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V Praze, dne 19. 12. 2022 

Věc: Vyjádření k oznámení záměru Ekologizace teplárny Chomutov – 2. etapa 

Dne 25. 11. 2022 bylo v informačním systému EIA zveřejněno oznámení záměru Ekologizace 
teplárny Chomutov – 2. etapa, které zpracoval Ing. Pavel Obrdlík v říjnu 2022. Hlukovou studii 
zpracoval Ing. Libor Ládyš (září 2022). Rozptylovou studii zpracoval Marek Hladík (listopad 
2022). vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví zpracoval Mgr. Robert Polák (říjen 2022). Následují 
naše připomínky k tomuto oznámení: 

1) Žádáme o doplnění porovnání stávajících emisí z hnědouhelných kotlů K1 a K3 (pro 
kontinuálně, ale i jednorázově měřené emise a CO2 biogenního i fosilního původu a 
jejich přepočet na jednotku vyrobené energie), a to zejména s ohledem na 
programové prohlášení Vlády ČR o vypnutí kotlů na uhlí v roce 2033. 

2) Žádáme o doplnění katalogových čísel konkrétních druhů odpadů, které se mají ve 
spalovně zpracovávat, a to zejména u ostatního, energeticky využitelného odpadu.  

3) Žádáme o doplnění bilance pro kapacity recyklační a jiné pro uvedené odpady a 
zdůvodnění potřeby dané výše kapacity záměru pro příslušný kraj i ČR jako celek. 

4) Žádáme o doplnění informace o tom, jestli je kapacita zařízení v souladu s POH ČR a 
jeho plněním v roce 2035 (zejména s kapacitou pro energetické využití), zvláště při 
započtení stávajících zařízení spalujících odpad a v oznámení zmíněných i dalších 
záměrů na stavbu zařízení na spalování odpadů, které mají již uděleno souhlasné 
stanovisko v procesu EIA od MŽP.  

5) Žádáme o doplnění toho, jak konkrétně a jak často byla v místech zdrojů komunálního 
odpadu (obce) uplatňována hierarchie nakládání s odpady ve smyslu osvěty a použití 
motivačních programů pro snížení množství komunálních odpadů, zlepšení třídění 
apod. 

6) Doporučujeme posuzovat záměr na stavbu energetického centra v kumulaci se 
zařízením EVO Most – Komořany, protože je vzdáleno pouze 13 km vzdušnou čarou a 
protože může docházet ke kompetici o komunální i jiné odpady. Kumulace z hlediska 
znečištění ovzduší je zřejmá i dle map z přiložené rozptylové studie. 

7) Žádáme o doplnění semikontinuálního monitoringu PCDD/F pomocí zařízení AMESA 
(‘Amesa-D, continuous dioxin, furan & PCB monitoring | Emission’, no date) a sdílení 
výsledků semikontinuálního měření s veřejností. 
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8) Při úvaze používání škváry jako materiálu pro technické zabezpečení skládky a stavební 
nebo rekultivační účely žádáme zveřejňovat pravidelně (alespoň 4x ročně) výsledky 
testu hodnocení ekotoxicity a vyloučení nebezpečných vlastností odpadů podle § 7 
vyhlášky 273/2021 Sb., zejména s ohledem na to, že autor dokumentace si je vědom 
toho, že splnění těchto požadavků může být problematické. 

9) Žádáme o doplnění informací (vycházejících ze studií) o tom, jak může obsah 
perzistentních organických polutantů ve škváře kontaminovat své okolí a následně 
potravinové řetězce – do dokumentace i do hodnocení zdravotních rizik. V hodnocení 
zdravotních rizik žádáme zhodnotit i možnou míru expozice těmto látkám v okolí 
spaloven nebo míst, kde se skladuje / používá škvára jako stavební materiál nebo kde je 
pouze uložena. 

10) Žádáme o doplnění řešení situace, kdy bude probíhat odstávka zařízení a z bunkru se 
budou moci uvolňovat pachové látky, protože odpady v něm, ani vzduch nebudou po 
tu dobu spalovány. 

11) Žádáme o doplnění očekávaných charakteristik (kovů a organických látek) u strusky a 
zbytků po čištění spalin. 

12) Žádáme o doplnění informace o tom, odkud a v jaké míře (z konkrétního místa), se 
budou dovážet odpady po železnici. 

13) Žádáme o doplnění bilance vycházející ze složení (charakteristiky) paliva o tom, jaké 
procento látek skončí zachyceno ve škváře a v popílku (zbytcích po čistění spalin) a 
bude uvolněno do ovzduší. 

14) V EU jsou spalovny odpadů původcem 19 % dioxinů v ovzduší (European Comission, 
2022). WHO uvádí, že koncentrace v ovzduší nepředstavují zdravotní riziko v důsledku 
přímé expozice, ale vedou k depozici PCDD/F a následnému příjmu v potravním řetězci. 
Žádáme o přidání této cesty do hodnocení zdravotních rizik a porovnání s existujícími 
odbornými zdroji zabývajícími se touto problematikou. 

15) Žádáme o doplnění porovnání záměru s BAT Stockholmské úmluvy (Stockholm 
Convention on POPs, 2008). 

16) S ohledem na obsah perzistentních organických polutantů a Stockholmskou úmluvu 
žádáme o zařazení zařízení na rozklad dioxinů a dalších POPs chemickou cestou (GPCR, 
BCD anebo SCWO). Popílek (zbytky po čistění spalin) může překračovat limit pro POPs 
v odpadech a měl by správně být ošetřen například některou z uvedených technologií.  

17) Dokumentace nehodnotí nepřímé vlivy. Žádáme o jejich doplnění. 
18) Dokumentace neuvažuje fugitivní, nepřímé emise. Žádáme o doplnění. 
19) Žádáme o transparentnost a o zveřejňování výsledků kontinuálně měřených emisí, 

semikontinuálně měřených emisí i jednorázově měřených emisí. 
20) Žádáme o doplnění informace o tom, kolik kg ročně emisí TZL se uvažuje z výduchů sil. 
21) Žádáme o upřesnění definice „obnovitelného zdroje energie“, kam se má spalování 

odpadů řadit (str. 16) a zdůvodnění zařazení tohoto zařízení mezi obnovitelné zdroje 
energie. 

22) Žádáme dovysvětlení informace o snížení závislosti na zemním plynu, když samotné 
ZEVO spotřebuje zhruba tolik zemního plynu, jako 90 domácností ročně. Žádáme o 
doplnění informace o tom, kolik domácností bude energií a teplem zásobeno a co se 
bude s nadbytečným teplem dít v měsících, kdy nebude zapotřebí. 

23) Žádáme o doplnění informace o zařazení spalování odpadů do systému EU ETS. 
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24) Žádáme o vysvětlení toho, proč se v klimatické studii uvažuje skládkování jako jediná 
alternativa spalování odpadů. Dále žádáme o doplnění toho, zda ekvivalentní CO2 ze 
skládkování zahrnují pouze CO2 fosilního původu, nebo zda zahrnují i CO2 biogenního 
původu.  
 

Závěr: 
Z našich mnoha připomínek plyne, že dokumentace má řadu nedostatků a obsahuje řadu 
nepřesností. Uvedený záměr bude mít závažné negativní vlivy na zdraví i životní prostředí a 
měl by být posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Všechny výše uvedené připomínky by podle 
našeho názoru měly být zohledněny v dokumentaci EIA. 

 
S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 
 

                                                                                                          
 
 

 
 
RNDr. Jindřich Petrlík, programový vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika 
Ing. Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky a odpady 
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