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B.II.2. Voda 
 
Voda spotřebovávaná v novém závodě bude  

a) voda pro sociální účely 

Pitná voda bude spotřebována pouze pro sociální účely a její spotřeba bude zanedbatelná. Odhadované 
množství spotřebované pitné vody je přibližně 5 015 m3/rok. Tato pitná voda bude odebírána přípojkou 
z řádu pitné vody města Zábřeh. 

b) voda technologická 

Voda je nosným médiem pro vlákna papíru. Surová voda bude jímána z řek Moravská Sázava a Morava 
v odhadovaném množství 199 m3/hod.  

- voda průmyslová (z řeky Moravská Sázava) 1 659 289 m3/rok 

 
Tento požadovaný odběr vody byl kladně projednán a bylo vydáno dne 20.10.2006 Stanovisko 
správce povodí,  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 

Z výše uvedeného Stanoviska správce povodí cituji : 
„….Záměr není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o 
vodách. S realizací záměru souhlasíme za těchto podmínek : 

1. Ve vodním toku pod odběrem musí být zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) dle 
platných právních předpisů. V případě poklesu průtoku vody na toto minimum bude třeba 
čerpání vody zastavit. Návrh minimálního zůstatkového průtoku bude předložen při 
vodoprávním řízení včetně aktuálních hydrologických dat, ze kterých bude MZP vypočten. 

2. Bude stanovený způsob zajištění a kontroly MZP pod odběrem (např.vodní značka, cejch, 
vodotečná lať umístěná pod odběrem 

3. V toku nebude pro nadlepšení odběru budováno žádné vzdouvací zařízení 
4. Před územním řízením nám bude předložena PD odběrného objektu včetně přesného 

umístění 
5. Požadovaný odběr bude pro vodoprávní zařízení stanoven v max.l/s, m3 /měs., m3 /rok “       

Voda je nosným médiem pro vlákna papíru. V okruzích papírenského stroje obíhá velké množství vody, 
které se používá k rozvláknění papíru přenáší vlákno přes všechny stupně třídění a po odvodnění na sítě a 
v lisech se část vody opět vrací na začátek k rozvláknění. Vstup čerstvé vody je především k použití pro 
střičky papírenského stroje, která nesmí obsahovat nečistoty nad 50 mikrometrů. Část vody se 
v papírenském stroji odpaří.  Běžně dosahovaná spotřeba této vody a výstup vody na čistírnu je 
následující: 

Spotřeba čerstvé vody                                      6 m3/tunu papíru 
Výstup vody na zčištění na BČOV                 5 m3/tunu papíru 
Odtud surová voda                                                         199,0 m3/h 

                                                                                             1 648 126 m3/rok 

Jímání surové vody přímo z řeky bude zajištěno přes odběrný objekt, zakompovaný do břehu řeky. 
Samostatně stojící objekt na břehu Moravské Sázavy tvoří betonová jímka vystrojená hrubými česlemi, a 
podlažím pro osazení čerpadel v dostatečné výšce nad Q100. Jímací objekt bude vybaven hrubými česlemi 
pro zamezení přísunu plovoucích nečistot do objektu. 

V  objektu budou dále osazena ponorná čerpadla pro dopravu surové vody do závodu k její další úpravě. 
Umístění strojního zařízení bude nutno řešit s ohledem na hladinu vody v řece a to i při povodňových 
stavech. 

Součástí objektu je přívodní potrubí do česlovny Úpravny vody (SO 302), podcházející stávající 
vlečkovou kolej i nově navrhovanou závodovou vlečkovou kolej. 
Voda je nosným médiem pro vlákna papíru. V okruzích papírenského stroje obíhá velké množství vody, 
které se používá k rozvláknění papíru přenáší vlákno přes všechny stupně třídění a po odvodnění na sítě a 
v lisech se část vody opět vrací na začátek k rozvláknění. Vstup čerstvé vody je především k použití pro 
střičky papírenského stroje, která nesmí obsahovat nečistoty nad 50 mikrometrů. Část vody se 
v papírenském stroji odpaří.   
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Jímání surové vody přímo z řeky bude zajištěno přes odběrný objekt, zakompovaný do břehu řeky. 
Samostatně stojící objekt na břehu Moravské Sázavy tvoří betonová jímka vystrojená hrubými česlemi, a 
podlažím pro osazení čerpadel v dostatečné výšce nad Q100. Jímací objekt bude vybaven hrubými česlemi 
pro zamezení přísunu plovoucích nečistot do objektu. 

V  objektu budou dále osazena ponorná čerpadla pro dopravu surové vody do závodu k její další úpravě. 
Umístění strojního zařízení bude nutno řešit s ohledem na hladinu vody v řece a to i při povodňových 
stavech. 

Součástí objektu je přívodní potrubí do česlovny Úpravny vody (SO 302), podcházející stávající 
vlečkovou kolej i nově navrhovanou závodovou vlečkovou kolej. 

Kapacita jímacího objektu se navrhuje na 250 m3/h. 

Z „Protokolu o o analýze vzorku“ ze dne 7.12.2006 z místa odběru Zábřeh, ul.Rybářská – Moravská 
Sázava“, který investorovi předala Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. vyplývá 
následující kvalita (na následující straně) odebírané vody pro předkládaný záměr. 

Úpravnu vody  tvoří soustava jímek, základů pro venkovní nádrže, propojovací potrubí a jednoduchých 
přízemních objektů pro čerpací stanice, technologická zařízení, rozvodny a sklady.  

Podzemní železobetonové konstrukce jsou česlovna, usazovací nádrže a čerpací stanice surové vody, 
čerpací stanice odpadní prací vody, čerpací stanice filtrované a prací vody. Základové konstrukce jsou 
navrženy pro kruhové nádrže FeCl3 , čiřiče a filtrované vody. V nadzemních objektech budou umístěny 
flokulační komory, dávkování chemikálií, písková filtrace, kompresorovna, sklady a čerpací stanice pro 
filtrovanou a požární vodu. 

Za ochrannou hrází bude umístěna podzemní čerpací stanice, propojená s odběrným objektem přívodním 
potrubím. Čerpací stanice bude vybavena na přítoku do sací jímky uzavírací armaturou, hrubým a jemným 
česlem. Do sací jímky budou instalována dvě ponorná čerpadla. 

Technologie úpravny vody zajišťuje předúpravu surové vody z řeky Moravská Sázava. Touto předúpravou 
budou odstraněny z upravované vody především nerozpuštěné látky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řeku s poměrně nízkým a kolísavým průtokem, bude pro případ 
okalových stavů surová voda odsazována v podélných usazovácích. Pak bude voda čerpána na vlastní 
úpravu, tj. čiření s následující pískovou filtrací. Na základě podkladů o kvalitě vody, které jsou v současné 
době k dispozici, se předpokládá alkalické čiření v čiřiči s předřazenou flokulací ve flokulačních 
komorách.  

V zimních měsících bude surová voda předehřívána na teplotu cca 12-14°C. 

Dále následuje filtrace na tlakových pískových filtrech. Prací voda z filtrů bude vracena zpět na čiření. Kal 
z čiření bude veden na ČOV z výroby (PS 303). 

Čiřená filtrovaná voda bude shromažďována v zásobní nádrži, ze které bude čerpána do provozu papírny a 
do úpravny přídavné vody pro kotelnu. Z této nádrže bude též odebírána voda pro požární účely. 

V zimních měsících bude surová voda předehřívána na teplotu cca 12-14°C. 

Strojní zařízení úpravny vody se sestává ze zařízení  : 
- pro mechanické předčistění, t.j. jemných česlí strojně stíraných a podélných usazovacích nádrží 

vybavených strojním stíráním,  
- pro čiření, tj. flokulačních komor, nadzemního čiřiče, zařízení pro skladování a dávkování 

chemikálií, 
- pro pískovou filtraci, t.j. tlakové pískové filtry, včetně zařízení pro jejich praní vodou a tlakovým 

vzduchem. 
- čerpací stanice upravené vody do provozu a pro požární účely. 
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

 

Elektrická energie: 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie založená na zkušenostech z obdobných projektů je 450 
kWh/tunu papíru. 

Z rozvodny ČEZ Ráječek zajišťuje město Zábřeh kabelové přípojky 22 kV pro jednotlivé odběratele 
v průmyslové zóně. 

Orientační bilance činných elektrických výkonů (stanoveno odborným odhadem podle studie 
proveditelnosti a podobných technologií) 
Spotřeby: 

Energetický zdroj 
Instalovaný výkon:    Pi =  0,8 MW 
Maximální soudobý příkon:   Pmax = 0,7 MW 
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Papírna 
Instalovaný výkon:    Pi = 16,25 MW 
Maximální soudobý příkon:   Pmax = 12,50 MW 
ČOV 
Instalovaný výkon:    Pi = 0,73 MW 
Maximální soudobý příkon:   Pmax = 0,47 MW 
Úpravna vody 
Instalovaný výkon:    Pi = 0,48 MW 
Maximální soudobý příkon:   Pmax = 0,28 MW 
Osvětlení, vzduchotechnika a ostatní stavební spotřeby 
Instalovaný výkon:    Pi = 1,5 MW 
Maximální soudobý příkon:   Pmax = 1,20 MW 
Výroba - energetický zdroj max.činný výkon na G1 (léto/zima): Pmax = 6-25 MW 
 

 

Suroviny: 

Hlavními surovinami v novém závodu papírny budou odpadní biomasa a sběrový papír. Jedná se tedy o 
recyklaci odpadních materiálů. Odhadované spotřeby vstupních surovin jsou: 

1) odpadní dřevní biomasa z těžby dřeva a pilařských závod 175 000 t/rok 

2) sběrový papír 271 753 t/rok 

3) zemní plyn - pouze pro fluidní kotle 
                                            - pro 3 starty za rok bude spotřeba maximálně                  45 000 Nm3/rok 

Zemní plyn bude sloužit pouze pro najíždění kotlů ze studeného stavu, kdy je potřeba rozehřát 
topeniště. Při spotřebě 5000 Nm3/h a době trvání najíždění maximálně 3 hodiny je spotřeba 
zemního plynu pro jeden start 15 000 Nm3. 

1)   Palivem pro energetický zdroj bude odpadní dřevní biomasa kategorie 2, dle vyhlášky č. 82/2005 Sb. 
o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, tj. 
biomasa, včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít, především z těžby dřeva a 
z procesů zpracování dřeva s vlhkostí kolem 50 % a o průměrné výhřevnosti cca 8,3 MJ/kg, obsah 
popela průměrně 1%. 

Předpokládaná roční spotřeba představuje 175 000 tun biomasy. V současné době je uzavřen smluvní 
vztah na 175 000 tun ročně v následujícím složení: 

Měsiční 

Dodávky 

 (tis. tun) 

  Hnědá 

  štěpka 1) 

 (tis. tun)      

  Palivo2) 

 

  (tis. tun) 

  Piliny 

 

  (tis. tun)

  Nehroubí  

lesní štěpka3) 

   (tis. tun) 

   Kůra 

 

  (tis. tun) 

 Vláknina4) 

 

   (tis. tun) 

 Celkem 

  za rok 

  (tis. tun) 

  14 570   82 000    5 000   25 000    43 000   5 000   15 000 175 000 

    47 %     3 %     14 %     25 %     3 %      8 %   100 % 

1) do 4 cm 
2)  zahrnuje znehodnocené kmeny (dřevo kategorie IV.A nebo IV.B) o průměru do 40 cm, délky od 2 m do 

6 m a špalky o průměru do 80 cm, délky do 1.5 m 
3) do 4 cm 
4) hobliny průměrně do 7 cm, ale i balíky větví, vršků stromů, chvojí (0,5 x 0,5 x 3 m)  

       Poznámky:  - 175 000 t biomasy = 267 000 m3 

- skladování v zónách podle vlhkosti paliva po 10% v rozsahu 20 až 60 % 
  (minimálně 4 zóny) 
- kapacita zásoby biomasy bude odpovídat cca 5 dnům provozu v zimním období 
- Biomasa bude dopravována do závodu nákladními automobily a po železnici. 

2)  Hlavní surovinou pro výrobu kartonů pro krycí vrstvy vlnitých lepenek a pro papíry na zvlněnou vrstvu 
vlnitých lepenek bude sběrový papír. Předpokládá se zpracování těchto tříd sběrového papíru (ČSN 
EN 643 Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky), 
případně dalších, vhodných pro tuto výrobu. 
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1.01  Smíšené papíry a lepenky (netříděné) 
1.02  Smíšené papíry a lepenky (tříděné) 
1.04 Odpad z obchodních domů 
1.05 Odpad z obalů z vlnité lepenky 
4.01  Nové odřezky vlnité lepenky 
4.03  Použitá vlnitá lepenka s kraftlinerem 2 (použité obaly, archy a přířezy) 

      S potencionálním dodavatelem sběrového papíru je již v současné době podepsaná smlouva na 
dodávku požadovaného sběrového papíru na objem 250.000 t/rok. Tzn. že je již zajištěno 90% 
surovinové základny pro papírnu. Při postupném najíždění kapacity a současných trendech bude v ČR 
možno surovinu zajistit.  

Předpokládaná roční spotřeba představuje 271.753 t/rok o obchodní sušině. Kapacita zásoby 
sběrového papíru cca 10 dnům provozu. Sběrový papír bude dopravován do závodu nákladními 
automobily v pracovních dnech v době od 7:00 do 18:00 hodin. 

 
Vstupní látky a chemikálie: 

Pro výrobu kartónů ze sběrového papíru jsou standardně potřebné různé chemikálie, jejichž základní 
druhy včetně pomocných materiálů a odhadované spotřeby jsou následující: 

- klížidlo (škrob) 9 054 t/rok 
- škrob do hmoty 1 235 t/rok 
- přípravek na odstraňování pryskyřice a úsad 741 t/rok 
- retenční prostředek (polymer) 198 t/rok 
- retenční prostředek (Bentonit) 235 t/rok 
- protislizový prostředek 30 t/rok 
- odpěňovač 52 t/rok 
- barviva 124 t/rok 
- chemikálie na čištění síta 67 t/rok 
- chemikálie na čištění plstěnců 2 t/rok 
- ostatní chemikálie 104 t/rok 

Pro úpravu surové vody se předpokládá použití následujících chemikálií: 

- pomocný flokulant pro čiření 
- anorganický flokulant (FeCl3) 
- Ca(OH)2  

Pro chemickou úpravu vody pro výrobu páry se předpokládá použití následujících chemikálií: 

- HCl pro regeneraci 
- NaOH pro regeneraci 
- chemikálie pro tepelnou úpravu napájecí vody 

Pro ČOV se předpokládá použití následujících chemikálií: 

- Hydroxid sodný (40 % roztok) pohotovostní zásoba                 0-100         l/d 
- Močovina                                                                                      800      kg/d 
- Kyselina fosforečná, 75 %                                                            300      kg/d 
- Flokulant                                                                                         30      kg/d 
- 40 % Fe2 (SO4)3                                                                          163      kg/d (107 l/d) 
- Technologická vod                                                                          30     m3/d 

Další pomocný materiál a látky:   

- mazací oleje 60 m3/rok 
- spotřební materiál (sušící síta, odvodňovací síta, plstěnce) 70  t/rok 
- spotřební materiál (dutinky) 1224 t/rok 
- spotřební materiál (zátky) 213 700 ks 
- lepidlo 9 t/rok 

  



Dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí 

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A  DRUHOTNÝCH 
SUROVIN PŘI VÝROBĚ PAPÍRU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V ZÁBŘEHU 

 

50

 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
 
Předpokládá se, že 5 % sběrového papíru bude dováženo po železnici a ostatní sběrový papír, včetně 
většiny surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními auty po silnici. 

Požadavky na dopravu byly odhadnuty v množství 147 těžkých nákladních vozů denně a na jeden vagón 
sběrového papíru za den s následujícím složením hlavních typů zboží: 

• Dodávka sběrového papíru                              58 vozidel denně 
• Dodávka biomasy pro energetický zdroj         33 vozidel denně  
• Dodávka aditiv a pomoc.materiálu                   1 vozidlo denně 
• Dodávka chemikálií pro výrobu papíru            3 vozidla denně 
• Odvoz pevného odpadu se sběr.papíru             4 vozidla denně 
• Odvoz popelovin a popílku                               4 vozidla denně 
• Odvoz produkce papíru                                   44 vozidel denně  

Pohyb většiny vozidel se bude odehrávat v době mezi 7 – 21 hodinou, menší část zpravidla méně než 10 
jízd, bude v nočních hodinách.  

Nákup elektřiny, která se nevyrobí na zdroji, který je součástí předkládané stavby ze sítě je zajištěn 
nadzemním vedením.SME.   
 
 
 
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba 

Staveniště bude představovat malý stacionární zdroj znečištění ve smyslu zákona č.86/2002 Sb.o ochraně 
ovzduší před znečišťujícími látkami. 
Stavební práce nejsou zatím specifikovány. Předpokládá se, že budou probíhat v jednosměnném, případně 
dvousměnném provozu. Během výstavby budou používány standartní stavební postupy a standartizovaná 
mechanizace. 
Zvýšení znečištění během výstavby bude dočasné, registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby.  

 
Provoz 
Emise do ovzduší z papíren a lepenkáren vznikají hlavně při výrobě energie (páry a elektřiny), nikoli ze 
samotného výrobního procesu. 
V případě tohoto projektu bude využita synergie kotlů na biomasu s výrobou tepla a elektrické energie na 
protitlaké turbíně. 
Spaliny ze zadních tahů  kotle budou odváděny ocelovým potrubím do odlučovače elektrostatického příp. 
tkaninového, který bude zaručovat splnění emisních limitů tuhých znečišťujících látek stanovených pro 
tento typ zařízení. Elektrostatický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových 
a usazovacích elektrod, oklepávání  elektrod, vstupních a výstupních dílů. V elektrostatickém odlučovači 
se částice popílku elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. U tkaninového se tuhé 
částice usazují v látkových rukávcích. 
Za odlučovačem bude umístěn spalinový ventilátor, který bude dopravovat spaliny do ocelového komína o 
výšce 50 m. 
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Množství spalin vypouštěných z každého kotle bude při jmenovitém výkonu 90 800 Nm3/h tzn. z komína 
bude do ovzduší při provozu obou kotlů vypouštěno 181 600 Nm3/h.  Teplota spalin na vstupu do komína 
bude 145°C.  

Spaliny vypouštěné do ovzduší budou splňovat emisní limity pro zvláště velké zdroje znečišťování 
ovzduší, pro jmenovité tepelné výkony větší než 50 MW pro budoucí nové zdroje podle § 2 písmeno j) 
z Přílohy č.1 k nařízení vlády č.352/2002 Sb. tzn.: 
Odtud vyplývá, že komínem o výšce 50 m bude se spalinami o teplotě 145°C odcházet následující 
množství škodlivin : 

           1,512 g/s                tuhých znečišťujících látek                              
                                10,088 g/s                oxidu siřičitého SO2                    

           5,044 g/s                oxidu uhelnatého CO                  
                                12,610 g/s                oxidu dusičitého NO2                    

Dalším zdrojem emisí bude zpracování paliva pro kotle v objektu dřevosekárna, kde výstup 
vzduchotechniky bude přes cyklon, který bude mít výstup ve výšce 14 m a s odsávanou vzdušninou bude 
do ovzduší odcházet  

                                 0,311 g/s                 tuhých znečišťujících látek 
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu 
motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými 
škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý 
a pevné částice. 
Podrobný popis jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší je uveden v Rozptylové studii, která tvoří 
samostatnou přílohu této dokumentace. 

Předmětný provoz ČOV vč. kalového hospodářství nebude produkovat nepřípustné emise škodlivých látek 
a bude v souladu s příslušnou legislativou (zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a ve znění 
pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy).  

V rámci technologie ČOV budou zahrnuta opatření k minimalizaci vzniku a omezení emisí pachových 
látek (viz koncepce a popis technologie). 

Produkované odpadní vody by neměly z výroby obsahovat těkavé látky tvořící v technologii ČOV 
nepřípustné emise. Vznik pachových látek (zejména sirovodíku a sirných látek organického původu) lze 
očekávat: 

- v anaerobním reaktoru v rámci anaerobního procesu čištění OV jako součást vznikajícího 
bioplynu 

- v některých zařízeních s anaerobním prostředím (vyrovnávací nádrž, mixtank, zahušťovače kalu, 
flokulační nádrže kalu) 

Při provozu ČOV vzniká bioplyn, dle předběžných výpočtů  
                                                                                     množství produkovaného bioplynu       8500 Nm3/d 

Bioplyn se přivádí do vyrovnávacího plynojemu při přetlaku 2,5 kPa. Plynojem je vybavený kapalinovou 
pojistkou s otvíracím přetlakem 3,5 kPa. 

Bioplyn bude z vyrovnávacího plynojemu odváděn nevýbušným dmychadlem na spalování v kotelně. 
V případe potřeby (kotelna mimo provoz) se bioplyn bezpečně zlikviduje v polním horáku. V případe 
vyšší koncentrace síranů v odpadních vodách bude potřebné odsíření bioplynu. Na základě předběžných 
výpočtů vyplývá, že koncentrace H2S v bioplynu se bude pohybovat v rozsahu 1,5 – 2,0 % a nebude třeba 
odsíření bioplynu a emise oxidu siřičitého SO2  z komína budou podstatně nižší, než jsou výše uvedeny a 
nebudou překračovat zákonné emisní limity a tím i imise nebudou překračovat zákonné limity. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

Při výstavbě se nepředpokládá žádné nakládání s vodami, srážky budou v plochém terénu zasakovat  jako 
v současném stavu. Odpadní vody nebudou vznikat. 

Provoz 
Závody vyrábějící papír a lepenku obecně používají velká množství vody. Na druhé straně se ve většině 
papíren velké množství vody recykluje a tím se během posledních dvaceti let snížil specifický objem 
vody, používané na výrobu papíru na bázi sběrového papíru. V Evropě se používá jak podzemní, tak 
povrchová voda. V závislosti na druhu papíru se musí voda předem upravit, aby vyhovovala požadavkům 
stanoveným na provozní  vodu. Pokud je zapotřebí, musí se odstranit železo, mangan a někdy řasy a zákal 
pomocí flokulace, tvorby maskovacích komplexních sloučenin a provozní voda, chladicí voda a kotelní 
napájecí voda. Jak je znázorněno na následujícím schématu, provozní voda se ve značné míře ve výrobním 
procesu recirkuluje. filtrování přes pískový filtr. Voda má v papírenském průmyslu různá základní použití 
jako provozní voda, chladicí voda a kotelní napájecí voda. Jak je znázorněno na následujícím schématu, 
provozní voda se ve značné míře ve výrobním procesu recirkuluje.  
 

    
 

Průmyslová ČOV bude sloužit pro čištění odpadních vod z předkládaného záměru 

Kapaci ta  

Kapacitní údaje jsou uvedeny pro cílovou produkci celkových odpadních vod vedených na ČOV ve výši 
200 m3/h a pro FPD ČOV 24 h/d a  365 dní za rok (FPD výroby 24h/d, 345 dní za rok), zohledňující 
produkci odpadních vod i v průběhu odstávek výroby.  

Uvedená kapacita vytváří proti průměrné hodnotě 155,1 m3/h cca 30 % rezervu na ČOV pro případy 
odchylek od současných předaných hodnot produkce odpadních vod (není ukončený výběr dodavatele 
výrobní technologie a konkretizace jejích parametrů), případnou výhledovou intenzifikaci papírenského 
stroje, napojení jiných producentů z průmyslové zóny apod. Tato rezerva bude v dalším stupni zpracování 
projektové dokumentace upřesněna, případně snížena. 
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Návrhová hydraulická kapacita ČOV (M ČOV + BČOV) -  vstupní parametry: 
 
 Qmax:  200 m3/h, 55,55 l/s 
 Qdmax:  200 m3/h x 24 h = 4 800 m3/d 
            Qroční: 4 800 m3/d x 365 dní/rok = 1 752 000 m3/rok  
  
Návrhová látková kapacita MČOV: 

               Vstupní bilanční hodnoty Koncentrační znečištění na vstupu     Předp. účinnost 
CHSK-Cr:   1 500 kg/h                                  7 500 mg/l                                  26,7 % 
              36 000 kg/d 
BSK5:    600 kg/h                                     3 000 mg/l                                  5 % 
              14 400 kg/d 
NL:    110 kg/h                                      550 mg/l                                    90,9 % 
              2 640 kg/d 
 
Návrhová látková kapacita BČOV: 

Anaerobní část: 
               Vstupní bilanční hodnoty      Koncentrační znečištění na vstupu      Předp. účinnost 
CHSK-Cr:   1 100 kg/h                                    5 500 mg/l                                    70 % 
              26 400 kg/d 
BSK5:    670 kg/h                                        2 850 mg/l                                   80 % 
              13 680 kg/d 
NL:    10 kg/h                                          50 mg/l                                           - 
              240 kg/d 
Aerobní část: 
                Vstupní bilanční hodnoty      Koncentrační znečištění na vstupu       Předp. účinnost 
CHSK-Cr:   330 kg/h                                        1 650 mg/l                                   92,7 % 
              7 920 kg/d 
BSK5:    114 kg/h                                         570 mg/l                                     95,6 % 
              2 736 kg/d 
NL:    20 kg/h                                     100 mg/l                                 80,0 % 
              480 kg/d 

Z hlediska produkce odpadních vod z výrobních provozů závodu  byl zadán FPD výroby:                                
24 h/d                                  8 280 h/rok 
          345 dní/rok 
Provozní doba ČOV zahrnuje nutnost provozu zařízení i v mimoprodukční době výrobních provozů 
s produkcí odpadních vod i v době odstávek (přetrhy na PS, čištění zařízení apod.), proto je fond provozní 
doby ČOV navržen nepřetržitý v úrovni:  
        8 760 h/rok  
        365 dní/rok  
        24 h/d 

Z hlediska vyjádření kapacity v počtu EO se jedná o kapacitu celkové ČOV ....240 000 EO60 
 
Produkce odpadních vod  

a) Technologické OV z papírny 

Prům. hodinová a denní produkce vychází ze specifické produkce OV ve výši 5 m3/t, roční výroby 250 tis. 
t/rok a FPD výroby 8 280 h/rok. Roční produkce zohledňuje FPD ČOV 8 760 h/rok. 

Q24:  Ø 3 624 m3/d, tj. 151 m3/h  (41,9 l/s) 

 Qdmax:  max. 4 800 m3/d, tj. 200 m3/h ( 55,55 l/s) 
(toto maximum odpovídá návrhové kapacitě ČOV) 

Qhmax:  300 m3/h, 83,3 
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(jedná se o občasné krátkodobé produkční maximum s nízkou periodicitou vzniklé při mimořádné 
nárazové produkci odpadních vod s úrovní převyšující kapacitu ČOV) 
 Qroční:  4 800 m3/d x 365 dní/rok = 1 752 000 m3/rok  
 (zohledňuje fond provozní doby ČOV 8 750 h/rok a kapacitu ČOV) 

       b)  Odluh z kotelny 

Q24:     Ø 1,327 m3/h 

Qroční:  1,327 m3/h x 8 280 dní/rok = 10 987,6 m3/rok 

c) Odkal z mikrověže na kotelně 

Q24:     Ø 1,750 m3/h 

Qroční:  1,750 m3/h x 8 280 dní/rok = 14 490 m3/rok 

      d)   Splaškové vody ze sociálních zařízení 

Vychází z prům. specifické spotřeby pitné vody pro horký a špinavý provoz 180 l/(os. x směnu), počtu 
137 pracovníků fyzicky přítomných za den a z FPD ČOV. 

Qd :      0,18 x 137 = 24,66 m3/d  

Q24:     Ø 1,03 m3/h 

Qroční:  24,66 m3/h x 365 dní/rok = 9 000,9 m3/rok 
 
Celková produkce OV: 

Q24:      Ø 3 722,4 m3/d, tj. 155,1 m3/h  (43,1 l/s) 
 
 Qdmax:  max. 4 800 m3/d, tj. 200 m3/h ( 55,55 l/s) 
(toto maximum odpovídá návrhové kapacitě ČOV) 
 
Qhmax:  300 m3/h, 83,3 
(jedná se o občasné krátkodobé maximum s nízkou periodicitou vzniklé při mimořádné nárazové produkci 
odpadních vod s úrovní převyšující kapacitu ČOV) 
 
Qroční:  3 722,4 m3/d x 365 dní/rok = 1 358 676 m3/rok (roční množství vztažené k prům. produkci OV) 
   
Qroční:  4 800 m3/d x 365 dní/rok = 1 752 000 m3/rok (roční množství vztažené k využitelné kapacitě ČOV) 
 
Odpadní vody z CHÚV kotelny (pouze s obsahem anorganických solí, zejména NaCl, 
neodstranitelných na ČOV) budou vypouštěny mimo ČOV (před měřícím místem) do jejího odtoku, 
a to rovněž z důvodu případné výhledové recirkulace vyčištěné vody z ČOV. 
 

Produkované odpadní vody jsou mechanicky předčištěné na mechanické čistírně OV (MČOV) zahrnující 
hrubé a jemné česle pro odstranění hrubších nečistot  s gravitačním přívodem OV kanalizací, čerpací 
stanici OV a primární usazovák typu DORR s tlakovým přívodem OV pro mechanické předčištění. Ve 
vztahu k dalším stupňům ČOV (zejména IC reaktoru) je navržena technologie prosté sedimentace 
s akceptováním výstupní hodnoty NL v průměru 50 mg/l při standardním provozu, max. až 500 mg/l. 
Z uvedeného důvodu bude prioritně primární usazovák provozován za standardních podmínek  jako prostá 
sedimentace bez přídavku chemikálií (koagulant, polyflokulant).  

Veškerá zařízení předřazená před usazovák budou konstruována tak, aby nedocházelo k provzdušňování 
odpadních vod.  

Ve vztahu k případné produkci nadměrně kyselých nebo alkalických vod (při odstávkách, čištění zařízení 
apod.) bude podle měření pH upravováno pH flexibilním systémem hydroxidem sodným (stálé dávkování) 
nebo kyselinou sírovou (pouze vyjímečné dávkování) na konečnou výstupní hodnotu cca 6,5-7,5. 

Mechanický kal z usazováku bude odtahován v optimálním režimu na kalové hospodářství. 
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Mechanicky předčištěná voda je gravitačně vedena na BČOV do anaerobní části, a to do vstupní  
vyrovnávací  (acidifikační) nádrže, míchané s dávkováním nutrientů a konečnou úpravou pH louhem 
sodným a případně kyselinou solnou (zamezení vnášení dalších síranů do IC reaktoru) a následně do 
mixtanku s homogenizací vstupní vody do IC reaktoru. Dávkování uvedených chemikálií bude 
alternativně řešeno i do mixtanku. 

Z vyrovnávací nádrže budou OV čerpány na tlakový výměník zajišťující řízené chlazení OV z rozmezí 40 
– 50 °C na teplotu 35-40 °C, tj. teplotu vyhovující mezofilnímu anaerobnímu procesu i max. teplotě 35 °C 
v následné aerobní aktivaci. 

Z výměníku budou OV vedeny do anaerobního IC reaktoru vybaveného interní recirkulací a separací kalu, 
kde bude probíhat anaerobní rozklad organického znečištění jako první stupeň biologického čištění OV. 
Z IC reaktoru je odtahován čerpadlem přebytečný kal na kalové hospodářství. 

Z IC reaktoru budou OV vedeny gravitačně na aerobní část BČOV navržené ve dvojliniovém řešení. 
Vstupní část tvoří aerační nádrže aktivace s gravitačním vedením aktivační směsi na dosazováky 
k separaci aktivovaného kalu. Dosazováky jsou vybaveny čerpadlem pro recirkulaci kalu do oddělené 
regenerace kalu a čerpadlem pro odtah přebytečného a plovoucího kalu na kalové hospodářství. Kal 
z regenerace je veden gravitačně do aerační nádrže.  

Provzdušňovací systém je tvořen povrchovými mechanickými aerátory osazenými v aktivaci a regeneraci 
kalu, alternativně bude zvážena možnost řešení provzdušňovacího systému ponornými aerátory a 
dmychadly, a to v souvislosti s teplotou OV, rizikem zanášení ponorných aerátorů inkrusty CaCO3 a 
z hlediska úrovně řízení provzdušňování a tím energetické náročnosti. 

Odsazená voda z dosazováků je vedena gravitačně přes koncový mikrofiltr a měrný objekt do odtokové 
kanalizace. 

Kalové hospodářství je navrženo ve dvojliniovém provedení a zahrnuje vstupní kontinuální zahušťováky 
do kterých jsou čerpány: 

- mechanický kal z primárního usazováku 
- přebytečný anaerobní kal z IC reaktoru 
- přebytečný aktivovaný kal z dosazováků 
- kal z čiření z úpravny vody 

 
Ze zahušťováků je kal kontinuálně odtahován přes dvojici flokulačních nádrží na dva sítopásové lisy. Do 
flokulačních nádrží je dávkován roztok POF z dvojice zařízení pro přípravu a dávkování POF.  
Odvodněný kal je odvážen kontejnery oprávněnou osobou k odstranění nebo využití v souladu 
s legislativou. Kalová voda je vracena do nátoku aktivace. 
 
ČOV je dále vybavena chemickým hospodářstvím zajišťujícím skladování, přípravu a dávkování 
chemikálií, a to: 
      -     31 % HCl 

- 95 % H2SO4 
      -     50 % NaOH 

- 20 % roztok močoviny (příprava z granulovaného produktu) 
- 75 % H3PO4 
- 40 % Fe2 (SO4)3 
-    0,2 % POF v kalovém hospodářství (příprava z granulovaného produktu) 

 
Součástí ČOV je rovněž plynové hospodářství zahrnující odtah bioplynu z IC reaktoru do plynojemu, 
dmychárnu bioplynu pro jeho dopravu do kotelny k energetickému využití a polní hořák pro alternativní 
spalování bioplynu v případě odstávky plynové kotelny. 
 
K výbavě ČOV patří rovněž zařízení pro ochranu ovzduší před nadměrnými emisemi pachových látek 
zejména ze zařízení s možností vzniku těchto látek (vyrovnávací nádrž, mixtank, zahušťováky kalu, 
flokulační nádrže apod.). Systém čištění vzdušin zahrnuje příslušnou vzduchotechniku k jejich odtahu a 
kompostový biofiltr ke snížení obsahu pachových látek ve vypouštěné vzdušině. 
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Předmětná stavba vytvoří  předpoklady k ochraně  vod v cílovém stavu VH závodu ve smyslu platné 
legislativy, zejména nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a její připravované novely s předpokladem jejího 
vydání do doby vydání integrovaného povolení. 
 
Ochrana vod zahrnuje tyto legislativní a ekologické náležitosti: 

1. Plnění emisních standardů dle přílohy 1B tab. 2a p.č. 8.3 N.V. č. 61/2003 Sb.a jeho 
novely a emisních standardů stanovených na základě kombinovaného emisně- imisního 
přístupu 

2. Plnění ustanovení zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci (zejména v realizaci 
nejlepší dostupné technologie zneškodňování odpadních vod) 

3. Akceptovatelný vliv na recipient ve vztahu k charakteru výroby a rozsahu a charakteru 
zbytkového vypouštěného znečištění 

 
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD PŘI NÁVRHOVÉ KAPACITĚ ČOV 200  M3/H       

 
 Množství odpadních vod – odtok do recipientu při zanedbání produkce odvodněného kalu: 
                                                
                                                Q24                   200  m3/h      (55,55 l/s) 
                                                Qd                       4 800 m3/d 
                                                Qmax                 70 l/s             (cca 250  m3/h)          
                                                Qroční:          1 752 000 m3/rok 
 
Kvalita a odpovídající bilance zbytkového znečištění odpadních vod: 
 
Jedná se o „p“ a „m“ hodnoty. 
Pro vypouštění do vod povrchových jsou navrhovány emisní limity stanovené v souladu s N.V. č.61/2003 
Sb. a splňující emisní standardy stanovené pro výrobu papíru, a dále zohledňující charakter 
produkovaných odpadních vod a nezbytnou dvoustupňovou anaerobně-aerobní technologii jejich čištění. 
 

               “p” hodnota         “m” hodnota                 bilance                                                                               
Ukazatel (mg/l)                   (mg/l)                 kg/d       t/rok      prům. účinnost   
BSK5 25                              40                    120           43,8               99,17 %          
CHSKCr                       120                            150                    576         210,24              97,82 % 
NL105 20                      40                      96           35,04              96,36 %                       
Pcelk.                                              Ø 1                                3                      4,8            1,75              
Ncelk.                                          Ø 15                              20                    72             26,28 
AOX                           5 mg/l, 0,5 kg/t              5                    24               8,76 
 
  Srovnání s přílohou č. 1A tab.1b (účinnosti)  a 1B tab. 2a p.č. 8.3 N.V. č. 61 („p“hodnoty): 

                                              emisní standard                                                                                                 
Ukazatel             min.  účinnost                  „p“ hodnota (mg/l)        kg/t výroby                   
BSK5                             85 %                                     40                                - 
CHSKCr 75 %                                  200                                - 

NL                              90 %                                40                             - 
AOX                              -                                             5                               0,5 
 
Z uvedené tabulky je patrné, že uvedené emisní standardy budou plněny i ve vztahu k navrženým emisním 
limitům, tj. „m“ hodnotám zbytkového znečištění. 
Z hlediska ukazatele  Ncelk. jsou převzaty limity stanovené vodoprávním rozhodnutím pro městskou ČOV 
Zábřeh.  
Z hlediska ukazatele Pcelk. jsou navržené nízké Ø a „m“ hodnoty důsledkem intenzivních opatření 
v technologii ČOV zajišťující minimalizaci zbytkového obsahu Pcelk. ve vypouštěných vodách.  
 
Těmito opatřeními jsou: 
-  řízené dávkování H3PO4 75 % do regenerace kalu s max. využitím fosforu jako nutrientu  
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-  řízené dávkování Fe2 (SO4)3 40 % do aktivace s vyšší účinností srážení fosforu v prostředí aktivovaného 

kalu 
- vysoce účinná separace vysráženého fosforu s aktivovaným kalem v kombinaci nízkozatěžovaného 

dosazováku a jemné mikrofiltrace s 30 mikrony 
- kontinuální měření zbytkového fosforu průmyslovým analyzátorem s kombinovanou regulací dávkování 

H3PO4 75 % a Fe2 (SO4)3 40 % ve vztahu k jeho aktuální hodnotě v odtoku ČOV 
Vzhledem k deficitu nutrientů v papírenských vodách a jejich řízenému dávkování do technologie 
aktivace lze v reálném provozu předpokládat zbytkové hodnoty ukazatelů Ncelk.  a Pcelk. pod uvedenými 
limity.                                                                     

Uvedené parametry budou ověřeny  ve zkušebním provozu výroby závodu a ČOV.  

Vliv  na recipient, srovnání vybraných ukazatelů s imisními standardy přílohy č. 3, tabulka 1, N.V. 
č. 61/2003: 

Je stanoven dle směšovací rovnice z předaných údajů  o průtocích a kvalitě vodoteče Moravská Sázava 
v profilu Rájec, tj. pod výpustí z ČOV města Zábřeh z důvodu zohlednění vlivu městské ČOV na 
recipient.  
Recipient pod ČOV – řeka Moravská Sázava 
Hydrologické číslo povodí:  4-10-02-048 
Profil: Rájec (cca 2 km pod vyústěním z ČOV závodu a sousední městské ČOV) 
Hodnocení vlivu na recipient je provedeno podle směšovací rovnice. Nutno upozornit, že současná 
legislativa nestanovuje jaké hodnoty ve vztahu k průměrům či maximům se pro výpočet směšovací rovnicí 
musí použít. 
Jako výpočtové Q recipientu byla z dostupných měřených hodnot zvolena hodnota medianu (Qmed.), která 
leží mezi průměrem a minimální hodnotou průtoku.  Obdobné bylo použito u výpočtových hodnot 
koncentrací látek v recipientu. 
 
Směšovací rovnice: 
Qr x cr  + QOV x cOV  =  (Qr + QOV)  x  cV 
Qr … Qmed recipientu = 2,01 m3/s = 2 010 l/s 
cr … konc. ukazatelů v recipientu dle předaného monitoringu 
* CHSKCr                 = 13,1   mg/l  
* BSK5   =    2,9   mg/l 
* NL105        =    5,6   mg/l 
* Pcelk.                           =    0,13 mg/l 
* Ncelk.            = cca 2,9 mg/l (byl použit součet N-NH4,  N-NO2, N-NO3 za předpokladu    

zanedbatelného obsahu Norg.) 
QOV … množství odpadních vod vypouštěné do recipientu….  Q  =  200 m3/h,  55,55 l/s 
cOV …  konc. ukazatelů v odtoku z ČOV („p“hodnota, u Pcelk.  a  Ncelk.   průměry)                           
* CHSKCr      = 120 mg/l 
* BSK5    =   25 mg/l 
* NL105           =   20 mg/l 
* Pcelk.                  =   1 mg/l 
* Ncelk.            =   15 mg/l 
*  
cV … výsledná koncentrace ukazatelů v recipientu 
 
Výpočet hodnot cv : 

CHSKCr 2 010*13,1 + 55,55*120 = (2 010 + 55,55) * cv 
  cv = 15,88 mg/l 
 
BSK5  2 010*2,9 + 55,55*25 = (2 010 + 55,55) * cv 
  cv = 3,49 mg/l 

NL105  2 010*5,6 + 55,55*20 = (2 010 + 55,55) * cv 
  cv = 5,99 mg/l 

Pcelk            2 010*0,13 + 55,55*1 = (2 010 + 55,55) * cv 
  cv = 0,15 mg/l 
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Ncelk.  2 010*2,9 + 55,55*15 = (2 010 + 55,55) * cv 
 
Souhrnné hodnocení imisních standardů ve vztahu k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: 
 
Ukazatel vypočtená cv       imisní standardy dle příl. č. 3     nárůst znečištění recipientu 
                                                     dle tab. 1       dle tab. 2               
      (mg/l)          (mg/l)                (mg/l)                     
CHSKCr    15,88                   35               -                  2,78 
BSK5       3,49                       6                    3 a méně                  0,59 
NL105                     5,99                     25                    25 a méně                      0,39 
Pcelk                        0,15                                   0,15                        -                            0,02 
Ncelk.                       3,22                                   8                             -                            0,32 
 
Hodnoty dle tab. 2 příl. č. 3 platí pro vody lososové. 

Z uvedených hodnot je patrné, že realizací stavby předmětné ČOV při uvedených výpočtových 
podmínkách a navrhovaných hodnotách kvality vypouštěných vod dojde k nevýznamnému vlivu na 
stávající kvalitu recipientu (u většiny ukazatelů v rozsahu citlivosti analytických metod), a to po zahrnutí 
vlivu městské ČOV. 

Ze srovnání s imisními standardy dle tab. 1 vyplývá nepřekročení imisních standardů u všech relevantních 
ukazatelů, dle tab. 2 dojde k mírnému překročení hodnoty BSK5, což je ale ukazatel, který je významně 
snižován v toku procesem samočištění. 

Ve vztahu k případnému vypouštění OV do řeky Moravy lze konstatovat, že při cca trojnásobném průtoku 
a cca srovnatelné úrovni znečištění Moravy v profilu Rajec budou v tomto případě imisní standardy 
plněny s vyšší rezervou, než u vypouštění do Moravské Sázavy. 

K danému hodnocení je nutno upozornit, že z hlediska posuzování dlouhodobého vlivu na tok jsou 
rozhodující roční průměrné hodnoty, které u uvedených „p“hodnot tvoří její cca 60-70 % podíl, což 
minimalizuje v tomto případě vypočtené ovlivnění toku.  
 
Z hlediska očekávané novely N.V. č. 61/2003 Sb. lze předběžně poukázat na znění odst. 11 § 6, ve kterém 
se praví: 

„ V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za 
použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu 
místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, 
kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo 
v místních přírodních podmínkách dosáhnout.“ 
 
Na uvedené navazuje znění písmena i) § 2, které říká: 

„i) nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod – nejúčinnější a 
nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, která 
je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek, 
s ohledem na sociální únosnost, slouží-li veřejné potřebě, a zároveň je nejpřijatelnější pro ochranu 
vod,“ 
 
Navrženou komplexní technologii ČOV lze na základě relevantních kritérií posuzování technologií 
čištění odpadních vod považovat za nejlepší dostupnou technologii ve smyslu výše uvedené citace. 
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B.III.3. Odpady 
 
Výstavba 

Během výstavby budou vznikat běžné odpady spojené se stavebními činnostmi. Podrobnější rozvahu o 
množství a skladbě odpadu vznikajícího při výstavbě není možné s podkladů odpovídajících fázi přípravy 
záměru získat. 

Tato problematika bude řešena v rámci územního a stavebního řízení, kde budou mimo jiné stanoveny 
vyčerpávající podmínky pro fázi výstavby 

Terénní úpravy budou provedeny v rámci přípravy území před zahájením výstavby. 

Odhadované množství a složení odpadů vzniklých během výstavby 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Kód druhu 
odpadu 

Množství 
(t) 

Využití nebo zneškodnění 

Dřevo O 17 02 01 5 Recyklace 

Sklo O 17 02 02 < 1 Recyklace 

Plasty O 17 02 03  < 1 Recyklace 

Železo a ocel O 17 04 05 5 Recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné nebezpečné 
látky 

N 17 04 10 1 Předání oprávněné osobě 

Jiné směsné stavební a 
demoliční odpady obsah. 
nebezpečné látky 

N 17 09 03 10 Předání oprávněné osobě 

Směsné staveb. a demol. 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 17 09 04 10 Recyklace nebo odvoz na 
skládku 

Celkové množství odpadu   < 50  

Provoz 

Při provozu navrhovaného zdroje bude vznikat 4 488 t za rok popele a popílku 

Většina nečistot ze zpracovávaného sběrového papíru končí jako odpad. Hlavním odpadním materiálem 
jsou výplivy, různé druhy kalu a – v případě spalování zbytků na místě – popeloviny.  

Pro měření plošné hmotnosti se používá měřič, který obsahuje Krypton 85 s poločasem rozpadu 10,5 roku. 
Hodnotu určuje nabízející firma vždy na konkrétní případ. Orientačně lze uvažovat 14,8 GB. 

Slovně hodnocen „Kategorie nevýznamných zdrojů“ 

Hlavním zdrojem pevného odpadu v papírnách na bázi sběrového papíru jsou přípravna látek, čištění 
provozní vody a čištění odpadních vod. Zbytky je nutné zpracovat a upravit (zahustit a odvodnit), aby 
vznikl odpad s vysokým obsahem sušiny. 

 

Dalším zdrojem odpadu je ČOV.  
 
BILANCE PRODUKOVANÝCH KALŮ 

Roční bilance jsou vztaženy na produkční fond odpadních vod 365 dní za rok při předpokladu, že i při 
odstávkách jsou produkovány odpadní vody, a dále na návrhovou kapacitu ČOV 200 m3/rok a 4 800 m3/d 
celkových odpadních vod. 

U kalů z čiření jsou roční bilance vztaženy na FPD 8 280 h/rok a 345 dní za rok s návrhovou sušinou kalu 
1 %. 

ČOV bude produkovat směsný odvodněný kal zahrnující: 
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1. Mechanický kal z MČOV (nátok NL 550 mg/l, odtok 50 mg/l, 5 % účinnost na BSK5) 

2 400 kg/d sušiny,  876 t/rok sušiny 
120 t/d kalu 2 % sušiny, 43 800 t/rok kalu 2 % sušiny 
 

2. Biologický kal z anaerobní části BČOV (odstraněná CHSK 18 480 kg/d, účinnost na CHSK 70 %,  
produkce kalu cca 0,026 kg sušiny na kg CHSK) 

 
480 kg/d sušiny,  175,2 t/rok sušiny 
6 t/d kalu 8 % sušiny, 2 190 t/rok kalu 8 % sušiny 
 

3. Biologický kal z aerobní části BČOV (přivedená BSK5 2 736 kg/d, cca 95,6 % účinnost na BSK5, 
produkce kalu cca 0,55 kg sušiny na kg BSK5) 

 
1 500 kg/d sušiny,  547,5 t/rok sušiny 
187,5 t/d kalu 0,8 % sušiny, 68 437,5 t/rok kalu 0,8 % sušiny 
 

4. Anorganický kal z čiření (prům. 1,706 m3/h, 1 % sušiny) 
 
409,4 kg/d sušiny,  141,26 t/rok sušiny 
40,94 t/d kalu 1 % sušiny, 14 125,7 t/rok kalu 1 % sušiny 
 

5. Produkce celkového směsného kalu po zahuštění a odvodnění na kalovém hospodářství  
(sítopásové lisy) 

 
4 789,4 kg/d sušiny,  1 739,96 t/rok sušiny 
14,967 t/d kalu cca 32 % sušiny, 5 437,4 t/rok kalu 32 % sušiny 
Podíl organické sušiny:      cca 60-80 % 
Podíl anorganické sušiny:  cca 20-40 % 
 
 
Kategorizace odpadu: Kód 19 08 12 
Název:                                    Kaly biologického čištění průmyslových odpadních vod  neuvedené pod 

číslem 19 08 11 
                                                (neobsahující nebezpečné látky) 
Legislativa umožňuje uvedenou klasifikaci kalu za podmínky doložení jeho nezávadnosti (tj. dodržení 
příslušných limitů obsahu škodlivých látek jako těžkých kovů, ropných látek, AOX, PCB apod.). 
 
Kal produkovaný předmětnou stavbou bude mít předpoklady nezávadného charakteru a hodnocení jako 
ostatní odpad. Kal bude předán na základě smluvního vztahu organizaci vlastnící příslušné legislativní 
oprávnění a technické vybavení k jeho využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. 
 
ČOV bude dále produkovat shrabky z česlí v nevýznamném objemu. 
 
Množství shrabků min. 30 % sušiny (odhad) 
 
Q24:  Ø 300 kg/d 
(jedná se o celoroční průměr odpovídající roční výrobě) 
 
Qroční : cca 97  t/rok 
 
Kategorizace odpadu: Kód 19 08 01 
Název:                                   Shrabky z česlí 
                                              (neobsahující nebezpečné látky) 
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Odpad a kód Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t/rok) 

Způsob likvidace 

Odpad vznikající při výstavbě 

Dřevo – 170201 O 5 Recyklace 

Sklo - 170202 O 1 Recyklace 

Plasty – 170203 O 1 Recyklace 

Železo a ocel - 170405 O 5 Recyklace 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky - 170410 N 1 Předání oprávněné osobě 

Jiné směsné stavební a demoliční odpady obsahující 
nebezpečné látky - 170903 N 10 Předání oprávněné osobě 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 - 170904 O 10 Recyklace nebo odvoz na 

skládku 

Odpad vznikající provozem technologie 

Popílek ze spalování neošetř. dřeva – 100103 
O 4 000 

Odvoz na skládku, nebo 
využití v zemědělství  

Železo a kovy – 170405 O 519 Recyklace  

Mechanicky oddělený výmět z rozvláknění odpad.papíru a 
lepenky – výplivy – 030307 O 16 396 Odvoz na skládku  

190812-kaly z biolog. čištění průmysl.odpad.vod 
neuvedené pod číslem 19 08 11  O 5 437,4 Předání oprávněné osobě  

Shrabky z česlí neobsahující nebezpečné látky – 190801 O 97 Předání oprávněné osobě  

Papírové a lepenkové obaly – 150101  O 20 Recyklace v závodě 

Plastové obaly – 150102 O 10  Recyklace  

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo jimi 
znečištěné – 150110 N 1,5  Předání oprávněné osobě  

Absorpční činidla, filtrační mater., čistící tkaniny a ochr. 
oděvy neuved. pod 15 02 02 – 150203 O 5  Předání oprávněné osobě  

Vyřazené org.chemikálie, které jsou, nebo obsahují nebezp. 
látky – 160507 N 0,02  Předání oprávněné osobě  

Kaly z odlučovačů oleje – 130202 N 16  Předání oprávněné osobě  

Nechlorované minerál.motor., převodové a mazací oleje – 
130205 N 60  Předání oprávněné osobě  

Olověné akumulátory – 160610 N 2,5  Předání oprávněné osobě  

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – 200121 N 0,2  Předání oprávněné osobě  

Vyřazené elektrické a elektron. zařízení obsahující nebezp. 
látky neuvedené pod 2001121 a 2001123 – 200135 N 1  

Předání oprávněné 
osobě  

Směsný komunální odpad - 200301 O 180  Předání oprávněné osobě  

Jednotlivé druhy odpadů, vznikající provozem nové technologie, budou shromažďovány odděleně 
v označených a zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu 
nebezpečných odpadů. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na 
základě smluvního vztahu. 
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V Příloze č.6 této zprávy je uveden„Souhlas s uložením odpadu“ od firmy HBSS s.r.o. a v Příloze č.7 této 
zprávy jsou uvedeny „Předpokládané odpady“ se kterými firma HBSS s.r.o. uvažuje, že budou z provozu 
předkládaného záměru skládkovat na skládce.  

Na následující straně je uvedena kopie „Chemického rozboru popele ze směsi dřevoštěpky a dalších 
dřevních odpadů“, který provedla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky ze dne 
1.2.2007. Na základě analýzy popele  ve vztahu k maximálním hodnotám rizikových látek a prvků 
v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě podle přílohy č.3 k Vyhlášce č.382/2001 Sb.  
                                                                              popel vyhovuje mezním hodnotám u všech ukazatelů 

                  
 
B.III.4. Ostatní (např.hluk a vibrace,záření, zápach a jiné výstupy) 

Výstavba 

Zdrojem hluku v etapě výstavby budou stavební mechanizmy a jejich činnost. Předpokládá se nasazení 
mechanizace srovnatelné se sdruženou bytovou výstavbou, které svým rozsahem ovlivní pouze 
bezprostřední okolí staveniště. 

Nebudou používány látky produkující zápach nebo některou z forem záření. 
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Provoz 

V etapě provozu bude zdrojem hluku doprava (železnice, nákladní a osobní vozy pro dopravu materiálu a 
osob), skládka biomasy, včetně zařízení na drcení a štěpkování, vlastní energetický zdroj a různé 
vzduchotechnické výstupy, které budou umístěny převážně na střeše budov. Všechny výfuky a ventilátory 
budou mít zvukové tlumiče. 

Očekávaná úroveň hluku z dopravy bude asi 65 dB(A) 

Biomasa ve formě odpadní kulatiny, kůry, pilin a štěpky bude do areálu přivážena průměrně 33-ti těžkými 
nákladními vozidly o nosnosti 20tun denně. Kůra, piliny a štěpka bude ukládána na skládku paliva 
v severní části plochy pro skladování, kulatina bude uložena na skládce v jižní části a postupně bude 
navážena čelním kolovým nakladačem VOLVO ke štěpkovači. Nakladač VOLVO je zdrojem hladiny 
akustického tlaku na úrovni LAeq,T = 85 dB ve vzdálenosti 5m od motoru nakladače. Štěkovač je zdrojem 
akustického tlaku na úrovni  LAeq,T = 115 dB a bude umístěn v interiéru objektu opláštěného sendvičovými 
panely plněnými PUR pěnou tl. 80mm o vzduchové neprůzvučnosti R = 27 dB. Biomasa bude ukládána 
dopravníky k opěrné stěně o výšce 6m vystavěné podél západní strany plochy pro skladování biomasy, a 
to až do výšky 14m nad úroveň terénu. Pohon dopravníku je zdrojem akustického tlaku na úrovni LAeq,T = 
55 dB až 60 dB ve vzdálenosti 1m. Dalším dopravníkem budou zaváženy kotle na biomasu. Kotle budou 
umístěny v interiéru objektu kotelny o půdorysu cca 21m x 20m. Kotelna  a objekty navazující budou 
zhotoveny opláštěním nosné konstrukce sendvičovými panely plněnými PUR pěnou tl. 80mm o 
vzduchové neprůzvučnosti R = 27 dB. V interiérech kotelny a navazující strojovny s turbínou lze očekávat 
hladinu akustického tlaku na úrovni LAeq,T = 85 dB. Výstupní spaliny budou odtahovány přes filtr do 
ocelového komína o průměru 2,6m v ústí a výšce 50m. Odfiltrovaný popílek bude odvážen celkem 4-mi 
lehkými nákladními vozidly o nosnosti 7 tun denně.   

Vstupní surovinou bude sběrový papír. Vstupní surovina bude navážena kamionovou přepravou a po 
železniční vlečce přímo do interiéru skladu sběrového papíru. Veškerá vykládka tak bude prováděna 
v interiéru objektu. Surovina bude z kamionů a vagonů vyskladňována v interiéru skladu sběrového papíru 
pomocí vysokozdvižných vozíků. Vstupní surovina projde technologií v objektu přípravy a bude 
zpracována papírenským strojem instalovaným v hlavní výrobní budově. Po dokončení výrobního procesu 
bude papír ve formě rolí skladován ve skladu hotových výrobků odkud bude opět odvážen kamionovou 
přepravou a po železnici. Kamiony a vagóny budou najíždět do interiéru skladu hotových výrobků. 
Veškerá vykládka tak bude prováděna v interiéru objektu. 

Při pohybu vysokozvižných vozíků bude docházek k produkci akustického tlaku na úrovni LAeq,T = 76 dB 
ve vzdálenosti 5m od vozíku, uvnitř haly t.j. LAeq,T = 83 dB na místě řidiče vozíku. Informace o hluku 
zařízení byly dodány zadavatelem. 

Souhrn vzduchotechnických zařízení v papírně 

 počet výška hladina akustickéhoobjekt 
zdrojů zdroje tlaku v 1 m 

číslo 
název zdroje 

ks m dB 
odsávání od zahušťovačů 3 24 65 
odsávání od rozvlákňovačů 1 22 65 
odsávání přípravny 4 24 65 
ventilace místností mlýnů 1 24 65 

103 

odsávání od nádrží 1 22 65 
ventilace konce haly 2 24 65 
odsávání od rozvl.suchého vým. 1 24 65 
odsávání od st. klížícího lisu 1 24 65 
rekuperační věž  3 27 65 
výduch vakuových čerpadel 5 27 65 
odsávací ventilátor od lisové části 1 24 65 
ventilátor přívodu vzduchu do haly 6 24 65 
ventilátor odtahu od papír.stroje  3 24 65 

104 

chladící věž  2 24 85 
106 odsávání ze skladu hotových výrobků 4 16 65 
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Čistírna odpadních vod bude vystavěna na volné ploše mezi objektem papírny a městskou čistírnou 
odpadních vod. Hlukové parametry čistírny nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že ve vzdálenosti 50m 
od čistírny nepřekročí hladina akustického tlaku hodnotu LAeq,T = 45 dB. 

Kromě těchto zdrojů v areálu je ještě další zdroj hluku v objektu surové vody na břehu řeky jeho úroveň 
hluku ve venkovním prostoru bude asi 20 dB(A) 

Úplný soupis a charakteristika zdrojů, včetně jejich lokalizace je v přiložené Hlukové studii. 

Podél jihozápadní strany areálu bude vedena komunikace a koleje železniční vlečky. Z tohoto důvodu 
bude po celé délce jihozápadní strany areálu vystavěna protihluková stěna, která jak akusticky tak opticky 
oddělní manipulační prostory od chráněné zástavby na protějším břehu říčky Moravská Sázava.  Stavební 
a materiálové parametry protihlukové stěny vyplývají z dále uvedených výpočtů a budou uvedeny ve 
výpočtové části studie. 

Vibrace budou v areálu produkovat pouze mobilní dopravní mechanizmy. 

Radioaktivní ani jiné záření mimo viditelné spektrum se v navrhovaném záměru nebude vyskytovat, 
nepočítáme-li osobní používání mobilních telefonů a elektromagnetické záření produkované v některých 
elektrospotřebičích, v těchto případech jde vždy o běžný projev certifikovaného výrobku. 

Zápach v okolí papíren způsobený nižšími organickými kyselinami a H2S může způsobit uzavření vodních 
okruhů se spotřebou vody menší než 5 m3/t. Ale nepříjemný zápach se může vyskytnout také v papírnách 
s méně uzavřeným vodním okruhem. Může být způsoben příliš dlouhým pobytem vody ve vodním 
systému, nebo zbytky kalu, který způsobuje vytváření sirovodíku.  

Zápachu je možné zabránit vhodnými opatřeními v řízení provozu.    

Během manipulace a skladování sběrového papíru se může vytvářet prach.  

Zvládnutí tohoto prachu je spíše záležitostí bezpečnosti práce, než ochrany životního prostředí. 

 

 
B.III.5. Rizika havárií 
 
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí. 

Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou likvidovány dle platných 
předpisů. Drobné úkapy z provozu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů budou likvidovány 
sorbčními materiály, stejně jak je to při jakékoliv běžné opravě. Toto lze minimalizovat běžnými 
technickými a organizačními opatřeními, dodržováním obecně závazných předpisů, manipulačních řádů, 
náležitou organizací prací a zodpovědným stavebním dozorem při stavebních pracích. 

Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a 
zdraví obyvatel lze technickými opatřeními snížit na minimum. 

Při dodržení běžných bezpečnostních opatření je pravděpodobnost havárie nízká. Problémy by mohly 
nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, v případě poškození obalů a 
úniku skladovaných látek, při nedodržení protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých 
komunikacích, atd. 
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ČÁST C .  : ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ             
                                   V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
  

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
 
Oznamovaný záměr bude realizován v průmyslové oblasti města Zábřeh 

Průmyslová oblast sousedí s lokálním biocentrem „Dlouhý“, jehož geobiocenologická typizace je 2 BC-C 
4-4 a tvoří ho břehový porost podél zregulované a zahloubené Moravské Sázavy se zpevněnými břehy o 
rozloze 3,5 ha. Podrobně dále. 

 
 

Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES 
a významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny § 3 v platném znění, 
jakými jsou např. údolní niva, vodní toky, jezera, lesy, ani § 6 téhož zákona,  kterými jsou MŽP 
zaregistrovány významné krajinné prvky). 

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pozdějších předpisů. 

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.  

Území, ve kterém je umístěn předkládaný záměr se nachází dle Nařízení vlády č.85/1981 Sb.v chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“. Z výše uvedeného Nařízení vlády uvádím 
vymezení oblasti: 

„Chráněná oblast přirozené akumulace vod KVARTÉR ŘEKY MORAVY“ 

….Ze Sudkova sleduje jižním směrem silnici na Lesnici od Kopanic Vitošovský náhon do Vitošova. 
Odtud probíhá opět po silnici přes Hrabovou, Dubicko a Třeštinu a podél Lužního potoka až k jeho 
zaústění. 
Od Lužního potoka vede hranice chráněné vodohospodářské oblasti po levém břehu Moravy až po hranici 
vnějšího ochranného pásma zdrojů Litovel u Nových zámků v okrese Olomouc. Podél této silnice hranice 
probíhá východním směrem do Červenky, po silnici II/449 do Uničova a dále po silnici II/444 přes Újezd, 
Mladějovice do Šternberka…. 

Činnost, kterou představuje předkládaný záměr není dle Nařízení vlády č.85/1981 Sb.v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ zakázaná. 
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Dále předkládaný záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálním biokoridoru K89. Jak bylo 
uvedeno výše ve vyjádření zpracovatele, není další definice, tak není nutnost dále se tímto zabývat stejně, 
jako územní plán města Zábřeh   

V blízkosti posuzované stavby se nachází staveniště budoucí trasy silnice I/44 a hranice záplavového 
území Q100 . Viz následující mapa.   

 
S ohledem na uvedená fakta není podrobnější environmentální charakteristika dotčeného území na tomto 
místě podávána. 
 
 
 
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území 
 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Klimatické faktory 

Podle klimatických oblastí ČR (E. Quitt, 1975) patří zájmové území do mírné teplé klimatické oblasti MT 
10 s následnou charakteristikou:  

               Klimatické charakteristiky oblasti T10 
Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou + 10 °C a více 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 - 130 
Počet ledových dnů 30 – 40 
Průměrná teplota v lednu °C - 2 až - 3 
Průměrná teplota v červenci °C 17 až 18 
Průměrná teplota v dubnu °C 7 až 8 
Průměrná teplota v říjnu °C 7 až 8 
Počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 
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Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 – 450 
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 
Počet zamračených dnů 120 – 150 
Počet jasných dnů 40 – 50 
Průměrná roční teplota °C 7,7 

 
Průměrné měsíční úhrny jsou uvedeny v následující tabulce. 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
Ha (mm) 53 40 39 45 60 80 90 77 51 55 60 55 705 

 
Průběh průměrných teplot je uveden v následující tabulce. 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rok 
teplota (°C) -3 -1,6 -2,6 7,5 13,1 16,0 17,7 16,8 13,2 8,0 2,9 -0,8 7,7 

 

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

      (jižně hlavního hřebene Jeseníků) 

Rychlost 
větru 
[m.s-1 ] 

  
N 

  
NE 

  
E 

  
SE 

  
S 

  
SW 

  
W 

  
NW 

  
CALM

  
součet 

 
1,7  12.34   1.92   2.23   3.82   9.08   3.15   4.78   7.25  37.18   81.75  
5   4.15   0.44   0.52   1.73   3.44   0.65   2.88   4.06    17.87  

11   0.09   0.01   0.02   0.03   0.03   0.01   0.12   0.07     0.38  
součet  16.58   2.37   2.77   5.58  12.55   3.81   7.78  11.38  37.18  100.00  

 

Ve městě Zábřeh je v provozu jediná měřící stanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Měřící stanice ve výšce 4 m 
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Průměrná denní teplota
Zábřeh rok 2005
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Průměrné denní koncentrace NO2
Zábřeh rok 2005
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Průměrné denní koncentrace SO2
Zábřeh rok 2005
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Stav ovzduší odpovídá městům s podobným průmyslovým zaměřením, největší podíl na znečištění 
ovzduší má místní doprava a pozemní komunikace, především stávající průtah silnice I/44. Ve městě 
Zábřeh provozuje firma Talorm a.s. zdroj centralizovaného zásobování teplem na tuhá paliva, který dle 
Integrovaného programu snižování emisí Olomouckého kraje patří mezi největší znečišťovatele emisemi 
tuhých látek a emisemi oxidu siřičitého v Olomouckém kraji v kategorii REZZO I. 

Chtěl bych upozornit na imisní limit pro oxid siřičitý (SO2) vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace, 
který již v současném stavu na území města Zábřeh je na   14,69 %    města překračován. 
 
 
C.II.2. Voda 

Povrchové vody 

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

Z „Protokolu o o analýze vzorku“ ze dne 7.12.2006 z místa odběru Zábřeh, ul.Rybářská – Moravská 
Sázava“, který investorovi předala Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a je uveden výše 
vyplývá kvalita odebírané vody pro předkládaný záměr. 

Název vodního toku Moravská Sázava 

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

Kilometráž vodního toku 5 km 

Číslo hydrogeologického rajonu - 

Q365 Není sledován 

Ukazatelé stavu vody v toku a 
jejího znečištění Nejsou sledovány 

Podzemní vody 

Hydrologické poměry půd jsou vázány na jejich propustnost. Nezpevněné sedimenty niv vodních toků 
jsou dobře propustné a hladina spodní vody je vázána na výšku hladiny toků. Propustné jsou tak půdy 
vzniklé na břidlicích a svorech, matečná hornina má však propustnost puklinovou. Omezenou propustnost 
mají půdy vzniklé na sprašových poryvech. 

Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad. 

Dotčené území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových a podzemních 
vod. 

V dotčeném místě ani v jeho blízkosti nejsou evidovány pramenné vývěry. 

Významnější vodní plochy se v okolí nevyskytují. 

Nenachází se v žádném ochranném pásmu povrchového vodního zdroje. 
 

 

C.II.3.  Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

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

V západní části k.ú.Zábřeh se nalézá ložisko stavebního kamene, kamenolom Račice. 
 
 
C.II.4. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina   

V nejbližším okolí Zábřehu se nenacházejí žádné přírodní rezervace. Nejbližšími územími, zařezenými 
jako přírodní památka a navrženými do soustavy Natura 2000 pod kódem lokality CZ0714073 je 
Litovelské Pomoraví, jehož součástí jsou přírodní parky na k.ú.Leština u Zábřehu, Rájec u Zábřehu a 
Zvole u Zábřehu. CHKO Litovelské Pomoraví tvoří komplex lužních lesů obklopujících řeku Moravu 
s bočními rameny mezi městem Litovel a obcí Hora nad Moravou doplněný navazujícími nivními loukami 
a mokřadními společenstvy. Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita bezlesou krajinu při toku řeky Morava 
a již výše zmiňované obce. 
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Průmyslová oblast, konkrétně předkládaná stavba sousedí s lokálním biocentrem „Dlouhý“, jehož 
geobiocenologická typizace je 2 BC-C 4-4 a tvoří ho břehový porost podél zregulované a zahloubené 
Moravské Sázavy se zpevněnými břehy o rozloze 3,5 ha. Na břehový porost maloplošná skupina středně 
vzrostlých jedinců. Do navrhovaného biocentra je zahrnuta i orná půda, o kterou se biocentrum rozšíří. 
Na následující mapě jsou uvedena biocentra a biokoridory v oblasti města Zábřeh. 

 
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Pohled na lokální biocentrum Dlouhý 

 
 

Město Zábřeh leží na rozhraní Mohelnické brázdy a Zábřežské vrchoviny. Město je obklopeno krásnou 
přírodní scenérií s hřebeny Jeseníků na severovýchodě. Zábřeh je bezprostředně obklopen zemědělsky 
obhospodařovanými pozemky. Řeka Moravská Sázava vytváří hlouběji zaříznutá údolí, k němuž se sbíhají 
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prudší jihovýchodní a severozápadní svahy. Lesní porosty na svazích údolí řeky a potoků jsou 
nejvýznamnějšími estetickými i přírodními prvky.   

Stavba je v souladu s územním plánem umístěna na plochy určené pro průmyslové využití. Je možno 
konstatovat, že v současné době se jedná o zemědělskou krajinu, ale nedá se popsat, že se jedná o krajinu 
s otevřenými pohledy na vzdálenější členité krajinné celky, především lesnaté vrchoviny. Následující 
fotografie, které jsou pořízeny z výjezdu ze Zábřeha na Leštinu ukazují pohledy na stávající průmyslovou 
zástavbu, která je několika násobně vyšší, než budou budovy předkládaného záměru. Jedná se o pohledy 
na zemědělská sila, haly i komíny Nové Huti, OLMA, STS, ČOV a dalších. Zmíněná komunikace ze 
Zábřeha do Leštiny II/315 začíná křižovatkou se stávající komunikací I/44 a bude končit na nové 
čtyřproudové komunikaci. 

 

 
 

ČÁST D  –  KOMLEXNÍ CHARAKTERISTIKA  A HODNOCENÍ  
          ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 

D.I. Charakteristika možných vlivů 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 

Vlivy na veřejné zdraví 

Na základě údajů rozptylové a hlukové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik a vlivů na 
veřejné zdraví formou samostatné studie, ze které cituji  závěry 

Z výsledků hlukové a rozptylové studie vyplývá, že provoz papírny nebude představovat významné 
zdravotní riziko hluku nebo znečištění ovzduší pro obyvatele nebo uživatele zájmového území v okolí.  

K postřehnutelnému zvýšení hlukové expozice dojde podle hlukové studie pouze v denní době u nejbližší 
okrajové zástavby RD na druhém břehu řeky a to v úrovni, která by neměla vést k významnějšímu 
obtěžování obyvatel.   

Současný stav kvality ovzduší je v Zábřehu podle existujících podkladů ve vztahu k platným imisním 
limitům a současné situaci ve většině měst ČR relativně příznivý. Vlivem provozu papírny by se tento stav 
neměl zásadně změnit. Teoretické zvýšení stávajícího rizika znečištění ovzduší předpokládaným imisním 
příspěvkem papírny nepřesáhne ani v bližším okolí průmyslové zóny úroveň několika procent současného 
stavu.   
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Dopad na zaměstnanost 

Během výstavby bude mít záměr značný přímý i nepřímý dopad na tvorbu pracovních míst. Očekává se 
přímá potřeba cca 400 nových pracovních míst po celou dobu výstavby, která bude trvat cca 15 měsíců. 
Další odvětví, která se budou nepřímo podílet na zaměstnanosti, jsou služby a stavebnictví. Je zřejmé, že 
zaměstnanost vyvolaná výstavbou bude pouze dočasná. 

Během provozu bude předkládaný záměr rovněž přímým i nepřímým způsobem ovlivňovat zaměstnanost. 
Přímo v předkládané stavbě najde uplatnění zhruba 159 osob 

Nepřímý vliv lze rozdělit na zaměstnanost v důsledku výroby a zaměstnanost jako následek soukromé 
spotřeby. Na základě podkladů a odhadů se očekává, že nový provoz nepřímo zaměstná kolem 400 osob. 
Tento výsledek ukazuje na skutečnost, že výroba papíru je velmi kapitálově náročné odvětví, zatímco 
odvětví předcházející výrobě jsou spíše náročné z hlediska práce. 

Odtud vyplývá, že i když přímý dopad na zaměstnanost v papírenském průmyslu je nízký, nepřímé vlivy 
mohou být pro zaměstnanost významné.      
 
Ostatní socio-ekonomické vlivy 
Mimo výše uvedené vlivy na zaměstnanost v soukromém i veřejném sektoru existuje několik dalších 
socio-ekonomických vlivů spojených se zaměstnaností nebo nezávislých. Po ukončení výstavby lze 
předpokládat, že stavební růst bude v omezené míře pokračovat ve formě zajištění bydlení, restauračních, 
ubytovacích, zdravotních a sociálních služeb, potřeb pro dopravu a podobně. 

V úvahu je třeba vzít skutečnost, že provoz povede ke zvýšení obecního příjmu a rozpočtové bilance, což 
obvykle představuje zkvalitnění služeb obyvatelstvu. 

Předpokládá se, že provedení záměru nezmění celkový charakter oblasti ve srovnání se současným 
stavem.    

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima   

Výstavba 

Při výstavbě dojde krátkodobě k lokálnímu ovlivnění ovzduší provozem stavebních mechanizmů. Tyto 
vlivy lze podrobněji stanovit po zpracování prováděcích projektů, Předběžně lze odhadovat, že tento vliv 
nebude významný. 

Provoz 

Emise do ovzduší z papíren a lepenkáren vznikají hlavně při výrobě energie (páry a elektřiny), nikoli ze 
samotného výrobního procesu. 

V případě tohoto projektu bude využita synergie kotle na biomasu s kogenerační výrobou tepla a 
elektrické energie na protitlaké turbíně. 

Vzhledem k tomu, že nejsou konkrétně určeny instalované kotle jsou pro další výpočty brány nejhorší 
hodnoty z uvažovaných roštových a fluidních kotlů na štěpku 

Spaliny ze zadních tahů  kotle budou odváděny ocelovým potrubím do odlučovače elektrostatického příp. 
tkaninového, který bude zaručovat splnění emisních limitů tuhých znečišťujících látek stanovených pro 
tento typ zařízení. Elektrostatický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových 
a usazovacích elektrod, oklepávání  elektrod, vstupních a výstupních dílů. V elektrostatickém odlučovači 
se částice popílku elektricky nabíjejí a usazují se na usazovacích elektrodách. U tkaninového se tuhé 
částice usazují v látkových rukávcích. 

Za odlučovačem bude umístěn spalinový ventilátor, který bude dopravovat spaliny do ocelového komína o 
výšce 50 m. 

Množství spalin vypouštěných z každého kotle bude při jmenovitém výkonu 90 800 Nm3/h tzn. z komína 
bude do ovzduší při provozu obou kotlů vypouštěno 181 600 Nm3/h.   
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Spaliny vypouštěné do ovzduší budou splňovat emisní limity pro zvláště velké zdroje znečišťování 
ovzduší, pro jmenovité tepelné výkony větší než 50 MW pro budoucí nové zdroje podle § 2 písmeno j) 
z Přílohy č.1 k nařízení vlády č.352/2002 Sb. a navíc 

Na základě potvrzení od investora ze dne 1.3.2007, že garantuje maximální množství následujících 
škodlivin ve spalinách    
                              - oxidů dusíku NOx                                                       250 mg/m3 

- oxidu uhelnatého CO       100 mg/m3  
- tuhých znečišťujících látek           30 mg/m3 

je v provedených výpočtech bráno, že z komína zdroje papírny se spalinami 50,44 m3/s bude do ovzduší 
odcházet : 

- oxidu siřičitého SO2                      200 mg/m3 
- oxidů dusíku NOx                                                          250 mg/m3 
- oxidu uhelnatého CO                    100 mg/m3  
- tuhých znečišťujících látek            30 mg/m3 

Dalším zdrojem emisí bude zpracování paliva pro kotle v objektu dřevosekárna, kde výstup 
vzduchotechniky bude přes cyklon, který bude mít výstup ve výšce 14 m.  

Dalším zdrojem emisí bude zpracování paliva pro kotle v objektu dřevosekárna, kde výstup 
vzduchotechniky bude přes cyklon, který bude mít výstup ve výšce 14 m a s odsávanou vzdušninou bude 
do ovzduší odcházet  

                                 0,311 g/s                 tuhých znečišťujících látek 
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu 
motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými 
škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý 
a pevné částice. 
Podrobný popis jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší je uveden v Rozptylové studii, která tvoří 
samostatnou přílohu této dokumentace. 

Při provozu ČOV vzniká bioplyn, dle předběžných výpočtů  
                                                                                     množství produkovaného bioplynu       8500 Nm3/d 

Bioplyn se přivádí do vyrovnávacího plynojemu při přetlaku 2,5 kPa. Plynojem je vybavený kapalinovou 
pojistkou s otvíracím přetlakem 3,5 kPa. 

Bioplyn bude z vyrovnávacího plynojemu odváděn nevýbušným dmychadlem na spalování v kotelně. 
V případe potřeby (kotelna mimo provoz) se bioplyn bezpečně zlikviduje v polním horáku. V případe 
vyšší koncentrace síranů v odpadních vodách bude potřebné odsíření bioplynu. Na základě předběžných 
výpočtů vyplývá, že koncentrace H2S v bioplynu se bude pohybovat v rozsahu 1,5 – 2,0 % a nebude třeba 
odsíření bioplynu a emise oxidu siřičitého SO2  z komína budou podstatně nižší, než jsou výše uvedeny a 
nebudou překračovat zákonné emisní limity a tím i imise nebudou překračovat zákonné limity. 

Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu 
motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva – benzinu a motorové nafty. Sledovanými 
škodlivinami produkovanými spalovacími motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, pevné částice 
a oxid uhelnatý.  

Předpokládá se, že 5 % sběrového papíru bude dováženo po železnici a ostatní sběrový papír, včetně 
většiny surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními auty po silnici. 

Požadavky na dopravu byly odhadnuty v množství 147 těžkých nákladních vozů denně a na jeden vagón 
sběrového papíru za den s následujícím složením hlavních typů zboží: 

• Dodávka sběrového papíru                              58 vozidel denně 
• Dodávka biomasy pro energetický zdroj         33 vozidel denně  
• Dodávka aditiv a pomoc.materiálu                   1 vozidlo denně 
• Dodávka chemikálií pro výrobu papíru            3 vozidla denně 
• Odvoz pevného odpadu se sběr.papíru             4 vozidla denně 
• Odvoz popelovin a popílku                               4 vozidla denně 
• Odvoz produkce papíru                                   44 vozidel denně  
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Pohyb většiny vozidel se bude odehrávat v době mezi 7 – 21 hodinou, menší část zpravidla méně než 10 
jízd, bude v nočních hodinách.  

Podrobné hodnocení vlivů záměru na ovzduší je obsaženo v samostatné Rozptylové studii, která je 
součástí předkládané dokumentace. 

Výpočty byly prováděny pro šest škodlivin a to : 
- oxid siřičitý SO2 
- oxid dusičitý (NO2)   
- suspendované částice (prašné frakce) PM10 
- oxid uhelnatý (CO) 
- benzen 
- benzo(a)pyren 

Množství emisí pachových látek lze bez předchozího měření stanovit velmi obtížně, proto nebyla 
rozptylová studie pro pach počítána. Pro kontrolu dodržení emisních limitů pachových látek musí být 
provedeno autorizované měření emisí pachových látek. 

V následujícím jsou uvedeny nejvíce znečištěné referenční body, které budou po uvedení předkládané 
stavby v jednotlivých oblastech výpočtů (viz výše). Podrobné výsledky výpočtů jsou uvedeny v Přílohách 
Rozptylové studie. Podrobné výsledky výpočtů jsou uvedeny v Příloze č.1 a jejich grafické vyjádření je 
uvedeno v Přílohách č.2 a č.3. 

Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že : 

1) Největší koncentrace oxidu siřičitého (SO2) po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 h bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  570 800 m       y =  1 086 400 m 
      a  její maximální hodnota bude                               106,3 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí               30,4 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                 0,11 %    zákonem povolené hodnoty 

2) Největší koncentrace oxidu siřičitého (SO2) po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 24 h bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  569 600 m       y =  1 086 800 m 
      a  její maximální hodnota bude                                 29,5 µg  / m3 

       Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí               23,6 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                  0,08 %    zákonem povolené hodnoty 

3) Největší koncentrace oxidu siřičitého (SO2) po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 rok bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  569 600 m       y =  1 086 800 m 
      a  její maximální hodnota bude                                 25,3 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu ekosystémů            126,5 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                  0,33 %    zákonem povolené hodnoty 

4) Největší koncentrace oxidu uhelnatého (CO) po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 h bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  569 000 m       y =  1 086 000 m 
      a  její maximální hodnota bude                               473,8 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí                 4,74 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                   0,02 %    zákonem povolené hodnoty 
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5) Největší koncentrace suspendovaných částic PM10 po uvedení předkládané stavby do 

provozu, včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 24 h bude 
v referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  570 200 m       y =  1 087 000 m 
      a  její maximální hodnota bude                               48,8 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí               97,6 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                33,6 %    zákonem povolené hodnoty 

6) Největší koncentrace suspendovaných částic PM10 po uvedení předkládané stavby do 
provozu, včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 rok 
bude v referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  569 000 m       y =  1 086 000 m 
      a  její maximální hodnota bude                                    9,8 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí                  24,4 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                     1,0 %    zákonem povolené hodnoty 

7) Největší koncentrace dusičitého (NO2) po uvedení předkládané stavby do provozu, včetně 
stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 h bude v referenčním 
bodě o souřadnicích  

                                                                x =  568 800 m       y =  1 088 600 m 
      a  její maximální hodnota bude                             107,8 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí               53,9 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                 30,1 %    zákonem povolené hodnoty 

8) Největší koncentrace oxidu dusičitého (NO2) po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 rok bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  568 800 m       y =  1 088 600 m 
      a  její maximální hodnota bude                                 26,9 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí                 67,3 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                  37,5 %    zákonem povolené hodnoty 

9) Největší roční koncentrace benzenu po uvedení předkládané stavby do provozu, včetně 
stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 rok bude v referenčním 
bodě o souřadnicích  

                                                                x =  570 200 m       y =  1 087 000 m 
      a  její maximální hodnota bude                                  2,69 µg  / m3 

      Tato hodnota činí pro ochranu zdraví lidí                  53,9 %    zákonem povolené hodnoty 
       Podíl předkládané stavby činí                                     8,0 %    zákonem povolené hodnoty 

10) Největší roční koncentrace benzo(a)pyrenu po uvedení předkládané stavby do provozu, 
včetně stávajícího znečištění přízemního ovzduší pro dobu průměrování 1 rok bude v 
referenčním bodě o souřadnicích  

                                                                x =  570 200 m       y =  1 087 000 m 
      a  její maximální hodnota bude                               0,539 µg  / m3 

         Tato hodnota činí                                          53,9 %   zákonem povolené cílové hodnoty 
vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

       Podíl předkládané stavby činí                                  3,0 %    zákonem povolené cílové 
hodnoty vyhlášené pro ochranu zdraví 
lidí 

Předložené výsledky výpočtu znečištění přízemního ovzduší předkládanou stavbou jsou poplatné 
vstupním předpokladům a vstupním hodnotám. Jedná se především o vstupní hodnoty předkládaného  
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zdroje s kotli (2 x 55,45 MWt) na biomasu s kogenerační výrobou tepla a elektrické energie na protitlaké 
turbíně, který bude dodávat teplo, elektrickou energii a stlačený vzduch do papírny. Pro výpočty bylo 
uvažováno, že spaliny vypouštěné do ovzduší budou splňovat emisní limity pro zvlášť velké zdroje 
znečišťování ovzduší dle nařízení vlády č. 352/2002Sb. Ovšem ze zkušeností z provozem obdobných 
zdrojů a z autorizovaných měření emisí vyplývá, že skutečné hodnoty emisí škodlivin budou podstatně 
nižší, než jsou uvažované zákonné. 

 

DOPORUČENÍ 

- Během výstavby realizovat opatření proti prášení a úletu sypkých hmot (kropení prašných 
povrchů, pravidelná očista ploch staveniště). 

- Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatelů zvláště velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší, stanovené v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění  

- Po uvedení záměru do zkušebního provozu provést autorizované měření emisí 

- Po realizaci záměru provést autorizované měření pachových látek v souladu s platnou 
legislativou 

Předložený návrh řešení výstavby Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě 
papíru v průmyslové zóně v Zábřehu odpovídá nejvýhodnějšímu řešení z hlediska ochrany ovzduší.  

V důsledku realizace stavby Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru 
v průmyslové zóně v Zábřehu a jejího uvedení do provozu nebude docházet k překračování imisních 
limitů posuzovaných znečišťujících látek.  
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D.I.3. Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření   

Výstavba 

Lze očekávat, že předkládaná stavba v tomto směru bude postihovat pouze vlastní staveniště. 

Podrobnější hodnocení vlivů předkládané stavby bude možno provést po zpracování prováděcích projektů. 

Předběžně lze očekávat, že při vhodné organizaci výstavby a dodržování platných předpisů nedojde 
k významnému ovlivnění okolí. 

Provoz 

Pro danou lokalitu je dále posuzováno šíření hluku z dopravy v průmyslovém areálu Leštínská a hluku 
z dopravy na komunikaci I/44. Výrobní technologie i energetický zdroj budou v nepřetržitém provozu, 
nicméně v intenzitě silniční dopravy mezi denní a noční dobou budou rozdíly. Pouze v  denní době bude 
realizována přeprava popílku, dovoz chemikálií, odvoz pevného odpadu a zejména dřevní hmoty. Dovoz 
vstupního sběrového papíru a odvoz rolí papíru v noční době nebude.  
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Pro danou lokalitu je posuzováno šíření hluku z dopravy v průmyslovém areálu Leštínská a hluku 
z dopravy na komunikaci I/44. Výrobní technologie i energetický zdroj budou v nepřetržitém provozu, 
silniční doprava bude soustředěna pouze do denní doby, a to od 7.00 hodin do 18.00 hodin 

Hluková situace byla modelována pro celou chráněné zástavby v lokalitě Ráječek. Model respektuje 
výškové a směrové parametry komunikací, výškové umístění a polohy objektů. Dosazená dopravní zátěž 
komunikací v průmyslovém areálu vychází zvýše uvedeného popisu intenzity nákladní dopravy. 
Dosazená dopravní zátěž na komunikaci I/44 vychází z výsledků celostátního sčítání dopravy ve sčítacím 
místě č.7-0983 (převzato z internetových stránek ŘSD ČR a.s.). S ohledem na zvyšování počtu vozidel na 
komunikacích I tř. v objemu 2% ročně jsou výsledky sčítání ŘSD Ř navýšeny o 10%. Počty vozidel na 
komunikaci I/44 vložené do modelu  

Z modelového výpočtu šíření akustického tlaku z areálu do prostoru chráněné zástavby vyplynuly 
požadavky na stavební a akustické parametry protihlukové stěny. Protihluková stěna bude vystavěna 
podél celé jihozápadní strany areálu, t.j. od místa vstupu koleje vlečky do areálu až k hranici s areálem 
společnosti SEPAREX s.r.o. Protihluková stěna bude vystavěna podél jižní strany vnitroareálové 
obvodové komunikace. Její výška byla stanovena výpočtem na 6 m. PO akustické stránce jsou na  
materiál stěny kladeny pouze 2 požadavky, a to vzduchová neprůzvučnost alespoň R = 20 dB a 
bezspárové spoje mezi jednotlivými díly stěny. Tyto podmínky budou splněny při výstavbě protihlukové 
stěny např. ze sendvičových panelů, z nichž budou vystavěny objekty skladu sběrového papíru a skladu 
rolí. 
Vzhled modelu s komunikacemi, objekty, referenčními body a zdroji hluku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V následující tabulce je uveden souhrn dílčích výsledků výpočtů jednotlivých druhů zdrojů hluku a 
celková hladin akustického tlaku v referenčních bodech za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin 
denní doby 

vypočtená hladina akust.tlaku LAeq,8hodin 
bod č.1 bod č.2 bod č.3 bod č.4 bod č.5 název zdroje 

dB dB dB dB dB 
bodové zdroje - střechy výrobních budov 32,6 30,7 30,1 29,2 26,8 
bodové zdroje - energetický zdroj 43,8 40,5 38,3 36,3 37,0 
plošné zdroje -výrobní objekty + energetický zdroj 32,3 31,3 30,7 29,5 27,7 
liniové zdroje a bodové zdroje na úrovni terénu 44,9 40,6 40,7 41,3 48,6 
hluk pozadí po výstavbě 43,4 39,1 43,1 49 58,5 
Celkem součet všech zdrojů 49,0 45,2 46,1 50,0 59,0 

V následujíc tabulce je uveden souhrn dílčích výsledků výpočtů jednotlivých druhů zdrojů hluku a celková 
hladin akustického tlaku v referenčních bodech za 1 hodinu noční doby 
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vypočtená hladina akust.tlaku LAeq,1hodina 
bod č.1 bod č.2 bod č.3 bod č.4 bod č.5 název zdroje 

dB dB dB dB dB 
bodové zdroje - střechy výrobních budov 32,6 30,7 30,1 29,2 26,8 
bodové zdroje - energetický zdroj 26,6 24,1 22,3 20,4 21,5 
plošné zdroje -výrobní objekty + energetický zdroj 32,3 31,3 30,7 29,5 27,7 
liniové zdroje a bodové zdroje na úrovni terénu 26,0 24,2 23,0 21,3 21,5 
hluk pozadí po výstavbě 36,7 35,2 34,8 42 53,7 
Celkem součet všech zdrojů 39,6 38,0 37,5 42,5 53,7 

Na následujícím obrázku je rozdělení zvukového pole ve výšce 5m nad úrovní terénu pro provoz areálu 
v denní době.  

                                  
Na obrázku je rozdělení zvukového pole ve výšce 5 m nad úrovní terénu pro provoz areálu v noční době. 

                                                
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních bodech na okraji chráněné zástavby 
lokality Ráječek za 8 souvislých a na sebe navazujících provozních hodin v denní době jsou menší než 
hodnoty hygienického limitu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v denní 
době.  
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v referenčních bodech č.1 až č.3  za 1 nejhlučnější 
hodinu noční doby jsou menší než hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v noční době. Vypočtené ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku v referenčních bodech č.4 a č.5  za 8 hodin noční doby jsou menší než hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb v noční době. 
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Z modelového výpočtu šíření akustického tlaku z areálu do prostoru chráněné zástavby vyplynuly 
požadavky na stavební a akustické parametry protihlukové stěny. Protihluková stěna bude vystavěna podél 
celé jihozápadní strany areálu, t.j. od místa vstupu koleje vlečky do areálu až k hranici s areálem 
společnosti SEPAREX s.r.o. Protihluková stěna bude vystavěna podél jižní strany vnitroareálové 
obvodové komunikace. Její výška byla stanovena výpočtem na 6m. PO akustické stránce jsou na  materiál 
stěny kladeny pouze 2 požadavky, a to vzduchová neprůzvučnost alespoň R = 20 dB a bezspárové spoje 
mezi jednotlivými díly stěny. Tyto podmínky budou splněny při výstavbě protihlukové stěny např. ze 
sendvičových panelů,  

Záměrem investora je vystavět protihlukovou stěnu před částí areálu městské čistírny odpadních vod a tím 
snížit podíl akustického tlaku šířeného z tohoto zdroje k referenčním bodům. Předpokládá se výstavba 
stěny o výšce 4 m v délce cca 30m, která bude navazovat na výše popsanou protihlukovou stěnu podél 
jihozápadního okraje papírny. 

Za stávajícího stavu je v denní době dominantním zdrojem hluku v referenčních bodech č.1 až č.3 provoz 
městské čistírny odpadních vod a v případě bodu č.1 také provoz v průmyslové zóně ležící v západním a 
severozápadním směru (např. SEPAREX s.r.o.).  V referenčním bodě č.4 je dominantním zdrojem hluku 
provoz městské čistírny odpadních vod a silniční doprava na silnici č.I/44 a sjezdu z této komunikace do 
průmyslové zóny (NH. a.s., OLMA, a.s.). V referenčním bodě č.5 je dominantním zdrojem hluku silniční 
doprava na silnici č.I/44.  

Za stávajícího stavu je v noční době dominantním zdrojem hluku v referenčních bodech č.1 až č.3 provoz 
městské čistírny odpadních vod. V referenčním bodě č.4 je dominantním zdrojem hluku provoz městské 
čistírny odpadních vod a silniční doprava na silnici č.I/44. V referenčním bodě č.5 je dominantním 
zdrojem hluku silniční doprava na silnici č.I/44.  

Po výstavbě areálu bude v denní době dominantním zdrojem hluku v referenčních bodech č.1 a č.2 provoz 
v areálu pro výrobu papíru, v referenčním bodě č.3 provoz v areálu pro výrobu papíru a městské čistírny 
odpadních vod. V referenčním bodě č.4 bude dominantním zdrojem hluku provoz městské čistírny 
odpadních vod a silniční doprava na silnici č.I/44 a sjezdu z této komunikace do průmyslové zóny (NH. 
a.s., OLMA, a.s.). V referenčním bodě 4č.5 je dominantním zdrojem hluku silniční doprava na silnici 
č.I/44.  

Po výstavbě areálu bude v noční době dominantním zdrojem hluku v referenčních bodech č.1 až č.3 
provoz městské čistírny odpadních vod a provoz v areálu pro výrobu papíru. V referenčním bodě č.4 bude 
nadále dominantním zdrojem hluku provoz městské čistírny odpadních vod a silniční doprava na silnici 
č.I/44. V referenčním bodě č.5 bude dominantním zdrojem hluku silniční doprava na silnici č.I/44.  

Přenos vibrací některých částí zařízení do statického systému provozních budov není uvažován, protože 
tyto zdroje vibrací (velké ventilátory, kompresory atd.) budou pružně uloženy a opatřeny tlumiči vibrací. 

Ve venkovních prostorech jsou jedinými zdroji vibrací běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál 
nelze očekávat žádné vlivy vibrací z provozu zařízení. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Výstavba 

V období výstavby (ani během provozu) předkládané stavby se neuvažuje s čerpáním a snižováním 
hladiny podzemní vody na staveništi při zakládání objektů nebo odvodnění území. K ovlivnění 
povrchových ani podzemních vod při dodržování technologických postupů a bezpečnostních opatření 
nedojde. 

Provoz 

Během provozu předkládané stavby budou odpadní vody po předčištění převáděny na ČOV v Zábřehu, 
nebo na nově vybudovanou ČOV. Následující tabulka uvádí platné emisní standardy-požadavky na kvalitu 
vypouštěných vod z provozu papírny podle platné legislativy 

                                  Přípustné hodnoty znečištění podle Nařízení vlády č,61/2003 Sb. 
P.č. Průmyslový obor/ukazatel OKEČ Jednotka Přípustné hodnoty „p“ 

8 Výroba buničiny, papíru a lepenky 21.11.   
Výroba sulfátové buničiny   
CHSKCr mg/l 300 
CHSKCr kg/t 60 
BSK5 mg/l 30 
BSK5 kg/t 5 
NL mg/l 40 

8.1.1. 

AOX 

21.11 

kg/t 1 
8.2 Bělení buničiny 21.11   

Bělení bezchlorové   8.2.2 
AOX 

21.11 
mg/l 1 

Výroba papíru   
CHSKCr mg/l 200 
BSK5 mg/l 40 
NL mg/l 40 
AOX mg/l 5 
AOX kg/t 0,5 
Hg měsíční průměr mg/l       0,05 

8.3 

Hg denní průměr 

21.12 

mg/l 0,1 

Předběžně lze konstatovat, že tyto hodnoty budou s rezervou splněny (sledování kvality vypouštěných vod 
je součástí provozu ČOV). 

Dešťové vody z plochy skládky štěpky, event.dřeva a komunikací budou před vypouštěním ošetřeny 
předčištěním (lapáky písku, odlučovače ropných látek) 

Možnost zasažení podzemních vod únikem chemikáliemi používaných v provozu je minimalizována 
zavedením ochranných a preventivních opatření popsaných v kapitole D.IV. 

Výše uvedené lze shrnout, že předkládanou stavbou nebudou povrchové ani podzemní ovlivněny jak 
z hlediska kvantity, tak ani z hlediska kvality. 

V Příloze č.3 a č.4 jsou vedeny podmínky odběru vody z Moravské Sázavy a vypouštění odpadních vod 
správce toku, tj.Povodí Moravy. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu   

Před zahájením výstavby budou pozemky p.č. 3965/26, 3965/33, 3965/34, 3965/35 a 3969/2 vyjmuty ze 
ZPF. Předkládanou stavbou nedojde k záboru lesní půdy (LPF). Před zahájením stavebních prací bude 
provedena skrývka ornice (předpokládá se oddělená skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm). 
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Bylo dohodnuto, že prostor za vlečkou (laguny), který je nyní cca o 1,5 až 2,0 m níže než vlečka bude 
zasypán na úroveň vlečky a tím nedojde k nepřímému zaplavení zájmového území ani k protrhnutí vlečky  
– viz příloha č.8 vyjádření Povodí Moravy s.p. „Záplavové území Moravské Sázavy k.ú.Zábřeh  

Vlastní provoz předkládané stavby nepředstavuje potenciální zdroj znečištění půdy v areálu ani blízkém 
okolí. Možnost lokálního znečištění používanými chemikáliemi bude eliminována organizačními předpisy 
a stavebními úpravami. 

 

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje   

Při výstavbě předkládané stavby nejsou očekávány vlivy na horninové prostředí s vyjímkou možností 
provedení pilot pro zakládání objektů. 

V místě výstavby se nenacházejí žádné surovinové zdroje, které by mohly být předkládaným záměrem 
ovlivněny. 

Vlivy na přírodní zdroje lze spatřovat v požadavcích na výrobu energie, která se bude vyrábět v novém 
zdroji na odpadní dřevní hmotu, který je součástí předkládané stavby. 

V topeništi kotlů nového zdroje bude spalována odpadní dřevní biomasa z těžby dřeva a z pilařských 
závodů s vlhkostí kolem 50 % a o průměrná výhřevnosti cca 8,3 MJ/kg. Obsah popela je průměrně 1%. 
Jedná se o neznečištěnou biomasu sestávající z 

- vlákninového dříví 
- palivového dříví 
- nehroubí tj. větve do průměru na čepu 7 cm 
- hnědou štěpku (taky označovanou jako špinavá štěpka), vyrobenou štěpkováním odpadní biomasy 

při těžbě dřeva) 
- odpadní dřevní biomasy z pilařských závodů, převážně kůra a pilina 

Při obvyklé tepelné účinnosti kotlů 81 % bude, u takto navrženého nového zdroje, roční spotřeba čisté 
odpadní dřevní biomasy 193 711 t/h. 
 
 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy   

Výstavba 

Výstavba předkládané stavby bude probíhat na upravené ploše po skrývce ornice. V zájmovém území se 
nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy živočichů ani cévnatých rostlin dle přílohy č.III, resp.II 
Vyhlášky MŽP č.395/92 Sb. 

Vlivy výstavby pouze okrajově přesáhnou vlastní areál a nelze očekávat významný vliv na flóru a faunu. 

Z modelového výpočtu šíření akustického tlaku z areálu do prostoru chráněné zástavby vyplynuly 
požadavky na stavební a akustické parametry protihlukové stěny. Protihluková stěna bude vystavěna 
podél celé jihozápadní strany areálu, t.j. od místa vstupu koleje vlečky do areálu až k hranici s areálem 
společnosti SEPAREX s.r.o. Protihluková stěna bude vystavěna podél jižní strany vnitroareálové 
obvodové komunikace. Její výška byla stanovena výpočtem na 6 m.  

V průběhu dalšího projednávání – viz příloha č.8 vyjádření Povodí Moravy s.p. „Záplavové území 
Moravské Sázavy k.ú.Zábřeh bylo dohodnuto, že prostor za vlečkou (laguny), který je nyní cca o 1,5 až 
2,0 m níže než vlečka bude zasypán na úroveň vlečky a tím nedojde k nepřímému zaplavení zájmového 
území ani k protrhnutí vlečky   

Předpokládá se, že při zpracování vegetačních úprav v areálu bude provedena výsadba nové zeleně podle 
požadavků vznesených při v rámci územního řízení. Při návrhu se bude vycházet ze základních 
požadavků kladených na zeleň v průmyslových areálech zasazených do krajiny. Navržená zeleň musí 
svými nároky splňovat požadavky investora na jednoduchou a efektivní údržbu a dále požadavek na 
koordinaci výsadeb s provozem areálu a trasami inženýrských sítí. 
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K výsadbám budou navrhovány pouze autochtonní (domácí) druhy dřevin, které odpovídají svým rázem 
a původem řešené oblasti.  

 

                                             

Provoz 

Během provozu předkládaného záměru bude značná část vlivu na okolí omezena protihlukovou stěnou o 
výšce 6 m, která bude vystavěna podél celé jihozápadní strany areálu, t.j. od místa vstupu koleje vlečky 
do areálu až k hranici s areálem společnosti SEPAREX s.r.o. Protihluková stěna bude vystavěna podél 
jižní strany vnitroareálové obvodové komunikace.  

Provoz nové ČOV bude ovlivňovat svým množstvím vodní ekosystém Moravské Sázavy. 
 
 
 
 
 
D.I.8. Vlivy na krajinu   

Platnou legislativu pro posouzení zásahu do krajinného rázu představuje zákon č.114/1992 o ochraně 
přírody a krajiny a „Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití 
území na krajinný ráz ve smyslu zákona č.114/92 Sb.(metoda prostorové a charakterové diferenciace 
území). 

Stavba je v souladu s územním plánem umístěna na plochy určené pro průmyslové využití. Je možno 
konstatovat, že v současné době se jedná o zemědělskou krajinu, ale nedá se popsat, že se jedná o krajinu 
s otevřenými pohledy na vzdálenější členité krajinné celky, především lesnaté vrchoviny. Následující 
fotografie, které jsou pořízeny z výjezdu ze Zábřeha na Leštinu ukazují pohledy na stávající průmyslovou 
zástavbu, která je několika násobně vyšší, než budou budovy předkládaného záměru. Jedná se o pohledy 
na zemědělská sila, haly i komíny Nové Huti, OLMA, STS, ČOV a dalších. Zmíněná komunikace ze 
Zábřeha do Leštiny II/315 začíná křižovatkou se stávající komunikací I/44 a bude končit na nové 
čtyřproudové komunikaci. 
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Uspořádání a rozmístění stavebních objektů je dáno tvarem pozemku, který je určen vymezením 
průmyslové zóny v územně plánovací dokumentaci. Dispoziční řešení areálu i architektonické pojetí 
jednotlivých objektů je patrné z titulní strany následujícího. 

  


