní centrum, v jižním sousedství
výtopny Ohrada zůstaly zachovány lesní porosty.
Významným prvkem v území jsou řeky Vsetínská Bečva a Jasenka.
Ve vlastním zájmovém území záměru nejsou žádné prvky nadregionálního, regionálního
nebo místního ÚSES.
V širším kontextu je z hlediska biologické rozmanitosti ve vzdálenosti cca 1,5 km
jihovýchodně od záměru velkoplošně chráněné území CHKO Beskydy; evropsky významná
lokalita ve vzdálenosti cca 1,4 km jihovýchodně EVL Beskydy; ptačí oblast Horní Vsacko ve
vzdálenosti cca 3,8 km severovýchodně od záměru; maloplošně chráněné území Přírodní památka
Vršky-Díly ve vzdálenosti cca 0,6 km severně od záměru.
Zájmové území záměru je součástí CHOPAV Vsetínské vrchy.
Vlastní zájmové území není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů, i když
ojedinělý výskyt chráněných druhů flory a fauny v okolí nelze zcela vyloučit.
Záměr „Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“ bude realizován ve
stávajícím areálu Výtopny Ohrada, a to v jeho v současnosti využívané části.
Pro realizaci záměru nebudou tedy využívány plochy významně ovlivňující biologickou
rozmanitost území.
Z hlediska přírodních zdrojů je v současnosti a i v budoucnosti realizováno vypouštění
odpadních vod do veřejné kanalizace.
V případě ostatních přírodních zdrojů využívaných v rámci záměru, se nejedná o zdroje
týkající se prioritně zájmového území. Jako primární fosilní palivo ve spalovacích zdrojích
ve Výtopně Ohrada - je a bude využíván zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Jako částečná
náhrada zemního plynu budou využívány k energetickému využití směsné komunální odpady
z regionu (ORP Vsetín).

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
například potřeba souvisejících staveb
Nároky na dopravní infrastrukturu
Záměr nemá nároky na novou navazující infrastrukturu. Bude využívána stávající, která je
využívána i v rámci stávajícího provozu Výtopny Ohrada - místní komunikace na ulici Jasenická
(silnice III/05737).
Stávající dopravní infrastruktura v okolí Výtopny Ohrada je zřejmá z následujících situací
ze sčítání dopravy v roce 2016:
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Sčítací úseky na ulici Jasenická:
Komunikace
05737
05737

Úsek
7-2390
7-2391

Začátek
Vsetín - k.z.
x s 05736

Konec
konec 05737 u Zbrojovky Vsetin v Jas
Vsetín - k.z.

Základní výsledky sčítání:
úsek
7-2391

7-2390

rok sčítání
2000
2005
2010
2016
2000
2005
2010
2016*)

TV
787
1 239
1 080
1 155
538
935
1 155

O
4 232
6 317
6 058
6 656
2 542
4 521
6 656

*)

stejná frekvence jako na úseku 7-2391 - značně nepravděpodobné
TV - roční průměr denních intenzit těžkých vozidel [počet vozidel/24 hod]
O - roční průměr denních intenzit osobních vozidel [počet vozidel/24 hod]
M - roční průměr denních intenzit motocyklů [počet vozidel/24 hod]
SV - roční průměr denních intenzit všech vozidel [počet vozidel/24 hod]
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M
49
40
25
21
29
63
21

SV
5 068
7 596
7 163
7 832
3 109
5 519
7 832
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Sčítání dopravy 2016 (sčítací úsek: 7-2391
Roční průměr denních intenzit dopravy
RPDI - všechny dny
voz/den
RPDI - pracovní den (Po-Pá)
voz/den
RPDI - volné dny (mimo svátky)
voz/den
Intenzita cyklistické dopravy
cyklo/den

LN
519
642
210

SN
250
309
101

SNP
19
24
6

TN
173
214
70

TNP
22
28
7

NSN
35
45
11

A
133
154
81

AK
0
0
0

TR
3
4
1

TRP
1
1
0

TV
1 155
1 421
487

O
6 656
7 224
5 237

M
21
20
25

SV
7 832
8 665
5 749
198

Na sčítacím úseku 7-2390 je v roce 2016 udávaná frekvence stejná jako na úseku 7-2391
Vysvětlivky:
LN
SN
SNP
TN
TNP
NSN
A
AK
SV

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
Návěsové soupravy nákladních vozidel
Autobusy
Autobusy kloubové
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
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TR
TRP
TV
O
M
SV
TNV

Traktory bez přívěsů
Traktory s přívěsy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
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Nároky na dopravu
Realizace záměru
Realizace záměru vyžaduje odvoz demoličních materiálů, výkopových zemin, návoz
stavebnicích materiálů, stavebních konstrukcí, jednotlivých zařízení a dalších technických prvků
v průběhu výstavby. Intenzitu související dopravy nelze spolehlivě predikovat, je závislá na
konečném harmonogramu výstavby.

Provoz záměru
Hodinová zpracovatelská kapacita jednotky o kapacitě 12 kt/rok o ročním pracovním
fondu 8 000 hod dosahuje nominální hodnoty 1 500 kg odpadů. Běžný vůz pro svoz SKO se
stlačovacím zařízením má kapacitu 10 t SKO. Při předpokladu, že vozidla budou do areálu
najíždět ne zcela vytížená a že navážka odpadu bude probíhat pouze během ranní směny
v pracovních dnech, lze průměrnou dopravní zátěž způsobenou provozem ZEVO vyjádřit najetím
8 svozových vozidel během 5 hodin.
Odvoz reziduí (škvára, popílek) je možné realizovat nákladními vozidly s kapacitou 10 t.
Je uvažováno s ukládáním škváry rovnou do přepravních kontejnerů o této kapacitě. Samotná
realizace odvozu je tedy proveditelná v relativně krátkém časovém úseku okolo 15 minut.
Množství 10 t škváry je vyprodukováno přibližně během 26 hodin provozu ZEVO. Dopravní
zatížení dané odvozem škváry je tedy nízké a je představováno cca 2 nákladními automobily
v průběhu 1 dne pro jednotku o kapacitě okolo 12 kt/rok. Popílek z dopravního hlediska
představuje ještě nižší požadavky na frekvenci provozu, kdy 10 tun popílku je jednotkou
s kapacitou 12 kt/rok vyprodukováno během přibližně 120 hodin.
Návoz odpadů
Ostatní vstupy
močovina (SNCR)
NaHCO3
aktivní uhlí + zeolit
Produkty
škvára
popílek
kovy
Celkem
Nezahrnuté 15 %
celkem
zaokrouhleno

t/rok
12 000

náklad (t)
8

počet jízd za den
12

72

12

0,048

303,6

12

0,202

6

3

0,016

3 000

12

2

628,8
360

12

0,42

12

0,24
14,926
2,24
17,16
18

Za předpokladu, že všichni zaměstnanci budou k dopravě do zaměstnání využívat osobní
auta - jedná se o 22 jízd denně. Se započtením služebních jízd a návštěv se může se jednat
v průměru o počet jízd osobních aut do 30 za den.
Intenzity dopravy z celostátního sčítání provedeného ŘSD v roce 2016 byly přepočteny
pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy (Prognóza intenzit automobilové dopravy. (III.
vydání) TP 225. EDIP s.r.o., 2018.) na rok 2019 a na rok 2020.
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Rok 2019 bez záměru
Rok 2020 bez záměru
Záměr
Rok 2020 se záměrem

OA výhled den
6626,22
6750,25
20
6770,25

NA výhled den
1140,65
1160,85
18
1178,85

OA výhled noc
518,17
527,68
10
537,68

NA výhled noc
96,88
98,61
0
98,61

Ovlivnění dopravy na ulici Jasenická za předpokladu, že všechna auta pojedou jedním
směrem:
počet jízd za den
frekvence 2020
nárůst
záměrem
den
noc
NA Nákladní motorová vozidla
celkem
O
Osobní a dodávková vozidla
SV Všechna motorová vozidla
celkem (součet vozidel)

nárůst záměrem
ZEVO v %
den

noc

1160,85

98,61

18

1,53

0,0

6750,25

527,68

30

0,30

1,86

7 163

8 665

48

0,48

1,60

Použita frekvence - RPDI - pracovní den (Po-Pá)

Jiná infrastruktura
Záměr bude využívat stávající technickou infrastrukturu v areálu výtopny Ohrada.
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B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Znečištění ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje
znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle
používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť
má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.
Realizace záměru
Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění
zemních prací, při návozu stavebního materiálu a dílů zařízení, včetně materiálů potřebných pro
napojení na stávající sítě. Bude se jednat o krátkodobé zvýšení provozu na okolních
komunikacích. Staveniště bude napojeno na stávající komunikační síť. Odhad emisí z liniových
zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá
technika apod. Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného
zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná.
Provoz záměru
Stávající stav
Současné osazení výtopny Ohrada:
Horkovodní kotel K2
Horkovodní kotel K4
Horkovodní kotel K5
celkem

příkon MW
12,59
3,2
3,2
18,99

Horkovodní kotel
výrobce:
typ:
výrobní číslo:
rok výroby:
rok uvedení do provozu:
jmenovitý výkon: MW
příkon: MW
druh topeniště:
jmenovitý tlak: MPa
účinnost plyn: %
Hořák K2:
Typ hořáku:
Výrobce hořáku:

palivo
zemní plyn
zemní plyn
zemní plyn

dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb.
1.1.b. Spalování paliv v kotlích
o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu nad 5 MW

K2
Loos Austria
UT-M54x16
105011
2006
2009
12,00
12,59
plyn
1,4
95,3
ZP
monoblok M 10001.3 ARZ
Walter Dreizler GmbH Německo
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Výkon hořáku:

1 400 -13 500 kW

Kotel K2: Válcový plamencový horkovodní kotel se žárovými trubkami vytápěný plynem
s ekonomizérem ECO 7. Kotel je osazen nízkoemisním hořákem Dreisler řady Marathon se
systémem ARZ pro snížené emise NOx. Na výstupu spalin je umístěna regulační klapka.
Horkovodní kotle
výrobce:
typ:
výrobní číslo:
rok výroby:
rok uvedení do provozu:
jmenovitý výkon: MW
příkon: MW
druh topeniště:
palivo:
jmenovitý tlak: MPa
účinnost kotle: %
hořák:
výrobce:
výrobní číslo:
výkon: kW

K4
Sigma Slatina
VHK 2500
19175
1987
1988
2,91
3,2
plynové
ZP
1,2
90
APH 45 PZ
IBS Třebíč
92-045
5000

K5
Sigma Slatina
VHK 2500
19176
1987
1988
2,91
3,2
plynové
ZP
1,2
90
APH 45 PZ
IBS Třebíč
92-049
5000

Středotlaký plamencový žárotrubný kotel s nuceným oběhem vody.
Trvalé vyřazení z provozu kotle K1 (výrobce strojírny Kolín, typ OKP 10 H o jmenovitém
tepelném výkonu 11,62 MW, jmenovitém tepelném příkonu 12,49 MW na spalování kapalného
paliva (TTO a zemní plyn)) a kotle K7 (výrobce Sigma Slatina, typ VSK 1000 o jmenovitém
tepelném výkonu 0,7 MW, jmenovitém tepelném příkonu 0,77 MW na spalování zemního plynu)
schváleno Krajským úřadem Zlínského kraje č. j. KUZL 11766/2017 ze dne 8. 3. 2017.
Stávající emise dle ISPOP (oproti oznámení údaje doplněny o rok 2018):

Horkovodní
kotel K2

Horkovodní
kotel K4

Horkovodní
kotel K5

celkem

rok

spotřeba ZP
tis. m3/rok

výroba tepla
GJ/rok

provozní
hodiny

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016

1931
1390,3
1708,1
857,8
372,2
280,3
268,2
239,7
447,5
313,7
279,4
260,7
2750,7
1984,3

62111
43835
53989
27267
11973
8837
8036
7284
14395
9890
8489
7911
88479
62562

2209
1784
1910
1051
1778
1242
1181
884
1899
1260
1251
963
2209
1784
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emise v t/rok
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
(NOx)
(CO)
2,27
0,04
1,427
0,063
1,747
0,045
0,845
0,034
0,68
0,01
0,522
0,017
0,214
0,008
0,212
0,011
0,81
0,02
0,552
0,009
0,206
0,007
0,195
0,009
3,76
0,07
2,501
0,089
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rok

spotřeba ZP
tis. m3/rok

výroba tepla
GJ/rok

provozní
hodiny

2255,7
1358,2
2330,2
2087,2

70514
42462
73851,7
66004,3

1910
1051

2017
2018
průměr 2015-2017
průměr 2015-2018

emise v t/rok
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
(NOx)
(CO)
2,167
0,06
1,252
0,054
2,809
0,073
2,420
0,068

Množství odpadního plynu dle hlášení ISPOP:
rok
Horkovodní
kotel K2

Horkovodní
kotel K4

Horkovodní
kotel K5

2015
2016
2017
průměr
2015
2016
2017
průměr
2015
2016
2017
průměr

spotřeba ZP
tis. m3/rok
1931
1390,3
1708,1

emise NOx
mg/m3
kg/hod
117,6
0,66
102,6
0,8065
102,3
0,404

372,2
280,3
268,2

181,4
186,1
79,9

0,383
0,485
0,209

447,5
313,7
279,4

182,2
176
73,6

0,332
0,4819
0,128

průměr

odpadní plyn
m /hod
m3/m3 ZP
5612,2
6,42
7860,6
10,09
3949,2
4,42
5807,3
6,97
2111,4
10,09
2606,1
11,55
2615,8
11,52
2444,4
11,05
1822,2
7,73
2738,1
11,00
1739,1
7,79
2099,8
8,84
8,95
3

Uvažované průměrné emise:
provozní
hodiny

3200

emise v t/rok
oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO)
2,809

v kg/hod
oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO)

0,073

0,878

0,023

Výduch - parametry:
Uvažována provozní doba kotelny 3200 hod za rok - s průměrnou spotřebou 2330 tis. m3
ZP/rok. Množství odpadního plynu 6517 m3/hod - N podmínky, suchý plyn, ref. kyslík 3 %; N
podmínky mokrý plyn - 7930 m3/hod.
výška
m
85

souřadnice
N
49°19'57.26"

E
18°00'27.42"

teplota oC

průměr ústí
m
1,514

vstup
220

výstup z komína
211

Stávající komín výtopny Ohrada, který je vybaven nerezovou vložkou.
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rychlost proudění
m/s
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Budoucí stav
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
ZEVO Vsetín
Dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. se jedná o 2.1. - Tepelné zpracování odpadu ve
spalovnách.
Návrh emisních parametrů vychází z platné tuzemské legislativy zákon 201/2012 Sb.,
vyhláška 415/2012 Sb. v platném znění, platného BREF (Referenční dokument o nejlepších
dostupných technologiích spalování odpadů, červenec 2005 (anglická verze Reference Document
on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August 2006)), a průběžného návrhu 1.
draftu revidovaného dokumentu (2017), včetně posledních úprav (2018), a projekčních podkladů
(EVECO Brno, s.r.o.). V daném případě BREF (včetně závěrů o BAT) 5.1. Spalování odpadů byl
datum předložení konečného návrhu revize BREF 2018. Dokument byl předložen, nicméně ještě
nebyl v současné době schválen výborem podle čl. 13 IED a zveřejněn Úředním věstníku EU.
Po zveřejnění Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) bude tato legislativa závazná i
v tuzemské legislativě ochrany ovzduší.
Návrh Vsetín uvádí hodnoty předpokládaných specifických emisních limitů pro
posuzované zařízení, z hlediska průměrných ročních koncentrací, 80 % návrhu pak předpokládané
reálné hodnoty:
znečišťující látka

jednotka

TZL
SO2
NOX

415/2012
Sb.
10
50

mg/m3

ng/m3
µg/m3
ng/m3
mg/m3

80 %
návrhu
4
24

50–120

120

96

10–50
<3-10
<2–6
<1

50
10
6
0,8

40
8
4,8
0,64

50
10
10
1
0,05
0,05

0,005-0,05
0,001-0,02

0,005–0,02
<0,005-0,02

0,02
0,02

0,016
0,016

0,5

0,005-0,5

0,01–0,3

0,3

0,24

0,1

0,01-0,1

< 0,01–0,04

<10

3–10

0,04
0,01
0,02
5

0,032
0,008
0,016
4

200
mg/m

návrh
Vsetín
5
30

BREF
starý*)
1-5
1-40
40-100SCR
120-180
5-30
1-10
1-8
<1

3

CO
TOC
HCl
HF
těžké kovy:
ΣCd +Tl
Hg
ΣSb, As, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni, V
ostatní:
PCDD/F***)
BaP
PCB***)
NH3

koncentrace
BREF
draft**)
<2-5
10–30

SCR - selektivní katalytická redukce
*) WI BREF (07/2005),
**) WI BREF-1. draft 2017 + závěrečný mítink revize WI BREF (březen 2018)
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***) jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění
PCB zahrnuty v PCDD/F jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném
znění.

Vztažné podmínky – Emisní limity pro spalovny odpadu jsou vztaženy k celkové
jmenovité kapacitě a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku
v odpadním plynu 11 %.
Proloženě – znečišťující látka nemá stanoven specifický emisní limit pro spalovny odpadu
dle 415/2012 Sb.
Produkce
spalin:

 množství 8 300 mN3/h - mokrý plyn - H2O 14 % obj., koncentrace O2 8,5 % obj.
 množství 7 052 mN3/h - suchý plyn, koncentrace O2 9,88 % obj.
 teplota na vstupu do komína 130 °C
 fond pracovní doby 8000 hod ročně

Přepočet návrhových koncentrací na koncentrace dle projektu podle obsahu referenčního
kyslíku v suchých spalinách ZEVO:
znečišťující látka
TZL
SO2
NOX
CO
TOC
HCl
HF
těžké kovy:
ΣCd +Tl
Hg
ΣSb, As, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni, V
ostatní:
NH3
BaP
PCDD/F*)

jednotka

mg/m3

koncentrace
návrh Vsetín
80 % návrhu
5
4
30
24
120
96
50
40
10
8
6
4,8
0,8
0,64

mg/m3

mg/m3
µg/m3
ng/m3

přepočet koncentrace
návrh Vsetín
80 % návrhu
5,56
4,45
33,36
26,69
133,44
106,75
55,6
44,48
11,12
8,90
6,672
5,338
0,8896
0,7117

0,02
0,02

0,016
0,016

0,02224
0,02224

0,01779
0,01779

0,3

0,24

0,3336

0,2669

5
0,01
0,04

4
0,008
0,032

5,56
0,01112
0,04448

4,45
0,00890
0,03558

*) jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění

Předpokládané emisní toky:
hmotnostní tok
znečišťující látka
TZL
SO2
NOX
CO

g/hod
39,21
235,25
941,02
392,09

návrh Vsetín
kg/den
0,941
5,646
22,58
9,41

kg/rok
313,67
1882,04
7528,15
3136,73

52

g/hod
31,37
188,20
752,82
313,67

80 % návrhu
kg/den
0,753
4,517
18,07
7,53

kg/rok
250,94
1505,63
6022,52
2509,38
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hmotnostní tok
znečišťující látka
g/hod
78,42
47,05
6,273

TOC
HCl
HF
těžké kovy:
ΣCd +Tl
0,157
Hg
0,157
ΣSb, As, Pb, Cr, Co,
2,353
Cu, Mn, Ni, V
ostatní:
NH3
39,21
BaP
0,0000784
µg/hod
PCDD/F*)
0,314

návrh Vsetín
kg/den
1,88
1,129
0,151

80 % návrhu
kg/den
1,51
0,903
0,120

kg/rok
627,35
376,41
50,19

g/hod
62,73
37,64
5,019

0,004
0,004
0,056

1,255
1,255
18,820

0,125
0,125
1,882

0,0030
0,0030
0,045

1,004
1,004
15,056

0,941
0,0000019
mg/den
0,0075

313,67
0,000627
mg/rok
2,509

31,37
0,0000627
µg/hod
0,251

0,75
0,0000015
mg/den
0,0060

250,94
0,000502
mg/rok
2,008

kg/rok
501,88
301,13
40,15

*) jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění

Výduch: parametry
výška
m
85

souřadnice
N
49°19'57.26"

E
18°00'27.42"

průměr ústí
m
1,514

teplota oC
vstup výstup z komína
130
121

rychlost proudění
m/s
1,85

Připravovaná (v současnosti realizovaná) kogenerační jednotka:
Dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. se jedná o 1.2. - Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW
včetně.
Stávající kotle zůstanou zachovány, do kotelny bude umístěna nová kogenerační jednotka
TEDOM Quanto D1200. Jednotka bude využívat jako palivo zemní plyn z veřejné rozvodné sítě,
příkon v palivu předmětné jednotky činí cca 2,3 MW. Tomuto výkonu odpovídá maximální
spotřeba 246 m3 zemního plynu za hodinu. Výrobce uvádí pro jednotku 4 238 Nm 3 spalin za
hodinu při plném výkonu.
Typ jednotky
Quanto D1200

elektrický výkon
[kWe]
999

max. tepelný
výkon [kWt]
1200

celková účinnost
[%]
92,4

Provozní doba činí 3000 hod/rok.
N podmínky, suchý plyn, ref. kyslík 5 %, 17,23 m3/m3 ZP, 4238 m3/hod
N podmínky, mokrý plyn, 4715 m3/hod
Pro odvod spalin bude využit stávající komín o stavební výšce 85 m.
Zahájení zkušebního provozu se předpokládá v květnu 2019.
Dle vyhlášky 415/2012 Sb. - příloha 2:
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Při příkonu do 50 MW - Pro pístové spalovací motory jsou specifické emisní limity
vztaženy k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý
plyn (pro TZL vztaženo na vlhký plyn), při referenčním obsahu kyslíku 5 % a nevztahují se na
záložní zdroje energie a požární čerpadla provozované méně než 300 provozních hodin ročně.
Plynovým motorem se rozumí motor s vnitřním spalováním pracující na principu Ottova cyklu a
využívající zážehové zapalování paliva nebo v případě dvoupalivového motoru využívající
vznětové zapalování paliva.
Specifické emisní limity pro pístové spalovací motory:
Tabulka 2.2.1 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené do provozu 20.
prosince 2018 nebo později
Druh paliva
SO2

Specifické emisní limity [mg.m-3]
> 0,3 až < 1 MW
1-50 MW
NOx
TZL
CO
SO2
NOx
TZL

CO

Kapalné palivo s výjimkou
400
450
320
400
201)
450
plynového oleje
Plynový olej
400
450
400
450
Plynné palivo s výjimkou
500
650
402)
500
650
zemního plynu
500
650
2533)
650
Zemní plyn
Vysvětlivky:
1
) Pro motory o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 1 MW nebo vyšším a nižším než 5
MW platí emisní limit 50 mg.m-3.
2
) V případě spalování bioplynu se uplatní emisní limit 107 mg.m-3.
3
) Pro dvoupalivové motory při spalování pouze zemního plynu platí emisní limit 507 mg.m-3.

Emise z kogenerační jednotky:
znečišťující
látka

jednotka

NOX
CO

mg/m3

koncentrace
415/2012 Sb.
253
650

g/hod
1072,2
2754,7

hmotnostní tok
kg/den
kg/rok
25,7
3216,6
66,1
8264,1

Reálné emise lze předpokládat minimálně na úrovni 80 % specifického emisního limitu:
znečišťující
látka

jednotka

koncentrace

NOX
CO

mg/m3

202,4
520

hmotnostní tok
g/hod
kg/den
857,8
20,6
2203,8
52,88

kg/rok
2573,3
6611,3

Výduch: parametry
Uvažována provozní doba kogenerační jednotky 3000 hod za rok - s průměrnou spotřebou
246 m ZP/hod. Množství odpadního plynu 4238 m3/hod - N podmínky, suchý plyn, ref. kyslík 5
%; N podmínky mokrý plyn - 4715 m3/hod.
3

výška
m
85

souřadnice
N
49°19'57.26"

E
18°00'27.42"

průměr ústí
m
1,514
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130
121

rychlost proudění
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Stávající kotelna
Pro vykrytí sezónních výkyvů a provozních špiček se předpokládá, že pojede na úrovni
maximálně 25 % stávajícího výkonu (2015 - 2017).
Uvažována provozní doba kotelny 800 hod za rok - s průměrnou spotřebou 582,5 tis. m3
ZP/rok. Množství odpadního plynu 6517 m3/hod - N podmínky, suchý plyn, ref. kyslík 3 %; N
podmínky mokrý plyn - 7930 m3/hod.
Uvažované průměrné emise:
provozní
hodiny
800

emise v t/rok
oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO)
0,702
0,018

v kg/hod
oxidy dusíku (NOx) oxid uhelnatý (CO)
0,878
0,023

V tabulce na následující straně je provedena bilance emisí ve srovnání se stávajícím
stavem. Nárůst emisí základních znečišťujících látek (NOx a CO) je dán skutečností, že
v koncepci zásobování Vsetína teplem bude kladena větší váha na provozovnu Ohrada na úkor
provozovny Jiráskova.
V důsledku toho představuje velký podíl emisí provoz na kogeneračních jednotek, které
nejsou předmětem záměru, ale charakterizují provoz v budoucím stavu.
Podíl na emisích NOx a CO v %:

návrh
ZEVO
ZEVO 80
% návrhu

znečišťující
látka
NOX
CO
NOX
CO

ZEVO
65,76
64,77
27,47
27,46

kogenerační
jednotka
28,10
27,68
72,37
72,34

kotelna

Σ

6,14
7,55
0,16
0,20

100
100
100
100

Emise z nových zdrojů jsou navrženy konzervativně, emise ze stávající kotelny reálně dle
hlášení ISPOP.
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Porovnání emisí:

znečišťující látka

stávající
stav+)

ZEVO
návrh

ZEVO 80
% návrhu

hmotnostní tok
kogen.
kog. jed.
jednotka
80 %

kotelna

rozdíl proti současnému stavu
suma návrh
suma 80 %
návrhu

suma
návrh

suma 80 %
návrhu

313,67
1882,04
11447,05
11419,13
627,35
376,41
50,19

250,94
1505,63
9298,12
9138,98
501,88
301,13
40,15

313,67
1882,04
8637,72
11346,13
627,35
376,41
50,19

250,94
1505,63
6488,79
9065,98
501,88
301,13
40,15

kg/rok
TZL
SO2
NOX
CO
TOC
HCl
HF
těžké kovy:
ΣCd +Tl
Hg
ΣSb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V
ostatní:

2809,33
73,00

NH3
BaP

313,67
1882,04
7528,15
3136,73
627,35
376,41
50,19

250,94
1505,63
6022,52
2509,38
501,88
301,13
40,15

1,255
1,255

1,004
1,004

1,255
1,255

1,004
1,004

1,255
1,255

1,004
1,004

18,820

15,056

18,82

15,056

18,82

15,056

313,67
0,000627

250,94
0,000502

313,67
0,000627

250,94
0,000502

2,509

2,008

2,509

2,008

313,67
0,000627

3216,6
8264,1

2573,3
6611,3

702,3
18,3

250,94
0,000502
mg/rok

PCDD/F*)

2,509

2,008

*) jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění
+)

průměr 2015-2017
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Předpokládané režimy:
zdroj
kotelna
kogenerační jednotka
ZEVO

provozní
hodiny
800
3 000
8 000

spotřeba
paliva
582 500
738 000
12 000

jednotka

palivo

m3/rok
m3/rok
t/rok

zemní plyn
zemní plyn
komunální odpad

odpadní plyn
m3/hod
7 930
4 715
8 300

Pro účely rozptylové studie dále zjednodušeno na celoroční provoz - provozní hodiny
8760 hodin.
Výduch: parametry
Průměrné množství odpadní plynu - N podmínky mokrý plyn 9919 m3/hod
výška
m
85

souřadnice
N
49°19'57.26"

E
18°00'27.42"

teplota oC
vstup výstup z komína
140
131

průměr ústí
m
1,514

rychlost proudění
m/s
2,26

Hmotnostní toky:
hmotnostní tok
znečišťující látka
TZL
SO2
NOX
CO
TOC
HCl
HF
těžké kovy:
ΣCd +Tl
Hg
ΣSb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V
ostatní:
NH3
BaP
PCDD/F*)

suma návrh

suma 80 % návrhu
kg/rok
g/hod
250,94
28,65
1505,63
171,88
9298,12
1061,43
9138,98
1043,26
501,88
57,29
301,13
34,38
40,15
4,583

kg/rok
313,67
1882,04
11447,05
11419,13
627,35
376,41
50,19

g/hod
35,81
214,84
1306,74
1303,55
71,62
42,97
5,729

1,255
1,255

0,1433
0,1433

1,004
1,004

0,1146
0,1146

18,82

2,148

15,056

1,719

313,67
0,000627
mg/rok
2,509

35,81
7,16E-05
µg/rok
0,2864

250,94
0,000502
mg/rok
2,008

28,65
5,73E-05
µg/rok
0,2292

*) jako TEQ dle přílohy č. 1, část II vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění

V rozptylové studii (příloha 4) jsou uvažovány kovy, které mají zákonem 201/2012 Sb.
stanovené imisní limity. Konzervativně je uvažováno, že ΣCd +Tl = Cd, a ΣSb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V = Σ As, Pb, Ni.
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Dále jsou uvažovány znečišťující látky, které nemají stanovené zákonem 201/2012 Sb.
stanovené imisní limity pro následné hodnocení těchto látek na veřejné zdraví - jedná se o HCl,
HF, Hg, NH3, a PCDD/F. Není provedeno hodnocení TOC - jedná se o obecný ukazatel - není
s čím srovnávat a nelze hodnotit.
b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Stání a pojezdy nákladních aut
Vztaženo vše na příjmový bunkr - podle modelu v kapitole B.II.6 se jedná v průměru o 9
nákladních aut denně po 250 dní v roce - doba působení zdroje cca 6 hodin denně.
Dva plošné zdroje:
prostor váhy: 10 x 20 m - doba stání 2 minuty (9 NA/den)
prostor před přijímacím bunkrem - 20 x 20 m - doba stání 5 minut (9 NA/den)
Emise z plošného zdroje:
Emisní faktory dle MEFA
V rozptylové studii uvažovány tyto znečišťující látky: TZL, SO2, NOx, CO, B(a)P
c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Vzhledem k malé významnosti (18 jízd NA/den) není v rozptylové studii uvažováno.
Záměr posouzen rozptylovou studii ve výpočtových variantách:
A - stávající stav - kotelna - průměr provozních dat 2015 - 2017
B - budoucí stav - ZEVO (návrh emisních koncentrací), kogenerační jednotka (podle
emisních limitů), stávající kotelna (odhad budoucího stavu)
C - budoucí stav - ZEVO (80 % návrhu emisních koncentrací), kogenerační jednotka (80
% emisních limitů), stávající kotelna (odhad budoucího stavu)
Ve variantě B a C je započítán plošný zdroj.
Rozptylová studie ve variantě B a C takto zahrnuje i kogenerační jednotku, která není
předmětem záměru, ale bude provozována souběžně se ZEVO Vsetín.
Ve výtopně Ohrada se uvažuje s výstavbou dalších kogeneračních jednotek, termínově a
výkonnostně zatím neupřesněno.
Znečištění vody
Při realizaci záměru není reálně předpokládáno znečištění vod.
Při provozu záměru budou vznikat následující toky vod:
Odpadní vody - odluh
Srážkové vody, které mohou být potenciálně znečištěny úniky ropných látek
Srážkové vody nekontaminované
Splaškové odpadní vody
Při provozu záměru budou respektovány platné legislativní předpisy včetně BAT.
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V podrobnostech následující kapitola B.III.2. Odpadní vody.
Znečištění půdy a půdního prostředí
Při realizaci záměru není reálně předpokládáno znečištění půdy ani půdního prostředí,
stejně tak jako ve vlastním provozu.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné
znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)
Realizace záměru
Realizace záměru není spojena s významnou spotřebou vody. Při výstavbě budou
využívána stávající sociální zařízení, příp. zařízení staveniště dodavatele stavby. Produkce
odpadních vod při vlastní realizaci není významná.
Provoz záměru
Splaškové vody - rovné spotřebě pro sociální účely - do 405 m3/rok - vypouštění do
veřejné kanalizace jako v současném provozu provozovny Ohrada.
Technologické odpadní vody z čištění spalin v záměru ZEVO Vsetín nevznikají. Vznikají
pouze odluhy kotle v množství cca do 1560 m3/rok - vypouštění do veřejné kanalizace jako
v současném provozu provozovny Ohrada.
Srážkové vody - neznečištěné dešťové vody nejsou vody odpadní - ze střechy haly
provozovny budou shromažďovány v retenční jímce a využívány pro údržbu zeleně a zpevněných
ploch. Podle roční výšky srážek v předmětné oblasti lze odhadnout množství zachycených vod na
úrovni cca 850 m3/rok. Technická specifikace jímky na dešťové vody bude řešena v navazujícím
stupni dokumentace záměru. Předpokládá se realizace jímky o objemu cca 80 m 3. Obecně je
uvažováno se signalizací úrovně hladiny v rámci systému měření a řízení celého ZEVO. Jímka
bude vybavena přepadem do kanalizace.
Ostatní srážkové vody v provozovně budou odváděny stávající kanalizací.
Požární vody - provozovna vybavena požárními hydranty.

B.III.3. Odpady
(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)
Realizace záměru
Při realizaci záměru budou vznikat odpady, za jejichž nakládání odpovídá dodavatel
stavby. Pravděpodobný vznik odpadů:
Katalogové
číslo odpadu
170101
170107
170201
170302

Název druhu odpadu
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

59

Část B

Údaje o záměru

Katalogové
číslo odpadu
170402
170405
170504
17 05 03*

Název druhu odpadu
Hliník
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Součástí záměru jsou i demolice uvnitř stávajícího objektu. Jedná se o již historický
objekt, při demolici je předpokládán vznik i nebezpečných odpadů. Pravděpodobný vznik odpadů
(mimo uvedené výše):
Katalogové
číslo odpadu
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 06 01*
17 06 03*

Název druhu odpadu
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiál s obsahem azbestu
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Symbolem * jsou v katalogu odpadů 93/2016 Sb. označeny nebezpečné odpady.
Při provádění demolic bude respektován Metodický návod odboru odpadů pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, 2016).

Provoz záměru
Navrhované zařízení je primárně určeno k energetickému využití směsného komunálního
odpadu a jemu podobných odpadů živnostenských, průmyslových, odpadů z úřadů a dále
spalitelných složek nevyužitelných výmětů z třídíren komunálních odpadů vyprodukovaných
v regionu.
Vedle směsného komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01 se předpokládá využití i
dalších energeticky využitelných odpadů, které jsou s ohledem na své složení či znečištěníjiž
materiálově nevyužitelné, jako např.:
Katalogové
číslo.
17 02 01
17 02 03
19 12 10
19 12 12

Položka
Dřevo
Plasty
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
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Katalogové
číslo.
20 03 07

Položka
číslem 19 12 11
Objemný odpad

Seznam všech povolených odpadů, které lze v zařízení využívat bude uveden v příslušném
povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady.
V souvislosti s provozem ZEVO Vsetín budou vznikat některé pro provozovnu nové
odpady:
Katalogové
číslo
odpadu
19 01 02
19 01 05*
19 01 07*
19 01 10*
19 01 11*
19 01 12
19 01 13*
19 01 14
19 01 15*
19 01 16
19 01 99

Název druhu odpadu

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
Pevné odpady z čištění odpadních plynů
Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
Popílek obsahující nebezpečné látky
Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
Odpady jinak blíže neurčené

Případný nebezpečný odpad nebo jiný nevhodný odpad pro termické využití nalezený
v přijímacím bunkru bude do doby odstranění oprávněnou osobou uložen ve vyčleněných
kontejnerech na ploše před bunkrem.
Škvára a popel z termické degradace budou ukládány na odpovídající smluvní skládku
mimo zájmovou oblast. Po ustálení provozu a provedení kontrolních měření a analýz bude
rozhodnuto o konečném nakládání se škvárou - odstranění, využití s respektováním vyhlášky
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
v platném znění, příp. jiné. Je reálný předpoklad, že i při trvalém provozu bude s popílkem
nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

Pro odpady kategorie O budou využívány nejbližší odpovídající skládky.
V případě škváry nelze vyloučit na základě kontrolních měření a analýz certifikaci jako
výrobek.

Skládky nebezpečných odpadů ve Zlínském kraji nejsou v současnosti provozovány nejbližší skládky nebezpečného odpadu jsou v Olomouckém kraji:
Odpadové hospodářství Němčice nad Hanou, SUEZ Využití zdrojů a.s.
Skládka odpadů Rapotín, SUEZ Využití zdrojů a.s.
Feromagnetický materiál, který bude separován magnetickým pásovým separátorem ze
škváry a popela bude, bude odprodáván oprávněné firmě. Tím bude zajištěna recyklace
odseparovaného kovového odpadu při výrobě surového železa. Jedná se o odpad 19 01 02 Železné
materiály získané z pevných zbytků po spalování.
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Předpokládaná produkce majoritních odpadů:
měrná produkce
škvára
popílek
železné kovy
aktivní uhlí + zeolit

roční produkce
250,0
52,4
30,0
0,5

kg/t

t

3000
628,8
360
6

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a s Plánem
odpadového hospodářství Zlínského kraje a ČR.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)
Hluk
Realizace záměru
Nejbližší obytné objekty k záměru jsou ve vzdálenosti 80 – 90 m.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb.
v platném znění:
§ 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T
stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Posuzovaná doba [hod.]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

Korekce [dB]
+10
+15
+10
+5

hygienický limit včetně korekce (dB)
60
65
60
55

Vlastní práce budou probíhat v denní době od 7:00 do 18:00, platí tedy limit 65 dB.
Provoz záměru
Záměr ZEVO Vsetín v provozu nebude významným zdrojem hluku. Konzervativně je dále
v dokumentaci uvažováno, že emise hluku z nového zdroje budou činit dle následující tabulky:
zdroj

popis

1
2
3
4
5
6
7

Drtič odpadů
Ventilátor spalovacího vzduchu primární
Ventilátor spalovacího vzduchu sekundární
Čerpadla napájecí vody
Náporová točivá redukce (turbína)
Ventilátor spalinový hlavní
Ventilátor spalinový pomocný

Akustický výkon
LWA (dB)
105 dB
82 dB
82 dB
85 dB
85 dB
70 dB
70 dB
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zdroj

popis

8
9
10

Ventilátor recyklu spalin
Mlýn hydrogenuhličitanu sodného
Dmychadlo dopravního vzduchu hydrogenuhličitanu
sodného
Vynašeč škváry
Dmychadlo dopravního vzduchu směsného sorbentu
aktivního uhlí a zeolitu
Dmychadlo dopravního vzduchu popílku
Navážení odpadu do skladovacího bunkru
výduch - komín

11
12
13
14
15

Akustický výkon
LWA (dB)
70 dB
70 dB
70 dB

provoz
nepřetržitý
nepřetržitý
nepřetržitý

85 dB
70 dB

nepřetržitý
nepřetržitý

70 dB
70 dB
max. 65 dB

nepřetržitý
denní doba
nepřetržitý

V akustické studii (příloha 5 dokumentace) jsou zohledněny emise hluku ze stávající
kotelny a nově instalované kogenerace Výtopny Ohrada. V této studii je uvedeno i situování
zdrojů.
Vibrace
Záměr není zdrojem vibrací přenášených na okolí.
Záření
Záměr není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Předmětem záměru
nejsou materiály se zvýšeným obsahem přírodních nebo umělých radionuklidů.
Zápach
Záměr není zdrojem pachových vjemů. Příjmový bunkr bude řešen jako podtlakový,
přičemž odsávaný vzduch bude součástí vzduchu na spalování. Vrata bunkru se budou otevírat jen
při přejímce odpadu. V případě plánované odstávky bude bunkr předem vyprázdněn.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Doplňující údaje
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Veškeré práce budou probíhat v areálu stávající provozovny. Nejvyšším objektem zůstane
stávající komín o výšce 85 m.
Nástavba současné haly provozovny bude ze současné maximální kóty 8,2 m na 22,47 m
nad úrovní terénu.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Zájmové území záměru se nachází ve Zlínském kraji, okrese Vsetín, na katastrálním
území Vsetín. Areál Výtopny Ohrada je situován v jihovýchodní okrajové části Vsetína. Ze
západu na něj navazuje obchodní zóna (Kaufland, Albert, prodejní galerie), ze severní části
komunikace (III/05737) a obytná zóna (bytové domy ulice Jasenická), z jižní a JV strany pak
převážně souvislejší lesní porosty.
Geografické souřadnice zájmové lokality:

x: - 495 293
y: - 1 155 553
z: 356
49°19'57.26"N
18°00'27.42"E

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko 1:50 000, list 25-41 Vsetín
1:10 000, list 25-41-01 a 25-41-06
Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Vsetín 7-7.

C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části
území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky,
územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky
významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

C.1.1. Struktura a ráz krajiny
Zájmová lokalita leží na území obce Vsetín, v údolí modelovaném vodním tokem
Jasenice. Původně horská krajina s lesními ekosystémy byla následně antropogenně ovlivněna
výstavbou (koncem 19. stol výstavbou sklárny) a uměle formována navážkami, skrývkami zeminy
a tělesem komunikace III/05737 a dalšími prvky. Z hlediska krajinného rázu tak lze samotnou
lokalitu realizace záměru klasifikovat jako krajinu pozměněnou lidskou činností. Je možno
hovořit o kulturní krajině, jejíž příznačnou vlastností je, že zde vedle původních přírodních vazeb
v systému existují vazby vyvolané technickými díly. Pro kulturní krajinu, kterou je krajina v
zájmové oblasti, je příznačné mnohonásobné využívání pro potřeby společnosti.
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C.1.2. Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění je lokalita řazena do níže uvedených
geomorfologických jednotek:
Systém
Subsystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Alpsko-himálajský systém
Karpaty
Západní Karpaty
Vnější Západní Karpaty
Západní Beskydy
Hostýnsko-vsetínská hornatina
Vsetínské vrchy
Vsetínskobečevská niva

Geomorfologický podcelek Vsetínské vrchy jsou plochá hornatina o rozloze 338 km 2,
střední výšce 593 m a středním sklonu 10°48´. V okrajových částech na J, JZ, Z a SZ podcelku
mají charakter členité vrchoviny. Na Z jsou odděleny hlubokým údolím Vsetínské Bečvy od
Hostýnských vrchů a na J od Javorníků. Ze severní strany jsou vymezeny Rožnovskou brázdou a
na SV přechází do Moravskoslezských Beskyd. Vsetínské vrchy leží ve východní části Hostýnsko
- vsetínské hornatiny.
Vsetínské vrchy jsou tvořeny ústředním hřbetem a řadou vedlejších hřbetů a rozsoch.
Hřbety oddělují hluboká údolí, jejichž svahy často narušují sesuvy a hlubinné ploužení Hlavní
hřeben Vsetínských vrchů se táhne v centrální části oblasti přibližně ve směru S – Z od Vsetína až
po Makovský průsmyk na hranicích se Slovenskem. Pro oblast je příznačný strukturně a eroznědenudační strukturní reliéf se stopami tří stupňů mladotřetihorního zarovnání povrchu.
Charakteristické pro oblast jsou ploché rozvodní hřbety a svahové spočinky. V oblasti se
vyskytují suky (tvrdoše) a hojné jsou také různé formy zvětrávání a odnosu pískovců a tvary
způsobené periglaciálními procesy – balvanové proudy a mrazové sruby.
V reliéfu Vsetínských vrchů se projevuje různá geomorfologická odolnost flyšových
komplexů, díky ní vznikají strukturní terasy a stupně, hřbety a strukturně podmíněné mrazové
sruby. Vlivem hlubinného ploužení dochází k rozpadu vysokých horských hřbetů a vznikají
typické povrchové i podzemní pseudokrasové tvary – pseudozávrty a rozsedlinové jeskyně.
Nejvyšším bodem je Vysoká (1024 m) v Soláňském hřbetu, významnými body jsou Soláň (860
m), Tanečnice (911 m), Ochmelov (733 m), Lušovka (875 m) a Cáb (841 m).

C.1.3. Hydrologie
Lokalita záměru se nachází v dílčím povodí vodního toku Jasenice (IDVT 10284314),
který protéká ve vzdálenosti cca 45 m severně od lokality záměru. Délka toku činí 9,2 km. Plocha
celého povodí měří 43,3 km². Číslo hydrologického pořadí v zájmovém území 4-11-01-064.
Potok pramení ve Vsetínských vrších pod vrchem Vsacký Cáb (842 m n. m.) v přírodní rezervaci
Halvovský potok (19,14 ha), protéká údolím místní části Vsetína Jasenice, sídlištěm Luh a u
Střední průmyslové školy strojnické se vlévá do Vsetínské Bečvy. Největším přítokem je potok
Červenka, který přitéká zleva. Průměrný průtok u ústí činí 0,31 m³/s. Správcem povodí
v zájmové oblasti jsou Lesy ČR, s. p.
Jasenice je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy, nazývané též Horní Bečva, do které
se vlévá v ř. km 20,6 na území města Vsetína, ve vzdálenosti cca 0,9 km severozápadně vzdušnou
čarou od místa záměru. Číslo hydrologického pořadí 4-11-01-063. Vsetínská Bečva je
významným vodním tokem (viz vyhláška MZe 178/2012 Sb., která stanoví seznam významných
vodních toků). Pramení pod vrchem Čarták (952 m n. m.) v pohoří Vsetínské vrchy – Beskydy.
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Délka toku činí 58,8 km, plocha povodí 734 km2. Ve Valašském Meziříčí se stéká v nadmořské
výšce 288 m n. m. s Rožnovskou Bečvou a další společný tok nese jméno Bečva.
Dalšími významnými přítoky Vsetínské Bečvy na správním území města Vsetín jsou
Jasenka (IDVT 10194415), pravostranný přítok, který se do hlavního toku vlévá v ř. km 19,6 (s
délkou toku 6,1 km a plochou povodí 8,6 km2), a dále Rokytenka, levostranný přítok Vsetínské
Bečvy o délce toku 13,3 km a ploše povodí 36,4 km2, vlévající se do Vsetínské Bečvy v ř. km
19,4.
Výřez vodohospodářské mapy HEIS:

Na Vsetínské Bečvě ve Vsetíně jsou evidovány dva hlásné profily.
Hlásný profil kategorie A č. 322 je umístěn na levém břehu na mostním pilíři k továrně
MEZ. Stanici provozuje ČHMÚ Ostrava. Z této stanice byly převzaty následující hydrologické
údaje (zdroj: webové stránky ČHMÚ):
ORP
Vodní tok
Stanice
Identifikátor hlásného profilu
Číslo hydrologického pořadí
Staničení
Nula vodočtu
Průměrný průtok
Průměrný roční stav
Plocha povodí
Souřadnice WGS84
Staničení

Vsetín
Vsetínská Bečva
Vsetín
322
4-11-01-0691
80,25 (km)
335,70 m n.m.
6,79 m3.s-1
176 cm
505,81 km2
49.342484 ° s. š. 17.985420 ° v. d.
80,25

N-leté průtoky na stanici Vsetín:
N-leté průtoky v m3.s-1
Q1
Q2

Q5

Q10

Q20
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126

234

279

378

420

Ve vzdálenosti cca 0,5 km od stanice kategorie A výše po směru toku je umístěn hlásný
profil kategorie C, provozovaný městem Vsetín. Vodočetná lať je umístěna na mostní konstrukci
přes tok Vsetínské Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Dále je profil monitorován
místním kamerovým systémem. Profil není vybaven automatickým přenosem dat s možností
zasílání varovných SMS zpráv.
Umístění obou hydrologických měřicích míst je patrné z následující situace:

záplavové území Q100

místo záměru

Jak je patrné z předchozí mapky, lokalita záměru se nachází mimo záplavové území
Vsetínské Bečvy.
Vsetínsko patří k nejvodnatějším územím České republiky. Povodí Bečvy je proto až po
soutok Rožnovské a Vsetínské Bečvy vyhlášeno jako Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Vsetínské vrchy a Beskydy. CHOPAV Vsetínské vrchy byla vyhlášena Nařízením vlády 10/1979
Sb.
Umístění záměru není v rozporu s ochrannými podmínkami CHOPAV danými
ustanovením § 28 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) ani se zřizovacím dokumentem CHOPAV
Vsetínské vrchy.
Průběh hranic CHOPAV Vsetínské vrchy a CHOPAV Beskydy v širším okolí zájmového
území znázorňuje následující situace:
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(Zdroj: https://heis.vuv.cz)
C.1.4. Flora a fauna
Fytogeografické členění:
Fytogeografická oblast:
Fytogeografický obvod:
Fytogeografický okres:
Potenciálně přirozená vegetace podle
Neuhäuslové et.al. (1998):

Mezofytikum
Karpatské mezofytikum
Střední Pobečví Vsetínská kotlina
Bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylliFagetum), karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici
pilosae-Carpinetum)

Vsetínský bioregion
Bioregion leží na severovýchodní Moravě a částí zasahuje na Slovensko. Zabírá
geomorfologický celek Javorníky, východní část celku Hostýnsko-vsetínské hornatiny a severní
výběžek Vizovické vrchoviny. Je tvořen dlouhými hřbety s řadou rozsoch na pískovcovém flyši.
Hostí typickou západokarpatskou biotu bukového lesa převážně 5. vegetačního stupně, od
severovýchodu pronikají horské prvky. Vegetaci tvoří květnaté bučiny s ostrovy acidofilních
horských bučin. Flóra je celkově bohatá. V lesích je charakteristické velké zastoupení jedle a to až
dodnes. Typická jsou společenstva horských luk a pastvin. Netypická část je tvořena Rožnovskou
kotlinou a údolím Bečvy pod Vsetínem s dubohabrovými háji, které přechází k Hranickému
bioregionu. Přechodnou zónou je i jižní výběžek bioregionu ovlivněný průnikem některých prvků
z Pováží. V lesích dnes převažují kulturní smrčiny se zbytky jedlových a javorových bučin, mimo
les dominují horské louky a pastviny.
Zájmové území je silně ovlivněno činností člověka. Záměr je situován v urbanizovaném
území, charakterizovaném jako biotop X1: zastavěná část města a průmyslových objektů včetně
ruderální bylinné a dřevinné vegetace na volných plochách mezi objekty a manipulačními
plochami. V širším okolí záměru je významný podíl ploch, které nejsou přímo součástí
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urbanizovaného území, ale jsou významně antropogenně ovlivněny. Jedná se např. o intenzivně
obhospodařované louky (X5), lesní kultury s nepůvodní dřevinnou skladbou a plochy s pasekovou
vegetací (X9A, X11) a nelesní stromové výsadby mimo sídla (X13).
Nejbližší přírodní biotopy jsou situovány ve vzdálenosti cca 240 m vzdušnou čarou
severním směrem a cca 160 m vzdušnou čarou jihovýchodním směrem. Lokalizace přírodních a
antropogenně ovlivněných biotopů je patrná z následující mapy (měř: 1 : 10 000):

místo záměru
Biotopy – legenda:
Přírodní biotopy
T 1.1 Mezofilní ovsíkové louky
T 1.3 Poháňkové pastviny
T3.4D Širokolisté suché trávníky, bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného
L 3.3B Západo-karpatské dubohabřiny
K3
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem
X1
Urbanizovaná území
X5
Intenzivně obhospodařované louky
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
X11 Plochy s pasekovou vegetací
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
Dlouhodobé ovlivnění širšího okolí místa záměru lidskými aktivitami se odráží ve snížené
úrovni biodiverzity.
Realizací záměru bude nutno odstranit část vzrostlých stromů (cca 10 ks - smrky) mezi
trafostanicí a provozní halou Výtopny Ohrada. Stáří stromů cca 45 let.
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C.1.5. Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Maloplošně chráněná území
Nejbližšími maloplošnými zvláště chráněnými územími (MZCHÚ) jsou:
Přírodní památka Vršky-Díly
PP se nachází v kat. území Vsetín ve vzdálenosti cca 600 m severně vzdušnou čarou od
místa záměru. Byla vyhlášena nařízením Okresního úřadu Vsetín v roce 1999. Celková výměra
území činí 19,8 ha. Předmětem ochrany je terasovitě členěný svah s porosty dřevin, květnaté
louky a křovinaté biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (zvláště orchidejí a
hrachoru širolistého), ohrožených druhů ptáků (pěnice vlašské a ťuhýka obecného) a vzácných
druhů hmyzu (např. teplomilné kutilky z blanokřídlých, motýli – ostruháček modrolesklý
(Lycaena alciphron) a zelenáček (Adscita notata).
Přírodní památka Ježůvka
Chráněné území se nachází v kat. území Vsetín na ploše cca 5,0 ha. Bylo vyhlášeno
výnosem Ministerstva kultury ČSR v roce 1956 a je situováno ve vzdálenosti cca 1,7 km
severovýchodním směrem od místa záměru ve Vsetínských vrších. Chráněné území zahrnuje
bývalé extenzivní pastviny se dvěma lučními enklávami, dnes obklopenými převážně listnatým
lesem, na prudkém svahu s jihozápadní expozicí.
Předmětem ochrany jsou druhově bohatá travobylinná společenstva květnatých luk
s jalovcem a smilková pastvina s výskytem ohrožených druhů rostlin, především z čeledi
vstavačovitých.
Zajímavostí je výskyt řady druhů hub, pestré je rovněž druhové zastoupení ptačích a
hmyzích společenstev.
Přírodní památka Bečevná
PP se nachází v kat. území Rokytnice u Vsetína ve vzdálenosti cca 1,1 km jihozápadním
směrem od místa záměru. Rozkládá se na ploše 0,23 ha a dlouhodobým cílem ochrany je
zachování podmínek pro výskyt populace vstavače bledého (Orchis pallens) v hospodářském lese
typu habřiny s příměsí dalších dřevin (bříza, jíva, třešeň, smrk) s bohatým bylinným patrem na
kamenitém svahu vzdáleném 0,7 km východním směrem od Rokytnice u Vsetína.
Poloha výše uvedených maloplošných zvláště chráněných území je patrná z následující
situace:
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(Zdroj: mapový portál AOPK – Ústřední seznam ochrany přírody)
plocha přírodní památky
V širším okolí místa záměru se nachází řada dalších maloplošných zvláště chráněných
území, jejichž polohu ukazuje následující mapka:

přírodní památka

MZCHÚ v nejbližším okolí místa záměru

Dále je uvedena stručná charakteristika maloplošných zvláště chráněných území v širším
okolí místa záměru:
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Název

Rozloha

Účel ochrany

PP Kutaný*)
PP Halvovský potok*)
PP Louka pod rančem*)

Datum
vyhlášení
31. 5. 1969
24. 6. 1999
22. 2. 1999

14,9 ha
17,8 ha
0,74 ha

PP Semetín lesní prameniště*)
PP Semetín luční prameniště*)
PP Křížový*)
PP Nad Jasenkou*)
PP Mokřady Vesník*)

13. 1. 2014
13. 1. 2014
19. 6. 1999
13. 1. 2014
22. 2. 1999

0,17 ha
0,11 ha
1,05 ha
0,13 ha
1,5 ha

PP Růžděcký Vesník*)
PP Kotrlé
PP Zbrankova stráň
PP Lučky-Rovenky

25. 3. 1999
22. 4. 2014
18. 5. 1999
20. 5. 1999

3,8 ha
0,35 ha
2,5 ha
2,1 ha

Zbytek různověké jedlové bučiny
Horský jedlobukový les
Květnatá louka s výskytem orchidejí a
orlíčku obecného
Lesní prameniště
Vápnité slatiniště
Skalní výchozy
Lesní pěnovkové prameniště
Svahové prameniště, mokřadní
společenstva
Květnatá orchidejová louka
Biotop vrkoče útlého
Květnaté louky na sušších stanovištích
Mokřadní louky, svahová prameniště

*) MZCHÚ je součástí velkoplošného ZCHÚ
Velkoplošně chráněná území
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast
Beskydy, vyhlášená v roce 1973 na ploše 1160 km2 k ochraně zbytků původních pralesovitých
porostů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozornost zasluhují také druhově
pestré louky a pastviny a unikátní povrchové i podzemní krasové jevy. Na území CHKO Beskydy
se nachází 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 24 přírodních památek.
Hranice CHKO Beskydy probíhá ve vzdálenosti cca 1,5 km vzdušnou čarou jihovýchodním
směrem od místa záměru:

Chráněná krajinná oblast Beskydy

72

Část C

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou na základě jednotných principů
vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie. Vycházejí přitom ze směrnice
2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (která nahradila původní směrnici 79/409/EHS) a ze
směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin. Požadavky na zařazení vymezených druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť
stanovené v uvedených evropských normách jsou implementovány do národní legislativy
prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(novelizován zákonem č. 218/2004 Sb.). Soustava Natura 2000 je tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).
Ochrana ptačích oblastí je dána přímo zákonem. Evropsky významné lokality mohou mít
status zvláště chráněného území, mohou být chráněny smluvně (§ 39 zákona č. 114/1992 Sb.)
nebo podléhají základní ochraně podle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Národní seznam evropsky významných lokalit je stanoven nařízením vlády (č. 318/2013
Sb., novela č. 73/2016 a 207/2016 Sb.).
Nejbližšími lokalitami NATURA 2000 jsou Evropsky významné lokality Beskydy, Nad
Jasenkou a Semetín a Ptačí oblasti Horní Vsacko, Beskydy a Hostýnské vrchy. Jejich označení,
rozlohu a vzdálenost jejich hranice vzdušnou čarou od místa záměru uvádí následující tabulka:
KÓD NATURA
2000
CZ0724089
CZ0724121

KÓD
ÚSOP
3313
3325

NÁZEV

ROZLOHA

EVL Beskydy
EVL Nad Jasenkou

120386,5 ha
738,6 ha

VZDÁLENOST OD
MÍSTA ZÁMĚRU
1,4 km (JV)
2,7 km (SZ)

CZ0720033
CZ0724429
CZ0721023
CZ0811022
CZ0721024

3348
5589
2303
2304
2309

EVL Semetín
EVL Hostýnské vrchy
PO Horní Vsacko
PO Beskydy
PO Hostýnské vrchy

1309,8 ha
2396,6 ha
26977,7 ha
41702,0 ha
5177,0 ha

2,7 km (SZZ)
15,2 km (SZ)
3,8 km (SV)
19,0 km (SV)
15,0 km (SZ)

EVL Beskydy zahrnuje komplex přírodních a přírodě blízkých stanovišť, např. druhově
bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech), smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a
boreální Evropy, lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, alpínských řek a jejich
dřevinné vegetace s vrbou šedou, petrifikujících pramenů s tvorbou pěnovců aj. Území je
biotopem medvěda hnědého (Ursus arctos), vlka obecného (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx
lynx), dalšími předměty ochrany jsou např. střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), lesák
rumělkový Cucujus cinnaberinus), netopýr velký (Myotis myotis), šikoušek zelený (Buxbaumia
viridis), vydra říční (lutra lutra) a velevrub tupý (Unio crassus).
EVL Nad Jasenkou v oblasti Vsetínských vrchů zahrnuje typické porosty květnatých
bučin asociace Dentario enneaphylli-Fagetum v komplexu s travobylinnýmim společenstvy luk a
pastvin, suchých trávníků a pramenišť s výskytem vrkoče útlého (Vertigo angustior).
EVL Semetín zahrnuje typicky vyvinuté květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou
(Dentaria enneaphyllos), vzácněji kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa) a orchidejemi
okroticí dlouholistou (Cephalanthera longifolia), kruštíkem modrofialovým (Epipactis purpurata)
a kruštíkem Greuterůvým (Epipactis greuteri). Bučiny tvoří rozsáhlé porosty, zejména na jižních
svazích hřebenu Drastihlavy a Ratibořského grúně, a místy mají až pralesovitý charakter. Stejně
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tak typicky vyvinuté jsou západo-karpatské dubohabřiny. Z nelesních společenstev jsou
dochovány reprezentativní ovsíkové louky a širokolisté suché trávníky, které hostí řadu dalších
vzácných druhů rostlin. Z živočichů stojí za zmínku výskyt vrápence malého (Rhinolophus
hipposideros) v jeskyni Křížový vrch, čápa černého (Ciconia nigra), skorce vodního (Cinclus
cinclus) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).
EVL Hostýnské vrchy zahrnuje lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,
jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum.
Okrajovými biotopy jsou karpatské dubohabřiny v nižších polohách a údolní jasanovo-olšové
luhy. Z význačných druhů živočichů hostí např. čolka karpatského (Triturus montandoni) a
střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).
Rozmístění evropsky významných lokalit ve vztahu k místu záměru je patrné z následující
mapky:

evropsky významná lokalita

místo záměru

PO Beskydy – předměty ochrany (kromě řady naturových biotopů) představují např.
populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), datlíka tříprstého
(Picoides tridactylus), puštíka bělavého (Strix uralensis).
PO Horní Vsacko – kromě řady přírodních biotopů jsou předměty ochrany populace
čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), chřástala polního (Crex crex),
datlíka tříprstého (Picoides tridactylus), lejska malého (Ficedula parva), strakapouda
bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
PO Hostýnské vrchy – kromě naturových biotopů jsou předměty ochrany populace
lejska malého (Ficedula parva) a strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos).
Situace ptačích oblastí v širším okolí místa záměru je patrná z následující mapky:

74

Část C

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

ptačí oblast

místo záměru

Přírodní parky
Přírodní park Hostýnské vrchy byl zřízen Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 3/1995
ze dne 21. 4. 1995 na ploše 98 km2 a závaznou vyhláškou Okresního úřadu ve Zlíně v roce 1993
na ploše 106 km2 ve zlínské části - mimo zájmové území.
Památné stromy
V místě záměru ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádný památný strom. Přehled
památných stromů situovaných nejblíže místu záměru uvádí následující tabulka:
Název
Babyka za humny v
Rokytnici
Tkadlečkova babyka
Dub ve Vsetíně
Lípa u Vilémů
Lípy u Sládků
Dub v Semetíně

Katastrální území
Rokytnice u Vsetína

Datum vyhlášení
7. 10. 1996

Jasenka
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín

10. 10. 2016
7. 10. 2016
24. 10. 2016
28. 6. 1999
21. 10. 2016
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památný strom

skupina stromů – zaměřený jednotlivý strom

místo záměru

C.1.6. Významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny
Významné krajinné prvky
V místě realizace záměru se v současnosti nenacházejí žádné významné krajinné prvky.
Nejbližším významnými krajinnými prvky v blízkosti záměru jsou vodní tok Jasenice dále lesy,
situované JV od místa záměru ve vzdálenosti cca 70 m (měřeno k okrajové části souvislého
lesního porostu).
Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů. ÚSES umožňuje
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny
a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. 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 i stát.
Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a
ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: nadregionální (NR),
regionální (R) a lokální (L).
Podkladem pro tvorbu ÚSES je biogeografické členění území na biogeografické jednotky
individuální-biogeografická provincie, podprovincie a bioregion (NR úroveň) a typologické –
biochora (R úroveň) a skupina typů geobiocénů (L úroveň).
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Z hlediska členění do vyšších biogeografických jednotek náleží širší zájmové území do
Panonské provincie a Západokarpatské podprovincie, v jejím rámci pak do Vsetínského
bioregionu, zahrnujícího Javorníky, východní část Hostýnsko-vsetínské hornatiny a severní
výběžek Vizovické vrchoviny.
Úroveň bioregionů je reprezentována nadregionálním biocentrem (NRBC) č. 102 Makyta,
od místa záměru vzdáleném cca 10 km vzdušnou čarou v jihovýchodním směru. NRBC Makyta
propojuje s dalším NRBC č. 100 Spálený, které je situováno jižně od Vizovic, nadregionální
biokoridor (NRBK) č. 148 Makyta-Spálený, jehož trasa probíhá v JV-JZ směru ve vzdálenosti cca
13 km od místa záměru. Další NRBK č. 149 Kelčský Javorník probíhá v linii vedoucí od jihu
k severozápadu ve vzdálenosti cca 8 km od místa záměru a spojuje regionální biocentrum (RBC)
č. 116 Kotka v linii NRBK č. 148 s NRBC č. 101 Kelčský Javorník, situované ve vzdálenosti cca
14 km severozápadně vzdušnou čarou od místa záměru.
Úroveň biochor je reprezentována regionálními biocentry č. 93 Hradisko a č. 1972
Světluška, která se stejně jako již zmíněné RBC č. 116 Kotka nacházejí v linii NRBK č. 148.
V linii NRBK č. 149 jsou situována NRBC č. 115 Hodín, Jasenná, č. 114 Kořenné, č. 113
Držková, Humenec a č. 112 Solisko. Již zmíněné NRBC č. 101 Kelčský Javorník je propojeno
s RBC č. 345 Cáb, které zároveň představuje místu záměru nejbližší prvek regionálního ÚSES
(vzdálenost cca 5 km SV směrem), regionálními biokoridory č. 1549 Kelčský Javorník-Velká
Příčnice, č. 1550 Chladná-Velká Příčnice, č. 1551 Chladná-Březina, č. 1552 Březina-Bystřička a
č. 1572 Cáb-Bystřička. Tyto biokoridory regionálního významu zároveň propojují RBC č. 147
Velká Příčnice, č. 148 Chladná, č. 1967 Březina a č. 181 Bystřička.
Polohu nejbližších prvků nadregionálního a regionálního ÚSES vzhledem k místu záměru
znázorňuje následující mapka:

místo záměru

regionální biocentrum
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Nejnižší biogeografickou jednotkou jsou skupiny typů geobiocénů (STG). Tato úroveň je
reprezentována lokálními biocentry.
V blízkosti se nachází lokální biokoridor, který se táhne podél vodoteče Jasenka, která
protéká cca 60 m severně od záměru; a na východě podél řeky Vsetínská Bečva

C.1.7. Ložiska nerostů
Území záměru je situováno mimo evidované a těžené surovinové zdroje. Nejblíže záměru
je aktuálně těžené nevýhradní ložisko stavebního kamene (pískovec – ID 5230900, Ratiboř u
Vsetína, organizace Obec Hošťálková), které se nachází ve vzdálenosti cca 9,2 km severozápadně
vzdušnou čarou od místa záměru.

ložiska nevyhrazených nerostů plocha

C.1.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie postupného osidlování Vsetínska byla do značné míry ovlivněna charakterem
tohoto území. Hornatý reliéf, hluboká zalesněná údolí a prudké vodní toky dlouho představovaly
překážku zemědělského osídlení. Z tohoto důvodu zde téměř nenajdeme stopy po pravěkém
osídlení.
Historie Vsetína počíná na přelomu 13. a 14, století, kdy v písemných záznamech z roku
1308 nalézáme zmínku o městečku Setteinz. Název Wssetin se objevuje v listinných dokumentech
od roku 1396. V držení Vsetína se od počátku 14. století vystřídali templářští rytíři, páni z
Cimburka, páni z Pernštejna a další. Od 16. století probíhala v okolí Vsetína tzv. pasekářská
kolonizace, spojená s rozšiřováním zemědělské půdy na úkor lesů. Ze sousedních slovenských hor
se na Vsetínsko postupně rozšířil salašnický chov koz, který byl vystřídán chovem ovcí.
Označení Valaši bylo původně vyhrazeno pro čeleď pasoucí dobytek, později od něj byl
odvozen název celé oblasti – Valašsko.
V polovině 15. století byla uprostřed dnešního Horního náměstí postavena tvrz, později
přestavěná na zámek. Roku 1609 získal Vsetín do majetku Albrecht z Valdštejna, který povolal na
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vsetínské panství jezuity a zahájil zde s jejich pomocí systematickou rekatolizaci. Odpor Valachů
sice Valdštejna donutil k některým ústupkům, avšak období protihabsburského povstání a
třicetileté války bylo poznamenáno dlouhotrvajícími valašskými rebeliemi a řadou tragických
událostí včetně vypálení Vsetína v roce 1627 a popravy 200 účastníků povstání v roce 1644.
V době třicetileté války se Vsetín rozšířil z původního tzv. Horního města také na levý
břeh Bečvy a v roce 1647 tato nově vzniklá osada, Dolní město Vsetín, získala statut samostatné
obce. Mezi oběma částmi často docházelo ke sporům, o čemž dodnes svědčí název jedné z částí
Vsetína – Svárov. Koncem 17. století bylo město opakovaně zpustošeno Turky a Tatary a v roce
1708 sem vpadli uherští povstalci, kteří město vypálili. Z těchto škod se Vsetín vzpamatovával
celá desetiletí.
V první polovině 19. století dorazila na Vsetínsko průmyslová revoluce, která vyvolala
rozsáhlou těžbu zásob dřeva v místních bukovo-jedlových lesích. V této době ve Vsetíně vznikl
cukrovar, parní pily, továrny na sirky a v roce 1868 byly založeny sklárny (v blízkosti záměru). V
roce 1885 byla na Vsetínsku vybudována železnice, která přispěla k dalšímu rozvoji Vsetína. Byly
vybudovány školy, nemocnice, městská elektrárna, vodovod a další veřejná zařízení.
V roce 1909 se Vsetín stal okresním městem a s hospodářským rozmachem rostl jeho
význam.
V 30. letech bylo Vsetínsko zasaženo důsledky světové hospodářské krize. V důsledku
zániku nábytkářského průmyslu a omezení výroby v dalších podnicích vznikla vysoká
nezaměstnanost, kterou omezila až výstavba závodu Zbrojovka v roce 1937. Zbrojní výroba v
období 2. světové války vedla k tomu, že počet obyvatel města se zdvojnásobil. Za války ve městě
vyvíjela činnost řada odbojových skupin.
Zbrojovka Vsetín - existence je ohraničena lety 1937 až 2001. Jejím předchůdcem byla
Zbrojovka v Jablůnce, kde výroba začala už v roce 1936. V čase ohrožení republiky získala
zakázku na 3 miliony ručních granátů pro Ministerstvo národní obrany, objednávka však byla po
Mnichovu v září 1938 zrušena. V průběhu druhé světové války to byly zakázky na lovecké
zbraně, dýmovnice, náboje do signálních pistolí. V závěru války Němci ze dvou třetin továrnu
zničili. V září 1946 byla jablůnecká továrna začleněna jako závod 2 do Zbrojovky, n. p. Brno. Od
1. 1. 1950 po vzniku Národního podniku Zbrojovka Vsetín byla Jablůnka začleněna jako pobočný
závod 2. V novém tisíciletí vstoupil do bývalé zbrojovky Jablůnka silný japonský investor firma
Nippon Kayaku, takže tradice pyrotechnické a zbrojní výroby v Jablůnce už trvá přes 80 let.
Zbrojovka Vsetín vznikla v době ohrožení Československa nacistickým Německem,
původně jako pobočka Zbrojovky Brno. Po obsazení Čech a Moravy vojsky 15. března 1939 se
zájem okupantů v první řadě zaměřil na vyspělý zbrojní průmysl v zemi. Již 22. března zbrojovku
navštívil německý generál Walter von Brauchits, šéf vojenské výkonné moci protektorátu Čechy a
Morava. Nacisté plně ovládli český zbrojní průmysl. Protektorát se stal po Francii druhým
největším dodavatelem zbraní a munice pro Německo. V závěru války mělo dojít ke zničení
továrny, tomu zabránil příchod Rudé armády. I tak byly zničeny čtyři objekty a velká část
strojního technického zařízení byla znehodnocena. Škoda na objektech závodu byla odhadnuta na
20 milionů korun.
Po roce 1989 došlo ve Zbrojovce Vsetín k transformaci státního podniku na akciovou
společnost. Podnik byl po roku 1993 podle sortimentu výroby rozdělen na čtyři dceřiné
společnosti: Zbrojovka Jablůnka, a. s., Zbrojovka Vsetín INDET, a. s., (výroba elektrických a
neelektrických rozbušek a iniciátorů), Zbrojovka Vsetín-ZTM, a. s., (výroba pletacích strojů).
Během 90. let některé společnosti zanikly nebo se transformovaly vlivem změny majitele.
V posledních letech ve výrobě pokračují různé firmy, japonská vyrábí hlavně elektrické
iniciátory i jiné výrobky pro použití v automobilech, průmyslových a dalších bezpečnostních
pyrotechnických systémech – výrobky, které mají za cíl zachraňovat lidské životy a chránit
majetek.
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Poválečné období bylo ve Vsetíně a jeho okolí poznamenáno nedostatkem bytů, obchodů,
zdravotní péče. Došlo k uzavření řady menších průmyslových podniků a v souvislosti s vývojem
po roce 1948 byly rušeny soukromé živnosti.
Po roce 1960 byla ve Vsetíně zahájena masivní výstavba panelových sídlišť v okrajových
částech města. S novými příležitostmi pro bydlení se v následujících 30 letech počet obyvatel
Vsetína opět zdvojnásobil, takže v současné době činí více než 26 000.
Stav území koncem 19 stol. uvádí následující situace:

Stav území v roce 1950 uvádí následující situace:
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Kulturní památky
Seznam kulturních památek ve Vsetíně zahrnuje v současnosti 30 položek. Mezi
nejvýznamnější z nich lze zařadit následující:
Zámek s okolním areálem (Horní náměstí č.p. 2)
Zámek vznikl v 17. století přestavbou starší tvrze, na jižní straně k němu přiléhá plocha
parku se zbytky ohradní zdi.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou a křížem
Původně se jednalo o zámeckou budovu ze 17. století, která byla později přestavěna na
kostel a faru. Nachází se nad svahem k řece Bečvě.
Stará radnice (Vsetín, č.p. 1)
Objekt situovaný na historickém náměstí byl vystavěn v první polovině 17. století.
Kašna (Horní náměstí)
Kašna kruhového tvaru s kamennou, profilovanou obrubou bazénu, na které jsou osazeny
4 vázy a železná mříž. Uprostřed kašny je umístěna místa z umělého kamene s kovovými
aplikacemi.
Venkovský dům (Rokytnice č.p. 74)
Příklad lidové architektury – venkovský roubený dům vystavěný po roce 1859 v místní
části Uhliska. Na přízemní obytnou část krytou sedlovou střechou navazují chlévy.
Žádný z památkově chráněných objektů se nenachází v bezprostředním okolí místa
záměru.
Území s archeologickými nálezy (UAN)
Území s archeologickými nálezy se dělí do čtyř kategorií:
UAN I. – území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů
UAN II. – území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v
rozmezí 51–100 %; sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve
středověku, kterých je převážná většina), území v těsné blízkosti ÚAN I. atd.
UAN III. – území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt
archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50%, náleží
sem prakticky veškeré území ČR mimo ÚAN I, II a IV
UAN IV. - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
(vytěžené a archeologicky zkoumané plochy)
Podle údajů získaných ze Státního archeologického seznamu, informačního systému o
územích s archeologickými nálezy, který spravuje Národní památkový ústav, se místo záměru
nachází v UAN III. V nejbližším okolí místa záměru se nachází jediná lokalita náležející do UAN
I. – historické jádro města Vsetín, vzdálené od areálu teplárny cca 1 km SZ směrem vzdušnou
čarou (č. 25-32-05/1). V historickém jádru města lze očekávat možný výskyt dokladů
středověkého a novověkého osídlení. Nejbližší UAN II. je situováno ve vzdálenosti cca 1,5 km JZ
vzdušnou čarou od místa záměru. Jedná se o středověké a novověké jádro obce Rokytnice u
Vsetína (č. 25-32-10/2). Další představuje novověké jádro osady Jasenka (č. 25-41-01/1).
Ve vzdálenosti cca 2 km jižně od místa záměru jsou situována další dvě UAN II., a to
středověké a novověké jádro obce Ústí u Vsetína (č. 25-41-06/2), východním směrem od něj pak
středověké a novověké jádro obce Janová (č. 25-41-06/1).
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Poloha nejbližších prvků UAN vzhledem k místu záměru je patrná z následující situace:

UAN I.

UAN II.

místo záměru

C.I.9. Území hustě zalidněná
Zájmové území je situováno na jihovýchodním okraji města. Nejbližší obytnou zástavbu
představují bytové domy v podél ulice Jasenická, vzdálené od místa záměru cca 90 m severním
směrem. V jižním směru cca 250 m vzdušnou čarou se nachází zástavba rodinných domů.
Na areál Výtopny Ohrada ze západní strany navazuje obchodní zóna (Kaufland, Albert
Hypermarket, nákupní galerie) a dále západním směrem v prostoru mezi obchodní zónou a třídou
Generála Klapálka komplex bytových domů mezi ulicemi U Huti a Ohrada, které jsou od místa
záměru vzdálené cca 350 m.
Informace o obci:
ZUJ:
Statut:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:

Vsetín
541639
město
3
5760,7 ha
26109*)
16762
43,4

Škola:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Kanalizace (ČOV):
Vodovod:
Plynofikace:
Části obce:
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Vsetín
Ano

Pošta:

Adresa obecního
(městského) úřadu:

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

*) 2017

Vývoj počtu obyvatel Vsetína:
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet obyvatel
28 205
27 991
27 865
27 689
27 399
26 976
26 817

Průměrný věk
40,1
40,4
40,7
41,1
41,4
41,8
42,1

rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Počet obyvatel
26 668
26 504
26 394
26 190
26 109
26 092

Průměrný věk
42,3
42,5
42,8
43,2
43,4

Počet obyvatel má mírně klesající trend.
Hustota osídlení (2017):
ČR
Zlínský kraj
okres Vsetín
Vsetín

výměra km2
78 866
3 963
1 142,87
57,61

počet obyvatel
10 578 820
583 698
143 291
26 109

hustota osídlení /km2
134,1
147,3
125,4
453,2

C.I.10. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného zatížení s výjimkou kvality ovzduší průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu - nad úroveň platného imisního limitu dle zákona
201/2012 Sb. v platném znění - viz. kapitola C.2.1.
Staré ekologické zátěže
Existence starých ekologických zátěží byla prověřena v Systému evidence
kontaminovaných míst (SEKM). V kat. území Vsetín je evidováno celkem 9 lokalit se starou
ekologickou zátěží - mimo zájmové území záměru.
Nejblíže záměru:
Název
Identifikátor
Pozice (JTSK) X:
Pozice (JTSK) Y:
Vzdálenost od místa záměru:
Existence analýzy rizik:

České Dráhy, a.s. Vsetín
18676005
1155551.91
496113.63
0,9 km západním směrem
ANO
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Stupeň poznání:
Charakteristika lokality:
Typ lokality:

Zdroj kontaminace:
Typ kontaminace:
Plocha lokality:
Střety – ohrožení:
Denní počet ohrožených
obyvatel:
Provedené zásahy:
Hodnocení:

Další doporučený postup:

rešerše
Lokalita se nachází v jižní části města, asi 300 m JJZ od nástupiště
železniční stanice
Lokalita byla v minulosti a je doposud využívána jako úložiště
motorové nafty a oleje pro tankování lokomotiv ČD. Samotný areál
není trvale obydlen, během pracovní doby se zde pohybuje trvale
max. 1 pracovník ČD denně.
Ropné látky
Podzemní vody - NEL, PAU, Anorg. ostatní
1500 m2, kontaminovaná plocha do 100 m2
Povrchové vody – vzdálenost cca 500 m, podzemní vody
1-20
Potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z
kontaminace lokality při jejím současném způsobu využívání nebo
potvrzeno šíření kontaminace hrozící vznikem neakceptovatelného
zdravotního rizika
Nutnost bezodkladného nápravného opatření

kontaminované místo

místo záměru

Extrémní poměry
Extrémní poměry se v zájmovém území nevyskytují - mimo území svahových nestabilit viz. kapitola C.2.4.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a
popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny
zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území
a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl
zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze,
utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost
fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu,
zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného
majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

C.2.1. Ovzduší
Měření kvality ovzduší se ve Vsetíně provádí v lokalitě Vsetín - hvězdárna:
kód lokality
Název stanice
Provozovatel
EOI - typ stanice:
EOI - typ zóny:
EOI - charakteristika zóny:
Umístění
Souřadnice
Nadmořská výška
Typ stanice
Měřicí programy
Datum vzniku

ZVSH
Vsetín - hvězdárna
Český hydrometeorologický ústav
pozaďová
předměstská
obytná; přírodní
Jabloňová 231
49° 20´ 40.013" sš 17° 59´ 45.642" vd
385 m
pozaďová
Manuální měřicí program
01. 01. 1998

Zároveň je zde umístěna klimatologická stanice ČHMÚ.
Umístění vůči záměru ZEVO Vsetín je zřejmé z následující situace:

Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází
z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci
hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích
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kalendářních 5 let, které mají stanovený roční imisní limit. Mapy zveřejňuje ministerstvo na
internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Záměr se nachází ve čtverci číslo 718471.
Údaje o klouzavém průměru koncentrací za předchozích 5 kalendářních let v tomto čtverci
jsou uvedeny v následující tabulce.
Pětileté průměry v příslušném čtverci 1 x 1 km:
ČÍSLO

PM10

PM10_M36

2012-2016
718471 24,7
42,6
2013-2017
718471 24,6
43,2
vysvětlivky k tabulce:

PM2,5 SO2_M4
μg.m-3

NO2

BZN

BaP

As

19,2

24,1

14,8

1,0

1,64 1,16

19,3

18,9

14,2

1,6

1,8

Pb
Ni
-3
ng.m

1,2

Cd

10

1,0

0,41

10,1

0,9

0,3

X_COORD souřadnice x systému JTSK
Y_COORD souřadnice y systému JTSK
NO2
NO2 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
PM10
PM10 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
BZN
benzen - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
BaP benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace []
PM10_M36 PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce [μg.m-3]
SO2_M4
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce [μg.m-3]
PM2,5
PM2,5 - roční průměrná koncentrace [μg.m-3]
As arsen - roční průměrná koncentrace [ng.m-3]
Pb olovo - roční průměrná koncentrace [ng.m-3]
Ni nikl - roční průměrná koncentrace [ng.m-3]
Cd kadmium - roční průměrná koncentrace [ng.m-3]

V zájmovém území jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren vývoj pětiletých průměrů - bez vývojového trendu - koncentrace v příslušném čtverci:
2007-2011

2008-2012

2009-2013

1,76

1,66

1,71

2010-2014
ng/m3
1,70

2011-2015

2012-2016

2013-2017

1,80

1,64

1,8

Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality ovzduší
v ČR. Podle ČHMÚ - je třeba mít na zřeteli, že odhad polí ročních průměrných koncentrací
benzo[a]pyrenu je zatížen výrazně většími nejistotami ve srovnání s ostatními mapovanými
látkami. Na nejistotě mapy se podílí nedostatečný počet měření na venkovských regionálních
stanicích i absence rozsáhlejšího měření v malých sídlech ČR, která by z hlediska znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem reprezentovala zásadní vliv lokálních topenišť. Větší nejistotou je tedy
zatíženo i posuzování meziroční změny podílu zasaženého území a obyvatel nadlimitními
koncentracemi benzo(a)pyrenu. Počet lokalit s měřením benzo(a)pyrenu je limitován zejména
vysokými náklady na laboratorní analýzy.
Koncentrace benzo(a)pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období a
minimy v letním období. V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se
zvýšenými emisemi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ze sezonních
antropogenních zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí benzo(a)pyrenu.
Významným zdrojem emisí PAH je i doprava, u které v zimním období dochází navíc k navýšení
emisí PAH v důsledku studených startů. Dále jsou zvýšené koncentrace způsobeny zhoršenými
rozptylovými podmínkami v zimním období, jednodušší konverzí plyn-částice při nízkých
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teplotách a nižším fotochemickým rozkladem PAH. V letním období naopak dochází k poklesu
koncentrací díky zlepšení rozptylových podmínek, zvýšení chemického a fotochemického
rozkladu PAH za vyšší intenzity slunečního záření a vysokých teplot a samozřejmě také díky
poklesu emisí z antropogenních zdrojů.
Sektor 1A4bi – Lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2016 v
celorepublikovém měřítku podílel 98,4 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování
pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Podle výsledků
statistického šetření ENERGO představovaly v roce 2015 odhořívací a prohořívací kotle až 79 %
všech kotlů na spalování pevných paliv v domácnostech ČR. Vliv sektoru dopravy je odhadován
na 1,3 %.
Nejbližší měřící stanice, která měří benzo(a)pyren je ve Valašském Meziříčí (ve
vzdálenosti cca 18 km od záměru), která potvrzuje roční chod imisních koncentrací (ng/m3):
1
11,7

2
8,3

3
2,1

4
1,1

5
0,5

6
0,1

7
0,1

8
0,2

9
0,6

10
1,4

11
3,1

12
4,1

Vlastní záměr není významným zdrojem benzo(a)pyrenu. Vyhláška 415/2012 Sb., ani
revize BREF neobsahuje specifické emisní limity pro PAU, nebo benzo(a)pyren. Přesto je
v rozptylové studii benzo(a)pyren v emisích z technologie dle záměru zohledněn.
Kvalita ovzduší podle portálu ČHMÚ
následujících stránkách:

pětileté průměry 2013 - 2017 je uvedena na

Červeně vyznačena provozovna Výtopna Ohrada.
Pětileté průměry 2012-2016 byly uvedeny v oznámení záměru (září 2018)
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PM10 - roční průměr (µg/m3) - limit 40

SO2 - roční průměr (µg/m3) - limit 20

PM10 36. - nejvyšší 24hod. (µg/m3) - limit 50

SO2 - 4. nejvyšší 24hod. (µg/m3) - limit 125

88

PM2,5 - roční průměr (µg/m3) - limit 25

NO2 - roční průměr (µg/m3) - limit 40
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As - roční průměr (ng/m3) - limit 6

Cd - roční průměr (ng/m3) - limit 5

Ni - roční průměr (ng/m3) - limit 20

Pb - roční průměr (ng/m3) - limit 500

benzen - roční průměr (µg/m3) - limit 5

benzo(a)pyren - roční průměr (ng/m3) - limit 1
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Významné zdroje v okolí záměru (podle portálu ČHMÚ za rok 2016):
provozovatel

zdroj dle přílohy č. 2 zákona příkon
201/2012 Sb.
MW
Kaufland
ČR 1.2.a. Spalování paliv v pístových 0,4 nafta
v.o.s. - Vsetín
spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od
0,3 MW do 5 MW včetně
Vsetínská
1.1.b. Spalování paliv v kotlích
nemocnice a.s. - o celkovém jmenovitém tepelném
plynová kotelna příkonu nad 5 MW
nemocnice

5,8
zemní
plyn

ČSAD
a.s.

1,9
zemní
plyn

Vsetín, 1.1.a. Spalování paliv v kotlích
o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 0,3 MW do 5 MW
včetně
Pekařství Střelná 1.1.a. Spalování paliv v kotlích
s.r.o.
o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 0,3 MW do 5 MW
včetně
4.6.1. Doprava a manipulace se
PROMET
vsázkou nebo produktem
FOUNDRY a.s.
4.6.4. Tavení v elektrické
indukční peci
9.8. Aplikace nátěrových hmot,
včetně kataforetického nanášení,
nespadají-li pod činnosti uvedené
v bodech 9.9. až 9.14.,
s projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel od 0,6
t/rok
POWGEN a.s. - 1.2.b. Spalování paliv v pístových
kogenerace
spalovacích motorech o celkovém
Vsetín
jmenovitém tepelném příkonu nad
5 MW
6.5. Výroba a zpracování
Baur
Formschaumtech ostatních syntetických polymerů
a výroba kompozitů, s výjimkou
nik s.r.o.
kompozitů vyjmenovaných jinde
Hirschmann
9.16. Nanášení adhezivních
Czech s.r.o.
materiálů s projektovanou
spotřebou organických
rozpouštědel od 0,6 t/rok
Zásobování
1.1.b. Spalování paliv v kotlích
teplem Vsetín a.s. o celkovém jmenovitém tepelném
- Teplárna
příkonu nad 5 MW
Jiráskova
1.2.b. Spalování paliv v pístových
spalovacích motorech o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu nad
5 MW
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1,1
zemní
plyn

znečišťující látka

emise
t/rok

TZL
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
TZL
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
TOC
oxidy dusíku

0,004
0,002
0,015
0,001
0,013
0,006
0,869
0,146
0,028
0,001

oxid uhelnatý

0,001

oxidy dusíku

0,089
0,002

oxid uhelnatý
TZL
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
TOC

1,411
0,202
0,002
0,220
7,427

VOC

2,696

oxidy dusíku

17,270

oxid uhelnatý

25,820

VOC

2,809

0,9
zemní
plyn

oxidy dusíku

0,008

oxid uhelnatý

0,000

80,1

TZL
oxid siřičitý
oxidy dusíku

0,108
0,401
21,898

oxid uhelnatý

14,338

10,6
zemní
plyn
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provozovatel

zdroj dle přílohy č. 2 zákona příkon
201/2012 Sb.
MW
GALVAMET
11.b. Stacionární zdroje jinde
spol. s r.o. - nezařazené (vyjma spalovacích
Kalírna obj. 11
zdrojů - nepřímých ohřevů),
jejichž roční emise překračují
hodnoty uvedené v bodech 11.1.
až 11.9.
4.12.a. Povrchová úpravu kovů
a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich zpracování
s objemem lázně do 30 m3 včetně,
procesy bez použití lázní
BOMEX - CZ 2.6. Čistírny odpadních vod;
s.r.o. - galvanická zařízení určená pro provoz
dílna, obj.9
technologií produkujících odpadní
vody nepřevoditelné na
ekvivalentní obyvatele v množství
větším než 50 m3/den
4.12.a. Povrchová úpravu kovů
a plastů a jiných nekovových
předmětů a jejich zpracování
s objemem lázně do 30 m3 včetně,
procesy bez použití lázní
Zásobování
21,1
1.1.b. Spalování paliv v kotlích
teplem Vsetín a.s.
hnědé
o celkovém jmenovitém tepelném
- uhelná kotelna
uhlí
příkonu nad 5 MW
Jasenice

znečišťující látka
TZL
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
VOC
amoniak

emise
t/rok
0,001
0,248
5,230
3,730
0,052

silné anorganické
kyseliny
TZL
oxidy dusíku
cín a jeho sloučeniny,
vyjádřené jako Sn
chrom šestimocný
nikl a jeho sloučeniny,
vyjádřené jako Ni
silné anorganické
kyseliny
plynné sloučeniny
chloru vyjádřené jako
chlorovodík
TZL
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý

0,0010

0,033
0,001
0,00005
0,00025
0,00010
0,00215
0,00355
0,407
88,026
15,735
12,106

TZL - tuhé znečišťující látky
TOC - organické látky vyjádřené jako TOC
VOC - těkavé organické látky (VOC)

C.2.2. Voda
např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.
Podle přílohy č. 6 k vyhlášce MZe č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a
útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů
zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod se zájmové území stavby nachází v
hydrogeologickém rajónu 1631:
Číslo útvaru
podzemních vod

Název útvaru
podzemních vod

Pozice útvaru
podzemních vod

16310

Kvartér Horní
Bečvy

svrchní

Příslušný
hydrogeologický
rajon
1631
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Podzemní vody
Hladina podzemní vody v širším území je volná, s průlinovo-puklinovým typem
propustnosti s nízkou transmisivitou (méně než 1.10-4 m2/s). Mineralizace vody se pohybuje v
rozmezí 0,3-1 g/l, chemický typ Ca-Na-HCO3.
Z kvantitativního i kvalitativního hlediska je stav útvaru podzemních vod - Flyš v povodí
Bečvy - základní vrstva - hodnocen (VÚV TGM) jako dobrý, z chemického hlediska pak rovněž
jako dobrý. Trend znečištění je hodnocen jako neměnící se.
Povrchové vody
Povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních
živočichů: Vodní tok Jasenice je Nařízením vlády 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování
a hodnocení stavu jakosti těchto vod stanoven jako vodní tok vhodný pro život a reprodukci
původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (lososové vody).
Charakteristika toku Jasenka (VÚV TGM):
ID útvaru:
Název útvaru:
Typ podle nadmořské výšky:
Typ podle plochy povodí (B):
Typ podle geologie (B):
Typ podle Strahlera:
Hydromorfologický charakter:

40502000
Jasenice po ústí do toku Vsetínská Bečva
nižší střední výška: 200 <= h < 500 m
v <= 100 km2
pískovce, jílovce, kvartér
říčky (řád 4-6)
přirozený

Stav podle chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů (k 31. 12. 2013):
Ukazatel/látka
teplota vody
rozpuštěný kyslík
reakce vody
fosfor celkový
biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní
dusík amoniakální
dusík dusičnanový

Environmentální cíl
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál
dobrý ekologický stav/potenciál

Stav podle ukazatele
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav
velmi dobrý stav

Odběr vod
Odběr vody z Jasenky 2006 - 39,8 tis. m3/rok - provozovna Výtopna Ohrada - ukončeno evidováno do 31. 12. 2006.
Ochranná pásma zdrojů vod
V bezprostřední blízkosti zájmové lokality se nenacházejí zdroje podzemní vody. Místo
záměru je situováno ve vzdálenosti cca 500 m od hranice ochranného pásma II. stupně vodního
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zdroje - prameniště Vsetín Ohrada o rozloze 92,5 ha (vyhlášeno rozhodnutím ONV Vsetín č.j.
OVLHZ/vod.1/326/233/85 ze dne 22.8.1985). Jižně od OPVZ prameniště Vsetín Ohrada se
nachází rozlehlé OPVZ II. stupně Ústí prameniště, vrt o rozloze cca 13 092 ha (vyhlášeno
rozhodnutím ONV Vsetín č.j. OVLHZ / vod.8/326/233/85 ze dne 22. 8. 1985).
Severozápadním směrem vzhledem k místu záměru cca 7.6 km vzdušnou čarou je
situováno OPVZ II. stupně Ratiboř – prameniště (vyhlášeno rozhodnutím ONV Vsetín č.j.
voda/235/86 ze dne 8. 1. 1987).
Významným povrchovým vodním zdrojem je Vsetínská Bečva. Na větší části úseku toku
mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem bylo vyhlášeno OPVZ II. stupně Valašské Meziříčí
povrchový zdroj Vsetínská Bečva (vyhlášeno rozhodnutím ONV Vsetín č.j. OVLHZvod.13964/1978-233 ze dne 11. 9. 1978).
Aktualizace všech výše zmíněných OPVZ v evidenci byla provedena 21. 6. 2016. Jejich
poloha je patrná z následující situace:

(Zdroj: www.heis.vuv.cz)
ochranné pásmo vodního zdroje

místo záměru

Na situaci není uvedeno ochranné pásmo vodního zdroje, které bylo vyhlášeno
rozhodnutím Okresního národního výboru ve Vsetíně, odborem VLHZ, rozhodnutím č. j.
OVLHZ-vod. 13964/1978-233 ze dne 11. 3. 1978 pro úpravnu vody ve Valašském Meziříčí, tok
Vsetínské Bečvy a přítoků. Záměr se nachází v ochranném pásmu 3. stupně. (vodní zákon
254/2001 Sb. v platném znění již ochranné pásmo 3. stupně neuvádí)
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C.2.3. Půda
např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního
ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání
Kvartérní pokryv zájmového území je tvořen fluviálními hlínami či písky, směrem do
hloubky s přibývající příměsí štěrkovité frakce a nabývajících charakteru štěrkopísků.
Podle databáze Českého statistického úřadu pro Město Vsetín (2017 - 2018)
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2017
5 760,73
1 585,06
363,23
129,66
13,02
1 079,15
4 175,67
3 244,14
63,06
189,57
678,90

31. 12. 2018
5 760,73
1 591,09
362,84
129,78
13,02
1 085,46
4 169,64
3 247,59
63,11
189,34
669,60

C.2.4. Přírodní zdroje
Geologické podmínky
V širším území zájmové lokality je předkvartérní geologické podloží budováno vrstvami
magurského flyše Západních Karpat s proměnlivým podílem pískovců a jílovců. Směrem do
nadloží přecházejí flyšové horniny bez ostré hranice na jíly až jílovito-hlinité zeminy s příměsí
úlomků zvětralé matečné horniny, které dosahuje mocnosti do 2 m. Reliéf krajiny je důsledkem
pliocenní eroze podmíněné karpatským vrásněním a jeho konečného zformování posunem
ledovců. V průběhu pleistocénu došlo ke zformování terasového říčního systému, který v širší
oblasti zahrnuje většinou 3 úrovně teras a holocenní inundované nivy. Údolí vodního toku
Jasenice tvoří eluviální usazeniny překryté kvartérními fluviálními uloženinami.
Historický vrt před výstavbou Výtopny Ohrada:
ID
GDO

Původní
název

501733 V-49

Druh
objektu
vrt svislý

Hloubka
7.5

Souřadnice
Nadmořská
výška
X
Y
1155543
495300 354.1

Geologická mapa (výřez):
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zlínské souvrství, vsetínské vrstvy,
glaukonitické pískovce a vápnité
prachovité jílovce

fluviální hlinité písky a písčité štěrky

sedimentární a kerné akumulace sesuvů

deluviofluviální písčitoprachovité
sedimenty s valounky a úlomky

Stará důlní díla
Území záměru nezasahuje do prostoru starých důlních děl ani poddolovaných území.
Nejblíže situovaným poddolovaným územím, které je zároveň v rámci širšího území jedinou
lokalitou tohoto typu, je místo těžby železné rudy, od místa záměru vzdálené cca 4,3 km
severozápadním směrem. Těžba, k níž nejsou podrobnější údaje, zde probíhala do 19. století.
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poddolovaná území plocha

místo záměru

Svahové nestability
Z mapových podkladů svahových nestabilit vyplývá, že zájmová lokalita je situována
mimo území svahových deformací v dané oblasti. V blízkém okolí se však vyskytuje několik
lokalit tohoto charakteru, v různém stadiu aktivity. Nejbližší lokalita s aktivním plošným sesuvem
je vzdálena od místa záměru cca 65 m jihovýchodním směrem.
Charakteristika širšího okolí zájmové lokality z hlediska svahových nestabilit je patrná z
následující situace:

místo záměru
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Registrační sesuvy plošné:
aktivní

Mapované svahové nestability:
aktivní

ostatní

dočasně uklidněné
uklidněné

(Zdroj: https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/)
Významné geologické lokality
V bezprostřední blízkosti místa záměru se nenachází žádná geologicky významná lokalita.
Nejbližšími lokalitami tohoto charakteru jsou lokality Valova skála a Křížový.
Valova skála (ID 724) je situována ve vzdálenosti cca 2,6 km severovýchodním směrem
od místa záměru. Jedná se o svahový skalní útvar o výšce 38 m s řadou mikrotvarů zvětrávání.
Druhou nejbližší geologicky významnou lokalitou je Křížový (ID 713), mrazový srub
s rozsedlinovými jeskyněmi, balvanová halda a kryoplanační terasa v areálu Křížového vrchu,
vzdáleném od místa záměru cca 5,5 km severozápadním směrem.

geologicky významná lokalita

místo záměru

Seizmicita
Seismické ohrožení území ČR shrnuje Mapa seizmických oblastí České republiky, která
byla vytvořena v souvislosti s výstavbou jaderných elektráren a požadavky na jejich bezpečnost:
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Radonové riziko
Záměr se nachází v oblasti s nízkou radonovou výdajností horninového prostředí.

střední Rn index

nízký Rn index

kvartér, hlubší podloží střední

kvartér, hlubší podloží nízký

bod měření – komplexní radonová informace
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C.2.5. Biologická rozmanitost
např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů
Biologická rozmanitost zájmového území je dána stávajícím stavem území.
Zájmové území se nachází v území označovaném Ohrada. Jedná se o původně převážně
přírodní krajinu, která se od konce 19. století měnila na smíšenou krajinu s provozem sklárny, a
navazující infrastrukturou. Vlastní výtopna Ohrada vznikla v 70-tých letech minulého století. Po
zániku sklárny bylo území v tomto století využito jako obchodní centrum, v jižním sousedství
výtopny Ohrada zůstaly zachovány lesní porosty.
Významným prvkem v území jsou řeky Vsetínská Bečva a Jasenka.
Ve vlastním zájmovém území záměru nejsou žádné prvky nadregionálního, regionálního
nebo místního ÚSES.
V širším kontextu je z hlediska biologické rozmanitosti ve vzdálenosti cca 1,5 km
jihovýchodně od záměru velkoplošně chráněné území CHKO Beskydy; evropsky významná
lokalita ve vzdálenosti cca 1,4 km jihovýchodně EVL Beskydy; ptačí oblast Horní Vsacko ve
vzdálenosti cca 3,8 km severovýchodně od záměru; maloplošně chráněné území Přírodní památka
Vršky-Díly ve vzdálenosti cca 0,6 km severně od záměru.
Zájmové území záměru je součástí CHOPAV Vsetínské vrchy.
Vlastní zájmové území není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů, i když
ojedinělý výskyt chráněných druhů flory a fauny v okolí nelze zcela vyloučit.
Koeficient ekologické stability (Český statistický úřad 2017) 3,68
0 - 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur
0,11 - 0,30 území se zřetelným narušením přírodních struktur
0,31 - 1,00 území intenzivně využívané
1,01 - 3,00 území se vcelku vyváženou krajinou
3,00 < území s přírodní nebo přírodě blízkou krajinou
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je nezbytným předpokladem migrace volně žijících zvířat. Zásahy
člověka v krajině její průchodnost zásadním způsobem omezují, neboť vlivem dopravních staveb,
postupující urbanizace a zemědělství dochází k její fragmentaci.
Následující situace zachycuje migračně významná území a dálkové migrační koridory pro
velké savce a šelmy v širším okolí města Vsetín včetně lokalit jejich omezení. Z mapky je zřejmé,
že okolí Vsetína představuje souvislé plochy migračně významných území, lokalita záměru je
však situována mimo tato území.
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migračně významné území

místa omezení dálkového migračního koridoru

dálkový migrační koridor

místo záměru

(Zdroj: http://mapy.nature.cz/)

C.2.6. Klima
Podle klimatických oblastí ČR (E. Quitt, 1971) patří zájmové území města Vsetína do
mírně teplé klimatické oblasti MT2. Mírně teplá klimatická oblast MT2 je charakterizována
krátkým, mírným a mírně vlhkým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a
podzimem. Zima je průměrně dlouhá, suchá, s průměrnou sněhovou pokrývkou. Nejteplejším
měsícem v roce je měsíc červenec, jehož průměrná teplota činí 16,6 °C. Nejstudenějším měsícem
je pak leden s průměrnou teplotou -2,5 °C. Dlouhodobá průměrná roční hodnota srážek činí 790
mm.
Charakteristika klimatické oblasti MT2 podle Quitta:
Klimatická podoblast MT2
Počet letních dnů (s tmax 25°C a vyšší)
20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší
140 - 160
Počet mrazových dnů (s tmin -0,1°C a nižší)
110 - 130
Počet ledových dnů (s tmax -0,1°C a vyšší)
40 - 50
Průměrná teplota vzduchu v lednu
-3°C až -4°C
Průměrná teplota vzduchu v červenci
16°C - 17°C
Průměrná teplota vzduchu v dubnu
6°C - 7°C
Průměrná teplota vzduchu v říjnu
6°C - 7°C
Počet dnů se srážkami 1 mm a většími
120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období (měsíce IV - IX)
450 mm – 500 mm
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Srážkový úhrn v zimním období (měsíce X - III)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů (Nd ≥ 8/10)
Počet jasných dnů (Nd ≤ 2/10)

250 mm – 300 mm
80 – 100
150 - 160
40 - 50

Srážky a teploty měřící stanice Vsetín 1931-1960:
m
n.m.

I.

II

III.

IV

V.

48

52

51

56

82

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Σ

63

64

59

51

826

13,5

8,2

3,8

-0,4

7,9

průměrná výška srážek (mm)
99

108

93
o

352

průměrná teplota ( C)
-3,4

-2,0

2,0

7,7

13,1

16,5

18,1

17,1

Větrná růžice (ČHMÚ 2017) pro lokalitu záměru - platná ve výšce 10 m nad zemí,
četnosti uvedeny v %, období výpočtu: 2007 - 2016:

C.2.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Podle Zprávy o zdraví obyvatel Zlínského kraje (2016) (novější není k dispozici):
Za 10let vzrostla střední délka života ve Zlínském kraji u mužů o 2,9 let a u žen o 2,0 let.
Úmrtnost na onemocnění dýchacích cest se podílí ve Zlínském kraji na celkové úmrtnosti
5,6%. Úmrtnost na nádorová onemocnění je u žen méně častá než u mužů. Zlínský kraj je krajem,
kde je tato příčina úmrtí již dlouhodobě jedna z nejnižších v ČR. Ve sledovaném období vletech
2004 až 2013 došlo ve Zlínském kraji k poklesu SDR na novotvary u mužů o 16%a u žen o 8,7%.
Novorozenecká úmrtnost ve sledovaném období (2004–2013) ve Zlínském kraji převýšila
hodnoty úmrtnosti ČR v roce 2007, 2009–2011 a v roce 2013.
V roce 2013 zemřelo v kraji 6 354 osob, 3 202 mužů a 3 152 žen, o 261 více než v roce
předešlém. Hrubá míra úmrtnosti, tj. počet zemřelých na 1 000 obyvatel, tak vzrostla z 10,4 na
10,8 (ČR 10,4). U mužů vzrostla hrubá míra úmrtnosti z 10,9 na 11,2 (ČR 10,7), u žen z 9,9 na
10,5 (ČR 10,1). V okresech se pohybovala hrubá míra úmrtnosti od 10,1 v okrese Vsetín po 11,9 v
okrese Kroměříž. Struktura příčin smrti je stejně jako v celé ČR totožná s předchozími lety.
Nejčastější příčinou smrti u obou pohlaví jsou nemoci oběhové soustavy následovány novotvary.
Nemoci oběhové soustavy jsou příčinou úmrtí u 46 % zemřelých mužů a 57 % zemřelých žen,
novotvary u 25 % zemřelých mužů a 20 % zemřelých žen.
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V pořadí dalšími nejčastějšími příčinami úmrtí u mužů jsou poranění a otravy a nemoci
dýchací a trávicí soustavy, u žen nemoci dýchací, nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek a
nemoci trávicí soustavy. Z celkového počtu zemřelých v důsledku vnější příčiny byla necelá
čtvrtina žen. Sebevraždou ukončilo život 88 mužů a 11 žen. Pád byl příčinou smrti 40 mužů a 14
žen. Následkem dopravní nehody zemřelo 41 mužů a 8 žen.
Střední délka života při narození značí počet let, kterých se průměrně dožije novorozenec
za předpokladu zachování úmrtnostní situace z období jejího výpočtu. Počítá se za dvouleté
období a ve Zlínském kraji se v letech 2012–2013 zvýšila u mužů ze 74,4 na 74,8 let a u žen z
81,4 let na 81,6. Ve společnosti tak pokračuje proces populačního stárnutí charakterizovaný
změnami ve věkové skladbě obyvatelstva, nárůstem podílu starých a velmi starých lidí a
zvyšováním průměrného věku.
Do Národního onkologického registru bylo ve Zlínském kraji v roce 2011 nahlášeno
celkem 4 569 nových onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ. Je to o 45 případů
více než v roce předchozím. Relace nově zjištěných onemocnění na 100 tisíc žen nedosahuje
republikových hodnot, naopak u mužů je o 21 onemocnění na 100 tisíc mužů vyšší. Nejčastěji se
vyskytujícím novotvarem byl opět jiný zhoubný novotvar kůže, který představoval u mužů i u žen
25 % všech nově hlášených případů. Druhým nejrozšířenějším zhoubným novotvarem u mužů byl
zhoubný novotvar prostaty (496 nových onemocnění, 172,1 na 100 tisíc mužů), třetí pak zhoubný
novotvar průdušky a plic (205 nových onemocnění, 71,1 na 100 tisíc mužů). Významné místo
zaujímá skupina zhoubných kolorektálních novotvarů (277 nově hlášených onemocnění, 96,6 na
100 tisíc mužů). U žen byl nejrozšířenějším onkologickým onemocněním již zmiňovaný jiný
zhoubný novotvar kůže. Druhá nejčastější onkologická diagnóza zhoubný novotvar prsu (356
případů, 118,1 na 100 tisíc žen) dosahuje téměř 17 % ze všech nově hlášených onemocnění žen.
Následuje zhoubný novotvar tlustého střeva (112 případů, 37,2 na 100 tisíc žen) a zhoubný
novotvar těla děložního (99 případů, 32,9 na 100 tisíc žen). Nejvíce zhoubných novotvarů u mužů
bylo nahlášeno ve věku 65–69 let, u žen ve věku 80–84 let. Incidence nádorových onemocnění v
přepočtu na 100 tisíc obyvatel byla u mužů nejnižší v okrese Kroměříž a u žen v okrese Vsetín. V
okrese Zlín incidence novotvarů u obou pohlaví přesahuje ve stejné relaci krajské i republikové
hodnoty.
K nejčastěji hlášeným infekčním onemocněním patří plané neštovice, jimiž onemocnělo
ve sledovaném roce 3 260 osob (555,8 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel), což představuje nárůst
proti minulému roku o 1 339 případů, a relace je nad republikovou hodnotou. Nejvyšší výskyt
planých neštovic byl zaznamenán v okrese Zlín (816,8). Druhou nejčastěji hlášenou infekční
nemocí byla Lymeská nemoc, jejíž výskyt oproti minulému roku vzrostl o 395 případů (107,9).
Nejvíce nemocných bylo hlášeno v okrese Zlín (195,2). Salmonelóza byla hlášena u 569 pacientů
(97,0).
Počet evidovaných diabetiků se oproti minulému roku opět mírně zvýšil. Ke konci roku
2013 bylo v evidenci diabetologických ordinací a u praktických lékařů pro dospělé 61 972
diabetiků, 27 450 mužů a 34 522 žen, což představuje 11 % obyvatel kraje při teoretickém
předpokladu evidence léčených podle místa bydliště. Na 100 tisíc obyvatel kraje připadalo v
průměru 10 570 evidovaných diabetiků. Od roku 2011 se nově sleduje počet léčeb. Jeden pacient
může být léčen více léčbami současně. Je uvedena každá naordinovaná léčba, která byla
předepsána k pravidelnému užívání alespoň na dobu 1 měsíce.
Podle počtu dispenzarizovaných pacientů v ordinacích praktických lékařů, bez ohledu na
to, zda je dispenzarizuje sám praktický lékař nebo odborný lékař, jsou nejvíce ohroženi vysokým
krevním tlakem a jinými hypertenzními nemocemi pacienti ve věku nad 65 let (44 %) a pacienti
ve věku od 45 do 64 let (43 %) z celkového počtu pacientů s vybranou diagnózou. Další
sledované diagnózy, ischemické nemoci srdeční a cévní nemoci mozku, jsou důvodem
dispenzarizace pacientů především ve věku nad 65 let.

102

Část C

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Pacienti léčení ve specializovaných alergologických ordinacích byli v kraji nejčastěji
dispenzarizováni pro pylovou rýmu (pollinosu), relace na 100 tisíc obyvatel činila 4 819, pro
astma 3 438 a pro stálou alergickou rýmu 2 394. Téměř 33 % všech vybraných onemocnění se
vyskytlo u dětí do 14 let, 25 % u mladistvých ve věku 15–19 let a 42 % u pacientů nad 20 let.
Od roku 2003 jsou vrozené vady sledovány podle roku narození dítěte a zahrnují i živě
narozené děti s vrozenou vadou, resp. vrozené vady, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené
vady, ale vada byla uvedena na Zprávě o novorozenci. Vzhledem k tomu, že se jedná o vady
zjištěné do jednoho roku života dítěte a vada se může projevit až v následujícím roce po narození,
jsou údaje publikovány vždy s ročním zpožděním, tedy za rok 2012. V roce 2012 se živě narodilo
236 dětí, u kterých byla zjištěna vrozená vada do jejich jednoho roku života, což představuje o
dvě děti méně než v roce předešlém. Častěji byli vrozenou vadou postiženi chlapci, v přepočtu na
10 tisíc živě narozených podle pohlaví to je 534 chlapců a 316 děvčat s vrozenou vadou. U živě
narozených dětí do jednoho roku věku bylo podchyceno 302 vrozených vad, 550 na 10 tisíc živě
narozených. Vrozené srdeční vady se podílely 38 %.

C.2.8. Hmotný majetek
Záměrem bude dotčen majetek stávajícího vlastníka pozemků, na kterých má být záměr
realizován v katastrálním území Vsetín. Dotčené pozemky jsou vlastnictvím firmy Zásobování
teplem Vsetín a.s., Jiráskova 1326, 75501 Vsetín.

C.2.9. Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Uvedeno v kapitole C.1.5.

C.2.10. Ostatní charakteristiky životního prostředí
Hluk
Stávající akustická zátěž v lokalitě je tvořena zejména dopravou a dalšími činnostmi
v území v souvislosti s jeho využitím.
Zájmové území ani jeho blízké okolí není předmětem Strategického hlukového mapování
ČR prováděného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Doprava
Silniční doprava v území je uvedena ve kapitole B.II.5.
Zájmovým územím prochází silnice III/05737 (ulice Jasenická) - nejedná se o komunikaci
tranzitní, ale o komunikaci zajišťující obslužnost v okolí ulice Jasenická a průmyslového areálu
v severovýchodní části (Jasenice, Červenka).
Územní plánování
Územní plán Vsetín byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2010 Zastupitelstvem
města Vsetín dne 8. 4. 2010 usnesením č. Z/35/3. Opatření obecné povahy č. 1/2010 nabylo
účinnosti dne 24. 4. 2010.
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C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje
v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných
informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Posuzovaný záměr je plánován ve stávající smíšené oblasti města Vsetín mimo
bezprostředního sousedství významných prvků dopravní infrastruktury – silnic I. a II. třídy a
železnice.
V zájmovém území nejsou překračovány platné imisní limity dle zákona 201/2012 Sb. Jak
vyplývá z vyhodnocení imisní situace v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední
Morava - CZ07, na území Zlínského kraje nedochází dlouhodobě k překračování platných
imisních limitů, s výjimkou roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu. Pravděpodobným
zdrojem benzo(a)pyrenu jsou lokální topeniště a silniční doprava a morfologie terénu s ohledem
na rozptyl znečišťujících látek.
Doprava představuje významný zdroj hluku v blízkosti frekventovaných komunikací
(Jasenická) a spolu s dalšími zdroji může být příčinou problematické akustické situace v širším
okolí zájmové lokality.
Záměr je umístěn v CHOPAV Vsetínské vrchy - bez rozporu s jeho statutem.
V případě neprovedení záměru bude zachován stávající status quo s tím, že nakládání se
směsným komunálním odpadem bude v ORP Vsetín prováděno jiným způsobem.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních,
kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru,
které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných
pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady,
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu
stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů
s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů
na ochranu životního prostředí

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nejbližší obytné objekty k záměru (uvažované v rozptylové studii) jsou uvedeny na
následující situaci:
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Ulice Jasenická

č. p. 1734
č. p. 1196
č. p. 1655
č. p. 1197
č. p. 1832
Ulice Nad školou č. p. 1148
č. p. 2251
č. p. 1500

komín
objekt ZEVO
Vzdálenost v m
125
100
80
105
115
80
140
90
215
165
215
215
230
240
220
220

poznámka

MŠ

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující
odstavce.
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních
aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací
rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení
rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na
únosnou míru, respektive je udržela na únosné míře.
Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru
posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout:
 pracovní prostředí
 ovzduší
 hluk
 vibrace
 životní prostředí
 znečištění ovzduší
 tuhými znečišťujícími látkami
 plynnými emisemi
 hluková zátěž
 práce s rizikovými látkami
 znečištění vody a půdy
 havarijní stavy
Vlastní realizace záměru není příliš náročná.
Pracovní prostředí
Ovzduší
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády 361/2007 Sb.
v platném znění.
Rizikové faktory jsou zde členěny na:
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- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž
teplem a zátěž chladem)
- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny,
látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a
azbest
- biologické činitele (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu)
- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční
manipulace s břemeny)
K mikroklimatickým faktorům je v § 41, odst. 1 je uvedeno: Na pracovišti musí být
k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným
větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její
fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující
mikroklimatické podmínky již od počátku směny.
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých
mikroklimatických podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických
látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou
upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny
v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.
Dle § 9 odst. 2 nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění, koncentrace chemické látky
nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3
jejich přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné
koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z přílohy č. 2 část A nařízení
vlády 361/2007 Sb.) - NOx, SO2, CO, benzo(a)pyren, As, Cd, Ni, Cr, Mn, Pb, Co, a další. Dále je
uvedena problematika týkající se TZL.
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť:
škodlivina

číslo CAS

SO2
CO
NO
NO2
Amoniak
Benzo(a)pyren
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou
oxidu antimonitého)
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou
arsenovodíku)
Kadmium a jeho sloučeniny, jako Cd
Niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou
nikltetrakarbonylu)
Chrom a sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr
Chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr
Mangan - jeho sloučeniny, jako Mn

7446-09-5
630-08-0
10102-43-9
10102-44-0
7664-41-7
50-32-8

7440-43-9

7439-5
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PEL

NPK-P
mg/m3

poznámky

1,5
30
2,5
0,96
14
0,005

5
150
5
1,91
36
0,025

D, P, S

0,5

1,5

I

0,1

0,4

P, B

0,05

0,1

D, B, V, P

0,05

0,25

S, B, V

0,5
0,05
0,2

1,5
0,1
0,4

I, V
I, S, P, B, V
V

P, B
I
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škodlivina

Olova sloučeniny, jako Pb (kromě
alkylsloučenin)
Kobalt a jeho sloučeniny, jako Co
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou
oxidu antimonitého)
Vanad (prach) a anorganické sloučeniny jako
V
Oxid vanadičný (prach, dýmy)
Rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny,
jako Hg
Thallia sloučeniny rozpustné, jako Tl
Chlorovodík
Fluorovodík

číslo CAS

7440-48-4

7440-62-2
1314-62-1

7647-01-0
7664-39-3

PEL

NPK-P
mg/m3

poznámky

0,05

0,1

R

0,05

0,2

P, B4)

0,05

0,1

S, V

0,5

1,5

I

0,05

0,15

V

0,05

0,1

I, P

0,02

0,15

D, P, B5)

0,1
8
1,5

0,5
15
2,5

D, P, S
I
I

CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
B - u látky je stanoven biologický expoziční limit (BET moč + krev).
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
S - látka má senzibilizační účinek
V - vdechovatelná frakce aerosolu.
R - respirabilní frakce aerosolu.
4) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.
5) Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným
biologickým expozičním testům, které doplňují směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti.

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

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

Vibrace
Vlastní technologie je zdrojem vibrací z točivých a lineárních pohonů bez přenosu na
okolí. Vliv zanedbatelný.
Po uvedení záměru do provozu doporučuje zpracovatel dokumentace provést měření
pracovního prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
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Životní prostředí
Ovzduší
Emise znečišťujících látek - realizací záměru dochází k významným změnám emisí do
ovzduší, jak je dokumentováno v dokumentaci kap. B.III.1.
Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém
čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy
zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ).
Stávající úroveň kvality ovzduší v okolí záměru v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována
v kapitole C.2.1, podrobnější informace pak z hlediska širší oblasti v rozptylové studii - příloha 4.
Je zřejmé, že z hlediska sledovaných škodlivin nejsou v zájmovém území záměru překračovány
platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb., s výjimkou benzo(a)pyrenu. Pravděpodobným zdrojem
benzo(a)pyrenu jsou lokální topeniště a silniční doprava.
Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie (příloha 4), která se zabývá
těmito hodnocenými znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5,
oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NO2 a NOx), oxid uhelnatý (CO), anorganické sloučeniny chloru
vyjádřené jako HCl (dále jen HCl), anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF (dále jen
(HF), amoniak (NH3), rtuť (Hg), kadmium (Cd) - konzervativně je uvažováno, že ΣCd +Tl = Cd,
suma kovů arsen, olovo a nikl (As, Pb, Ni) - konzervativně je uvažováno, že ΣSb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V = Σ As, Pb, Ni; dále B(a)P a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany
(PCDD/F).
Současný stav je representován charakteristikou provozu Výtopny Ohrada v letech 2015 2017, a stávajícím imisním pozadím 2012 - 2016. Rozptylová studie byla zpracována jako
příspěvková ke stávajícímu stavu ve třech variantách (stávající stav, budoucí stav na navrhované
emisní limity, budoucí stav - jako reálný - na úrovni 80 % navrhovaných emisních limitů).
Budoucí stav z hlediska záměru za základě rozptylové studie lze charakterizovat velmi
nízkými příspěvky hodnocených znečišťujících látek k stávajícímu imisnímu pozadí - podrobnosti
kap. D.1.2. a rozptylová studie (příloha 4 dokumentace).

Hluk
Při výstavbě je nutno dodržet platné hygienické limity ze stavební činnosti dle nařízení
vlády 272/2011 Sb. v platném znění.
Při vlastním provozu je nutno dodržet pak platné hygienické limity ze stacionárních
zdrojů. Součástí záměru je provedení protihlukových opatření na stávajících zdrojích výtopny
Ohrada (včetně kogenerace) jak je uvedeno v kapitole D.I-3 dokumentace.
Při provozu dle záměru není reálný předpoklad překračování platných hygienických
limitů.
Není reálný předpoklad, že i při souběhu s ostatními provozy Výtopny Ohrada budou
překračovány platné hygienické limity.
K ověření výsledků akustického posouzení je doporučeno provést měření celkové
akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví.
Na základě uvedeného nepřepokládáme nepříznivé zdravotní účinky ze stacionárních
zdrojů.
Blíže kapitola D.1.3 dokumentace a Akustická studie (příloha 5).
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Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek
prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a
Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro
hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII.
Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha,
Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy
hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby
k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.
Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší
záměrem a hluk.
Jak již bylo dříve uvedeno, v zájmovém území nejsou překračovány platné emisní limity
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší dle 201/2012 Sb. - imisní koncentrace jsou významně
pod platnými imisními limity - s výjimkou benzo(a)pyrenu.
Hodnocení vlivu na veřejné zdraví bylo provedeno oprávněnou osobou (Ing. Olga
Krpatová). Celkové hodnocení je uvedeno v příloze 6 dokumentace.
Ze závěrů uvádíme:
Posouzení vlivů imisí na veřejné zdraví
Posouzení vlivů na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik imisních škodlivin
v ovzduší vychází z předložené rozptylové studie zpracované Ing. Ivanou Lundákovou ze
společnosti Středisko odpadů Mníšek s.r.o. se sídlem Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
v srpnu 2018.
Podrobně byly vyhodnoceny z hlediska zdravotních rizik následující škodliviny na
základě výběru provedeného v kapitole 3.1.: PM10, PM2,5, NO2, SO2, BaP, NH3, HCl, HF,
PCDD/F, Cd, As, Ni, Pb, Hg, šestimocný chrom (Cr6+). Vyhodnoceny byly na straně bezpečnosti
nejvyšší imisní příspěvky škodlivin v nejbližší obytné zástavbě. Podrobně je vyhodnocena
varianta B z rozptylové studie, která představuje teoretické maximální imisní příspěvky záměru.
Z hodnocení zdravotních rizik vlivu imisních příspěvků na obyvatelstvo vyplynuly
následující závěry:
Nejvyšší roční imisní příspěvky frakcí PM10 a PM2,5, NO2, SO2, nejvyšší maximální
hodinové imisní příspěvky NO2 a SO2, nejvyšší maximální denní imisní příspěvky SO2 uvedené
v rozptylové studii nepředstavují významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
V případě hodnocení těžkých kovů s přístupem na straně bezpečnosti byl celý vypočtený
sumární imisní příspěvek ΣCd+Tl teoreticky vztáhnut na kadmium a celý vypočtený sumární
imisní příspěvek Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V teoreticky vztáhnut na jednotlivé kovy (As,
Pb, Ni), kdy je uvažováno, že každý kov se v uvedené sumě vyskytuje ze 100 %. V případě
hodnocení šestimocného chromu uvažujeme, že celkový chrom je obsažen v Σ Sb, As, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V z 6,97 % (jedná se na straně bezpečnosti o dvojnásobek podílu jednotlivých kovů
v Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, které vycházejí z reálných emisí provozovaných zařízení
na energetické využívání odpadu Termizo, SAKO, Chotíkov, Malešice v roce 2016) a že se jedná
pouze o šestimocný chrom, což je nadhodnoceno na straně bezpečnosti, neboť celkový chrom je
tvořen směsí trojmocného chromu a šestimocného chromu.
V případě karcinogenního rizika se u nejvyššího ročního imisního příspěvku arsenu, niklu,
šestimocného chromu uvedeného v rozptylové studii pohybujeme o 1 řád pod rozmezím
přijatelného rizika. V případě karcinogenního rizika se u nejvyššího ročního imisního příspěvku
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kadmia uvedeného v rozptylové studii pohybujeme o 2 řády pod rozmezím přijatelného rizika. U
nejvyšších ročních imisních příspěvků arsenu, niklu, kadmia, šestimocného chromu, olova, rtuti
neočekáváme významné riziko chronických toxických účinků.
Na procentním zastoupení jednotlivých těžkých kovů ve směsi bude mít vliv složení
zpracovávaného paliva (odpadu). Konkrétní zastoupení těžkých kovů v emisích je možné změřit
až při reálném provozu zařízení.
V případě karcinogenního rizika se u nejvyššího ročního imisního příspěvku
benzo(a)pyrenu uvedeného v rozptylové studii pohybujeme o 1 řád pod rozmezím přijatelného
rizika a u nejvyššího průměrného ročního imisního příspěvku PCDD/F se pohybujeme o 3 řády
pod přijatelným rozmezím přijatelného rizika.
U nejvyššího ročního imisního příspěvku amoniaku, chlorovodíku, fluorovodíku, PCDD/F
uvedeného v rozptylové studii neočekáváme významné riziko chronických toxických účinků. U
nejvyššího maximálního hodinového imisního příspěvku amoniaku uvedeného v rozptylové studii
neočekáváme významné riziko akutních toxických účinků, ani obtěžování zápachem.
Z hodnocení zdravotních rizik vlivu pozadí na obyvatelstvo vyplynuly následující závěry:
Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací frakcí PM10 a PM2,5 je spojeno s mírně
zvýšenými zdravotními riziky na základě nejnovějších informací WHO, které vycházejí
z výsledků evropských epidemiologických studií podobně jako na řadě míst v České republice. K
bližšímu kvantitativnímu odhadu dlouhodobého vlivu suspendovaných částic frakcí PM 10 a PM2,5
na lidské zdraví v rámci tohoto hodnocení byly využity výsledky projektu HRAPIE, které
vycházejí z epidemiologických studií u velkých souborů obyvatel. Vzhledem k tomu, že
v současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení chronického účinku
NO2 a SO2 na lidské zdraví, tak na základě doporučení WHO je riziko NO2 a SO2 vyhodnoceno
na základě ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic s předpokladem, že v tomto
riziku je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve venkovním ovzduší včetně NO2 a SO2. WHO na
základě nových doporučení z principu předběžné opatrnosti považuje za potenciální zdravotní
riziko již expozici SO2 v úrovni výrazně nižší než je současný imisní limit pro denní koncentrace
SO2. Z uvedeného vyplývá, že krátkodobé výkyvy současných pozaďových denních koncentrací
SO2 dosahované za nepříznivých rozptylových podmínek se mohou spolupodílet společně se
suspendovanými částicemi na celkových nepříznivých zdravotních účincích především u citlivější
části populace.
V případě pozadí benzo(a)pyrenu je v hodnocené oblasti překračován platný imisní limit
ČR pro benzo(a)pyren, a tudíž je překračována mez společensky přijatelného rizika podobně jako
na řadě míst v České republice.
V případě pozadí kadmia, niklu a šestimocného chromu se pohybujeme o 1 řád pod
přijatelným rozmezím přijatelného karcinogenního rizika. V případě pozadí arsenu se pohybujeme
v přijatelném karcinogenním riziku řádově 10-6.
Pozadí amoniaku nepředstavuje riziko akutních, ani chronických účinků na obyvatelstvo.
Pozadí průměrných ročních imisních koncentrací HCl, HF, PCDD/F není v České
republice v současné době na monitorovacích stanicích měřeno. Referenční hodnoty použité pro
hodnocení zdravotního rizika HCl a HF poskytují dostatečnou rezervu a lze tedy konstatovat, že i
určité hypotetické pozadí těchto látek nebude představovat významné toxické zdravotní riziko pro
obyvatelstvo. Z orientačních výpočtů pro pozadí PCDD/F, které uvádí WHO ve svých
materiálech, vyplývá, že se pohybujeme v přijatelném karcinogenním riziku řádově 10-6, a že tyto
uváděné koncentrace nepředstavují ani riziko toxických účinků pro obyvatelstvo.
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Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví
Z posouzení akustické situace, která vychází z předloženého akustického posouzení
zpracovaného společností EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 v dubnu
2019, vyplývá, že příspěvky hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem
záměru v denní době i v noční době nepředstavují významné nepříznivé zdravotní účinky.
K ověření výsledků akustického posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické
zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Z kvalitativního zhodnocení hluku z dopravy vyplývá, že jsou ve všech výpočtových
variantách (pro rok 2019, pro rok 2020 bez dopravy ZEVA a pro rok 2020 s dopravou ZEVA) ve
všech výpočtových bodech překračovány prahové hodnoty pro obtěžování, zhoršenou komunikaci
řečí, pro zvýšené riziko možných kardiovaskulárních účinků při dlouhodobém působení hluku ze
silniční dopravy (zvýšení rizika infarktu myokardu). Rozdíl v roce 2020 s dopravou ZEVA a bez
dopravy ZEVA nepředstavuje žádný nárůst hlučnosti nebo nárůst hlučnosti o 0,1 dB, který
nepředstavuje významné zvýšení stávajících nepříznivých zdravotních účinků.
Výsledky posouzení vlivů na veřejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a závěry
posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uváděná v rozptylové studii
a v akustickém posouzení.
Sociální a ekonomické důsledky
Zařízení dle záměru je situováno ve stávajícím areálu Výtopny Ohrada provozovatele
Zásobování teplem Vsetín a.s..
Realizací záměru se předpokládá významná změna počtu zaměstnanců – stávající obsluhu
Výtopny je nepravidelná - dle provozní potřeby. Záměrem dojde k nárůstu pro ZEVO o 16 - 17
pracovníků.
Na základě známých skutečností nelze předpokládat významné negativní sociální a
ekonomické důsledky záměru.
Narušení faktorů pohody
K narušení faktorů pohody může výjimečně docházet v období zkušebního provozu po
realizaci úprav dle záměru, kdy budou probíhat zkoušky jednotlivých technologických uzlů a
technologie jako celku. V tomto období nelze vyloučit ojedinělé případy ovlivňování okolí.
Vzhledem ke vzdálenosti obytných objektů lze však považovat tento vliv v trvalém
provozu při respektování podmínek uvedených v předkládané dokumentaci za značně
nepravděpodobný.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
(např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči
změně klimatu)
Vlivy na ovzduší
Modelový výpočet příspěvků záměru k celkové úrovni znečištění ovzduší byl proveden
velmi podrobně v rozptylové studii (příloha 4):
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Referenční body (celkem 1 178 bodů) jsou v rozptylové studii zvoleny v obdélníkové síti
o rozměrech 3 000 x 3 700 m s krokem po 100 m.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži z vlastního provozu Výtopny Ohrada je v rozptylové
studii řešen ve variantách výpočtu:
A - stávající stav - kotelna - průměr provozních dat 2015 - 2017
B - budoucí stav - ZEVO (návrh emisních koncentrací), kogenerační jednotky (podle
emisních limitů), stávající kotelna (odhad budoucího stavu)
C - budoucí stav - ZEVO (80 % návrhu emisních koncentrací), kogenerační jednotky (80
% emisních limitů), stávající kotelna (odhad budoucího stavu)
Ve variantě B a C je započítán plošný zdroj (stání nákladních aut v areálu ZEVO Vsetín).
Liniový zdroj není uvažován pro malou významnost (18 jízd nákladních aut denně).
Rozptylová studie ve variantě B a C takto zahrnuje i kogenerační jednotky, které nejsou
předmětem záměru, ale budou provozovány souběžně se ZEVO Vsetín.
Ve výpočtové variantě A byl příspěvek stávajícího provozu Výtopny Ohrada ke kvalitě
ovzduší řešen pro následující látky: oxidy dusíku (NO2 a NOx), oxid uhelnatý (CO).
Vlastní příspěvek ZEVO Vsetín včetně provozu kogenerace byl řešen ve výpočtové
variantě B a C pro následující látky: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5, oxid siřičitý
(SO2), oxidy dusíku (NO2 a NOx), oxid uhelnatý (CO), anorganické sloučeniny chloru vyjádřené
jako HCl (dále jen HCl), anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF (dále jen (HF),
amoniak (NH3), rtuť (Hg), kadmium (Cd) - konzervativně je uvažováno, že ΣCd +Tl = Cd; suma
kovů arsen, olovo a nikl (As, Pb, Ni) - konzervativně je uvažováno, že ΣSb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, V = Σ As, Pb, Ni; a dále benzo(a)pyren (BaP) a polychlorované dibenzodioxiny a
dibenzofurany (PCDD/F).
Příspěvek stávající kotelny a kogenerace byl řešen ve výpočtové variantě B a C pro
následující látky: oxidy dusíku (NO2 a NOx), oxid uhelnatý (CO).
Příspěvek plošného zdroje byl řešen ve výpočtové variantě B a C pro následující látky:
tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5, oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NO2 a NOx),
oxid uhelnatý (CO), a benzo(a)pyren (BaP)
Umístění referenčních bodů mimo pravidelnou síť:
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Proti oznámení byla rozptylová studie v předkládané dokumentaci aktualizována
z hlediska aktuální imisní situace (průměrné koncentrace ve čtvercích 1 x 1 km za roky 2013 2017).
Ve vztahu k předmětné lokalitě záměru uvádíme dále hodnoty příspěvků (roční
koncentrace) v nejbližších obytných objektech v okolí Výtopny Ohrada a v nejbližších čtvercích 1
x 1 km.
Průměrná roční koncentrace PM10 v µg/m3:
referenční bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

imisní pozadí
(2012-2016)

ve čtverci 718471

ve čtverci 718470
24,7
24,6

příspěvek výpočtová varianta
B
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0034
0,0005
0,0047
0,001

A
-

0,003
Imisní limit v µg/m3 40

C
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0027
0,0004
0,0038
0,001
0,002

Průměrná roční koncentrace PM2,5 v µg/m3:
referenční bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

imisní pozadí
(2012-2016)

příspěvek výpočtová varianta
A
B
0,0001
0,0001
ve čtverci 718471
0,0001
0,0001
0,0001
0,0024
ve čtverci 718470
0,0004
0,0033
19,2
0,001
19,2
0,002
3
3
Imisní limit v µg/m - 25 µg/m ; od 1.1.2020 20 µg/m3

115

C
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0019
0,0003
0,0027
0,001
0,002
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Průměrná roční koncentrace SO2 v µg/m3:
referenční bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

imisní pozadí
(2012-2016)

příspěvek výpočtová varianta
A
B
C
1,4E-05
1,1E-05
2,0E-06
1,8E-06
ve čtverci 718471
4,9E-06
4,1E-06
4,2E-05
3,3E-05
0,001
0,001
0,024
0,019
ve čtverci 718470
0,004
0,003
0,033
0,026
5,2
0,010
0,008
5,2
0,021
0,017
3
Imisní limit v µg/m
Pro ochranu zdraví lidí není stanoven; pro ochranu ekosystémů a vegetace 20

Průměrná roční koncentrace NO2 v µg/m3:
referenční bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

imisní pozadí
(2012-2016)

ve čtverci 718471

ve čtverci 718470

A
1,2E-06
9,3E-08
3,8E-07
4,3E-06
1,4E-04
3,2E-03
5,0E-04
4,5E-03

příspěvek výpočtová varianta
B
3,9E-05
4,8E-05
4,0E-05
4,8E-05
7,5E-04
1,7E-02
2,6E-03
2,4E-02

C
3,8E-05
4,8E-05
4,0E-05
4,3E-05
6,1E-04
1,4E-02
2,1E-03
1,9E-02

718470

14,5

0,002

0,011

0,009

718471

14,8

0,003
0,018
Imisní limit v µg/m3 40

0,015
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Max. denní osmihodinový průměr CO v µg/m3:
referenční bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

imisní pozadí
(2012-2016)

-

A
0,006

příspěvek výpočtová varianta
B
0,86

C
0,86

0,002

0,99

0,99

0,005

0,95

0,95

0,93
1,91
5,85
2,79
6,97
1,93
2,91
10 000

0,93
1,55
4,69
2,24
5,59
1,55
2,34

0,013
0,032
0,102
0,049
0,122
0,031
0,048
Imisní limit v µg/m3

Průměrná roční koncentrace Cd a Hg v ng/m3:
referenční
bod

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

Cd
imisní
příspěvek výpočtová
imisní
pozadí
varianta
pozadí
(2012-2016)
(2012-2016)
B
C
9,0E-06
7,2E-06
7,0E-07
5,6E-07
ve čtverci
2,8E-06
2,2E-06
718471
2,8E-05
2,2E-05
0,001
0,001
0,016
0,013
ve čtverci
0,002
0,002
718470
0,022
0,018
0,41
0,007
0,005
0,41
0,014
0,011
Imisní limit v ng/m3
pro celkový obsah znečišťující látky v
částicích PM10 – 5 ng/m3
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Hg
příspěvek výpočtová
varianta
B
C
9,0E-06
7,2E-06
7,0E-07
5,6E-07
2,8E-06
2,2E-06
2,8E-05
2,2E-05
0,001
0,001
0,016
0,013
0,002
0,002
0,022
0,018
0,007
0,005
0,014
0,011
nestanoven
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Průměrná roční koncentrace Σ As, Pb, Ni v ng/m3:
referenční bod

roční koncentrace
Ni

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

imisní situace ng/m3
As

Pb

ve čtverci 718471

ve čtverci 718470
1,60
1,64

1,16
9,7
1,16
10
3
Imisní limit v ng/m
pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10
5 ng/m3
6 ng/m3
500 ng/m3

koncentrace příspěvku Σ
As, Pb, Ni v ng/m3
výpočtová varianta
B
C
1,3E-04
1,1E-04
1,1E-05
8,4E-06
4,1E-05
3,3E-05
4,1E-04
3,3E-04
0,011
0,009
0,24
0,19
0,036
0,028
0,33
0,27
0,10
0,08
0,21
0,17

nestanoven

Průměrná roční koncentrace HCl a HF v µg/m3:

referenční bod

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

roční koncentrace HCl*)
roční koncentrace HF**)
výpočtová varianta
výpočtová varianta
B
C
B
C
3
koncentrace příspěvku v µg/m
2,7E-06
2,2E-06
3,6E-07
2,9E-07
2,1E-07
1,7E-07
2,8E-08
2,2E-08
8,3E-07
6,6E-07
1,1E-07
8,8E-08
8,2E-06
6,6E-06
1,1E-06
8,8E-07
2,2E-04
1,7E-04
2,9E-05
2,3E-05
4,7E-03
3,8E-03
6,3E-04
5,0E-04
7,1E-04
5,7E-04
9,5E-05
7,6E-05
6,6E-03
5,3E-03
8,8E-04
7,0E-04
0,002
0,002
2,6E-04
2,1E-04
0,004
0,003
5,6E-04
4,5E-04
Imisní limit v µg/m3 není stanoven

*) anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako HCl
**) anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF
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Průměrná roční koncentrace PCDD/F a BaP v µg/m3:

referenční
bod
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

roční koncentrace PCDD/F1)
výpočtová varianta
B
C
koncentrace příspěvku v pg/m3
1,8E-08
1,4E-08
1,4E-09
1,1E-09
5,5E-09
4,4E-09
5,5E-08
4,4E-08
1,5E-06
1,2E-06
3,2E-05
2,5E-05
4,7E-06
3,8E-06
4,4E-05
3,5E-05
1,3E-05
1,1E-05
2,8E-05
2,3E-05
není stanoven

roční koncentrace benzo(a)pyrenu
imisní
výpočtová varianta
situace
B
C
ng/m3
koncentrace příspěvku v ng/m3
0,0024
0,0024
0,0036
0,0036
ve čtverci
0,0028
0,0028
718471
0,0017
0,0017
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
ve čtverci
0,0009
0,0009
718470
0,0008
0,0008
1,62
1,9E-04
1,9E-04
1,64
2,4E-04
2,4E-04
Imisní limit
1 ng/m3

1) jako TEQ dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 415/2012 Sb. v platném znění

Průměrná roční a maximální hodinová koncentrace NH3 v µg/m3:

referenční bod

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
718470
718471

roční koncentrace NH3
max. hodinová koncentrace NH3
výpočtová varianta
výpočtová varianta
B
C
B
C
3
koncentrace příspěvku v pg/m
2,2E-06
1,8E-06
1,5E-04
1,2E-04
1,8E-07
1,4E-07
1,3E-05
1,1E-05
6,9E-07
5,5E-07
7,6E-05
6,1E-05
6,9E-06
5,5E-06
0,001
0,001
1,8E-04
1,5E-04
0,013
0,011
0,004
0,003
0,15
0,119
0,0006
0,0005
0,037
0,029
0,006
0,004
0,20
0,160
0,002
0,001
0,07
0,06
0,004
0,003
0,10
0,08
3
Imisní limit v µg/m není stanoven

Krátkodobé (hodinové) koncentrace amoniaku lze očekávat v okolí záměru za nejméně
příznivých podmínek, které v daném roce nemusí nastat, do 1,59 µg/m3 (maximální hodnota
v bodech výpočtové sítě). Imisní limit pro amoniak není stanoven. Není uveden v seznamu
referenčních koncentrací znečišťujících látek, zveřejněného na stránkách SZÚ. Pro pracovní
prostředí dle nařízení vlády 361/2007 Sb. je uveden přípustný expoziční limit 14 mg.m -3. Nejnižší
zjištěný čichový práh amoniaku 27 g/m3 - realizace záměru tedy nepřinese pachové vjemy
z titulu amoniaku.
V podrobnostech - rozptylová studie – příloha č. 4 dokumentace.
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Vliv záměru na kvalitu ovzduší málo významný, akceptovatelný, dlouhodobý.
Vlivy na klima
Posuzovaný záměr Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín se nachází
prakticky v intravilánu v severovýchodní části města Vsetín. Nachází se v areálu Výtopny Ohrada
a navazuje na smíšenou městskou aglomeraci včetně využívání k obytným účelům.
Podle klimatologické regionalizace Quitta se hodnocená oblast nachází v mírně teplé
oblasti (MT2).
Strategické dokumenty, zaměřené na problematiku změny klimatu, lze rozdělit do dvou
oblastí. Strategie ochrany klimatu (mitigační strategie) si kladou za cíl zmírnění příčin zesilování
přirozeného skleníkového efektu atmosféry, a to především snižováním emisí skleníkových plynů.
Současně je však nutno se nadcházejícím dopadům změny klimatu postupně přizpůsobovat,
k tomuto účelu směřují strategie adaptační.
Změna klimatu je jednou z prioritních oblastí politiky EU. Problematika mitigace je řešena
v klimaticko-energetickém balíčku, problematika adaptace pak v rámci Strategii EU pro
přizpůsobení se změně klimatu. Strategické dokumenty na národní úrovni jsou uvedeny v
následujícím přehledu.
a) Mitigační strategie
Strategie ochrany klimatu ČR je prezentována aktuálně platným Národním programem na
zmírnění dopadů změny klimatu v České republice z roku 2004. Národní program definuje
základní cíle a opatření v oblasti změny klimatu tak, aby v maximální možné míře zajišťoval
splnění redukčních emisních cílů v duchu mezinárodních dohod.
V roce 2016 pak byla předložena do vlády nově zpracovaná Politika ochrany klimatu
v České republice, ve které je uvedena strategie ochrany klimatu do roku 2030 s výhledem do
roku 2050 a návrh opatření, které povedou k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů.
b) Adaptační strategie
Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015. Její
obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise: „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování
k evropskému akčnímu rámci“ (2009). Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny
klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a
uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Adaptační strategie ČR
identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny klimatu.
Implementačním dokumentem Adaptační strategie ČR je Národní akční plán adaptace na
změnu klimatu. Akční plán obsahuje seznam adaptačních opatření a úkolů a též nastavení systému
vyhodnocování jednotlivých opatření a soustavu indikátorů. Jeho zpracování předcházela
komplexní studie dopadů, zranitelnosti a rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR. Národní
akční plán adaptace na změnu klimatu byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017.
Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodů významných
mezisektorových přesahů jednotlivých projevů. Mezi hlavní projevy klimatu byly zahrnuty:
Dlouhodobé sucho
Povodně a přívalové povodně
Zvyšování teplot
Extrémní meteorologické jevy
– Vydatné srážky
– Extrémně vysoké teploty (vlny veder)
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– Extrémní vítr
Přírodní požáry
Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělání, výchově a
osvětě.
Celkové emise skleníkových plynů v České republice činily dle poslední inventury (rok
2015) 123,7 mil. tun CO2 ekvivalentu, z toho 80,56 % připadalo na CO2, následuje CH4 s podílem
11,43 %, N2O s 5,08 % a F-plyny s 2,95 %. Dominantním zdrojem emisí skleníkových plynů je
spalování fosilních paliv (81,32 %), a to zejména v sektoru energetiky (77 % celkových emisí).
Z hlediska bilance skleníkových plynů:
Výtopna Ohrada

emise CO2

emise H2O

poznámka

t/rok
stávající stav
kotelna - horkovodní kotle

4439,9

3632,6

průměr 2015-2017

ZEVO Vsetín
kogenerace
kotelna - horkovodní kotle

7856,8
1406,2
1109,9
10372,9
5933

3300
1150,5
908,1
5358,6
1726

při maximálním
využívání dle
dokumentace

budoucí stav

celkem
rozdíl budoucího a stávajícího stavu

Reálné využití zdrojů v provozovně bude nižší.
Z hlediska budoucího stavu jsou emise skleníkových plynů na přijatelné úrovni.
Realizací záměru nedojde prakticky k ovlivnění emisí skleníkových plynů ze související
dopravy s ZEVO Vsetín.
Z uvedené skutečnosti vyplývá, že i vlivy záměru stavby „Zařízení pro energetické
využívání odpadu - ZEVO Vsetín“ na klimatický systém jako celek (ve smyslu navýšení či
snížení emisí skleníkových plynů) budou mírné až prakticky zanedbatelné.
Z uvedeného je patrné, že i ostatní vlivy na klimatický systém lze hodnotit celkově jako
mírné (nízké riziko). Jedinou výjimkou jsou vlivy na lokální kvalitu ovzduší. Tyto vlivy jsou však
podrobně charakterizovány a vyhodnoceny v rozptylové studii, která je součástí dokumentace (lze
charakterizovat jako nízké ovlivnění kvality ovzduší). Vznik smogových situací v souvislosti s
realizací záměru se nepředpokládá.
Vliv záměru na klima málo významný, akceptovatelný, dlouhodobý.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Ve fázi výstavby
Nejbližší obytné objekty k záměru jsou ve vzdálenosti 80 – 90 m.
Při provádění prací je nutno respektovat Nařízení vlády o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. v platném znění z hlediska hygienického limitu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti.
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Ve fázi provozu
Vlastní provoz ZEVO Vsetín není významným zdrojem hluku. Prakticky veškerá
technologie je umístěna v provozní hale. Venkovní zařízení jsou ve směru k ulici Jasenická
odstíněny provozní halou, v opačném směru k ulici Za školou pak lesním porostem a morfologii
terénu.
Z textu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývají následující
hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb:
Zdroj hluku
Hluk z provozu stacionárních
zdrojů
Hluk z provozu stacionárních zdrojů
v případě tónových složek
Hluk z dopravy na komunikacích III.
třídy, místních komunikacích III.
třídy a účelových komunikacích
Stará hluková zátěž z dopravy na
pozemních komunikacích**)
Hluk z dopravy na silnicích III. třídy
a místních komunikacích III. třídy dle
§12, odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.
**)

Denní doba (06–22 h)
LAeq,8h = 50 dB
pro 8 souvislých na sebe
navazujících nejhlučnějších
hodin
LAeq,8h = 45 dB
pro 8 souvislých na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin

Noční doba (22–06 h)

LAeq,16h = 55 dB

LAeq,8h = 45 dB

LAeq,16h = 70 dB

LAeq,8h = 60 dB

LAeq,16h = 60 dB

LAeq,8h = 50 dB

LAeq,1h = 40 dB
pro nejhlučnější 1
hodinu
LAeq,1h = 35 dB
pro nejhlučnější 1
hodinu

Stará hluková zátěž z dopravy prokázána v Akustické studii - příloha 5 dokumentace.

V rámci předkládané dokumentace byla zpracována akustická studie - příloha 5.
V rámci této studie bylo i provedeno měření stávajících zdrojů hluku v objektu výtopny
Ohrada - kotelna.
Bylo zjištěno, že pro některé stávající a nově zřizované zdroje hluku (mimo ZEVO) jsou
potřeba protihluková opatření:
KOGENERACE

P1

Přívod vzduchu do kapoty KGJ

Akustický výkon na
zdroji, nebo na prvku
pláště haly ve venkovním
prostoru
LWA (dB)
92

P2

Odvod vzduchu z kapoty KGJ

92

15

P7
P15

Ocelové dveře s ventilací 0,6 × 0,3 m
Chladič technologického okruhu, LA,10m =55 dB

75
82

5

Zdroj

Popis

Minimální
zatlumení
zdroje hluku
D (dB)
20

U chladiče (P15) technologického okruhu bude instalována protihluková stěna (PHS) ve
tvaru L. Protihluková stěna bude ze strany směrem ke zdroji hluku pohltivá (minimální pohltivost
αw = 0,60, minimální třída zvukové pohltivosti C dle ČSN EN ISO 11654). Vzduchová
neprůzvučnost protihlukových stěny bude min. 15 dB. Situace s umístěním protihlukové stěny
u chladiče je patrná z následujícího obrázku. Protihluková stěna musí přesahovat nejvyšší bod
chladiče min. o 1,5 m. Doporučujeme západní fasádu objektu kogenerace obložit stejným
pohltivým materiálem jako u PHS, aby byl minimalizován odraz hluku od této fasády.
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Poznámka: Po upřesnění výběru jednotky chlazení budou veškeré parametry protihlukové stěny
upřesněny.
Situace s umístěním protihlukové stěny
Protihluková stěna

Min. 5 m

Min. 4,5 m

Max. 1 m

Jednotka chlazení
P15

Max. 1 m

Objekt Kogenerace

Směr Jasenická

Charakteristika kontrolních výpočtových bodů v Akustické studii
Výp. bod

Způsob využití dle KN

Adresa

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11

Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Novostavba rodinného domu
Stavba občanského vybavení*

Jasenická 1197, 75501 Vsetín
Jasenická 1655, 75501 Vsetín
Jasenická 1196, 75501 Vsetín
Jasenická 1734, 75501 Vsetín
Jasenická 1420, 75501 Vsetín
Jasenická 1342, 75501 Vsetín
U Skláren 2263, 75501 Vsetín
Nad Školou 1500, 75501 Vsetín
Nad Školou 1148, 75501 Vsetín
Nad Školou, 75501 Vsetín
Nad Školou 1876, 75501 Vsetín

* – objekt je využíván jako základní škola Vsetín.
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terénem
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3 m, 9 m; 12 m
3 m, 9 m; 12 m
6 m, 12 m
3 m; 9 m
3 m; 6 m
5m
2 m; 5 m
2 m; 5 m
2 m; 5 m
6 m; 9 m
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů

Výp.
bod

V01

V02

V03

V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11

Výška
nad
terénem

3m
9m
12 m
3m
9m
12 m
3m
9m
12 m
6m
12 m
3m
9m
3m
9m
5m
2m
5m
2m
5m
2m
5m
6m
9m

Pouze provoz stávajících
zdrojů hluku

Provoz stávajících zdrojů
hluku a kogenerace

Den
LAeq,8h (dB)
25,6
25,9
26,3
26,8
27,3
27,7
26,4
27
27,9
28,3
28,7
27,8
28
25,6
25,8
27,6
24,4
24,6
24
24,4
24,4
25
21,7
22,3

Den
LAeq,8h (dB)
35,5
35,8
35,9
36
36,8
37,1
34,2
35,2
36,5
37,3
37,7
36,9
37,9
35,5
35,6
35,4
30,5
30,5
30,6
30,8
34,9
34,8
29,7
30,1

Noc
LAeq,1h (dB)
25,6
25,9
26,3
26,8
27,3
27,7
26,4
27
27,9
28,3
28,7
27,8
28
25,6
25,8
27,6
24,4
24,6
24
24,4
24,4
25
21,7
22,3

Noc
LAeq,1h (dB)
35,5
35,8
35,9
36
36,8
37,1
34,2
35,2
36,5
37,3
37,7
36,9
37,9
35,5
35,6
35,4
30,5
30,5
30,6
30,8
34,9
34,8
29,7
30,1

Provoz všech
stacionárních zdrojů
(ZEVO, kogenerace,
stávající zdroje hluku)
Den
Noc
LAeq,8h (dB) LAeq,1h (dB)
42,2
36,2
44,6
36,6
45,4
36,7
42,5
37,3
44,7
37,9
45,3
38,2
40,4
36,2
42,4
37
43,1
37,9
39
37,6
39,8
38,2
37,9
37,1
38,9
38,2
36,3
35,9
36,5
36
36,4
36
38,3
32,5
39,8
32,9
40
32,4
40,1
32,5
41,4
35,7
41,4
35,5
33,6
30,2
34,1
30,6

Uvedené výpočty se zahrnutím protihlukových opatření uvedených výše.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku
v denní i noční době jsou ve všech kontrolních výpočtových bodech situovaných v nejbližších
chráněných venkovních prostorech staveb nižší, než je hygienický limit hluku pro tuto dobu.
Po instalaci kogenerační jednotky KGJ1 budou ověřeny měřením emise hluku a bude
rozhodnuto o nutnosti a rozsahu realizace navrženého protihlukového opatření (protihlukové
stěny) u chladiče (P15) technologického okruhu.
Z hlediska související dopravy bylo v akustické studii prokázáno, že lze v souladu s § 12
odst. (4), (5), (6) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný
venkovní prostor staveb nacházejících se v okolí posuzovaných komunikací použít hygienický
limit hluku staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (LAeq,16h = 70 dB pro den,
LAeq,8h = 60 dB pro noc).
124

Část D

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

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy:
Výp.
bod

V01

V02

V03

V04
V05
V06

Výška
nad
terénem
3m
9m
12 m
3m
9m
12 m
3m
9m
12 m
6m
12 m
3m
9m
3m
6m

Rok 2019
Den
LAeq,16h (dB)
63,6
63,3
62,9
62,8
62,8
62,4
62,6
62,5
62,2
63,1
62,3
63,9
63,2
65,9
65,2

Rok 2020 bez
Rok 2020
dopravy ZEVA s dopravou ZEVA
Den
LAeq,16h (dB)
63,7
63,4
62,9
62,9
62,8
62,5
62,6
62,6
62,3
63,2
62,4
64
63,3
66
65,3

Den
LAeq,16h (dB)
63,8
63,4
63
63
62,9
62,5
62,7
62,7
62,3
63,2
62,5
64
63,4
66
65,4

Rozdíl rok 2020
s dopravou – bez dopravy
ZEVA
Den
∆ (dB)
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0
0
0,1
0
0,1
0
0,1

Podle §20, odst. (5), nařízení 272/2011 Sb. v platném znění - Při posuzování změny
hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním
prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
K ověření výsledků posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže
v nejbližším chráněném prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Vliv záměru na akustickou situaci málo významný, akceptovatelný, dlouhodobý - trvalý.
Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr nevyžaduje přímý odběr povrchové a podzemní vody.
Pitná a technologická voda bude pro potřeby provozu řešena ze zdrojů v areálu Výtopny
Ohrada - napojení na veřejný vodovod.
Nároky na celkový odběr vod činí do 3000 m3/rok.
Při provozu dle záměru vzniknou v lokalitě odpadní vody:
Splaškové vody - rovně spotřebě pro sociální účely - do 405 m3/rok - vypouštění do
veřejné kanalizace jako v současném provozu provozovny Ohrada.
Technologické odpadní vody z čištění spalin v záměru ZEVO Vsetín nevznikají. Vznikají
pouze odluhy kotle v množství cca do 1560 m3/rok - vypouštění do veřejné kanalizace jako
v současném provozu provozovny Ohrada.
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Srážkové vody - ze střechy haly provozovny budou shromažďovány v retenční jímce a
využívány pro údržbu zeleně a zpevněných ploch. Podle roční výšky srážek v předmětné oblasti
lze odhadnout množství zachycených vod na úrovní cca 850 m3/rok.
Ostatní srážkové vody v provozovně budou odváděny stávající kanalizací.
Záměr má být realizován v CHOPAV Vsetínské vrchy. Umístění záměru není v rozporu
s ochrannými podmínkami CHOPAV danými ust. § 28 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ani
se zřizovacím dokumentem CHOPAV.
Záměr se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje vyhlášeného pro úpravnu
vody ve Valašském Meziříčí, tok Vsetínské Bečvy a přítoků v roce 1978.
Celkově lze vlivy záměru na vody charakterizovat jako málo významné, trvalé,
akceptovatelné.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu Výtopny Ohrada provozovatele Zásobování
teplem Vsetín a.s. - bez nároků na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků sloužících
funkci lesa. Záměr se z části nachází dle zákona 289/1995 Sb. v platném znění v ochranném
pásmu lesa - pozemek 6944/1 - stejně tak, jako část stávajícího areálu Výtopny Ohrada.
Vlivy záměru na půdu lze charakterizovat jako nevýznamné, trvalé, akceptovatelné.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Zdroje nerostných surovin a jiné přírodní zdroje se v místě záměru nenacházejí.
Z hlediska možného ovlivnění horninového prostředí, přírodních zdrojů lze záměr
hodnotit jako bez vlivů, trvalý.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost
(fauna, flora, ekosystémy)
Biologická rozmanitost území je na střední úrovni. S ohledem na charakter a rozsah
záměru se nepředpokládají jeho nepřímé vlivy na biodiverzitu dané např. změnou hydrologických
podmínek. Záměr nepředpokládá přímé zásahy, kterými může být ovlivněn biotop významných
druhů organismů, včetně druhů zvláště chráněných a druhů.
Vlivy na faunu a floru
Záměr „Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“ ve Výtopně Ohrada
má být realizován ve stávajícím funkčním areálu provozovatele. Lze vyloučit přímý vliv na
přirozená stanoviště chráněných druhů flory a fauny.
Vliv záměru na floru a faunu nevýznamný, akceptovatelný, trvalý.
Vlivy na ekosystémy
Záměr není v přímém kontaktu s žádným prvkem regionálního a nadregionálního systému
ÚSES.
Záměr není v přímém kontaktu s žádnými prvky ÚSES.
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Vliv záměru na ekosystémy nevýznamný, akceptovatelný, trvalý.
Vliv na lokality Natura
Vliv záměru „Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“ na lokality
Natura vyloučen stanoviskem orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(Krajský úřad Zlínského kraje, č. j. KUZL36531 ze dne 30. 5. 2018) – viz část H dokumentace.
Realizace a provoz záměru bez vlivu na soustavy NATURA 2000.
Vliv na prostupnost krajiny
Záměr bude realizován ve stávajícím areálu provozovny Výtopna Ohrada - bez vlivu na
prostupnost krajiny.
Vliv na biologickou rozmanitost
Hodnocení vlivu záměru na biologickou rozmanitost je dále řešeno ve vztahu
k relevantním cílům Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, která je
dostupná na stránkách MŽP. Jedná se o následující cíle:


Cíl 1: Naplnit směrnice o ptácích a stanovištích – realizací záměru není dotčeno.



Cíl 2: Zachovat a obnovit ekosystémy a jejich služby – realizací záměru nedochází k
ovlivnění ekosystémů.



Cíl 3: Zvýšit příspěvek zemědělství a lesnictví k udržení a posílení biologické rozmanitosti
– z hlediska záměru nerelevantní cíl.



Cíl 4: Zajistit udržitelné využívání rybolovných zdrojů – z hlediska záměru nerelevantní
cíl.



Cíl 5: Boj proti nepůvodním invazním druhům – z hlediska záměru nerelevantní cíl.



Cíl 6: Odvrácení úbytku celosvětové biologické rozmanitosti – strategický cíl EU,
z hlediska záměru neutrální.
Není reálný předpoklad, že realizací záměru se změní koeficient ekologické stability

území.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Záměrem dojde k částečnému ovlivnění stávajících krajinných struktur. Nejvyšším bodem
provozovny po realizaci záměru zůstává komín o výšce 85 m. Záměrem bude zvýrazněna vlastní
provozní hala - zvýšením části haly o 13 m proti stávající 9 m a prodloužena o 10 m.
Vliv na základní ekologické funkce popsán v předchozích odstavcích.
Vliv málo významný, neutrální, dlouhodobý, trvalý.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Záměr je realizován na pozemcích ve vlastnictví investora.
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V ploše záměru a bezprostředním okolí se nenacházejí kulturní památky, archeologické
lokality.
Zájmové území záměru se nachází v ploše UAN III. – území, které mohlo být osídleno či
jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán,
pravděpodobnost výskytu je 50 % - náleží sem prakticky veškeré území ČR mimo ÚAN I, II a IV.
Je tedy nutná součinnost s příslušným archeologickým pracovištěm.
Záměr nemá prokazatelný vliv na hmotný majetek v okolí záměru.
Vliv záměru neutrální, dlouhodobý.
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Možná environmentální rizika při možných haváriích, nehodách, poruchách a
nestandartních stavech vyplývají z provozovaných technologií v provozovně Výtopna Ohrada a
jsou pro stávající stav ošetřena příslušnými provozními předpisy dle zákona o ovzduší, zákona o
odpadech a dalších.
Za obecné příčiny havárií lze považovat požár, případně částečnou nebo úplnou destrukci
provozovaného zařízení, včetně uvolnění provozních medií do životního prostředí.
Pro případ požáru je provozovna vybavena hasicími přístroji a požárními hydranty.
Příjezdové komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle požadavků
ČSN 73 0802.
V případě požáru se předpokládá, že represivní zásah provede příslušný hasičský
záchranný sbor.
V dalším se zabýváme pouze možnými riziky z hlediska vlastního záměru.
V případě posuzovaného záměru se jedná o provoz „Zařízení pro energetické využívání
odpadu - ZEVO Vsetín“.
Za havárie a nestandardní stavy lze předběžně označit:






Vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu
Havárie spalovacího zařízení
Nouzový stav v úpravě spalin
Únik skladovaných chemikálií
Požár v zařízení

Vznik požáru v bunkru na skladování komunálního odpadu
Riziko: Vznícení odpadu ve skladovacím a homogenizačním bunkru, případně v násypce
do topeniště kotle.
Opatření: Prostor bude trvale sledován obsluhou jeřábu. Dále jako účinné opatření se
nainstaluje spolehlivé zařízení pro zjišťování a likvidaci požárů (EPS).
Ze zkušeností je známo, že lokální vznícení v bunkru odpadů se dá včas a rychle
lokalizovat zařízením elektronické požární signalizace (EPS) a eliminovat okamžitým zásahem
integrovaného hasicího zařízení. Občanská zástavba, či objekty cizích subjektů leží naprosto
mimo jakýkoliv dosah sálavých účinků z požáru bunkru komunálního odpadu. Obyvatelům
v okolí nehrozí při tomto požáru žádné nebezpečí.
Havárie spalovacího zařízení
Riziko: Koroze a následná destrukce trubek kotle tlakem páry
Opatření: Tento typ havárie bude systémově eliminován standardními bezpečnostními
prvky a armaturami a spolehlivými čidly, které budou permanentně snímat maximálně dovolené
teploty a tlaky. V případě překročení limitních hodnot následuje regulované odstavení kotle
v řízeném automatickém programu.
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Únik spalin vzniklý před úplným odstavením kotle nebude značný, lze očekávat rychlou
disipaci do atmosféry. Ohrožení blízkého nebo širšího okolí toxickými účinky spalin
z havarovaného zařízení nehrozí.
Nouzový stav v čištění spalin
Riziko: Překročení maximálně přípustných teplot a tlaků v systému čištění odpadních
plynů a následná destrukce zařízení a zvýšení imisní zátěže okolí.
Opatření: Při překročení přípustné teploty nebo tlaku v kterémkoliv komponentu
technologie čištění spalin, bude aktivován nouzový systém odvádění kouřových spalin. Odstavení
technologického zařízení iniciuje i převedení provozu kotle do klidového stavu. Zvýšení imisní
zátěže blízkého nebo širšího okolí vlivem havárie zařízení nehrozí.
Prevence: Údržba a pravidelné odborné prohlídky a revize tohoto vyhrazeného
technického zařízení.
Únik skladovaných chemikálií
Riziko: Havárie při manipulaci s chemikáliemi, zejména při jejich překládání.
Opatření: Veškerá překladiště chemikálií jsou izolována od okolí, opatřena účinným
odsáváním a podlahy jsou vyspádovány do nouzových záchytných jímek. Pro provoz zařízení
nejsou potřebná taková množství chemikálií, aby případná netěsnost systému vyvolala havarijní
stav.
Případný únik skladovaných chemikálií neohrozí půdu, ovzduší, vody ani obyvatelstvo
v užším ani širším okolí.
Požár v zařízení
Riziko: Požár v jednotlivých úsecích zařízení
Opatření: Prostory s nebezpečím požáru - jako např. elektrické rozvodny apod. jsou
odděleny protipožárními příčkami a vybaveny zařízením elektrické požární signalizace (EPS),
které včas automaticky hlásí možné příznaky vzniku požáru (zvýšení teploty, výskyt spalin
apod.).
Dopady na okolí
Případné havárie v zařízení ZEVO Vsetín jsou lokálního rázu. V případě nouzového
odstavení technologického zařízení v režimu dojetí je třeba uvažovat emisi nevyčištěných nebo
jen částečně vyčištěných kouřových plynů do atmosféry po nezbytnou dobu k odstávce zařízení
(max. 2 hodiny).
Všechny objekty ZEVO Vsetín budou vybaveny protipožárním zabezpečením, které
podléhá pravidelnému odbornému dohledu.
Zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných
havárií), stanoví v souladu s právem Evropských společenství systém prevence závažných havárií
pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický
přípravek v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto
zákonu. V zařízení ZEVO Vsetín nelze zcela vyloučit používání látek v tabulce I a II přílohy č. 1
zákona.
Povinnosti vyplývající ze zákona 224/2015 Sb. pro každý podnikající subjekt:
a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech
nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam“),
b) na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných látek
umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a
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c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v
objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1, nebo navrhne zařazení objektu do skupiny A
nebo do skupiny B za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2.
V dalších stupních dokumentace budou respektovány v požadavky zákona č. 350/2011
Sb., o chemických látkách a chemických směsí v platném znění.
Součástí provozních předpisů zpracovaných pro ZEVO Vsetín bude interní předpis pro
prevenci, organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii
a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní
připravenosti.
Preventivní opatření
Zařízení ZEVO Vsetín bude vybaveno dostatečným aktivním bezpečnostním zařízením.
Parametry spalin budou splňovat požadavky české i evropské legislativy. Emise
vycházející ze zařízení ZEVO Vsetín budou podle požadavků předpisů pro ochranu ovzduší
kontinuálně měřeny a vyhodnocovány, měřidla budou pravidelně ověřována autorizovanou
osobou.
Další analýzy (např. stanovování obsahu koncentrace těžkých kovů v odpadech a
koncentrace v technologických vodách z procesů čištění kouřových plynů, vyluhovatelnost
zbytkových materiálů atd.) se budou provádět periodicky během provozu zařízení ZEVO Vsetín,
dle podmínek provozního řádu.
Obsluhující personál bude vysoce kvalifikovaný a periodicky školený pro obsluhu zařízení
za normálního i výjimečného stavu.
Pro provoz zařízení budou zpracovány příslušné provozní řády (z hlediska ovzduší,
odpadů, vod).
Během výstavby ZEVO Vsetín budou integrována dílčí bezpečnostní opatření podle
požadavků příslušných orgánů.
V dalších stupních dokumentace budou respektovány i požadavky zákona 350/2011 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění.
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Obecně je provozovatel zařízení povinen zabezpečit základní požadavky stanovené
zákony a prováděcími předpisy. Provoz zařízení ZEVO Vsetín bude, z hlediska bezpečnosti práce
a technických zařízení, spojen s možnými riziky plynoucími z:
 provozování zdvihacího zařízení
 provozování degradačního zařízení (průmyslová pec)
 provozování středotlakého a nízkotlakého potrubí plynu
 provozování středotlakého kotle
 provozování teplovodního výměníku a potrubí TTV
 provozování potrubí stlačeného vzduchu
 provozování tlakových nádob
 používání materiálů na čištění odpadních plynů ve velmi jemné prachové
konzistenci
 manipulace se surovinami a odpadními látkami
 práce s elektrickými zařízeními
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Zdvihací zařízení
Návrh a provozování zdvihacího zařízení musí odpovídat požadavkům danými vyhláškou
ČÚBP a ČBÚ 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění a ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné
používání – Část 1: Všeobecně.

Degradační zařízení
Degradační zařízení je klasifikováno jako průmyslová pec. Je umístěno v hale. Zařízení je
určeno k termické degradaci komunálního odpadu a k využití získaného tepla. Zapalovacím a
případně podpůrným palivem je zemní plyn (ZP) - zdroj vnitřní rozvod zemního plynu ve výtopně
Ohrada.
Maximální spotřeba hořáků bude využívána především pro nájezd na provozní teplotu. Za
ustáleného provozu termické degradace jsou hořáky vypnuty. Degradační zařízení musí být
provedeno podle ČSN 06 3003. Výrobu, montáž a uvádění do provozu mohou provádět fyzické
nebo právnické osoby, splňující požadavky, uvedené v oddílu II. ČSN 06 3003. Před uvedením do
provozu musí být provedeny výchozí revize dle požadavků výrobce a dle požadavků platných
předpisů. Revize plynového zařízení budou prováděny dle Vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb., o
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění vyhlášky 352/2000 Sb. a dle
požadavků oddílu IV. ČSN 06 3003. Současně musí být provozovateli předána dokumentace dle
oddílu II. ČSN 06 3003. Provozovatel musí vypracovat před uvedením do zkušebního provozu
„Místní provozní řád“, dle ČSN 38 6405. Pro provoz regeneračního zařízení musí provozovatel
splnit podmínky oddílu VII, ČSN 06 3003 a údržba a opravy se musí řídit požadavky oddílu VIII.
téže normy. Povinnosti provozovatelů plynových zařízení stanoví § 8 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ
21/1979 Sb., ve znění vyhlášek 554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb. Hala, v níž je
degradační zařízení umístěno, bude větrána podtlakově. Do haly bude přiváděn větrací vzduch,
vzduch pro odvod tepelné zátěže a vzduch pro spalování ZP. Oteplený vzduch bude odváděn
nástřešními jednotkami. Dle požadavků technických předpisů a doporučení TPG 908 02 a TDG
938 01 budou v hale umístěny indikátory výskytu zemního plynu v ovzduší haly s dvoustupňovou
funkcí signalizace a uzavření havarijního uzávěru na přívodu ZP. Současně musí být zajištěno
předání signálu řídicímu systému linky termické degradace k havarijnímu odstavení zařízení z
provozu.
Parní kotle
Dle ustanovení § 2, odst. 2), písm. d) vyhlášky 18/1979 Sb. se jedná o kotle 4. třídy.
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky kotlů smí, dle ustanovení § 4, odst. 1) vyhlášky
18/1979 Sb., provádět organizace pouze na základě oprávnění (oprávněné organizace). Před
uvedením kotlů do provozu musí být na nich provedena, dle ustanovení § 5. odst. 1) vyhlášky
18/1979 Sb., stavební a první tlaková zkouška. Při provozu kotlů musí být na nich prováděny, dle
ustanovení § 4, odst. 1) vyhlášky 18/1979 Sb., provozní revize a zkoušky v rozsahu, způsobem a
ve lhůtách, stanovených ČSN 07 0710. Revizi smí provádět pouze osoba, která má k této činnosti
osvědčení o odborné způsobilosti (revizní technik dle ustanovení § 8 vyhlášky 18/1979 Sb.), a
která o ní provede zápis do revizního deníku, dle ustanovení ČSN 07 0710. Provoz, obsluha a
údržba kotlů musí být prováděna dle ustanovení ČSN 07 0710. Obsluhu kotle smí provádět pouze
odborně způsobilý pracovník (topič), dle ustanovení § 11 vyhlášky 18/1979 Sb.
Parní potrubní rozvod
Potrubí stlačeného vzduchu
Na potrubí rozvodu stlačeného vzduchu musí být před jeho uvedením do provozu
provedeny předepsané zkoušky (dle ČSN EN 13 480-5) a výchozí revize rozvodu včetně
vypracování revizní zprávy a provozního řádu se schématem rozvodu. Potrubí bude označeno
tabulkami o druhu a smyslu vedeného média dle ČSN 13 0072.
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Manipulace se surovinami a odpadními látkami
Obdobné riziko vdechnutí prachových částic hrozí obsluze i při manipulaci s odpadem z
tkaninového filtru. Navíc odpad z tkaninového filtru obsahuje chemické sloučeniny, které mají
škodlivé účinky na živé organismy. Proto při manipulaci s odpadem z filtru musí obsluha používat
stejné OOP jako u vstupních surovin. Pro manipulaci se zpracovávaným odpadem dostačuje těsný
pracovní oděv a rukavice.
Elektrická zařízení
Dle přílohy č. 1 vyhlášky 73/2010 Sb. se jedná o vyhrazená elektrická technická zařízení
třídy II., skupiny D a J. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických
zařízení smí, dle přílohy č. 2, odst. 1 vyhlášky 73/2010 Sb., provádět pouze právnické osoby a
podnikající fyzické osoby na základě oprávnění. U vyhrazeného elektrického technického zařízení
musí být, dle přílohy č. 2, odst. 3 vyhlášky 73/2010 Sb., před jeho uvedením do provozu
osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek, stanovených právními a ostatními předpisy.
Osvědčení provádí revizní technik s osvědčením dle vyhlášky 50/1979 Sb. Obsluhu silnoproudých
zařízení a zařízení měření a řízení zajistí po zaškolení pracovníci stávající obsluhy. Musí se jednat
o pracovníky s kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. nejméně podle § 4 – pracovníci poučení.
Ochrana pracovníků před úrazem elektrickým proudem bude navržena dle ČSN 33 2000-4-41, čl.
1.3, tj. samočinným odpojením od zdroje a zvýšena ochranným pospojováním, dle ČSN 33 20005-54. Umělé osvětlení bude navrženo podle požadavků normy ČSN 36 0450. Instalováno bude
rovněž i osvětlení nouzové. Pro nouzové osvětlení jsou použita svítidla s vlastním akumulátorem.
Vstupní dveře do haly budou opatřeny bezpečnostními značkami NB.1.53 s doplňkovým nápisem
č. 99 a bezpečnostními značkami B.1.2 a B.1.1 dle ČSN ISO 3864 (01 8010). Elektrický rozváděč
RM 3, bude označen dle ČSN ISO 3864 bezpečnostní značkou NB.3.01 s doplňkovým nápisem č.
01 a bezpečnostní značkou B.1.4. Hlavní technologická zařízení budou označena dle systému a
způsobu, použitých v realizační projektové dokumentaci. Připojení zařízení na zemnicí soustavu
bude provedeno dle ČSN 34 1390.
PROBLEMATIKA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY
Problematika zajištění požární ochrany stavby je řešena v samostatné projektové
dokumentaci dle platných předpisů. Všechny objekty budou vybaveny protipožárním
zabezpečením, které podléhá pravidelnému státnímu dohledu. Při respektování všech
legislativních podmínek nebude ZEVO tvořit riziko pro své okolí. Podrobný popis opatření bude
předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.
VNĚJŠÍ VLIVY
Z vnějších vlivů mohou na stavbu negativně působit zemětřesení, vyvolaná pohybem
litosférických desek, nekompaktní podloží na pozemku a pronikání radonu z podloží do halového
objektu. Návrh řešení vypracuje stavební technik. Rizikový geofaktor je 1 – převládající stupeň
nízký.

Technické řešení staveb bude odpovídat požadavkům na odolnost proti nárazům větru
tak, jak jsou vyžadovány normami a předpisy.
Poruchové a havarijní stavy z hlediska ovzduší a jejich řešení budou popsány v provozním
řádu dle 201/2012 Sb. v platném znění.
Stejně tak bude zpracován Požární řád dle 246/2001 Sb., v platném znění, zahrnující
opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru.
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Rozhodující technologická zařízení budou softwarově řízena tak, aby signalizovala
poruchové stavy. Součástí systému řízení bude rovněž problematika zvládnutí stavů, které by
mohly vést k havárii zařízení.
Z hlediska katastrof je možno považovat za výjimečné stavy extrémní klimatické
podmínky. Zájmové území záměru leží mimo záplavové území. Zařízení dle záměru budou
umístěna v jednotlivých objektech bez možnosti vlivu přívalových dešťů nebo jiných extrémních
situací.
Případné vlivy havárií, poruch, nehod a katastrof se odehrají převážně ve vlastním areálu
Výtopny Ohrada bez významného vlivu na veřejné zdraví.
Vlivy na životní prostředí budou významné v závislosti na rozsahu případné mimořádné
události a budou krátkodobé.
Vlivy na kulturní dědictví lze vyloučit.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení,
se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných
negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace
podle kapitoly II a reakcí na ně

Vliv na ovzduší
Realizace záměru byla posouzena příspěvkovou rozptylovou studií. Vliv záměru Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín - na kvalitu ovzduší lze vzhledem
k výsledkům rozptylové studie charakterizovat jako málo významný, akceptovatelný a
dlouhodobý.
Vliv na klima
Realizací záměru dojde z hlediska skleníkových plynů k zvýšení emisí CO2 ve výši cca
5933 t/rok při využívání všech zdrojů ve Výtopně Ohrada v rozsahu dle předkládané
dokumentace. Vliv záměru na klima lze charakterizovat jako málo významný, akceptovatelný a
dlouhodobý.
Vliv na veřejné zdraví
Vliv záměru na veřejné zdraví lze charakterizovat jako málo významný, akceptovatelný a
dlouhodobý.
Vliv na vody
Z hlediska vypouštění vod z provozu dle záměru půjde o splaškové vody do 405 m3/rok;
odluhy kotle v množství cca do 1560 m3/rok. Tyto vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace.
Vliv záměru na kvalitu povrchových vod lze charakterizovat jako žádný, akceptovatelný a
dlouhodobý.
Záměr nemá vliv na podzemní vody.
Vliv na akustickou situaci
Záměr nemá významný vliv na akustickou situaci.
Vliv na krajinný ráz
Záměr nemá významný vliv na krajinný ráz
Vliv na biologickou rozmanitost
Záměr nemá prokazatelný vliv na biologickou rozmanitost
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Ostatní vlivy na složky životního prostředí
Záměr nemá vliv.
Z hlediska vzájemného působení nelze předpokládat synergické vlivy.

Přeshraniční vlivy
Záměr vzhledem k svému charakteru a umístění nemá přeshraniční vlivy.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních
vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a
provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly
II a reakcí na ně

Navrhovaná opatření
Územně plánovací opatření
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Města Vsetín - nejsou
zapotřebí žádná opatření.

Technická opatření
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele dokumentace, která jsou již presentována
v předchozím textu a jsou součástí záměru, v některých případech vyplývající i z platné
legislativy:
I. Opatření pro fázi přípravy záměru:
V přípravě budou respektovány příslušné BAT dle WI BREF 5.1. spalování odpadů
(Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)).
Zpracovat projekt ozelenění nevyužívaných ploch v areálu Výtopny Ohrada jako opatření
k snižování imisní zátěže PM10 a benzo(a)pyrenu.
Požádat Krajský úřad Zlínského kraje o povolení k umístění zdroje znečišťování ovzduší
doložené odborným posudkem a rozptylovou studii.
Po instalaci kogenerační jednotky KGJ1 budou ověřeny měřením emise hluku a bude
rozhodnuto o nutnosti realizace a rozsahu navrženého protihlukového opatření (protihlukové
stěny) u chladiče (P15) technologického okruhu.
Provést protihluková opatření na stávajících zdrojích (kogenerace v současnosti uváděné
do provozu) Výtopny Ohrada (zatlumení zdrojů - Přívod vzduchu do kapoty KGJ, Odvod vzduchu
z kapoty KGJ a Ocelové dveře s ventilací) a u Chladiče technologického okruhu dle výsledku
předchozího bodu.
Další opatření vyplynou z navazujících správních řízení dle platných legislativních
předpisů.

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:
Kácení dřevin v nutném rozsahu provést v mimovegetačním období.
Pří výstavbě dodržovat hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavební činnosti dle nařízení vlády 272/2011 Sb.
Zpracovat provozní řád dle 201/2012 Sb. pro období zkušebního provozu a předložit KÚ
v rámci žádosti o povolení provozu zdroje.
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Zpracovat provozní řád dle 185/2001 Sb. pro období zkušebního provozu a předložit KÚ
ke schválení v rámci žádosti o provozování zařízení k využívání odpadu.
III. Opatření pro fázi provozu záměru:
Od zahájení zkušebního provozu bude plně funkční kontinuální monitoring emisí
z nového zdroje v rozsahu dle platné legislativy.
Ověřit vlastnosti pevných produktů ZEVO Vsetín z hlediska jejich následné využitelnosti,
resp. způsobu odstranění.
Do provozních předpisů (včetně provozního řádu dle 201/2012 Sb.) uvést (aktualizovat)
opatření pro snižování sekundární prašnosti při provozu (včetně zpevněných pojezdových ploch) a
tyto v provozu provádět.
V případě negativních odchylek od předpokládaných výstupních parametrů provozu tyto
vyhodnotit a v případě potřeby přijmout nápravná opatření a tato realizovat.
IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru
Specifická opatření se nenavrhují.
Monitoring
Provést 4 autorizovaná měření emisí po každých 3 měsících zkušebního provozu
stacionárního zdroje - v rozsahu TZL, SO2, NOx, TOC, CO, HCl, HF, NH3, Hg a její sloučeniny;
Ʃ Cd, Tl a jejich sloučeniny; Ʃ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V a jejich sloučeniny;
Provést 4 autorizovaná měření emisí po každých 3 měsících zkušebního provozu
stacionárního zdroje - v rozsahu PCDD/F; v případě, že to bude požadováno revizí BREF provést
měření i PBDD/F.
Provádět kontinuální monitoring emisí TZL, SO2, NO2, CO, HCl, HF + vzduchotechnické
parametry.
Po ukončení zkušebního provozu provádět jednorázová autorizovaná měření emisí dle
platné legislativy.
Po zprovoznění záměru provést měření akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru
staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Další opatření z hlediska monitoringu vyplynou z navazujících správních řízení dle
platných legislativních předpisů.

Popis kompenzací
Kompenzační opatření ze zákona v souvislosti s posuzovaným záměrem se nenavrhují.
Dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., pokud by provozem stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace
podle § 11 odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení
některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok (body 1 a 3 přílohy č. 1
zákona) nebo je jeho hodnota v oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko dle
§ 11 odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku.
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Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 neuloží,
pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu.
Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. ve znění vyhlášky 452/2017 Sb. nemá tento
zdroj stanoven specifický emisní limit pro benzo(a)pyren.
Dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. se k posouzení, zda dochází k překročení
některého z imisních limitů, použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1
km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty zveřejňuje MŽP. V současné době jsou
zveřejněny hodnoty za období 2013 - 2017. V tomto období byly v zájmovém území překročeny
imisní limity pro benzo(a)pyren s dobou průměrování 1 kalendářní rok, pro který nemá
posuzovaný zdroj stanovený specifický emisní limit v příloze č. 4 k vyhlášce 415/2012 Sb.
Zájmovou oblast z hlediska průměrných pětiletých ročních koncentrací BaP charakterizovat
úrovní 1,06 - 1,68 ng.m-3.
Dle 415/2012 Sb. - § 27, (1) Kompenzační opatření se uloží u stacionárního zdroje a
pozemní komunikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním
došlo k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou
průměrování 1 kalendářní rok.
Dle výsledků v rozptylové studii bude ale příspěvek záměru k imisní koncentraci BaP
minimální. Po realizaci záměru dojde v uvažovaných čtvercích k teoretickému navýšení imisní
koncentrace pouze maximálně o 0,00024 ng.m-3 v obou variantách výpočtu (tedy 0,02 % imisního
limitu).
Kompenzační opatření ze zákona se tedy nenavrhují.
Přesto jako navrhované opatření pro fázi přípravy záměru je uvedeno - Zpracovat projekt
ozelenění nevyužívaných ploch v areálu Výtopny Ohrada jako opatření k snižování imisní zátěže
PM10 a benzo(a)pyrenu.

Připravenost na mimořádné situace
Vzhledem k lokalizaci realizace záměru není nutno specifikovat další opatření ve vztahu
k mimořádným situacím. Z hlediska možných poruch a havárii budou specifikována v provozních
řádech dle složkových předpisů (ovzduší, odpady).
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
Kompletní podklady použité při zpracování této dokumentace jsou uvedeny v příloze 8
dokumentace.
Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, projektanta,
poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele
dokumentace.
Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech
na základě odborných odhadů.
Jako výchozí stav v kvalitě ovzduší byla brána úroveň let 2013 - 2017, pro které jsou
v době zpracování dokumentace publikovány pětileté průměry imisních koncentrací
znečišťujících látek ve čtvercích 1 x 1 km. Tyto údaje byly doplněny o předpokládané emisní toky
v průběhu záměru.
Pro výpočet imisního zatížení území byl použit výpočetní program SYMOS'97 verze
2013. s respektováním metodického pokynu MŽP, OOV pro vypracování rozptylových studií Věstník MŽP 8/2013 a Věstník MŽP 11/2013.
Posouzení akustické situace bylo provedeno pomocí výpočtového programu CadnaA,
verze 2019.
Stávající stav vychází z podkladů oznamovatele a odborných studii.
K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy i BAT připravované revize
Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích spalování odpadů.
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Dokumentace byla zpracována na základě stávající projektové přípravy záměru
(dokumentace pro stavební povolení), konzultací s investorem, projektantem, odborných firem a
dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Vlastní technologie ZEVO je dostatečně známa.
Předkládaná dokumentace bylo vyhotoveno v období projektové přípravy pro stavební povolení.
Je však třeba konstatovat, že navrhované řešení je po technické stránce dostatečně známo včetně
legislativních požadavků na něj kladených. To umožňuje predikovat jejich vliv na jednotlivé
složky životního prostředí. Ve vlastním řešení se mohou objevit dílčí změny, které však zásadně
nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou
oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru.
Záměr je předložen jednovariantně v souladu s platným územním plánem.
Za nulovou variantu lze považovat stávající stav bez realizace záměru.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Předkládaná dokumentace řeší záměr budoucího nakládání se směsnými komunálními
odpady v regionu ORP Vsetín energetickým využíváním novým zařízením ve Výtopně Ohrada,
provozovatele Zásobování teplem Vsetín a.s.
Předmětem záměru je vybudování objektů, které budou sloužit pro instalaci technologie
ve stávajícím areálu Výtopny Ohrada. Jedná se o vybudování příjmového hospodářství odpadů,
úpravu odpadů před energetickým využitím, vlastní energetické využívání, čištění spalin a
souvisejících zařízení (výroba páry, výroba elektrické energie a další).
Ošetřené spaliny ze zařízení budou odváděny do stávajícího komína provozovny o výšce
85 m.
Navrhované zařízení je založeno na dosavadních zahraničních zkušenostech s aplikací
energetického využívání odpadů v tuzemsku i v zahraničí.
Předkládaná dokumentace posuzuje vlivy záměru Zařízení pro energetické využívání
odpadu - ZEVO Vsetín z hlediska všech složek životního prostředí.
Lze konstatovat, že realizace záměru řeší budoucí nakládání se směsnými komunálními
odpady odpovídajícím způsobem, při respektování platných legislativních předpisů, s
minimálními vlivy na složky životní prostředí.
Nejsou známy významné překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by
bránily realizaci záměru. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných
informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládané dokumentaci, předmětný
záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí, je akceptovatelný a ve
svém důsledku pozitivní.
Zpracovatel dokumentace na základě znalostí a informací uvedených v předkládané
dokumentaci doporučuje záměr Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín
REALIZOVAT
za podmínek uvedených v dokumentaci, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a
dalších stupňů schvalování záměru.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Předmětem záměru je zbudování ZEVO v rámci průmyslového areálu výtopny „Na
Ohradě“ spadající pod provozovatele Zásobování teplem Vsetín a.s. Primární motivací je
odklonění odpadu produkovaného městem Vsetín a okolními obcemi od skládkování. Sekundární
motivací se snížení závislosti teplárny na dodávkách fosilních paliv. Uvažováno je především s
produkcí tepelné energie ve formě horké vody. Generování elektrické energie je uvažováno pouze
jako doplňkové pomocí jednoduché točivé redukce. Navrhovanou jednotkou bude zpracováván
zejména směsný komunální odpad.
Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín dodávku
tepelné energie v rámci dvou soustav zásobování tepelnou energií (ZTE), a to soustavy ZTE
město a soustavy ZTE průmyslový areál Jasenice. Hlavním zdrojem v soustavě ZTE město je
teplárna Jiráskova, v níž je vedle tepla vyráběna i elektrická energie, a to tzv. kogeneračním
způsobem.
Soustava centrálního zásobování teplem – Město:
Výrobu tepla v topné sezoně zajišťuje teplárna Jiráskova, která je hlavním zdrojem. V
otopném období je výkonově doplňována z paralelně připojené výtopny Ohrada, která je zdrojem
špičkovacím. Mimo topnou sezonu je výtopna Ohrada hlavním zdrojem.
Výstupním médiem obou zdrojů je v zimním období horká voda o parametrech 130/80 °C.
Mimo topnou sezonu potom o teplotě 90/70 °C. Na teplárně Jiráskova slouží pro výrobu tepla dva
plynové kotle a také spalovací motory, které vyrábí část tepla kombinovaně spolu s elektrickou
energií. Ve výtopně Ohrada jsou instalovány plynové kotle menších výkonů a její výkon je tak
možné lépe přizpůsobit aktuálnímu odběru zákazníků v přechodných obdobích roku.
Výtopna Ohrada tvoří jednu ze dvou propojených soustav zásobování teplem a energiemi
pro město Vsetín. Výtopna slouží jako špičkový zdroj pro topnou sezonu a přechodná období.
Mimo topnou sezonu je zdrojem hlavním. Původní výtopna byla realizována začátkem 70-tých let
minulého století, palivo topný olej - od té doby prošla řadou inovací (mimo jiné v současnosti
palivo zemní plyn).
Produkce komunální odpadů na území ORP Vsetín činí v průměru v posledních letech
20 000 t/ročně - bez klesajícího trendu.
Na území ORP Vsetín, ani ve Zlínském kraji není znám v současnosti jiný záměr na
energetické využívání odpadů.
Kapacita energetického využití odpadu dle posuzovaného záměru: 12 000 t/rok, převážně
směsného komunálního odpadu (20 03 01) a dalších odpadů typu „O“ (např. 20 03 07 - Objemný
odpad).
Záměr má být realizován ve stávajícím areálu Výtopny Ohrada.
Pro umístění technologie bude upravena stávající provozní hala - zvýšením části haly o 13
m a prodloužena o 10 m. Část technologie bude umístěna na zpevněných plochách mimo halu
provozovny.
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Provoz dle záměru muže mít vliv na kvalitu ovzduší.
Stávající úroveň kvality ovzduší v okolí záměru v příslušných čtvercích 1 x 1 km dle
ČHMÚ je dokumentována v kapitole C.2.1. Je zřejmé, že z hlediska sledovaných znečišťujících
látek nejsou v zájmovém území záměru překračovány platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb.
v platném znění, s výjimkou benzo(a)pyrenu (průměrná roční koncentrace).
Předpokládané emise při provozu záměru jsou vyčísleny v dokumentaci kap. B.III.1. a
v rozptylové studii (příloha 4 dokumentace).
Rozptylová studie byla zpracována jako příspěvková pro záměr - pro znečišťující látky:
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky: tuhé znečišťující látky jako
frakce PM10 a PM2,5, oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NO2 a NOx), oxid uhelnatý (CO),
anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl (dále jen HCl), anorganické sloučeniny fluoru
vyjádřené jako HF (dále jen (HF), amoniak (NH3), rtuť (Hg), kadmium (Cd), suma kovů arsen,
olovo a nikl (As, Pb, Ni), benzo(a)pyren a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany
(PCDD/F).
Příspěvky záměru k ročním průměrným koncentracím jsou velmi nízké a nezpůsobují
prakticky změnu kvality ovzduší v zájmovém území záměru.
Totéž lze konstatovat i z hlediska krátkodobých koncentrací znečišťujících látek.
Z hlediska posuzovaných znečišťujících látek v rozptylové studii - jedná se o látky, které
jsou v ovzduší i v současnosti přítomny - v žádném případě nebudou překročeny platné imisní
limity. Výjimkou je benzo(a)pyren, jak již uvedeno dříve.
Vody vznikající při provozu záměru - jedná se o splaškové vody a odluhy kotle vypouštění do veřejné kanalizace. Při čištění spalin nebudou vznikat odpadní vody. Dešťové vody
ze střech budou jímány v retenční jímce a dále využívány.
Realizací záměru nedojde k významné změně frekvence nákladní silniční dopravy
související s provozem areálu Výtopny Ohrada. Záměrem bude produkováno max. 18 jízd
nákladních aut denně (v pracovní dny).
Záměr nemá významný vliv na akustickou situaci v okolí z hlediska chráněného
venkovního prostoru staveb. Platné hygienické limity budou dodrženy. Součástí záměru jsou
protihluková opatření na Výtopně Ohrada (týkají se především v současnosti instalované
technologie kogenerace).
Záměr nemá významný vliv ani ostatní složky životního prostředí a významně se
neuplatňují ani synergické vlivy.
Po projekční stránce zajišťuje přípravu záměru EVECO Brno, s.r.o.
Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel
dokumentace k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí
jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů realizovatelný - při akceptování
navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Na následujících stránkách jsou uvedeny tyto přílohy:
- Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace:

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č. j. MUVS65239/2018OÚPSŘD- 326.1/NOV ze dne 13. 7. 2018.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona
č. 218/2004 Sb.:
Krajský úřad Zlínského kraje, č. j. KUZL36531 ze dne 30. 5. 2018
Na přiloženém CD jsou uvedeny následující přílohy dokumentace:
1. Situace 1 : 10 000
2. Situace záměru
3. Proudové schéma ZEVO Vsetín
4. Rozptylová studie
5. Akustická studie
6. Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví
7. Vypořádání připomínek v rámci zjišťovacího řízení
8. Podklady
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100/01 Sb. - osvědčení č. j. MZP/2018/740/8499 ze dne 13. 12. 2018)
Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D., EVECO Brno s.r.o.
Ing. Kamil Ondra, Zásobování teplem Vsetín a.s.
pí. Jiřina Tydlačková, Zásobování teplem Vsetín a.s.
Ing. Pavel Bernát, MVV Energie CZ a.s.
Ing. Olga Krpatová, Pardubice
Ing. Aleš Matoušek, Ph.D., Ing. Ondřej Mikula, Ing. Ondřej Hrubý, EKOLA group, spol. s r.o.
Podpis zpracovatele dokumentace:
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