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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

A.I.  Obchodní firma 
 
Myllykoski Continental GmbH, člen Myllykoski Corporation Oy 
 
 
 

A.II.  IČO 
 
IČO: - 
DIČ:  - 
 
 

A.III.  Sídlo 
 
Ostenstraße 5, 85221 Dachau, Spolková republika Německo 
 
 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
 
JUDr. Josef Vejmelka, Italská 27, Praha 2, PSČ 120 00 
tel: 222 253 050 
 
 
  
 

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B.I.  Základní údaje 
 

B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU 
 
Papírna Labe 
 
 

B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 
 

Plánovaná investice zahrnuje výstavbu papírny zaměřené na výrobu superkalandrovaných 
(SC) papírů. Součástí zařízení bude sklad a příprava dřeva, výroba dřevoviny (brusírna, bělení a 
rafinace dřevoviny), linka na výrobu papíru, sklad, primární čištění odpadních vod, dílny údržby a 
kanceláře, venkovní prostory včetně inženýrských sítí a mobilních zařízení pro manipulaci se dřevem 
a rolemi papíru.  

Plocha záměru představuje rozlohu zhruba 21 ha. Zahrnuje zpevněnou plochu skladu dřeva o 
rozloze 3 ha, výrobní haly o zastavěných plochách 27 000 a 10 000 m2 s obestavěným prostorem 
600 000 a 137 000 m3. 

Vlastní papírenský stroj představuje moderní špičkovou kapacitu ve světovém měřítku s 
pracovní šířkou 10,5 m a konstrukční rychlostí 2 000 m/min. Předpokládá se přímá potřeba 250 
nových pracovních míst, v rámci navazujících aktivit se odhaduje možnost vytvoření více než 1 000 
dalších míst. 
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Výrobní kapacita papírny je navržena na roční produkci 400 000 t papíru publikační kvality. 
Toto množství představuje zhruba polovinu celkové produkce tuzemského papírenského průmyslu. 
Investice se výší €450 mil. řadí mezi největší v České republice a zpracováním místních surovin 
s přidanou hodnotou představuje vhodnou podporu zpracovatelského průmyslu s pozitivním dopadem 
na daňovou bilanci státu. 

Dodavatelsky budou zajištěny další činnosti, potřebné pro provoz papírny (energetika, hlavní 
transformátory, údržba, biologická čistírna odpadních vod). Tyto činnosti nejsou součástí záměru, ale 
funkčně s ním přímo souvisí. Variantně je navrženo čištění odpadních vod ve vlastní nové ČOV 
v areálu. 

 

  

B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 
 

kraj:    Pardubický 

obec:    Opatovice nad Labem 

katastrální území: Opatovice nad Labem 

Papírna bude umístěna zčásti v areálu tepelné elektrárny Opatovice asi 10 km severně od 
Pardubic a asi 2,5 km jižně od Opatovic nad Labem. Lokalita je dostupná ze silnice první třídy č. 37 a 
vlečkou z  železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Nejbližší sídla jsou obce Čeperka, 
Bukovina a Opatovice nad Labem (viz obr. B.I.3 /1 a B.I.3/2). 

Obr. B.I.3/1: Umístění záměru v rámci České republiky 
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Obr. B.I.3/2: Umístění záměru na hranici Pardubického kraje 

 

B.I.4.  CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 
 

Záměr představuje novou výstavbu výrobního závodu v těsné blízkosti stávající elektrárny 
Opatovice (EOP), zčásti v jejím areálu. Cílem záměru je využít co nejefektivněji dostupné zdroje 
potřebné pro výrobu papíru.  

Umístění záměru umožňuje přímé využití stávající infrastruktury nebo snadné napojení na její 
prvky. Samostatnou investicí bude podzemní kanalizační stoka o vnitřním průměru do 400 mm 
vedoucí předčištěnou odpadní vodu na čistírnu odpadních vod (ČOV) v Pardubicích. Trasa bude 
zčásti vedena v souběhu se stávajícím nadzemním horkovodem, dále podél komunikace a volným 
terénem kolem obcí Pohránov a Rybitví ke stávající ČOV. Technické řešení přivaděče předčištěné 
odpadní vody je ve fázi investičního záměru a je nezbytnou podmínkou pro realizaci papírenského 
závodu. Existuje také varianta nové samostatné čistírny, z hlediska kvality a účinnosti čistícího 
procesu je však výhodnější sloučení odpadních vod z domácností a průmyslu s odpadními vodami 
papírny. Je to způsobeno skutečností, že odpadní vody z papírny nebudou obsahovat dostatečné 
množství živin (v samostatné čistírně by musely být přidávány), zatímco městské odpadní vody 
obsahují nadbytek živin. Stavba nové kanalizace daných parametrů není uvedena v příloze č. 1 
zákona č 100/2001 Sb. a bude záležet na přístupu příslušného úřadu, zda bude podléhat zjišťovacímu 
řízení ve smyslu tohoto zákona.  

Předpokládá se součinnost provozu papírny s plánovaným zařízením na energetické 
využívání odpadu (EVO), které bude vybudováno v těsné blízkosti, rovněž v areálu EOP. Toto 
zařízení je ve fázi přípravy (termín zahájení 2006) s ukončeným procesem posouzení vlivů na životní 
prostředí. Výstupem tohoto procesu bylo souhlasné stanovisko MŽP k výstavbě zařízení EVO. V 
průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí se vyskytly připomínky zpochybňující potřebu 
takového zařízení s ohledem na dostupné množství spalitelného odpadu (s výhledem na intenzívnější 
recyklaci a žádoucí celkovou redukci odpadů). Navrhovaný záměr papírny bude stabilně produkovat 
spalitelný biologický odpad - biomasu, pro který bude existence zařízení na jeho energetické využití 
příznivá. 
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V jiné části areálu EOP je zamýšlena výstavba zařízení na výrobu bioetanolu. Hluková zátěž 
tohoto záměru byla respektována, jiné kumulativní efekty s papírnou nejsou. 

Nutná (a připravovaná) je rovněž součinnost se záměrem provedení protipovodňových 
opatření. Část areálu budoucí papírny pro zamýšlený záměr leží v zátopové oblasti a bude chráněna 
před zatopením ochrannou hrází budovanou v rámci ochrany areálu EOP. V současné době je 
zpracovávána změna územního plánu, která zahrnuje výstavbu protipovodňové hráze a očekává se 
její schválení ve třetím čtvrtletí 2005. 

V dopravní situaci, kde lze předpokládat kumulaci se současným stavem, dojde v době 
provozu ke změně ve srovnání se stávajícím stavem. Komunikace I/37 bude rozšířena o nový čtyřpruh 
a mimoúrovňovou křižovatkou u Opatovic nad Labem bude napojena přes nově budovaný úsek silnice 
R35 na dálnici D11. Spolupůsobení těchto nových staveb je z hlediska předkládaného záměru 
pozitivní. 

Emise do vod a do ovzduší z papírny se budou kumulovat s vypouštěným znečištěním z jiných 
průmyslových činností v zájmové lokalitě a se znečištěním z dálkového přenosu. I když budou 
instalována čisticí zařízení odpadních plynů z výduchů v papírně a čištění odpadních vod, stále 
zůstane zbytkové zatížení znečištěním jako důsledek provozu papírny. Toto zatížení nebude 
v žádném případě dosahovat hraničních hodnot přípustných imisních limitů. 

Možné vlivy papírny jsou popsány v příslušných kapitolách této dokumentace. 

 
 

B.I.5.  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ 
 

Trvale rostoucí poptávka a dobrá situace v zakázkách podnítila společnost Myllykoski Group 
studovat možnosti dalšího rozvoje a vybudovat novou papírnu v Opatovicích, v České republice. 
Dobrá infrastruktura s přímým přístupem na silniční a železniční siť, dostatečný zdroj tepla a elektrické 
energie i provozní vody, dále čistírna odpadních vod s volnou kapacitou a odpovídající velikost areálu 
pro budoucí papírnu umožňují výstavbu efektivní moderní papírny pro výrobu publikačních papírů. 
Výstavba papírny je v souladu s územním plánem, který vyčleňuje území pro zónu smíšené výroby (tj. 
výroby s technologiemi, které nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají značné nároky na 
přepravu a negativní vlivy jejich provozu mohou přesahovat hranice areálů, aniž zasáhnou obytná 
sídla v sousedství. 

Důvodem záměru je zájem využít investiční příležitost vyvolanou růstem poptávky po 
kvalitních publikačních papírech v zemích střední a východní Evropy. Většina domácí spotřeby SC 
magazínových papírů se v současnosti dováží. 

Umístění záměru vychází z výhodné polohy v rámci Evropy – trhem budou nejen nové členské 
země EU (Polsko, ČR, Slovensko a Maďarsko), ale i země západní Evropy. 

Dalšími důvody pro umístění záměru (výběr České republiky) jsou:  

• dostupnost zdroje energie, vody a smrkového dřeva  

• využití stávající dopravní infrastruktury 

• možnost využití kvalifikovaných lidských zdrojů blízké sídelní aglomerace 

• vládní investiční pobídky nových členských zemí EU 

Předložená dokumentace je zpracována pro lokalitu vybranou podle těchto kritérií v České 
republice. 
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Výběrem vhodného místa se sleduje úspora investičních nákladů a současně minimalizace 
negativních vlivů na okolní prostředí. Nároky na spotřebu energie, vody (páry) a některé služby údržby 
budou pokryty nákupem ze sousedící elektrárny Opatovice.  

 

B.I.6.  POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

V areálu nového závodu bude soustředěna výroba papíru od přípravy vstupních surovin po 
finální výrobek. K získávání vlákniny ze dřeva bude použita mechanická metoda (za spolupůsobení 
vyšší teploty a tlaku), při níž se z hmoty dřeva extrahuje minimum ligninu při dostatečné bělosti a 
pevnosti získané vlákniny, která se nazývá dřevovina. K bělení dřevoviny (maskování zbylého ligninu 
a nečistot v buničině) bude používán peroxid vodíku. Výsledkem je tzv. TCF (Totally Chlorine Free – 
zcela bezchlórová) mechanická vláknina. Použitá technologie je považována za tzv. environmental 
friendly  (příznivou k životnímu prostředí). Menší množství buničiny bude zajišťováno nákupem 
společně s minerálními plnivy. 

Vlastní výroba papíru bude probíhat na kontinuálním kalandrovacím stroji (lince), který bude 
produkovat superkalandrované (SC) magazínové papíry a bude schopen vyrábět také škálu 
novinových papírů v nejvyšší kvalitě (nebudou vyráběny druhy standardní a nižší kvality). 

Proces výroby papíru má několik fází, které jsou znázorněny na následujícím obrázku a 
popsány níže. 

Obr. B.I.6/1: Blokové schéma výroby SC papíru 

 

Hlavní fáze výroby: 

1. Příprava dřeva: 

• Sklad neodkorněné kulatiny: Veškeré vlákninové dřevo bude nakoupeno jako 
neodkorněná kulatina, která bude vykládána z dopravních prostředků mobilním 
nakladačem a ukládána ve skladu kulatiny v areálu papírny. Kapacita skladu bude 
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přibližně 50 000 plnometrů (plm) kulatiny. Sklad bude vybaven sprchovým systémem 
pro udržování neodkorněného dřeva ve zvlhčeném stavu během suchého počasí. 

• Vstup dřeva a krátící pila: Kulatina bude dopravena mobilním prostředkem do vstupní 
části odkornění, kde budou na krátící pile kmeny/polena zkracována na potřebnou 
délku 1,5 m pro odkornění a nakládku do brusů. Po nařezání budou polena 
dopravníkovým systémem přesunuta do odkorňovacího bubnu. 

• Odkorňovací linka: Odkorňování probíhá v odkorňovacím bubnu suchým procesem. 
Sekce bubnu se štěrbinami, kde dochází ke zvýšené prašnosti, bude zakrytována a 
buben bude vybaven odtahem s odlučováním dřevěného prachu. Odkorněná polena 
budou opláchnuta, budou odstraněny kameny a písek a krátká polena. Poté budou 
vytříděna špatně odkorněná polena, která se vrátí do odkorňovacího bubnu.  

• Mezisklad: Po odkornění se polena dopravníkem přepraví do meziskladu 
odkorněného dřeva. Tento mezisklad je do procesu zařazen proto, aby bylo možno 
odkornění provozovat pouze ve dvousměnném provozu a nedocházelo k rušení 
zvýšenou hlukovou zátěží v nočních hodinách. Na noční směně jsou pak polena z 
meziskladu odebírána a přepravována pro nakládku do brusů. 

• Zásobník (silo) a dopravníkový systém pro kůru a dřevní zbytky: Kůra je 
shromažďována a postupně přepravována do drtiče kůry, lisu a následně do sila 
společně se štěpkami, na něž budou nasekány na bubnové sekačce dřevní zbytky, 
příliš krátká polena apod. K této biomase budou přivedeny i materiálové toky pilin, 
dřevného prachu a sušeného kalu z primárního čištění odpadních vod. 

Obr. B.I.6/2: Sklad dřeva 

 

2.  Výroba mechanické vlákniny (dřevoviny) pro přípravnu látky a zpracování výplivů při 
výrobě dřevoviny: 

• Podávání dřeva: Polena (1,5 m dlouhá) jsou nakládána do výrobny mechanické 
vlákniny přímo z odkornění nebo z meziskladu dřeva pomocí pásových dopravníků.  

• Brusy: Dopravník nakládá polena do brusů (obr. B.I.6/3), kde je dřevo rozvlákňováno 
přítlakem polen na rotující brusný kámen. V procesu broušení se vlákna oddělují z 
hmoty dřeva a jsou smývána ostřikovou vodou do vláknité suspense. 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

8 

• Dovlákňovače: Mechanická vláknina z brusu natéká do dovlákňovače, kde jsou 
rozmělňovány třísky a větší kousky dřeva na vlákna v takovém tvaru, aby mohla být 
využita v dalším procesu. Každý brus má svůj vlastní dovlákňovač. 

• Třídění dřevoviny: Tok dřevoviny je z dovlákňovače veden do expanzní nádrže, kde 
se uvolní přetlak a suspenze je dále čerpána do dvou tlakových třídičů. Dobrá látka je 
vedena na diskový filtr a výplivy jsou odvedeny do nádrže výplivů pro další rafinaci. 
Hlavní výplivy jdou do stupně, v němž se odstraňuje písek. Na diskový filtr natéká jak 
dobrá látka z tlakových třídičů, tak dobra látka ze zpracování výplivů. 

• Zahušťování: Dřevovina se zahušťuje na filtračních tkaninách disků a odfiltrovaná 
voda je odváděna do nádrží čirého a zkaleného filtrátu. Zahuštěná dřevovina je 
dopravena do věže mezizásobníku dřevoviny pro bělení peroxidem. 

• Bělení dřevoviny: Bělení dřevoviny probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se 
používá peroxid vodíku, louh sodný, křemičitan sodný a chelátový prostředek. Ve 
druhém stupni se používá hydrosiřičitan sodný a bisulfit sodný pro dosažení konečné 
bělosti v bělicí věži. Po vybělení je dřevovina proprána a odvodněna na dvousítovém 
lisu. Zahuštěná dřevovina je rozvolněna, naředěna a čerpána do zásobní věže bělené 
dřevoviny.  

• Odstranění písku z výplivů: Odstraňování písku probíhá ve čtyřstupňovém 
kaskádovém systému. Jemné výplivy jsou z třídičů vedeny do prvního stupně 
odpískování. Dobrá látka ze systému je vedena do zásobní nádrže výplivů. Dřevovina 
z nádrže je čerpána na obloukové třídiče a zahuštěný výpliv je odveden do nádrže 
výplivů č. 1 a následně na šnekový lis. Ze šnekového lisu je látka vedena do rafinérů 
výplivů. 

• Rafinace a třídění výplivů: Látka výplivů padá do šneků,odkud je vedena vlastními 
dávkovacími šneky do rafinérů dřevoviny. Rafinovaná dřevovina je vypouštěna do 
výplavového cyklónu, kde je naředěna. Látka je pak čerpána do tlakových třídičů. 
Dobrá látka z třídičů je vedena na diskový filtr a výplivy do zásobní nádrže výplivů.  

Obr. B.I.6/3: Brus pro výrobu mechanické vlákniny 
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3  Rozvlákňování bělené sulfátové buničiny a příprava plniv 

Rozvlákňování bělené sulfátové buničiny: 

• Komerční bělená sulfátová buničina se používá v procesu výroby papíru pro dosažení 
potřebné pevnosti papíru a jiných kvalitativních parametrů podle požadavků na tyto 
parametry a podle plošné hmotnosti papíru. Balíky buničiny jsou zbaveny vázacích 
drátů a naloženy na dopravník rozvlákňovače podle stavu naplnění rozvlákňovače. 
Rozvlákňování probíhá v šaržích v rozvlákňovači, kde působením mechanických sil ve 
vodě dochází k rozplavení listů buničiny na jednotlivá vlákna. 

• Písek a podobné nečistoty se odstraní ve vysokokonzistenčním klíneru (čistící 
jednotka) a látka je čerpána do zásobní věžové nádrže. Dostatečný retenční 
(skladovací) čas v nádrži umožňuje nabobtnání vláken, což zajišťuje účinný vývoj 
pevnostních vlastností v hotovém papíru.  

• Ze zásobní nádrže je buničina ředěna a čerpána přes rafinéry, kde dochází k 
mechanickému opracování vláken a zlepšení jejich vazebných schopností (rozvoj 
pevnostních vlastností papíru) a dále je buničina dávkována přímo do systému 
papírenského stroje podle specifické výrobní receptury daného druhu papíru. 

Příprava plniv: 

• Plniva v druzích SC papírů mají funkční úlohu pro tiskové vlastnosti vyráběných 
papírů. Obsah plniv v těchto papírech je více než 30%. Plnivo v suchém stavu bude 
skladováno ve vnitřních prostorách, suspense bude skladována v nádržích. Druh 
plniva závisí na příslušném druhu papíru a někdy rovněž na specifikaci od zákazníka. 

• Plniva budou dodávána v suspenzi nebo v suchém stavu jak po železnici, tak 
automobilovými cisternami podle druhu a logistiky dodavatele. Plnivo je dávkováno do 
mokré části papírenského stroje (konstantní části) a natéká v papírovině na síto 
papírenského stroje, kde se zachycuje ve struktuře vláken papírového listu. 

 

4. Papírenský stroj (obr. B.I.6/4) sestává z následujících jednotek: 

• Přípravna látky: Zajišťuje smíchání jednotlivých složek zanášek papíroviny v 
příslušných poměrech, zvláště dřevoviny a bělené sulfátové buničiny. 

• Malý okruh: Látka je čištěna v šestistupňové klínerové stanici a dvoustupňovém 
čištění před strojem. 

• Nátoková skříň: Látka z nátokové skříně natéká do dvousítového formeru, kde 
dochází ke tvorbě listu a jeho nejintenzivnějšímu odvodnění před vstupem papírového 
pásu do lisové části. V lisové části dochází k dalšímu intenzivnímu odvodnění 
papírového pásu a za lisy pás vstupuje do sušicí části, kde se papírový pás dosouší 
na parou vytápěných válcích.  

• Dokončovací sekce: Za sušicí částí je papírový pás kalandrován v on-line kalandru 
podle požadované kvality papíru. Papírový pás je navíjen do strojních rolí na navíječi. 
Role je poté přemístěna do odvíjení převíjecí řezačky , kde se podélně nařeže na 
menší role v šiřích, požadovaných zákazníky. Nařezané role jsou přepraveny k 
zabalení. Zabalené role jsou zváženy, označeny a přepraveny do skladu hotových rolí 
před dodáním zákazníkovi.  

• Systém sítové vody: Přepad ze sítové jímky, kde se shromažďují vody ze sítové 
sekce, z vodních separátorů vakuového systému lisové části, dále dobrá látka z 
některých čisticích jednotek (bow press) a ze zahušťovače rozvlákněného výmětu je 
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čerpán do zásobní nádrže sítové vody. Tato sítová voda je čerpána k zachycení a 
separaci vláken, obsažených v této provozní vodě. 

• Zpracování vlastního výmětu: Výmět z papírenského stroje je čerpán z rozvlákňovačů 
výmětu do zásobní věže a dále na zahušťovač výmětu. Po zahuštění je tok výmětu 
zaveden přes třídicí a čisticí stupně do směšovací nádrže papírenského stroje.  

• Pomocné systémy papírenského stroje:  

1) Vakuový systém pro lepší odvodňování pásu v sítové a lisové části 
papírenského stroje. 

 2) Úpravna provozní vody, která zajišťuje zásobování papírenského stroje 
provozní vodou vhodné kvality a teploty.  

3) Systém chladicích vod.  
4) Parní a kondenzátní systém.  
5) Stlačený vzduch je dodáván do konstantní části papírenského stroje do 

směšování, do jednotlivých uzlů papírenského stroje a dokončovacích operací.  
6) Skladování a dávkování chemikálií pro výrobu dřevoviny a samotnou 

papírenskou výrobu. 
 

Obr. B.I.6/4: Papírenský stroj 
 

5.  Sklad papíru: Role papíru připravené pro dodání zákazníkům jsou uskladněny ve skladu 
papíru před kompletací zakázek a naložením na dopravní prostředky, převážně 
nákladní automobily (příležitostně na železniční vagony). 

Umístění jednotlivých provozů v papírně je znázorněno na obr. B.I.6/5. 
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Obr. B.I.6/5: Uspořádání jednotlivých provozů v areálu papírny 
 
 
 

B.I.7.  PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 
 

Zahájení stavebních prací    Listopad 2005 

Zahájení výroby     začátek roku 2007 

 
 
 

B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
 

Stavba bude realizována ve stávajícím areálu EOP a zčásti v jeho bezprostředním okolí na 
katastrálním území obce Opatovice nad Labem. 

Přímo dotčenými územně samosprávnými celky jsou tedy obec Opatovice nad Labem a 
Pardubický kraj. 

Obecní úřad Opatovice nad Labem 
Pardubická 160 
533 45 Opatovice nad Labem 
Tel.: 466 941 301 
 
Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
Tel.: 466 026 111 

Pozn.: V případě, že nebude realizována příjezdová cesta k EVO, bude tato cesta provedena 
v rámci výstavby papírny. V tomto případě bude část komunikace ležet na KÚ obce Čeperka 
(pověřený i stavební úřad Pardubice) 
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B.I.9. ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ PŘÍLOHY Č.1 K ZÁKONU Č. 
100/2001 SB. 
 

Podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb., přílohy č. 1 patří posuzovaný 
záměr do kategorie I, bodu 5.1 Průmyslové závody na: 

a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů, 

b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den. 

Příslušným úřadem pro posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu tohoto zákona je 
Ministerstvo životního prostředí ČR. 

 

 
 

B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  PŮDA 
 

Pozemky pro uvažovanou výstavbu leží na k.ú. Opatovice nad Labem (kód katastrálního 
území: 711551). Část plochy tvoří zemědělská půda, část je zařazena jako ostatní. Celková výměra 
pozemku pro plánovanou výstavbu je 21 ha. 

Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu (příl. č. 1) je možné celou plochu navrženou pro 
výstavbu papírny využít pro tento účel v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Výpis dotčených pozemků je uveden v následující tabulce. 

Tab. B.II.1-1: Seznam dotčených pozemků 
parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

vlastník využití pozemku druh pozemku, pozn. 

1649/1 110280 Pozemkový fond ČR ZPF (BPEJ 35600) orná půda,  
1648/1 67000  Elektrárny Opatovice a. s. manipulační plocha ostatní plocha, jde pouze o část 

parcely 
494 349 Elektrárny Opatovice a. s.  zastavěná plocha 
497 432 Elektrárny Opatovice a. s.  zastavěná plocha 
498 433 Elektrárny Opatovice a. s.  zastavěná plocha 
496 55 Elektrárny Opatovice a. s.  zastavěná plocha 
488 78 Elektrárny Opatovice a. s.  zastavěná plocha 
1650/5 17246 Elektrárny Opatovice a. s. manipulační plocha ostatní plocha 
1651/1 9020 Elektrárny Opatovice a. s. neplodná půda ostatní plocha,  
1648/29 1215 Elektrárny Opatovice a. s. manipulační plocha ostatní plocha 
1654 4209 Elektrárny Opatovice a. s. dráha ostatní plocha, jde pouze o část 

parcely 
 
 
 

B.II.2. VODA 
 

Výroba papíru vyžaduje značné množství technologické vody. Pro plnou kapacitu roční výroby 
bude potřeba v průměru kolem 14 000 m3 provozní a chladící vody denně (špičková spotřeba je 
odhadována na 20 000 m3 za den). Tato spotřeba odpovídá parametrům nejlepších dostupných 
technik pro papírenský průmysl. 
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Voda bude odebírána z přívodního kanálu do EOP a čerpána do do areálu papírny k úpravě 
(viz obr. B.II.2/1). Kapacita této úpravny je navržena tak, aby pokryla maximální (špičkovou) spotřebu 
provozu. Upravená voda bude uchovávána v zásobníku o objemu 3 000 m3, kal z tohoto zásobníku 
bude převáděn k primárnímu předčištění popsanému níže. 

Obr. B.II.2/1: Schéma úpravy vody před vstupem do papírny 

 

Systém chlazení vodou v papírně je založen na uzavřeném cirkulačním okruhu (viz obr. 
B.II.2/2). 

Obr. B.II.2/2: Uzavřený systém chladící vody  
PM = papírenský stroj 
GWP = výroba tlakové dřevoviny 
HVAC = topení, ventilace a vzduchotechnika 
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Voda vstupující do procesu výroby papíru bude upravována, protože stávající kvalita 

povrchových vod neumožňuje jejich přímé použití. Následující tabulka uvádí kvalitu vody se 
zvýrazněním ukazatelů, které zcela nebo částečně nesplňují požadavky na technologickou vodu pro 
papírnu. 

 
Tab. B.II.2-1: Porovnání jakosti vody Labe s požadavky na jakost vody pro papírnu (zdroj: Povodí 
Labe s. p.). 

 

Spotřeba pitné vody v papírně bude zanedbatelná, s rezervou je odhadována na 60 m3 denně. 
Pitná voda bude zajištěna ze stávajícího zdroje v areálu EOP, který provozuje vlastní vodárenské vrty 
a pro nouzové případy je napojen na veřejnou vodovodní síť. 

 

 
B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Spotřeba dřeva je dána výrobním procesem a bude představovat objem 600 000 m3 (plm 
v kůře) ročně. Druhové složení dřeva je min. 90% smrk, zbytek může tvořit jedle (do 10%), případně 
jiné druhy (do max. 5%). Protože proces výroby dřevoviny vyžaduje jako surovinu kulatinu, nelze 
využívat zbytky a odpady dřevozpracujícího průmyslu (např. piliny). 
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Kromě dřeva bude nutno nákupem zajistit ročně 60 000 t bělené buničiny a zhruba 130 – 140 
tisíc t plniv (kaolín). Variantně může být používán srážený uhličitan vápenatý, který lze vyrábět 
v satelitním provozu z kouřových plynů elektrárenských kotlů. 

Aditiva 

V následující tabulce jsou uvedena aditiva, která budou používána při výrobě dřevoviny a 
papíru včetně pomocných provozů. 

Tab. B.II.3-1: Aditiva a látky používané v provozu papírny 
Látka Použití Spotřeba 

Peroxid vodíku (H2O2) bělení dřevoviny (peroxidové bělení) 32 m3/den 

Hydroxid sodný (NaOH) bělení dřevoviny (peroxidové bělení), úprava vody 19 m3/den 

Křemičitan sodný (Na2SiO3) bělení dřevoviny (peroxidové bělení) 12 m3/den 

Chelátová složka (DTPA) bělení dřevoviny (peroxidové bělení) 3 m3/den 

Dithioničitan sodný (Na2S2O4) bělení dřevoviny (sulfitové bělení) 10 m3/den 

Hydrogensiřičitan sodný (NaHSO3) bělení dřevoviny (sulfitové bělení) 10 m3/den 

Chlornan sodný (NaClO) úprava chladící vody (dezinfekce) 10-50 t/rok 

Kyselina sírová nebo chlorovodíková úprava vody (neutralizace) 30 t/rok 

Polyelektrolyt kalové hospodářství 120 t/rok 

Motorová nafta mobilní zařízení pro nouzovou výrobu proudu 150 t/rok 

 

Všechny používané látky (jejich roztoky) budou uchovávány podle platných hygienických  a 
bezpečnostních předpisů. Nádrže budou vybaveny ochrannými jímkami pro zachycení možných úniků 
při manipulaci nebo havárii, plochy pro manipulaci při dovozu budou mít z preventivních důvodů 
nepropustnou úpravu. 

Energie  

Výroba mechanické dřevoviny a papíru je relativně náročná z hlediska vstupu energie. 
Protože získávání vlákniny ze dřeva se provádí pomocí mechanické práce (na rozdíl od chemické 
výroby), je spotřebováno značné množství elektrické energie. Při provozu papírenského stroje je 
spotřebováno značné množství nízkotlaké páry při sušení papíru. Jak výrobna mechanické dřevoviny 
tak papírenský stroj jsou vybaveny moderním a účinným systémem rekuperace pro minimalizaci 
spotřeby elektřiny ze sítě. Celková spotřeba zařízení v papírně bude v průměru zhruba 85 MW a může 
špičkově dosáhnout až 100 MW. 

Spotřeba nízkotlaké vodní páry se bude pohybovat v souhrnu mezi 80 – 90 t/h, s občasnou 
špičkovou spotřebou až 140 t/h. 

Elektrická energie i pára bude dodávána ze sousední elektrárny (EOP Opatovice n/L). 

 

 
B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 

Papírna bude postavena v areálu stávající elektrárny s dobrým silničním i železničním 
napojením. Většina surovin pro výrobu a hotový papír budou dováženy nákladními vozy po silnici, 
menší část bude dopravována po železnici. 

Požadavky na dopravu byly odhadnuty v množství 136 těžkých nákladních vozů denně 
s následujícím složením hlavních typů zboží: 
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• Dodávka surového dřeva 53 vozidel denně 
• Dodávka aditiv   37 vozidel denně 
• Odvoz papíru   46 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. V případě dopravy menší části materiálů po železnici 
(předpokládá se několik málo vagonů během měsíce) bude výše uvedený počet vozidel přiměřeně 
nižší. Z hlediska hodnocení vlivu na životní prostředí je silniční doprava nepříznivější než doprava 
železniční, proto je v dokumentaci předpokládán 100% podíl kamiónové dopravy. 

Zajištění dopravního spojení záměru bude vyžadovat výstavbu komunikací a zpevněných 
ploch pouze ve vlastním areálu, který je bezprostředně napojen na areál stávající EOP. Vlastní přístup 
k papírně bude vybudován rovněž v areálu EOP. Část příjezdové komunikace do areálu papírny bude 
totožná s příjezdovou komunikací k EVO, pokud nebude toto zařízení realizováno, bude provedena 
příjezdová komunikace v celém rozsahu. Součástí záměru je také vybudování krátké přípojky ke 
stávající vlečce v areálu EOP na vlastním pozemku. 

Elektrická energie a provozní pára potřebná pro výrobu papíru bude dodávána z EOP, proto 
nebudou nutná žádná nová síťová vedení mimo vlastní prostor záměru. Dodávka elektřiny a páry 
z elektrárny bude zajištěna nadzemním vedením o výšce nižší než okolní budovy, což minimalizuje 
vizuální vliv na okolí. 

Odpadní vody budou po předčištění čerpány a převáděny na ČOV v Pardubicích. Podzemní 
stoka bude umístěna z části v těsné blízkosti stávajícího nadzemního parovodu, kde nejsou 
očekávány žádné střety z hlediska územně plánovací dokumentace. Nová kanalizační stoka bude 
samostatným projektem v majetku i provozu jiné společnosti a podle platného znění zákona 
nepodléhá procesu posuzování vlivů této stavby na životní prostředí (je však možné, že takové 
posouzení bude požadovat příslušný úřad). V případě, že tato stavba nebude realizována, bude 
papírna řešit nakládání s odpadními vodami výstavbou vlastní biologické ČOV v areálu (viz kap. E). 

 

 

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. 

Během výstavby budou používány standardní stavební postupy. Skrývkové práce na  
zemědělské ploše o výměře 11 ha budou probíhat nejdéle po dobu 15 - 25 dní bez významnějšího 
přesunu v území (skrytá ornice bude po mezideponování použita převážně na úpravy vegetačních 
ploch uvnitř areálu). Vzhledem k poloze staveniště bude stavební ruch, obvykle narušující faktor 
pohody v osídlených oblastech, maskován hlukovými emisemi sousedící elektrárny. 

Stavební práce nejsou zatím specifikovány. Předpokládá se, že budou probíhat 
v jednosměnném, případně dvousměnném provozu. Při výstavbě budou použity obvyklé stavební 
postupy a standardizovaná mechanizace.  

Zvýšení znečištění ovzduší během výstavby bude dočasné a ve srovnání se současným 
stavem zanedbatelné, registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby a tedy bez vlivu na nejbližší 
sídla. 
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Provoz 

Podle platné legislativy jsou průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných 
vláknitých materiálů považovány za zvláště velký zdroj znečišťování. V daném případě, kdy energie a 
provozní pára bude zajištěna nákupem v sousedící elektrárně, budou emise do ovzduší minimální. 
Během provozu nebudou přítomny významné zdroje znečištění ovzduší způsobené technologií 
výroby. 

Zdrojem znečištění ovzduší bude pouze doprava (vně i uvnitř areálu) a v menší míře 
technologická zařízení.  

Pachové látky budou přítomny v provozech přípravy dřeva (sklad dřeva, řezání a odkornění, 
výroba dřevoviny) a v provozu ČOV. Jde o charakteristické projevy technologických procesů, které 
současnými technologiem nelze více omezovat. Vliv těchto pachových látek bude registrovatelný 
v těsné blízkosti zdrojů, mimo vlastní areál se může projevovat pouze výjimečně a nejbližší obydlené 
plochy neovlivní. 

Emise při výrobě dřevoviny a papíru budou tvořit zejména těkavé organické látky (VOC) a 
prachové částice dřeva. Zdrojem těchto emisí budou systémy zachycení prachu u výduchů brusů (2 
ks) a pračky filtru výplivů. Prachové emise budou zachycovány v cyklonech s účinností 90 – 95 % 
s typickou konečnou koncentrací 100 – 120 mg/m3. Odhadovaná roční a měsíční množství těchto 
emisí jsou uvedena v následující tabulce.  

Tab. B.III.1-1: Roční a měsíční produkce emisí  
VOC dřevitý prach  
t /rok kg/měsíc t/rok kg/měsíc 

Systém zachytávání prachu 
v odkorňovací jednotce 

  3,7 300 

Brusy <1,5 117 <1 <58 

Pračka filtru výplivů <1,5 117 <1 <58 

Celkem 2,8 233 <6 <420 

 

Podrobný popis jednotlivých zdrojů (doprava, výduchy vzduchotechniky atd.) je obsažen 
v rozptylové studii, která tvoří samostatnou přílohu této dokumentace. 

 

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 

Vznik odpadních vod vyplývá ze značné spotřeby provozní vody a představuje jeden z 
hlavních environmentální dopadů záměru. Papírna bude mít pouze primární čištění odpadních vod (viz 
kap. B.II.2). Navržená kapacita čistírny je 25 000 m3/den, tedy s 25 % rezervou při špičkovém zatížení. 

Použité provozní vody budou odváděny kanalizačním systémem do jímky přes ruční a 
mechanické česle zachycující hrubé částice. Tento odpad bude shromažďován v kontejneru a 
pravidelně odvážen k likvidaci na skládku. 
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Odpadní vody budou čerpány do vyrovnávací nádrže o objemu 3 000 m3, jejíž kapacita je 
navržena tak, aby nemusela být zastavena výroba v případě poruchy nebo výpadku na úpravně. Pro 
splnění požadavků bilogického čištění budou odpadní vody nejprve zbaveny nerozpustných látek 
v sedimentační nádrži o průměru 30 m. Po úpravě se obsah nerozpustných látek ve vodě bude 
pohybovat kolem hodnoty 150 mg/l. Předčištěná voda bude v případě potřeby neutralizována 
kyselinou sírovou nebo chlorovodíkovou pro dosažení potřebné hodnoty pH. Takto předčištěná voda 
bude čerpána do biologické ČOV v Pardubicích - Semtíně, která má dostatečnou hydraulickou i 
čistírenskou kapacitu. Organické látky jsou snadno odbouratelné v biologickém stupni čištění a 
výrazně sníží znečištění vyjádřené jako CHSK (chemická spotřeba kyslíku). Vyjádření provozovatele 
ČOV k možnosti likvidace odpadních vod z papírny je uvedeno v příloze č. 2. 

Obr. B.III.2/1: Uzavřený systém chladící vody  

 

Kvalita odpadní vody po primárním čištění je odhadována podle reálných údajů obdobného 
zařízení (průměrné charakteristiky papírny integrované s výrobou mechanické vlákniny). 

Tab. B.III.2-1: Charakteristiky odpadních vod z papírny 
parametr jednotka množství roční průměr
odtok m3/den 13 000 (max. 20 000) 4,7 mil m3

t/den 2 700 tNL 
mg/l 150 
t/den 17,5 6 388 tBSK5 
mg/l 1 000 
t/den 42 15 330 tCHSKCr 
mg/l 2 400 
kg/den 30 10 tPcelk 
mg/l 2 
kg/den 100 N (NH4

-) 
mg/l 8 
kg/den 0 N (NOx) 
mg/l 0 
kg/den 150 Norg 
mg/l 11,5 
kg/den 250 88 tNcelk 
mg/l 20 
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Z provozu papírny nebude přímo vypouštěna žádná odpadní voda, pouze čistá chladící a 
dešťová voda bude vypouštěna do Labe. 

 

B.III.3.  ODPADY 
 

Výstavba 

Během výstavby budou vznikat běžné odpady spojené se stavebními činnostmi. Stávající 
oplocení bude rozebráno a betonové prefabrikované prvky využity v rámci areálu průmyslové zóny.  

Předpokládané množství a druh odpadů jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. B.III.3-1: Odhadované množství a složení odpadů vzniklých během výstavby 
Druh odpadu Kategorie 

odpadu 
Kód druhu 

odpadu
Množství (t) Využití nebo likvidace 

Dřevo 
Sklo 
Plast 

O 17 02 01
17 02 02
17 02 03

10 Recyklace 

Směs kovů 
Kabely 

O 17 04 07
17 04 08

1 Recyklace 

Směsný stavební a/nebo 
demoliční odpad 

N 17 07 01 20 Veřejná skládka 

Celkové množství odpadu  31  

Podrobnější rozvahu o množství a skladbě odpadu vznikajícího při výstavbě není možné 
z 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.  

Provoz 

Provoz papírny bude produkovat tři hlavní skupiny odpadů. Při přípravě a odkornění dřeva 
bude vznikat jako vedlejší produkt významné množství kůry. Tento materiál může být využit jako 
biopalivo pro plánovanou výstavbu spalovny odpadů, která bude situována rovněž v areálu EOP, 
eventuálně v provozu biokotle, který plánuje EOP. Záměr výstavby zařízení na energetické využívání 
odpadů (EVO) byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí, který byl zahájen 15. 4. 
2003 a byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska MŽP (s doplňujícími podmínkami) 24. 6. 2005. 

Směs organického odpadu složená převážně z vláken dřevoviny bude vznikat při třídění 
mechanické vlákniny dřevoviny a nakupované chemické buničiny a také při primárním čištění 
odpadních vod. Bude obsahovat také anorganickou frakci tvořenou převážně pískem a minerálními 
pigmenty, které budou používány jako plnivo při výrobě finálního produktu. Tyto odpady budou míseny 
s odvodněným kalem z ČOV a výše uvedeným bioodpadem a budou energeticky využívány stejným 
způsobem. 

Kromě uvedených odpadů budou vznikat v menším množství také odpady typické pro 
obdobné průmyslové činnosti jako odpady olejů, zbytky obalů z lepenky, plastů a kovů, stavební 
odpad, elektronický odpad (použité PC apod.), použité filtry, běžný laboratorní a kancelářský odpad 
atd. Tyto odpady budou tříděny u zdroje a likvidovány v souladu s platnou legislativou.  

Pokud jde o nebezpečný odpad a jiné speciální odpady, bude věnována zvláštní pozornost 
získání oprávnění k nakládání s těmito odpady. 

Hlavní objemy odpadů jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tab. B.III.3-2: Přehled produkce odpadů a jejich množství 
Druh odpadu Kategorie 

odpadu
Kód druhu 

odpadu
Množství 

(t/rok)
Využití nebo likvidace 

Kůra z přípravy dřeva O 03 03 01 170 000 Energetické využití (spalování)
Organické a anorganické 
výplivy z výroby mechanické 
vlákniny a z papírenské 
výroby  

O 03 03 06 60 000 Energetické využití (spalování)

Organický kal z předčištění 
odpadních vod z provozu 
papírny 

O 03 03 06 60 000 Energetické využití (spalování)

Odpady papíru a lepenek O 03 03 07 420 Energetické využití (spalování)
Zbytky obalů, vázací dráty 
(plasty, textil a kovy) 

O 15 01 01
15 01 02
15 01 04

30 Recyklace 

Směsný komunální odpad O 20 03 01 180 Veřejná skládka 
Nebezpečné odpady N 50 Předání oprávněné osobě 
Celkové množství odpadu 290 680  

 

 
 

B.III.4.  OSTATNÍ  
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich 
omezení) 
 

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. 

 

Provoz 

V etapě provozu bude zdrojem hluku doprava (železnice, nákladní a osobní vozy pro dopravu 
materiálu a osob) a různé vzduchotechnické výstupy, které budou umístěny převážně na střeše 
budov. Očekávaná úroveň hluku z dopravy je asi 65 dB(A). Všechny výfuky a ventilátory budou mít 
zvukové tlumiče. 

Celkem bude v provozu papírny 30 míst odvádění vzduchu. Hluková úroveň těchto zdrojů se 
bude pohybovat mezi 70 – 85 dB(A) a výška těchto zdrojů bude 25 – 35 m nad úrovní terénu. 
V provozu výroby dřevoviny bude 18 zdrojů, jejichž hluk (měřeno 1 m od zdroje) bude 75 dB (A) a 
výška umístění nad terénem 26-27 m. V odkorňovací jednotce bude 7 zdrojů o hlukové úrovni 75 dB 
(A) ve výšce 20 m nad terénem. Kromě těchto zdrojů bude v areálu několik málo dalších zdrojů – 
ventilátory v úpravně vody, chladící věže a vzduchotechnické jednotky, které emitují hluk kolem 80 dB 
(A) ve výšce kolem 26 m. Úplný soupis a charakteristika zdrojů včetně jejich lokalizace je obsažena 
v přiložené hlukové studii. 

Nejvýraznějším zdrojem hluku bude sklad dřeva, kde budou vykládány dovážené kmeny. 
Dřevo je odebíráno vysokozdvižným vozíkem a speciálním čelním nakladačem. Hluk ze skladu dřeva 
a odkorňovací jednotky má impulzní charakter. Akustická tlaková úroveň takových impulzů může 
dosáhnout 90 – 100 dB (A). Výška těchto emisí se bude pohybovat od 2 do 10 m. 

Vibrace budou v areálu produkovat pouze mobilní dopravní mechanizmy. 
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Radioaktivní ani jiné záření mimo viditelné spektrum se v navrhovaném záměru nebude 
vyskytovat (s výjimkou osobního používání mobilních telefonů a elektromagnetického záření 
produkovaného v některých elektrospotřebičích – v těchto případech jde vždy o běžný projev 
certifikovaného výrobku). 

Veškeré zařízení bude splňovat požadavky příslušných hygienických norem a požadavky 
ochrany zdraví.  

Zápach bude omezeně vznikat při manipulaci s primárně zachyceným kalem a ve větší míře 
při manupulaci se dřevem a při jeho zpracování (tento zápach většina osob subjektivně vnímá jako 
vůni). 

 

B.III.5.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

Při výstavbě budou prováděny terénní úpravy z důvodu protipovodňové ochrany. Na části 
dotčeného území, která je zemědělsky využívána bude provedena skrývka ornice a terén bude 
výškově upraven navezením stabilizátu. Tyto zásahy budou omezeny pouze na část vlastního areálu, 
který je celý umístěn na ploše vyčleněné pro zónu smíšené výroby. Zásahy do okolní krajiny nebudou 
provedeny. 

Výrobní a skladové budovy nové papírny budou umístěny v těsné blízkosti stávající elektrárny 
a budou nižžší než nejvyšší budovy v areálu. Nová výstavba nebude zahrnovat žádné komíny nebo 
vysoké objekty (viz obr. B.III.5/1). 

Obr. B.III.5/1: Vizualizace nové papírny v areálu EOP (v popředí stávající elektrárna) 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
(územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní 
parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo 
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru 
únosného zatížení, ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 
 

Širší zájmové území je součástí průmyslové aglomerace Hradec Králové - Pardubice 
s četnými doprovodnými negativními důsledky na životní prostředí a krajinu. Sídla se vyznačují 
nedostatkem zeleně, celkově je v oblasti snížena diverzita a stabilita krajiny. Další průmyslový rozvoj 
aglomerace bude poznamenán plánovaným splavněním Labe, vybudováním logistického centra nebo 
rozšířením provozu letiště. V bezprostředním kontaktu zájmového prostoru se nachází významná 
tepelná elektrárna Opatovice, zhruba 25 km západně leží obdobná elektrárna Chvaletice. Stupeň 
poškození životního prostředí zejména chemickým průmyslem a energetikou je značný a představuje 
významný problém životního prostředí v rámci republiky (např. areál firmy Paramo, včetně 
detašovaných skládek, úložiště elektrárenského popílku u obou elektráren, apod.). 

Mezi poškozené životní prostředí se řadí i zemědělsky intenzivně obhospodařovaná území na 
velkých plochách, kde je narušena biodiverzita, protierozní ochrana a dochází k plošnému 
znečišťování vody dusičnany (i po snížení dávek hnojení se řadu let uvolňují zásoby vázané v půdě). 

Územní systém ekologické stability 

Bezprostřední okolí zájmového území i jeho část tvoří areál elektrárny Opatovice (EOP), který 
lemuje vlastní lokalitu z jihu a západu. Sousedící pozemky na východě a severu jsou zemědělsky 
využívány a od lokality jsou odděleny bezejmenným vodním tokem, který se asi 1 km jihovýchodně 
vlévá do Labe.  

Lokalita spolu s areálem EOP a zástavbou okolních obcí leží podle koncepce ochrany ŽP v 
oblasti nadregionálního biokoridoru. Lokalita však není součástí žádného z regionálních nebo 
lokálních prvků systému ekologické stability. V širším okolí jsou navrženy dvě osy nadregionálního 
biokoridoru. Jedna je zhruba totožná s tokem Labe a leží východně od lokality ve vzdálenosti 1 km a 
větší. Druhá osa nadregionálního biokoridoru probíhá podél Opatovického kanálu severně od areálu 
obcí Čeperka a jihovýchodně obce Opatovice nad Labem, kde se napojuje na první osu. 
(Charakteristiky obou os jsou totožné a jsou uvedeny podle „Koncepce ochrany ŽP Pardubického 
kraje – 2004“ stejně jako údaje dalších prvků ÚSES v následujících tabulkách). 

 

Typ: 4 
Kód: 0 
NKOD: 73 
Název: Bohdaneč-Vysoké Chvojno
Vegetační typ: V 
Způsob vymezení: - 

 

 

Na ose uvedeného nadregionálního biokoridoru leží ve vzdálenosti 1 km a větší směrem 
k severovýchodu regionální biocentrum:  
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Typ:   20
Kód: 4
NKOD: 969
Vegetační typ: VO, MT, LO, PR
Způsob vymezení: vymezit
Název: Hrozná
Plocha v ha: 93,83
Základní mapa 1: 10 000 13-24-13

Ve vzdálenosti do 1 km od okrajů zájmového území jsou situována následují lokální 
biocentra (číslo lesní oblasti pro všechny: 17): 

Označení: 607701/0009 
Název:  12 U přivaděče EOP   
Funkčnost:  N   
SMO: HRADEC KRALOVE 7-5   

 
Označení: 607701/0024 
Název:  12 Písník za EOP   
Funkčnost:  F   
SMO: HRADEC KRALOVE 7-5   

 
Označení: 603701/0051 
Název:  13 LBC 51   
Funkčnost:  N   
SMO: HRADEC KRALOVE 7-5   

 
Označení: 607701/0004 
Název:  12 Vrbina u Labe   
Funkčnost:  F   
SMO: HRADEC KRALOVE 7-5   

 
Označení: 603701/0038 
Název:  12 Les za EOP   
Funkčnost:  F   
SMO: HRADEC KRALOVE 8-6   

 
Označení: 603701/0005 
Název:  12,13 Tůň u Hrobic   
Funkčnost:  S  
SMO: HRADEC KRALOVE 7-6   

 
Označení: 601201/0050 
Název:  13 LBC 50   
Funkčnost:  N  
SMO: HRADEC KRALOVE 7-5   

 

Na obrázku C.I/1 jsou vyznačena výše uvedená lokální biocentra a regionální biocentrum 
v zájmové oblasti. (Identifikace lokálních biocenter je provedena posledním dvojčíslím označení, 
plocha území záměru je podbarvena. Na obrázku je patrný areál EOP s účelovou komunikací 
k odkališti Bukovina, komunikace I/37 a část obce Čeperka. Hranice Pardubického kraje je vyznačena 
tmavě fialovou čarou.) 
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C.I/1: Územní systém ekologické stability v okolí papírny (lokální biocentra a regionální biocentrum) 

 

 

Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 

V areálu ani bezprostředním okolí se nenacházejí. V širším okolí jsou vymezena dvě 
maloplošná chráněná území (obě vzdálena více než desetinásobek jejich ochranného pásma): 

 

Název:   Hrozná
Kód AOPK:   06013
Kategorie MCHÚ:   PP
Poznámka: OP = 50 m  
Důvod vyhlášení ochrany:   Zbytek starého labského ramene
KOD:   301
Výměra:   3,13  
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Název:   Tůň u Hrobic 
Kód AOPK:   06021 
Kategorie MCHÚ:   PP
Poznámka: OP = 50 m  
Důvod vyhlášení ochrany:   Staré mrtvé labské rameno, z větší části zazemněné, 

s charakteristickými lužními porosty na březích 
KOD:   302
Výměra:   2,9   

 

Plocha sousedící s areálem, oddělená od něj bezejmenným tokem (ID 104 580 201 200), je 
navržena jako budoucí přírodní park:  

Název:   Opatovicko 
Statut:   v návrhu
Výměra:   898,959     

V příloze nařízení vlády č. 132/2005 Sb. je tento přírodní park zahrnut v evropsky významné 
lokalitě Orlice a Labe: 

Název:   Orlice a Labe
Kód lokality:  CZ0524049 
Biogeografická oblast:   kontinentální
Navrhovaná kategorie zvláště 
chráněného území:   

PR/PP 

Typy přírodních stanovišť:   2330  -  Otevřené trávníky kontinentálních dun s 
paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)   
3150  -  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 
Magnopotamion nebo Hydrocharition   
3260  -  Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů 
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion   
6410  -  Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo 
hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)   
6430  -  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 
nížin a horského až alpínského stupně   
6510  -  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)   
91E0*  -  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)   
91F0  -  Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus 
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. 
minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 

Druhy:   bolen dravý (Aspius aspius) 
vydra říční (Lutra lutra) 
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 

Rozloha lokality:   2683,18 ha (včetně Královehradeckého kraje) 

 

Ve vzdálenosti zhruba 0,8 km severně od areálu se nachází významný krajinný prvek: 

Název:   PÍSNÍKY U OPATOVIC 
Kód AOPK:   06056 
Kdy registrováno:   18.05.1995  
Číslo jednací:  ekol/832/95/Ves/Sc  
Důvod vyhlášení ochrany:   Písníky a jejich písečné břehy s výskytem poslední 

lokality sysla obecného na pardubicku 
Vyhlásil:   MM Pardubice  
Výměra:   6,472
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Jako ekologicky významný krajinný prvek je stanoveno také lokální biocentrum Písník za EOP 
(viz. výše). 

 

Obr. C.I/2: Situace PP a VKP v okolí záměru s vyznačením plánovaného přírodního parku 

 

 

Hranice nejbližšího velkoplošně chráněného území - chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášená NV ČSR č.85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981, leží 
ve vzdálenosti asi 20 km východně od areálu. 

Ve vzdálenosti přes 3 km směrem k JZ leží tzv. ptačí oblast Bohdanečský rybník, která se 
zčásti kryje s tzv. evropsky významnou lokalitou Bohdanečský rybník a rybník Matka. 
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Kód lokality: CZ0531012 
Kraj: Pardubický kraj 
Rozloha: 306,58 ha 
Kategoriechráněného území: Ptačí oblast 

 

Evropsky významná lokalita: Bohdanečský rybník a rybník Matka 
Kód lokality: CZ0533308 
Biogeografická oblast: kontinentální  
Rozloha: 251,3 ha  
Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: NPR 

Tyto prvky soustavy NATURA 2000 nebudou vzhledem k odlehlosti a charakteru záměru 
žádným způsobem ovlivněny. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Lokalita leží zčásti v areálu elektrárny, zčásti na sousedícím obdělávaném pozemku. 
V zájmovém prostoru nejsou evidovány památky historického, kulturního nebo archeologického 
významu. Historie osídlení oblasti sahá až do paleolitu a nelze proto vyloučit možnost archeologického 
nálezu. Během průzkumných prací při budování EOP a během provozu (průzkum pro ochranné hráze) 
však nebyly zjištěny příznaky takových nálezů a charakter lokality (inundace Labe) rovněž možnost 
takových nálezů nepodporuje. 

V širším okolí lze z historických a kulturních památek uvést klášter v obci Opatovice nad 
Labem z roku 1086 a Opatovický kanál, účelovou vodohospodářskou stavbu z let 1498 – 1513 
původně sloužící k napouštění soustavy rybníků a provozu mlýnů a hamrů. Po zrušení většiny rybníků 
sloužil Opatovický kanál k zavlažování. Umělý tok kanálu zapadá do polabské krajiny, protože téměř v 
celém úseku je zachován starý zapojený břehový porost pestrého druhového složení. 

V souvislosti se stavbou Opatovické elektrárny byl v počátečním úseku Opatovického kanálu 
přistavěn samostatný vtokový úsek s větší průtočností k přivádění chladicí vody. 

Další výraznou památkou je asi 5 km k VJV Kunětická hora, zřícenina hradu založeného 
Husity před rokem 1421. Hrad stojí na výrazné znělcové kupě s nadmořskou výškou 307 m. Je tvořen 
čtvercovým palácem a 35 m vysokou válcovou tzv. Černou věží s výhledem do kraje. 

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Zájmové území leží mimo sídelní struktury, nejbližší obydlenou zástavbu tvoří východní okraj 
obce Čeperka asi 0,5 km západně od lokality, oddělený komunikací první třídy č. 37. Ve vzdálenosti 
0,8 km severně leží jižní okraj obce Opatovice nad Labem rovněž oddělený zmíněnou komunikací. 

V širším okolí lze identifikovat místa zatěžovaná nad únosnou míru (viz staré ekologické 
zátěže). Z hlediska čistoty vod chybí prostředky na realizaci ČOV v obcích do 2 000 EO. Nepříznivý 
vývoj spojený s emisemi z dopravy, spočívající především v nárůstu znečištění NOx a přízemního 
ozonu ve městech, bude řešen výstavbou rychlostní komunikace R35 a dokončením dálnice D11 
spolu s obchvaty větších měst. 

Staré ekologické zátěže 

Na území celého Pardubického kraje je podle „Regionálního seznamu priorit pro odstraňování 
ekologických zátěží“ evidováno 30 lokalit. Nejvýznamnější stará ekologická zátěž, která bude řešena z 
prostředků Fondu národního majetku ČR (FNM ČR), je znečištění areálu Semtín. Na této lokalitě 
dochází k postupnému vyluhování kontaminantů do Labe a při větších průtocích hrozí nebezpečí 
znečištění toku. Hlavními oblastmi kontaminace nesaturované zóny půdního profilu jsou skládky 
odpadů z chemických výrob, sedimenty a laguny. Tyto odpady obsahují organické i anorganické 
kontaminanty. Oblasti intenzivního znečistění podzemní vody se z části kryjí s územími, na kterých 
jsou situovány skládky tuhých odpadů z chemických výrob a této skutečnosti také odpovídá charakter 
kontaminace podzemní vody, který je zjišťován ve vrtech v blízkosti jednotlivých skládek. Navíc jsou k 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

28 

nim přiřazena území kontaminovaná dřívějšími úniky skladovaných nebo zpracovávaných chemických 
látek nebo dřívější úniky z netěsností kanalizačního systému odpadních vod. Hlavní zjištěné 
kontaminanty představují z anorganických látek NH4

+, Cr, SO4
2-, As a Cr. Z organických látek to jsou 

benzen, toluen, chlorované alifatické uhlovodíky, CB, DCB, TCB, chlortoluen, naftalen, anilin, N-
ethylanilin, fenoly a kresoly.  

Další významné staré ekologické zátěže jsou evidovány v prostoru závodu Paramo a.s., 
Pardubice (sanace starých úložišť odpadů z rafinace ropy) a na několika nepovolených starých 
skládkách podniků chemického průmyslu. 

Ve vlastním areálu a nejbližším okolí nejsou známy staré ekologické zátěže. Informace o 
absenci takových zátěží v areálu EOP je doložena výročními zprávami. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Východní část území leží v záplavové oblasti. Tuto situaci nelze řešit přemístěním záměru, 
protože je vázán na stávající elektrárnu Opatovice. Ochrana areálu před zatopením bude zajištěna 
vybudováním ochranné hráze v délce 2,2 km. Maximální výška hráze nad terénem bude 4,8 m, 
průměrná výška 2,2 m. Návrh hráze zajišťuje ochranu území až po hodnotu maximálního průtoku 
v Labi 1 079 m3/s, tj. do úrovně Q500 (500letá povodeň). Tato hráz je navržena jako ochranné opatření 
celé průmyslové zóny včetně stávající EOP. 

 
Obr. C.I/3: Území zaplavené stoletou vodou (před vybudováním prtipovodňových opatření) 
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Území neleží v seismické oblasti ve smyslu ČSN 73 0036. Areál se nachází v oblasti H ve 
smyslu ČSN P ENV 1998-1-1 (s hodnotou efektivního špičkového zrychlení ag=0,015 g), tedy v oblasti 
s nejnižším seismickým rizikem v ČR. 

Zájmová oblast nezasahuje do poddolovaného území a nejsou na ní evidovány sesuvy ani 
sesuvné oblasti.  

Předpokládané staveniště neleží v chráněném ložiskovém území, není v něm evidován 
dobývací prostor a nejsou na ně vázána známá ložiska vyhrazených nerostů ani jejich ochranná 
pásma. Nejbližší chráněné ložiskové území leží 2,5 km západně (ID 20580000 Čeperka II), další asi 
3 km jihozápadně (ID 13500000 - Stéblová VII. – Týniště). 

 

 

C.II.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
(ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a 
flóra, ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky) 
 

C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA 

Klimaticky náleží zájmové území do teplé oblasti, podoblasti T2, která je charakterizována 
dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým 
jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.  Průměrná roční teplota je 
8,4 °C, průměrný roční úhrn srážek zhruba 600 mm (v roce 2001 spadlo v průměru 863 mm – tj.  
122% dlouhodobého průměru, v roce 2003 567 mm – 80%). 

Základní klimatické charakteristiky: 

Počet letních dnů 50 – 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 
Počet mrazových dnů 100 - 110 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu -2°C až -3°C 
Průměrná teplota v červenci 18°C až 19°C 
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 - 100 
Srážkový úhrn ze vegetační období 350 - 400 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
Počet zamračených dnů  120 - 140 
Počet jasných dnů  40 - 50 

 

Větrné poměry jsou charakterizovány větrnou růžicí obsaženou v rozptylové studii. Z ní je 
zřejmé, že převládajícím směrem větru je ve sledované lokalitě Z a SZ. Rovinný terén bez terénních 
překážek má vliv na vyšší průměrné rychlosti větru a nižší četnost bezvětří. Tyto skutečnosti stejně 
jako relativně nižší výskyt inverzních situací vytvářejí příznivé podmínky pro rozptyl znečišťujících 
látek v ovzduší. 

Zájmové území se řadí k územím se zvýšeným znečištěním ovzduší, především z důvodu 
koncentrace dopravy, průmyslu a existence elektráren Opatovice a Chvaletice (vzhledem k odsíření je 
jejich negativní vliv slabší než v minulosti). Dalším zdrojem znečišťování ovzduší je spalování méně 
kvalitních paliv v lokálních topeništích a malých zdrojích znečišťování ovzduší. V současné době 
probíhá plynofikace Pardubického kraje.  

Okres Pardubice patří mezi emisně nejproduktivnější okresy republiky. Přesto je kvalita 
ovzduší vlivem rozptylových podmínek natolik příznivá, že v Pardubickém kraji nebyla vymezena ani 
jedna oblast se sníženou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
Negativní vliv dálkových přenosů emisí, hlavně u prašných částic a u oxidů síry, je díky nové 
legislativě (stanovení limitů pro velké zdroje znečišťování ovzduší) postupně snižován. Stoupající 
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znečištění u oxidů dusíku v okolních městských centrech je způsobeno trvale rostoucí intenzitou 
silniční dopravy. Koncentrace znečišťujících látek však pouze zřídka a převážně jen ve městech 
dosahují hodnot překračujících stanovené imisní limity, většinou se pohybují v přípustném pásmu 
hodnot. 

Největší zdroje znečištění jsou představovány energetickými výkony elektráren Opatovice a 
Chvaletice, teplárnou odštěpného závodu Synthesia a chemickým průmyslem v okolí.  

Mezi největší producenty emisí patří v širším okolí podnik Elektrárny Opatovice a. s., 
elektrárna Opatovice s následujícími údaji o množství emisí. 

Tab. C.II.1-1: Emise hlavních znečišťujících látek EOP (údaje za rok 2001 z databáze REZZO 1) 
Ukazatel Tuhé znečišťující látky Oxid siřičitý Oxidy dusíku Oxid uhelnatý Organické látky
množství (t/r) 409,174 9 649,674 5 004,975 626,130 270,337 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové emise v Pardubickém kraji za rok 2003 (zdroj: 
ČHMÚ) 

 Tab. C.II.1-2: Celkové emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů, podíly podle kategorií zdrojů 
znečišťování ovzduší (tis. t.rok-1) 
 TZL1) SO2 NOx CO VOC2) NH3 
Emise celkem 3,68  20,14  24,00  25,68  11,29  6,11  
Velké zdroje 0,76  17,05  13,70  2,28  1,20  1,00  
Střední zdroje 0,18  0,32  0,21  0,35  0,20  1,14  
Malé zdroje 2,12  2,46  0,93  7,41  .  3,87  
Mobilní zdroje 0,62  0,31  9,16  15,64  .  0,10  
1) emise z otěrů pneumatik, brzd a vozovek nejsou zahrnuty 
2) předběžné údaje  
 

Ze srovnání s údaji pro Pardubický okres za rok 1997 je zřejmý pozitivní vývoj kvality ovzduší 
s výjimkou tuhých znečišťujících látek. 

Tab. C.II.1-3: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Pardubice v roce 1997 (zdroj REZZO 1) 
Ukazatel Tuhé znečišťující látky Oxid siřičitý Oxidy dusíku Oxid uhelnatý Organické látky
množství (t/r) 2 122,6 76 744,3 9 508,1 1 067,6 694,4 

 

V roce 2003 provádělo monitoring ovzduší v Pardubickém kraji 10 měřicích stanic, z toho 3 
stanice provozoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 2 stanice Hygienická služba a Státní 
zdravotní ústav, 2 stanice provozovala Ekotoxa Opava s.r.o., 2 stanice České energetické závody a.s. 
a 1 stanici provozoval Městský úřad Pardubice. Další významné měření prováděl mobilní měřící vůz 
HORIBA Zdravotní ústav Pardubice podle plánu výjezdu ve městě Pardubice, okolí města a na 
požádání také na jiných místech v Pardubickém kraji. 

Následující tabulka uvádí přehled nejbližších stanic ČHMÚ monitorujících zejména městské a 
příměstské lokality. 

Tab. C.II.1-4: Přehled automatizovaných stanic imisního monitoringu v širším okolí 
ID Název stanice SO2 NO2 NOx PM10 CO O3 BZN TLN 
EPAOA Pardubice - Rosice A A A     A X X 
EPAUA Pardubice Dukla A A A A A A X X 
HHKOK Hradec Králové - observatoř           A     
HHKBA Hradec Králové - Brněnská A A A A A A X X 
 

Pro informaci jsou v následující tabulce uvedeny výsledky imisního monitoringu Zdravotního 
ústavu se sídlem v Pardubicích pomocí mobilní monitorovací jednotky v nejbližším místě zájmové 
lokality. 
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Tab. C.II.1-5: Roční průměrné hodinové koncentrace v µg.m-3 za rok 2004 v lokalitě Polabiny II 
Oxid siřičitý Oxid dusičitý Oxidy dusíku Prach PM10 Oxid uhelnatý Ozon Počet 

naměřených 
hodnot 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

roční 
průměr 

max. 
1 h 

96 6,8 26,7 12,9 35,7 22,6 120,6 17 201 363 119 54,0 109,

Z naměřených údajů lze usuzovat, že ve sledovaném období v prostoru zájmové lokality 
nedošlo v žádném z ukazatelů k překročení limitu ochrany ekosystému (limit roční průměrné hodnoty 
hodinové koncentrace je 30 µg.m-3 pro oxidy dusíku) ani k překročení limitu ochrany zdraví (40 µg.m-3 
pro oxidy dusíku i pro PM10). 

Na základě výsledků měření sledovaných škodlivin lze konstatovat, že během roku 2004 došlo 
k pozvolnému snížení v případě SO2 a ke zvýšení v případě tuhých znečišťujících látek (TZL) 
velikostní frakce PM10. U další sledované škodliviny NOx se na většině sledovaných měřicích stanic 
projevila stagnace naměřených průměrných hodnot. U maximálních hodnot došlo k mírnému zvýšení, 
jako důsledek narůstající intenzity osobní a nákladní automobilové dopravy. Vzestupná tendence NOx 
je doprovázena zvyšujícími se koncentracemi uhlovodíků a přízemního ozonu v letních měsících. 
Tento stav se projevuje ve většině měst na území Pardubického kraje. Ke zvýšení koncentraci ozonu 
dochází i v horských oblastech.  

Pardubický kraj není oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. K překročení denního imisního 
limitu PM10 došlo na měřících stanicích Pardubice Dukla a Svitavy. K překročení denního imisního 
limitu a meze tolerance PM10 došlo na měřící stanici Ústí nad Orlicí-Podměstí. K překročení 
docházelo v zimním období z důvodů emisí z lokálních topenišť a sekundární prašnosti.  

 

C.II.2. VODA 
 

Povrchové vody 

Pardubický kraj je v porovnání s ostatními oblastmi vodohospodářsky mimořádně významnou 
oblastí s přebytky vodních zdrojů nadregionálního významu. Na území kraje převažují odběry 
povrchové vody a jejich úprava, významné jsou také odběry vod podzemních. Vodou z veřejných 
vodovodů je zásobováno přes 80 % obyvatel. 

Vlastní lokalitu a její okolí tvoří rovinnatý terén s nadmořskou výškou zhruba 222 - 224 m, bez 
hloubkových erozních účinků povrchových a srážkových vod. 

Číslo hydrologického pořadí:  1-03-01-019   
Hydrologické pořadí dle VÚV:  103 010 192 

Určujícím vodním tokem v širším okolí je Labe, které protéká ve vzdálenosti 1 – 2 km 
východně od zájmové lokality. Nejbližší sledovaný profil na Labi směrem po toku je v Němčicích (řkm 
253,3), směrem proti toku v Opatovicích (řkm 262,5). 

Ze západu je lokalita obtékána Opatovickým kanálem, z něhož je samostatným přívodem 
zajištěna dodávka chladící vody z Labe do provozu EOP. Na severním a SV okraji areálu je situován 
bezejmenný povrchový tok (otevřený kanál), ústící směrem k jihovýchodu po více než 1 km do Labe. 
Od Opatovic je Labe omezeně splavné. 

Opatovický kanál spojuje Labe mezi Opatovicemi a Semínem, protéká obcemi Opatovice nad 
Labem, Čeperka, Podůlšany, Staré Ždánice, Neratov, Přelovice a Břehy. Byl vybudován v letech 1498 
až 1514 k pohonu mlýnů, hamrů a valch v rámci pardubicko-bohdanečské soustavy rybníků. Sítí 
kanálů bylo napájeno asi 230 rybníků o celké výměře zhruba 50 km2. Délka kanálu je 31,8 km, 
výškový rozdíl hladin mezi odbočením z Labe a ústím je 23 m. Šířka kanálu se od počátku až po 
vyústění zmenšuje od 8 m do 5 m a průměrná hloubka je 1,5 m. Kanál  svému původnímu účelu slouží 
dodnes, v bývalých mlýnech je 5 vodních elektráren. Počáteční trasa kanálu slouží k přivádění vody 
pro Opatovickou elektrárnu.  

Rozdělení odtoků v dané oblasti během roku vychází z klimatických podmínek. Nejvodnějšími 
měsíci jsou březen a duben, tedy období jarního tání sněhové pokrývky ve zdrojových podhorských a 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

32 

horských oblastech. V chladném období roku (nejčastěji únor, březen) se mohou vytvářet povodňové 
vlny smíšeného sněho-dešťového typu, zatímco v letních měsících bývají povodně z přívalových 
srážek. Nejnižší průtoky se obvykle vyskytují září a říjnu. 

Průměrný specifický odtok v daném území se odhaduje hodnotou 5 l.s-1.km-2.  

ČHMÚ provozuje nejbližší hlásný profil na Labi v Němčicích asi 5 km jižně od zájmového 
prostoru. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje tohoto profilu ve vztahu k průtokům. 

Tab. C.II.2-1: Údaje pro hlásný profil na Labi, stanice Němčice (zdroj: Povodí Labe s. p.) 
Staničení:  253,3 [km] Číslo hydrologického pořadí:  1-03-01-019 
Plocha povodí:  4301,4 [km2] Zeměpisné souřadnice:  154834 vd   500543 sš 
Nula vodočtu 223 [m.n.m.] B Procento plochy povodí toku:  8,4 
Průměrný roční stav:  128 [cm]  
Průměrný roční průtok:  46,2 [m3s-1]  
Dlouhodobý průměrný minimální průtok (1931-2000): 11,8 [m3s-1] 
Dlouhodobý průměrný maximální průtok (1931-2000): 308 [m3s-1] 
Stupně povodňové aktivity:  [cm] [m3.s-1] 
 bdělost  350 237 
 pohotovost  400 290 
 ohrožení  450 350 
N-leté průtoky:  Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 
[m3s-1] 227 415 504 725 826 

 

Jakost vody Labe v zájmové lokalitě dle ČSN 75 7221 v ukazatelích základní klasifikace je ve 
III. třídě jakosti. Charakteristické hodnoty na základě statistického zpracování výsledků rozborů 
provedených v letech 2003 – 2004 Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové jsou v následujícím 
tabelárním přehledu. 

Tab. C.II.2-2: Statistické zpracování výsledků rozborů vody v Labi (zdroj: Povodí Labe s. p.) 
Název profilu Opatovice 
Období 1. 1. 2003 – 31. 12. 2004 
Říční km 262,493 
ČHP 1-03-01-014 
Ukazatel Jednotka C prům. C min. C max. C 90% 
BSK5 mg/l 2,421 1,2 4,8 3,81 
CHSK Mn mg/l 3,583 2,4 5,2 4,55 
CHSK Cr mg/l 14,713 7,9 22 19 
TOC mg/l 7,029 3,2 11,4 9,94 
DOC mg/l 5,608 2,2 8,4 8,08 
Cl mg/l 17,042 7,6 27,8 20,47 
SO4 mg/l 43,8 28,5 57,5 43,52 
rozp. l. mg/l 239,083 156 294 281,8 
RL žíh. mg/l 179,5 106 248 208,8 
nerozp. l. mg/l 11,625 <2,0 38 21,4 
N – NH4 mg/l 0,156 0,02 0,67 0,401 
N-NO3 mg/l 3,013 2,1 4,6 4 
N-NO2 mg/l 0,04 0,021 0,059 0,055 
N celk. mg/l 3,467 2,2 5,2 4,8 
P-PO4 mg/l 0,16 0,05 0,25 0,227 
P celk. F mg/l 0,172 0,08 0,25 0,23 
P celk. mg/l 0,179 0,09 0,27 0,247 
pH - 7,883 7,6 8,23 8,079 
Fe mg/l 0,271 0,11 0,82 0,374 
Mn mg/l 0,067 0,03 0,26 0,084 
Ca mg/l 59,013 33,1 76,2 74,14 
Mg mg/l 6,763 4,3 8,2 7,87 
Na mg/l 14,379 8,5 18,5 17,92 
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K mg/l 3,933 2,3 5,6 4,91 
KNK-4,5 mmol/l 2,14 1,35 2,64 2,565 
Ca+Mg mmol/l 1,75 1 2,22 2,166 
SiO2 mg/l 7,388 4,3 10,5 9,61 
HCO3 mg/l 130,404 82,4 161 156,1 
CO3 mg/l 0 0 0 0 
AOX mikrog/l 17,754 6,3 31 24 
vodivost 25 mS/m 37,788 23,2 68,5 42,64 
 
 
 

Kvalita vody v místě odběru pro EOP je sledována v následujících ukazatelích: 

 
Tab. C.II.2-3: Rozbory vody přitékající do EOP za roky 2001-2003: 
Ukazatel Jednotka min. max. průměr 
CHSK (Cr) mg/l 2,9 36,0 7,18 
BSK5 mg/l 0,6 10,0 2,73 
pH st. 6,7 7,89 7,60 
P (celkový) mg/l 0,053 0,30 0,138 
NH4

+ mg/l 0,04 0,86 0,36 
NO3

- mg/l 2,5 28,4 13,82 
Vodivost S/cm 259 460 350 
Teplota °C 5 24 14 
Chlor  Cl- mg/l 14,7 18,4 16,0 
Fe (celkové) mg/l 0,14 0,23 0,187 
NL (105) mg/l 8,8 31,2 21,76 
RL (105) mg/l 182 266 218 
RAS (600) mg/l 110 132 120,0 
KNK 4,5 (p) mmol/l 0 0 0 
KNK 8,3 (m) mmol/l 1,75 2,1 1,9 
Tc (celková) mmol/l 1,3 1,7 1,6 
Tc (karbonát) mmol/l 1,75 2,1 1,9 
Vápník Ca2+ mmol/l 1,0 1,25 1,2 
Hořčík Mg2+ mmol/l 0,30 0,65 0,40 
SO4

2- mg/l 30,04 39,1 36,4 
Zákal ZF 4,6 17 11,0 
SiO2 mg/l 6,4 9,5 7,85 
Solnost mmol/l 2,85 3,4 3,25 
 

Podzemní vody 

Hydrogeologické poměry širšího území jsou určeny geologickou stavbou území, 
petrografickým charakterem hornin a geomorfologickými poměry oblasti. Hlavní horizont podzemní 
vody tvoří podzemní voda vázaná na průlinové kolektory písků a štěrkopísků bez ohledu na jejich 
genezi. Podzemní voda v těchto převážně kvartérních uloženinách tvoří souvislý horizont, pohybuje se 
ve směru sklonu jejich podloží, tj. po povrchu křídových slínovců a jílovců a vcezuje se v podobě 
plošných vývěrů do místních vodotečí. Propustnost tohoto horizontu je značná, koeficient filtrace se 
uvádí v hodnotách k = n.10-4 až n.10-5 m/s. Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje nejčastěji 
v hloubkách 3 – 6 m pod terénem, její kolísání obvykle nepřesahuje 0,5 m. Mocnost zvodnělé vrstvy 
se pohybuje nejčastěji v rozmezí 8 – 10 m. 

Označení hydrogeologického rajónu:  112  
Název hydrogeologického rajónu:  KVARTERNÍ SEDIMENTY LABE PO PARDUBICE 
 
Základní odtok nebyl pro tento rajón stanoven. V roce 2003 bylo z tohoto rajónu odebráno 

celkem 4 729 300 m3, z toho více než 95% pro vodárenské využití (VaK Pardubice-Hrobice, vodní 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

34 

zdroj Čeperka). Směr proudění podzemní vody od SZ je určen morfologií báze tohoto kolektoru a 
odběrem z vodárensky využívaných vrtů JV od EOP. 

V minulém století došlo v  regionu jak k významným lokálním kontaminacím podzemních vod 
(průmyslové a zemědělské podniky, osídlení), tak i k plošnému znečištění dusíkatými látkami ze 
zemědělství a z imisí. Přestože již několik let dochází k odstraňování ekologických zátěží sanací 
skládek a snižování dávek hnojiv, lze celkově na základě vývojových trendů jakosti vod předpokládat, 
že akumulace znečištění v půdě a horninovém prostředí a jejich postupné uvolňování bude ještě řadu 
let udržovat stávající znečištění podzemních vod. 

Geochemické vlastnosti podzemní vody odpovídají příslušné litologii hornin, ale vykazují 
v širší oblasti často i známky silně kontaminovaných vod. Podzemní vody v kolektoru terasových 
štěrkopísků bývají měkké až středně mineralizované, typu kalcium-bikarbonát-sulfatického, neutrální 
až alkalické, s mírně zvýšeným obsahem K, Mn a Ca. Z hlediska agresivity na stavební konstrukce 
vykazují obvykle uhličitou agresivitu, případně i slabou agresivitu síranovou. Kvartérní sedimenty Labe 
mají podzemní vody typu Ca-HCO3-HSO4, silněji mineralizované (600-900 mg/l), se zvýšeným 
obsahem Mn, Fe, NO3.  

Některé podzemní vody křídových sedimentů (fosilní mořské vody) jsou značně 
mineralizované. V okolí Pardubic (Lukovna, Lázně Bohdaneč) jsou výskyty silně mineralizovaných vod 
natrium-bikarbonátového typu (Na-Ca-HCO3-Cl, 2-8 g/l) využívány k lázeňským účelům. 

Kvalita podzemních vod přímo v zájmové oblasti byla sledována od roku 1956. Podrobné 
zhodnocení je obsaženo ve Studii hydrogeologických poměrů vypracované v roce 2002 společností 
Vodní díla TBD a. s., která obsahuje také aktuální chemické rozbory podzemních vod v areálu EOP a 
blízkém okolí. Při těchto rozborech byly zjištěny příznaky lokálního znečištění, současně významné 
rozdíly chemizmu podzemních vod dokumentují malé rychlosti proudění a značnou dobu retence 
v zájmovém území. Vzorek reprezentující podzemní vody vstupující do areálu vykazuje zvýšený 
obsah dusičnanů a CO2 pravděpodobně z okolní zemědělské výroby. 

Nejbližší evidované prameny (uvedené jako „ostatní evidované“ - IČ 103010192005 Dříteč a 
IČ 103010192004 Bukovina nad Labem) jsou ve vzdálenosti zhruba 2 a 2,5 km. Oba jsou od lokality 
odděleny tokem Labe. 

 

C.II.3. PŮDA, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

V poslední době dochází v oblasti (podobně jako v okolí jiných velkých aglomerací) k mírnému 
úbytku zemědělské půdy, převážně v okolí center osídlení. Důvodem úbytků zemědělské půdy je 
výstavba, ale také zalesňování pozemků nevhodných pro intenzívní zemědělské využití. Úbytek 
zemědělské půdy v rámci kraje představuje v posledních letech výměry nižší než 200 ha ročně.  

Zemědělská půda není plošně kontaminována rizikovými látkami (Cd, Cr, Hg, Pb, 
polychlorované bifenyly – PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky - PAU). Hodnoty těchto škodlivin 
jsou nižší než stanovené limitní obsahy. K podstatnému celoplošnému poškození půdy vodní a 
větrnou erozí v posledních letech v Pardubickém kraji nedochází. 

Oblast patří z hlediska geomorfologického členění do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Česká tabule. Zájmové území leží v celku Východolabská tabule, v geomorfologickém útvaru 
označeném Pardubická kotlina. Tato kotlina byla vytvořena erozivě-akumulační činností říčních toků, 
v daném prostoru především Labe. Řeka v zájmové oblasti vyhloubila v několika cyklech posledního 
würmského glaciálního období rozsáhlé, široce rozevřené údolí, s významnou akumulací štěrkopísků, 
jejichž ložiska jsou předmětem těžby v širším okolí. 

Z hlediska regionálně geologického se území nachází v křídové synklinále severovýchodních 
Čech a je součástí jejího jihozápadního křídla. 

Z hlediska geologické stavby území budují hlubší geologické podloží sedimentární horniny 
českého křídového útvaru (pánve), ve vývoji tzv. labské jílovcové facie. Křídové vrstvy jsou v oblasti 
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové zastoupeny mohutným souvrstvím svrchně křídového komplexu 
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(turon – coniak, teplické a březenské souvrství) o celkové mocnosti několika stovek metrů. Nejmladší 
vrstvy relativně měkkých jílovců a slínovců (vápnitých jílovců) svrchního turonu až coniaku vystupují 
na povrch území v širším okolí zejména na levém břehu Labe. V areálu elektrárny a nejbližším okolí 
jsou zastiženy v podloží říčních štěrkových naplavenin v hloubce 11–14 m pod terénem.  

V čerstvém stavu jsou tyto horniny modrošedé až tmavě šedé barvy s deskovitou odlučností, 
navětralé mají charkter hustě rozpukaných hornin. V připovrchové zóně (zhruba 3 m mocné) bývají 
většinou zcela zvětralé a rozložené na jíly až jílovité hlíny s obsahem úlomků původní horniny. Dosah 
navětrání přesahuje často 10 m. 

Obr. C.II.3/1: Geologická mapa zájmového prostoru (mapový podklad z doby před výstavbou EOP) 

 

Areál zamýšleného záměru leží v prostoru mladé údolní terasy Labe. Povrch terénu je plochý, 
rovinný, v detailu lze pozorovat jen metrové terénní rozdíly. Lze rozlišit tzv. spodní, pravidelně 
zaplavovaný terasový stupeň, a svrchní stupeň údolní terasy, zaplavovaný pouze víceletými 
povodněmi. Výškový rozdíl v úrovni terénu spodního a svrchního stupně údolní terasy činí jen několik 
málo metrů. Podle zaměření výšek terénu v místě se úroveň údolní labské terasy pohybuje v intervalu 
kót cca 222,0–224,5 m. Lze tedy předpokládat, že výšky terénu, které se pohybují v okolí úrovně 224 
m odpovídají svrchnímu stupni údolní terasy a terén v úrovních kolem 222,5 m odpovídá spodnímu 
nivnímu stupni. 
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Kvartérní sedimenty, na nichž budou stavební objekty založeny, tvoří svrchní poloha 
jemnozrnných zemin, někdy i s organickými příměsemi, s nízkou propustností (kf = n.10-6 až n.10-7 

m/s). Tyto povodňové hlíny jsou podle archivní dokumentace vrtů v areálu mocné nejčasteji 0,3 m a 
jsou tvořeny písčitými hlínami, místy s převahou hnilokalů. Výplň starých a opuštěných ramen řeky 
tvoří organické sedimenty typu slatin. Písčité a štěrkovité zeminy v podloží jemnozrných zemin jsou 
propustné až velmi propustné (kf = n.10-3 až n.10-5 m/s). Velikost štěrkových zrn dosahuje nejčastěji 
hodnot 3 – 6 cm, bazální polohy obsahují i zrna přes 10 cm.  

Strukturně-tektonická stavba zájmové oblasti je přiměřeně prozkoumána a z průběhu izolinií 
výšky turonské báze je zřejmé, že zájmová lokalita a její blízké okolí leží v prostoru, do něhož 
nezasahují ověřené významné zlomové struktury. 

Podle výsledků regionálního výzkumu radonového rizika v České republice (Matolín, M. in 
Barnet, I. et al., 1991, MS) leží lokalita v oblasti s nízkým rizikem z geologického podloží, tzn. 
v nejméně rizikové oblasti v rámci ČR. 

Z hlediska ložiskové geologie je pro zájmovou oblast typický výskyt štěrkopísků především pro 
stavební účely. V širším zájmovém území se nacházejí ložiska štěrkopísků v chráněném ložiskovém 
území (CHLÚ) Malá Čeperka a severně od Opatovic nad Labem. Lokálně jsou těženy také váté 
(stejnozrnné) písky. V širším zájmovém území jsou rovněž příležitostně těženy pro účely lázeňství 
mineralizované slatiny (SV od Libišan). 

 

C.II.4. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY, KRAJINA 

K výraznějším problémům ochrany přírody a krajiny v Pardubickém kraji patří zejména:  

• řešení narušeného vodního režimu krajiny;  

• zajištění ekologické stability krajiny v oblastech s intenzivní zemědělskou a 
průmyslovou výrobou;  

• výstavba liniových staveb (komunikace, plavební kanál);  

• šíření nepůvodních druhů živočichů a rostlin (průběžná likvidace bolševníku 
velkolepého a křídlateky). 

V rámci programu NATURA 2000 proběhlo v Pardubickém kraji mapování výskytu živočišných 
a rostlinných druhů a mapování biotopů. Na základě směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně 
žijících ptáků byly vymezeny tři ptačí oblasti SPA (Special Protected Areas) – Bohdanečský rybník, 
Komárov a Kralický Sněžník. Bylo vymezeno 7 evropsky významných lokalit (pSCI) pro typy 
přírodních stanovišť (Rychnovský vrch, Černý Nadýmač, Lanškrounské rybníky, Kralický Sněžník, 
Anenské údolí, Lichnice–Kaňkovy hory a Orlice), 32 pSCI pro druhy živočichů a 6 s předmětem 
ochrany rostlinných druhů. 

Zájmová oblast se svou polohou mezi dvěmi výraznými aglomeracemi řadí mezi oblasti 
s nejméně zachovalým přírodním prostředím. Výjimky tvoří menší plochy zachované podél toku Labe 
nebo na jeho březích, které podléhají maloplošné ochraně území. V širším okolí jsou zachovány 
zbytky původních biotopů především na plochách se speciální ochranou přírody a na plochách 
vyčleněných pro účely územního systému ekologické stability (viz kap. C.I). Tyto významné plochy 
jsou izolovány v zemědělsky intenzivně obhospodařovaném území.  

Vlastní pozemek pro realizaci záměru je zčásti bez vegetačního pokryvu (komunikace, 
železniční svršek, manipulační plochy) místy zatravněný, zčásti zemědělsky obhospodařovaný. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v prostoru záměru se v současné době nevyskytují žádné přírodě blízké 
biotopy, na něž by byly vázány rostlinné či živočišné druhy, nebyl zde prováděn zoologický ani 
botanický či mykologický průzkum. Na zájmové ploše nelze očekávat výskyt zvláště chráněných druhů 
živočichů nebo cévnatých rostlin dle přílohy III., resp. II. Vyhlášky MŽP č. 395/92 Sb. 
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Zhruba polovina plochy zamýšlené papírny leží na průmyslově využívané ploše ve vlastnictví 
EOP, která je vybavena účelovými komunikace a železniční vlečkou. Zbývající část je zemědělsky 
využívaná plocha vyčleněná v územním plánu pro průmyslovou zónu. 

Z hlediska biogeografického členění náleží území do bioregionu 1.8 – Pardubický, 
zastoupeného v zájmovém území biochorou 1.3.1 - širokých říčních niv (periodicky zaplavovaná, 
vymezená zhruba hranicí inundačního území Labe, které bylo vzhledem k původnímu stavu omezeno 
výstavbou EOP a silnicí E 37) a biochorou 1.3.2 - teplých rovin akumulačního rázu nižších teras, 
navazující ze západu na nivu Labe, se segmenty ovlivňovanými periodickou stagnací povrchové vody. 

Lokalita leží mezi městskými aglomeracemi Pardubice a Hradec Králové v rovinatém údolí 
Labe. Široká rovina České tabule je přerušena nedalekým sopečným vrcholem Kunětické hory. Tato 
znělcová kupa třetihorního stáří se středověkým hradem se zvedá přes 80 m nad okolní rovinu a tvoří 
charakteristickou dominantu oblasti. Směrem k východu je krajina zalesněna, západně leží oblast 
bývalých i zachovalých rybníků u Bohdanče. Celá krajina je plná vodních toků, slepých ramen, mokřin 
a rybníků. V okolí Pardubic jsou umístěny velké chemické závody, v místě samém je areál tepelné 
elektrárny. Okolní krajina je protkaná hustou sítí komunikací včetně železniční trati, plánuje se 
výstavba dalších rychlostních komunikací a obchvatů. Je zde koncentrována řada liniových staveb, 
procházejících většinou územím paralelně ve směru S - J (silnice první třídy E 37, železnice Hradec 
Králové-Pardubice, trasa horkovodu z EOP do obou měst, trasy vysokého napětí atd.). 

Širší zájmové území je velmi silně antropogenně pozměněnou krajinou. Vedle největšího 
místního průmyslového závodu (elektrárny Opatovice), se v širším území nachází několik dalších 
objektů průmyslu, skladového hospodářství a také těžba štěrkopísku. 

V areálu ani nejbližším okolí neleží území ani prvky chráněné podle zvláštních předpisů. 

Z hlediska zdrojů dřeva vhodného pro výrobu dřevoviny je projekt situován v oblasti 
s dostupným množstvím této suroviny. Způsob výroby umožňuje využít také dřevo z lesních probírek. 
V současné době je ročně těženo zhruba 13 – 14 mil. m3 dřeva, kolem 35% této hodnoty tvoří 
vlákninové dřevo. Uvedená roční těžba dřeva představuje asi 65% ročního přírůstku dřevní hmoty 
v České republice. Zdroj dřeva pro papírnu lze získat z oblasti vzdálené do 200 km od místa výstavby. 

 

C.II.5. OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK, KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

Přírůstek celkového počtu obyvatel byl na území stávajícího Pardubického kraje zaznamenán 
naposledy mezi roky 1993 a 1994. Od roku 1994 klesal počet obyvatel kraje v průměru o 512 osob 
ročně. Pokles se projevil postupně ve všech okresech kraje. K postupnému poklesu počtu obyvatel ve 
druhé polovině 90. let přispěl zejména úbytek obyvatel přirozenou měnou, který se v kraji projevuje 
trvale od roku 1994 stejně jako ve většině krajů České republiky. V důsledku nízké porodnosti klesl od 
tohoto roku roční počet živě narozených dětí pod roční počet zemřelých. Po překonání historického 
minima v počtu živě narozených v roce 2001 (4 466 dětí) se sice porodnost v kraji mírně zvýšila, 
přesto nadále zůstává na nízké úrovni. Úbytek obyvatel přirozenou měnou byl navíc v posledním 
období podpořen mírně rostoucím počtem zemřelých. Ve srovnání s vývojem v celé republice byl od 
roku 2000 v Pardubickém kraji úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na 1 000 obyvatel méně 
intenzivní. Na vývoj celkového počtu obyvatel má vliv nejen přirozený pohyb, ale i migrace (počet 
vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých). 

Podle výsledků projekce obyvatelstva do roku 2050 bude spíše než pokles počtu obyvatel 
hlavním problémem výrazné stárnutí populace. 

Blízká obec Čeperka představuje nestřediskové sídlo osídlení, má 927 obyvatel, z toho 514 
ekonomicky aktivních. V obci je základní škola, předškolní zařízení a vodovod. Územní plán obce byl 
zpracován v roce 97 (Atelier Drupos v.o.s.), schválen byl 30. 10. 1998. Změna č. 2 ÚPSÚ (2002) A - 
PROJEKT Pardubice byla schválena 2. 12. 2002. 
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Obec Opatovice nad Labem, v jejímž katastru je záměr zamýšlen, je střediskové sídlo osídlení 
(do administrativních hranic náleží ještě obec Pohřebačka). Obec má 2 180 obyvatel, z toho 1 137 
ekonomicky aktivních. V obci je základní škola, dvě předškolní zařízení, pošta a dvě zařízení 
ambulantní zdravotní péče. V obci je vybudována kanalizace a vodovod. Obec je plynofikována. 
Uzemní plán zpracován v roce 95, (Atelier Drupos v.o.s.), schválen byl 25. 4. 1995. Změny a doplňky 
ÚPSÚ č. 1 (1997), č. 2 (2000), č. 3 (2002) A – PROJEKT Pardubice, Změna č. IV (2005). 

Hrobice je obec 2,5 km jižně od plánovaného záměru, je nestřediskovým sídlem, má 187 
obyvatel, z toho 96 ekonomicky aktivních. V obci je vodovod, chybí soustavná kanalizace. Obec je 
plynofikována. Není škola ani předškolní zařízení. Územní plán zpracován v roce 97 (Atelier Drupos 
v.o.s.), schválen 2. 4. 2001. 

Všechny uvedené obce jsou součástí mikroregionu Sdružení obcí pod Kunětickou horou. 
Mikroregion je složen ze 16 obcí a měl k 1. 1. 2002 celkem 8 368 obyvatel, což představuje 5,2 % 
okresu Pardubice. 

Hmotný majetek v zájmovém prostoru představují inženýrské sítě, dopravní přístupy a některé 
provozní objekty EOP. Všechny tyto objekty jsou v návrhu záměru respektovány. 

Kulturní památky v daném prostoru nejsou, v blízkém i širším okolí nebudou záměrem dotčeny 
přímo ani nepřímo. 

Na obrázku C.II.5/1 je zachycena oblast a blízké okolí s vyznačením Územní prognózy 
jádrového území Hradecko-Pardubické aglomerace s umístěním plánovaných záměrů v oblasti. 

 
Obr. C.II.5/1 Umístění záměru v rámci územní prognózy Hradecko-Pardubické aglomerace 
 

 

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

V poválečném období až zhruba do roku 1990 nebyly při antropogenních zásazích 
odpovídajícím způsobem respektovány principy udržitelného rozvoje, což přímo ovlivnilo kvalitu 
životního prostředí a stav obnovitelných i neobnovitelných přírodních zdrojů v dotčeném území. 
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Extenzívním rozvojem průmyslu a zemědělství došlo k výrazné redukci biodiverzity a ekologické 
stability území, k prakticky neomezované těžbě nerostných surovin a místy ke kontaminaci nebo 
dlouhodobě neudržitelnému čerpání vodních zdrojů.  

Při hodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území vycházel zpracovatel 
dokumentace z údajů MŽP – Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 
2003, Ing. J. Tesařová et al. (2004). 

Vzhledem ke koncentrovanému průmyslu, osídlení a dopravním uzlům patří širší zájmové 
území k územím s intenzivně poškozeným životním prostředím v rámci České republiky. Podle 
výsledků posledního sčítání dopravy v roce 2000 (Ředitelství silnic a dálnic ČR) patří úsek silnice 
první třídy (I/37) probíhající v blízkosti lokality vyčleněné pro záměr k nejvíce zatíženým dopravním 
tahům (9 663 až 16 855 vozidel za den). 

Půda je vystavena řadě negativních vlivů. V rámci kraje se vyskytují lokálně silně okyselené 
půdy vlivem atmosférické depozice, těžší hospodářsky obdělávané půdy jsou v podorničí vrstvě 
nadmíru zhutněny.  

Lesy v regionu jsou výrazně poškozeny, a to nejen vlivem imisní zátěže z období 70. a 80. let, 
ale také vlivem nevhodné věkové a druhové sklady lesních ekosystémů a způsobu hospodaření v 
nich. Následující tabulka podává přehled o stavu lesů v Pardubickém kraji. 

 

Tab. C.III -1: Přehled vývoje poškození lesních porostů (komplexní poškození dle družicových snímků) 
Plochy porostů v jednotlivých stupních poškození a mortality (%) 2003 

0 6,1  
0/I. 29,1  
I. 36,5  
II. 17,1  
III.a 6,7  

 
Jehličnaté porosty 

III.b - IV 4,5  
0 0,0  
0/I. 20,0  
I. 37,0  
II. 26,7  

 
Listnaté porosty 

III.a - IV 16,3  
Vysvětlivky: 0 – Zdravé porosty 
Stupně poškození: 0/I. – První známky poškození, I. – Mírné, II. – Střední, III.a – Silné, 
III.b – Velmi silné, IV. – Odumírající porosty  

Zdroj: MZe, STOKLASA Tech 

Pro zlepšení stavu životního prostředí jsou v Pardubickém kraji podnikány aktivní kroky. 
V programu Revitalizace říčních systémů bylo v roce 2003 uskutečněno 9 akcí, na které bylo 
rozděleno celkem 10 651 000 Kč. Jednalo se vesměs o stavby retenčních nádrží či opravy a stavby 
rybníků. Z programu Péče o krajinu bylo v působnosti Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK ČR), střediska Pardubice uskutečněno celkem 32 akcí v celkové ceně 1 495 112 Kč. Většinu 
akcí tvořilo šetrné kosení luk jako opatření k zachování biologicky cenných biotopů, výsadba 
biokoridorů a následná péče o ně.  

Posuzování vlivů záměrů plánovaných v dané oblasti v blízké budoucnosti ukazuje, že její 
další zatěžování je značně problematické a závislé na konkrétních podmínkách. V případě 
předloženého záměru lze pozitivně vnímat částečné využití stávajícího průmyslového areálu a 
umístění aktivity v souladu s územním plánem.  

Z hlediska kvality ovzduší lze očekávat pozitivní vliv po realizaci návrhu nařízení vlády o 
Národním programu snížení emisí ze stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. 
Elektrárně Opatovice byly stanoveny individuální emisní stropy pro SO2: 5 000 t/r (k roku 2008) a pro 
NOX: 1 842 t/r (k roku 2016). 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D I. 1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Vlivy na veřejné zdraví 

Na základě údajů hlukové a rozptylové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik a 
vlivu na veřejné zdraví formou samostatné studie, která prokázala, že zamýšlený záměr neovlivní 
významným způsobem veřejné zdraví v okolních obcích. 

Odhad socio-ekonomických vlivů 

Metodologie 

Ocenění socio-ekonomických dopadů je získáno z odvozených zdrojů, průzkumů a odborných 
odhadů. Hlavní odvozené zdroje jsou studie “Regional Impacts of Construction of Stora Enso Fine 
Paper Mill in Oulu” [Regionální dopady výstavby papírny Stora Enso v Oulu] (Jauhola, 2000) a 
“Regional Impacts of PK7 Production Investment” [Regionální dopady investice PK7 Production] 
(Harmaala, 1999). V menším rozsahu byly použity také další studie.  

Obě studie těží z tzv. vstupně-výstupního modelu, který je celosvětově uznáván. Původně 
byla tato metodika použita pro upřesnění vztahů mezi výrobním a spotřebním segmentem 
z ekonomického hlediska. V současné době je tato metodika dále vyvinuta pro analýzu funkcí velkých 
integrovaných společností a proto je použita také v tomto případě. Tam, kde to bylo vhodné, byly 
použity odborné odhady expertů projekčního týmu skupiny Jaakko Pöyry Group. 

Sociální dopady jsou obvykle klasifikovány následovně: 

· struktura populace 
· služby 
· bydlení 
· zaměstnání 
· průmyslové a komerční aktivity 
· sport 
· rekreace 
· zdraví 
· bezpečnost 
· svoboda volby a rovnost 
· členství ve společnosti, identita, sociální problémy a možnost jednat. 

Předložený socio-ekonomický přehled se zaměřuje hlavně na dopady na zaměstnanost, ale 
neomezuje se pouze na ni.  

Dopad na zaměstnanost 

Během výstavby bude mít záměr značný přímý i nepřímý dopad na tvorbu pracovních míst. 
Očekává se přímá potřeba zhruba 500 – 1 000 nových pracovních míst po celou dobu výstavby, která 
bude trvat 16 měsíců. Další odvětví, která se budou nepřímo podílet na zaměstnanosti, jsou služby a 
stavebnictví. Tento zvýšený požadavek se vztahuje k zaměstnanosti spojené s provozem zamýšlené 
papírny, s pracovníky, kteří budou denně dojíždět nebo se přistěhují k místu provozu. Je zřejmé, že 
zaměstnanost vyvolaná výstavbou bude pouze dočasná a pouze zaměstnanost ve vlastním provozu 
bude trvalá. 
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Během provozu bude záměr rovněž přímým a nepřímým způsobem ovlivňovat zaměstnanost. 
Přímo v papírně najde uplatnění zhruba 250 osob, nepřímý vliv lze rozdělit na na zaměstnanost 
v důsledku výroby a zaměstnanost jako následek soukromé spotřeby. Na základě podkladů a odhadů 
se očekává, že nový provoz nepřímo zaměstná kolem 1 100 osob. Tento výsledek zdůrazňuje 
skutečnost, že výroba papíru je velmi kapitálově intenzívní odvětví, zatímco odvětví předcházející 
výrobě jsou spíše intenzívní z hlediska práce. Proto je přímý dopad na zaměstnanost v papírenském 
průmyslu nízký, zatímco nepřímé vlivy mohou být významné. Nové pracovní příležitosti jako nepřímý 
efekt jsou zejména soustředěny na výrobu papírenských strojů, kovozpracující průmysl, stavebnictví a 
chemický průmysl spolu s komerčními aktivitami, hotely a restauracemi. Komerční aktivity obvykle 
zahrnují technické služby, inženýring a reklamu. Nepřímý vliv na zaměstnanost lze rozdělit také podle 
geografické polohy: Opatovice nad Labem, kraj a celá Česká republika. Výše uvedené údaje zahrnují 
odhady pro celou ČR. 

Vlivy na zaměstnanost mohou být zhruba rozděleny do následujících odvětví a služeb podle 
následující tabulky. 

Tab. D.I.1-1: Přehled vlivů záměru na zaměstnanost 
 odvětví počet zaměstnaných osob

1 Přímá zaměstnanost v provozu 250
2 Dodávka služeb 230
3 Chemický průmysl 105
4 Lesnictví 260
5 Silniční doprava 105
6 Velkoobchod a maloobchod 60
7 Jiná výroba dřevěného zboží a stavebních materiálů 10
8 Výroba buničiny (mimo vlastní provoz) 30
9 Výroba papíru a lepenky (mimo vlastní provoz) 25

10 Výroba plastů 25
11 Ostatní odvětví 250

 Celkem 1 350

 

Například ve Finsku (odkud investor pochází) představuje efekt nepřímé zaměstnanosti 
v lesnictví téměř 200 000 osob včetně odvětví jako doprava a výroba papírenských strojů. Tyto 
nepřímé vlivy jsou označovány jako lesní klastr (skupina) [údaj z Finnish Forest Industries Federation, 
5. 7. 2005]. 

Ostatní socio-ekonomické vlivy 

Mimo výše uvedené vlivy na zaměstnanost v soukromém a veřejném sektoru existuje několik 
dalších socio-ekonomických vlivů spojených se zaměstnaností nebo nezávislých. Po ukončení 
výstavby lze předpokládat, že stavební růst bude pokračovat v omezeném rozsahu zhruba dalších 5 – 
10 let ve formě zajištění bydlení, restauračních, ubytovacích, zdravotních a sociálních služeb, potřeb 
pro turistiku, dopravu a podobně. Navíc poskytne provedení záměru nové příležitosti pro ekonomické 
aktivity v regionu, které mohou rozšířit profesionální spektrum oblasti. Velmi pravděpodobně dojde k 
obecnému zvýšení kvalifikace v oblasti. 

V souvislosti s výstavbou záměru dojde pravděpodobně ke zlepšení nebo obnově 
infrastruktury (povrch vozovek, energetické a telekomunikační spoje). V úvahu je třeba vzít 
skutečnost, že provoz povede ke zvýšení obecního příjmu a rozpočtové bilance, což obvykle 
představuje zkvalitnění služeb obyvatelstvu. Na druhé straně se předpokládá, že vzrostou požadavky 
na sociální služby jako denní péče a školství. Proto se v budoucnu očekává zvýšení sociálních 
činností, ale vzhledem k zaměstnaneckým příležitostem sociální problémy poklesnou v souvislosti 
s celkovým zkvalitněním péče. Předpokládá se proto kvantitativní i kvalitativní zvýšení podílu služeb 
v oblasti. Tyto služby nebudou omezeny pouze na sociální sektor, ale například také na rekreaci, sport 
a zdraví. 

Předpokládá se, že provedení záměru nezmění celkový charakter oblasti ve srovnání se 
současným stavem. Nový provoz papírny způsobí pouze nevýznamnou změnu v hlukové úrovni, 
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vzhledu krajiny a faktoru pohody obyvatelstva. Obecně lze shrnout, že výstavba papírny bude mít 
celkově pozitivní socio-ekonomický vliv. 

 

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 prováděcího projektu. Předběžně lze 
odhadovat, že tento vliv srovnatelný se soustředěnou bytovou výstavbou nebude významný. 

Provoz 

Významný zdroj emisí v tomto průmyslovém odvětví tvoří především výroba energie a 
spalování biomasy. V případě předkládaného záměru bude dodávka páry a elektrické energie 
zajištěna nákupem ze stávající elektrárny v těsném sousedství. Elektrárna rovněž zajistí ve svém 
provozu spalování zmíněného dřevního odpadu (kapacita plánovaného zařízení na energetické využití 
odpadů bude dostatečná pro energetické využití veškeré kůry a další biomasy z papírny, takže vlastní 
provoz papírny nebude zdrojem emisí SO2, NOx ani CO2. 

V bezprostřední blízkosti provozů zpracovávajících v areálu dřevo bude docházet 
k uvolňování těkavých složek silic, pryskyřic a podobných látek obsažených v dřevě. 

Z hlediska kvality ovzduší lze vlivy charakterizovat takto: 

V papírně jsou stacionární zdroje produkující emise dřevitého prachu a malé množství 
organických těkavých látek. Čištění výduchů prachu v cyklonech dosahuje 90 – 95% účinnosti, 
redukce emisí VOC v pračce plynů bude mít účinnost zhruba 75 – 80%. Nezachycené emise 
významně neovlivní prostředí. 

Podrobné hodnocení vlivů záměru na ovzduší je obsaženo v samostané rozptylové studii 
přiložené k této dokumentaci, z níž vyplývá, že příspěvek znečištění posuzovaného záměru je 
srovnatelný s ostatními plánovanými aktivitami v průmyslové zóně a ani jejich celkový souhrn 
nezpůsobí překročení imisních limitů ve všech sledovaných znečišťujících látkách. 

Z pohledu stávající legislativy je záměr neutrální k životnímu prostředí. 

 

 

D I. 3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 
 

Výstavba 

Vzhledem k současnému hlukovému zatížení lokality lze očekávat, že vliv stavby bude v tomto 
směru postihovat pouze vlastní staveniště. 

Podrobnější hodnocení vlivů stavby bude možné provést po zpracování prováděcího projektu. 
Se stávajícími znalostmi lze odhadovat, že standardní stavební práce v zóně vyčleněné pro smíšenou 
výrobu (v těsné blízkosti EOP) neovlivní okolní prostředí, pouze dotčenou část plochy v areálu 
staveniště. 

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

Hluková situace v dané oblasti je hodnocena ve smyslu platné legislativy v nejbližších 
referenčních bodech chráněného venkovního prostoru. V těchto místech je stávající hluková situace 
ověřena měřením. Stav hlukové zátěže je v daných místech problémový, v některých částech obcí 
Čeperka a Bukovina jsou v současné době překročeny noční limitní hodnoty ekvivalentní hladiny 
hluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.I.3/1: Posuzovaná lokalita s vyznačením všech záměrů 

 

Následující tabulky uvádějí samostatný vliv papírny Labe na okolí a vliv papírny současně se 
všemi dalšími plánovanými záměry. Jde o výpočtové hodnoty, měřící body (viz obr. D.I.3/1) jsou 
nejbližší body chráněného venkovního prostoru v okolí. 

 

Tab. D.I.3-1: Vliv provozu papírny na okolí 
ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [ dB ] 

obslužná doprava stacionární zdroje celkem měřící bod 
den noc den noc den noc 

1 37,7 27,2 41,0 38,4 42,7 38,7 
2 29,5 18,9 39,7 37,8 40,1 37,8 
3 25,7 15,8 27,9 26,6 30,0 27,0 
4 11,8 1,5 25,9 25,5 26,0 25,5 
5 24,0 11,5 31,5 31,3 32,2 31,4 
6 13,0 1,1 29,3 29,1 29,4 29,1 
7 36,6 26,6 43,3 30,7 44,2 32,1 
8 10,5 0 31,1 26,1 31,2 26,1 
 
 

Dříteč

Bukovina 

Hrobice

Čeperka 

železniční trať 
Hradec Králové - 
Pardubice 

I/37 – stávající 
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skládka uhlí 
areál EOP 
výroba bioetanolu 
 
průmyslová zóna 

plánovaná R35 

terénní vlna

 

Plánovaný 
„Multifunkční sportovní 
areál Lesopark 

papírna 

Opatovice nad Labem 
Vysoká nad Labem 
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Tab. D.I.3-2: Vliv provozu papírny na okolí 

ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq [ dB ] 
obslužná doprava  
den noc 

měřící 
bod 

stávající papírna součet 1) příspěvek stávající papírna součet 1) příspěvek
1 62,0 37,7 62,0 0 55,0 27,2 55,0 0 
2 62,5 30,1 62,5 0 48,6 18,9 48,6 0 
3 48,5 25,4 48,5 0 45,8 15,8 45,8 0 
4 40,7 10,8 40,7 0 29,4 1,1 29,4 0 
5 32,4 11,9 32,4 0 26,9 11,4 27,0 + 0,1 
6 41,0 10,9 41,0 0 30,5 1,0 30,5 0 
7 54,5 36,6 54,6 + 0,1 45,6 26,6 45,7 + 0,1 
8 54,5 10,4 54,5 0 45,2 0,0 45,2 0 

průmyslové zdroje 
 

den noc 
 stávající papírna součet 1) příspěvek stávající papírna součet 1) příspěvek
1 46,6 41,0 47,7 + 1,1 46,6 38,4 47,2 + 0,6 
2 42,2 39,7 44,1 + 0,9 42,2 37,8 43,5 + 1,3 
3 26,7 27,9 30,4 + 3,7 26,7 26,6 29,7 + 2,0 
4 35,7 25,8 36,1 + 0,4 35,7 25,5 36,1 + 0,4 
5 40,8 31,5 41,3 + 0,5 40,8 31,3 41,3 + 0,5 
6 31,9 29,3 33,8 + 1,9 31,9 29,1 33,7 + 1,8 
7 40,6 43,3 45,2 + 4,6 40,6 30,7 41,0 + 0,4 
8 28,3 31,1 32,9 + 4,6 28,3 26,1 30,3 + 2,0 

celkem 
 

den noc 
 stávající papírna součet 1) příspěvek stávající papírna součet 1) příspěvek
1 62,1 42,7 62,1 0 55,6 38,7 55,7 + 0,1 
2 62,5 40,1 62,5 0 49,5 37,8 49,8 + 0,3 
3 48,5 29,8 48,6 + 0,1 46,0 26,9 46,1 + 0,1 
4 41,5 26,0 41,6 + 0,1 44,6 25,5 44,7 + 0,1 
5 44,8 31,5 45,0 + 0,2 46,8 31,4 46,9 + 0,1 
6 41,5 29,3 41,8 + 0,3 34,3 29,1 35,4 + 0,9 
7 54,7 44,2 55,1 + 0,4 46,8 32,1 46,9 + 0,1 
8 54,5 31,2 54,5 0 45,3 26,1 45,4 + 0,1 

1) logaritmický součet 

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že za předpokladu realizace všech záměrů bude v nočním 
období zvýšena hluková úroveň na hranicích chráněného venkovního prostoru v obci Čeperka o 0,5 – 
1,3 dB (A) a v obci Bukovina o 0,5 dB (A). Vzhledem k současnému stavu, který v daných místech už 
dnes v noci nevyhovuje, je toto zvýšení nepřípustné. 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny výsledky výpočtů pro den a noc pro dva stavy – 
samotnou papírnu a papírnu se všemi stávajícími zdroji. 
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Obr. D.I.3/2: Pouze provoz papírny – den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.I.3/3: Pouze provoz papírny - noc 

 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.I.3/4: Stávající stav s vlivem papírny - den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.I.3/5: Stávající stav s vlivem papírny - noc 
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Z výsledků těchto výpočtů vyplývá, že samotná papírna nezpůsobuje překročení platných 
limitů ve dne ani v noci. Nicméně vzhledem ke stávající hlukové zátěži dojde v nočním období k výše 
uvedenému nežádoucímu zvýšení v obcích Čeperka a Bukovina. 

Při dalších modelových výpočtech jednotlivých variant bylo prokázáno, že dosažení 
požadovaných hodnot je možné za předpokladu nákladných protihlukových opatření v papírně. Toto 
řešení zajistí, že nedojde k dalšímu zvýšení již nevyhovujících hodnot v nejbližších chráněných 
venkovních prostorech.  

Vzhledem k dominantnímu vlivu elektrárny a očekávané úzké spolupráci papírny s EOP 
považoval zpracovatel hlukové studie za vhodné zvážit možnost snížení stávajících hlukových emisí 
EOP. V tomto případě by běžná protihluková opatření provedená na papírně a zamýšleném EVO 
zajistila splnění požadavků platné legislativy a ve srovnání se současným stavem by došlo ke zlepšení 
(nebyly by překročeny noční limity pro stacionární zdroje). 

Pokud jde o hlukovou situaci v obcích Čeperka a Opatovice n/L, nelze modelování zátěže 
v budoucnu považovat za zcela vypovídající, protože tyto obce budou odděleny od papírny novými 
nebo rozšířenými komunikacemi (podle dostupných informací do roku 2007 a 2008). Tyto stavby 
budou nepochybně zahrnovat protihluková opatření, která však nebyla do hlukových výpočtů 
budoucího zatížení začleněna pro nedostatek údajů.  

Možná nejistota je také v zatížení obce Bukovina, kde stávající zatížení bylo měřeno při 
vykládce uhlí a naměřená hodnota je označena jako „vyšší“ (než obvyklá). 

Vliv nárůstu dopravy způsobený záměrem bude vzhledem ke stávající intenzitě dopravy 
minimální až nulový a měřením prakticky neprokazatelný.  

Přenos vibrací některých částí zařízení do statického systému provozních budov není 
uvažován, protože tyto zdroje vibrací (veliké 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. 

Lze shrnout, že vliv záměru na hlukovou situaci bude bez kompenzačních opatření 
nepřípustný, při koordinaci protihlukových opatření na stávajících zdrojích EOP a zamýšlených 
záměrech však lze dosáhnout dokonce zlepšení stávajícího stavu. 

 

 

D I. 4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Výstavba 

V období výstavby (ani během provozu) papírny 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 papírny budou odpadní vody po předčištění převáděny na ČOV v Pardubicích 
– Semtíně. Následující tabulka uvádí platné emisní standardy - požadavky na kvalitu vypouštěných 
vod z provozu papírny podle platné legislativy.  
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Tab. D.I.4-1: 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 odhadovat, že tyto hodnoty budou s rezervou splněny (sledování kvality 
vypouštěných vod je součástí provozu ČOV). V závislosti na provedení technologických úprav a 
modernizaci ČOV v Pardubicích je pravděpodobné, že dojde ke zlepšení kvality vypouštěných vod ve 
srovnání se současným stavem. 

Spotřeba vody v papírně uvedená v kap. C II. 2 představuje odběr z umělého otevřeného 
přívodního kanálu do EOP. Během provozu dojde k zanedbatelné ztrátě vody výparem (během sušení 
apod.) a zbývající část bude vypouštěna zpět do prostředí po úpravě (čištění) v souladu s platnou 
legislativou. 

Povrchové vody v okolí areálu budou ovlivněny pouze připojením dešťové kanalizace papírny 
na stávající kanalizaci v areálu EOP, která to hydraulicky umožňuje. Menší část dešťové kanalizace 
bude vyústěna do bezejmenného vodního toku (kanálu na vnější severní a východní straně areálu) 
zaústěného do Labe.  

Dešťové vody z plochy skladu dřeva a komunikací  budou před vypouštěním do vodoteče 
ošetřeny předčištěním (lapáky písku a odučovače ropných látek). 

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

Vliv na podzemní vody lze definovat pouze vyloučením zastavěných a zpevněných ploch jako 
vsakovacích ploch. Vzhledem k nízké propustnosti svrchního horizontu náplavových hlín a velikosti 
těchto ploch lze usuzovat, že tento vliv nebude za běžných okolností měřitelný. 

Poněkud významnější vliv na povrchové a zprostředkovaně na podzemní vody bude mít 
související stavba - vybudování ochranné protipovonové hráze po obvodu areálu. Tato hráz zamezí 
občasnému zaplavování území při extrémních povodních a tím ovlivňuje odtokové poměry areálu. 
Vzhledem k pozitivnímu vlivu na ochranu EOP (a celého průmyslového území) bylo vybudování 
ochranné protipovodňové hráze zařazeno v rámci Změny č. IV ÚPSÚ Opatovice nad Labem do 
seznamu veřejně prospěšných staveb. 

Lze shrnout, že vlastním záměrem nebudou povrchové ani podzemní vody ovlivněny jak 
z hlediska kvantity, tak z hlediska kvality. 

 



Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí Papírna Labe
 

49 

D I. 5. VLIVY NA PŮDU 
 

Před zahájením výstavby bude v souladu s územním plánem převedena parcela č. 1649/1. 
vyjmuta ze ZPF. Zbývající část záměru je umístěna uvnitř areálu EOP. 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). Při výstavbě areálu bude v rámci přípravných prací 
území navýšeno z důvodu protipovodňové ochrany o cca 1m navezením a nahutněním stabilizátu.  

Stabilizát EOP je stavební směs vyráběná v míchacím centru mísením produktů spalování uhlí 
a produktů odsíření s příměsí vápna a záměsové vody. Míchací centrum umožňuje výrobu stavebních 
směsí podle různých receptur specifických pro daný způsob využití. Stabilizát je dodáván ve vlhkém 
stavu ze zásobníku míchacího centra přímo do nákladních automobilů. 

Stabilizát je certifikován jako výrobek k použití pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při 
rekultivačních pracích a asanaci odkališť, pro stavbu těsnění a obvodových hrází na skládkách 
odpadů. Je možné získat také stabilizát pro stavbu pozemních komunikací a stabilizovaný popílek pro 
stavbu pozemních komunikací. 

Při výstavbě provozních a pomocných objektů v areálu se nepočítá s výkopovými pracemi ani 
významným přemístěním zemin. Základové desky staveb budou založeny a pilotech. Během výstavby 
se neočekává možnost znečištění půdy (s výjimkou potenciálních havárií stavebních mechanizmů). 

Vlastní provoz nepředstavuje vzhledem k nepatrným emisím potenciální zdroj znečištění půdy 
v areálu ani blízkém okolí. Možnost lokálního znečištění používanými chemikáliemi je eliminována 
organizačními předpisy a stavebními úpravami. 

 

D I. 6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
 

Při výstavbě nejsou očekávány vlivy na horninové prostředí s výjimkou provedení pilot pro 
zakládání objektů. Tyto inertní betonové prvky lze v případě potřeby z horninového prostředí po 
ukončení provozu za použití netradičních stavebních postupů odstranit bez vedlejších účinků. Stejným 
způsobem lze hodnotit vytvoření antropogenní vrstvy v části areálu (navezení stabilizátu). Jde o běžné 
vlivy provázející naprostou většinu stavebních činností. 

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

Vlivy na přírodní zdroje lze spatřovat v požadavcích na výrobu energie. Protože energie bude 
nakupována z sousedící elektrárny, bude tento vliv nepřímý, protože podle předběžných dohod 
spotřebu energie papírny pokryje EOP v rámci běžného rozvoje svého provozu.  

Spotřeba dřeva je komentována v kapitole C.II.3. V České republice se dlouhodobě zvyšují 
zásoby dřeva, protože těžba činí zhruba 15 milionů metrů krychlových ročně a roční přírůstek dřevní 
hmoty se pohybuje kolem 18 milionů metrů krychlových. Podle agenturní zprávy ČTK z 23. 6. 2005 se 
ČR spotřebou 0,23 metru krychlového na osobu za rok řadí na jedno z posledních míst v Evropské 
unii. Provedení záměru má v tomto směru pozitivní vliv na využití tohoto obnovitelného přírodního 
zdroje. Z hospodářského hlediska je také vhodnější zpracování této suroviny než její přímý prodej. 

 

D I. 7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Vzhledem k umístění záměru, tj neexistenci přírodě blízkých biotopů v areálu a jeho 
bezprostředním okolí nelze očekávat významný vliv na flóru a faunu. Stávající zemědělský pozemek 
mohou některé druhy využívat jako příležitostné stanoviště. Při zahájení stavebních prací lze 
očekávat, že tyto pohyblivé druhy bez problémů ustoupí do svých stálých refugií. 
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Vzhledem k minimálnímu objemu zemních prací na staveništi a způsobu výstavby (objekty 
montované z prefabrikovaných dílů) nelze očekávat výrazné projevy zvýšené prašnosti v okolí. 

Při výstavbě dojde ke kácení zhruba 40 vzrostlých topolů tvořících nesouvislou řadu na 
současné hranici areálu EOP. Toto množství představuje asi 15% z celkového množství těchto stromů 
vysazených po obvodu areálu EOP. Při jejich likvidaci budou dodrženy platné podmínky omezující 
negativní vliv tohoto zásahu. Zbývající porost na okrajích areálu papírny bude zachován. Lze 
očekávat, že při zpracování vegetačních úprav v areálu bude provedena omezená výsadba nové 
zeleně. 

Během provozu papírny bude značná část vlivu na okolí omezena protipovodňovou hrází o 
výšce kolem 3 m, která bude vybudována na hranici průmyslové zóny. Tento bariérový prvek prakticky 
vyloučí vliv dopravy v areálu na zamýšlený přírodní park v okolí průmyslové zóny. 

Stávající maloplošná chráněná území v okolí nebudou vzhledem k jejich odlehlosti záměrem 
dotčena. Možné zvýšení hlukové zátěže bude eliminováno nutností opatření k dosažení shody se 
stanovenými limity v chráněných prostorech okolních obcí. 

 

D I. 8. VLIVY NA KRAJINU 

Výstavba papírny je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (viz příl. č. 
1) a výstavba ani provoz neovlivní výrazně místní topografii, proto nelze očekávat významný vliv na 
krajinný ráz celé oblasti. Dojde k využití navržené zóny pro smíšenou výrobu, nové objekty vzhledově 
nebudou dominantní. 

Hlavní rysy záměru z hlediska jeho vzhledu a umístění v krajině byly popsány v části B III.5. 
Hlavním vlivem bude existence několika nových průmyslových budov v bezprostřední blízkosti 
elektrárny Opatovice. Nové budovy budou menší a nižší než největší stávající budovy, nejbližší sídla 
jsou navíc vizuálně oddělena od areálu skupinovou výsadbou stromů kolem komunikace I/37, po 
obvodu areálu i podél Labe. Negativní vlivy nejsou očekávány (viz obr. B.III.5/1). 

 

D I. 9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

Pozemky pro zamýšlenou výstavbu papírny jsou v majetku EOP a částečně Pozemkového 
fondu České republiky. Platným územním plánem je plocha, na níž má být postavena papírna, 
vyčleněna pro zónu smíšené výroby. 

V zájmovém území ani nejbližším okolí nejsou kulturní památky. 

 

D II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

 

Ze sledovaných složek životního prostředí záměr ovlivňuje místní poměry z hlediska hluku, 
nakládání s vodami a obyvatelstva. Zbývající složky životního prostředí budou ovlivněny pouze 
nevýznamně. 

Hlavní dopad záměru na bezprostřední okolí areálu představuje hluk. Nejvýraznější zdroje 
hluku v papírně budou přispívat ke stávající hlukové zátěži vytvářené zdroji EOP. Doprava spojená se 
záměrem bude přispívat ke stávající dopravě na komunikaci I/37 vzhledem k její intenzitě pouze 
nepatrně (zvýšení nebude prakticky měřitelné), ovšem již stávající hluk z dopravy je nadlimitní. 
Situace v dopravě bude výrazně zlepšena  po realizaci dopravních záměrů v oblasti, které jsou ve fázi 
přípravy. Podle výsledků měření a výpočtů provedených v hlukové studii je možné, za předpokladu 
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provedení opatření uvedených v kap. D.I.3, při realizaci záměru nejen nezvýšit stávající zátěž, ale 
splnit požadavky platných limitů v dotčených chráněných prostorech a dosáhnout tak zlepšení 
současného stavu. 

Emise do ovzduší produkované papírnou budou velmi malé, protože nebudou přítomny zdroje 
energie (elektřina i pára bude zajištěna nákupem). Hlavní emise budou tvořit vodní páry obsažené 
v odvětrání výrobní haly. Emise dřevitého prachu z odkorňovací jednotky budou s účinností 90-95% 
zachycovány. Při výrobě mechanické dřevoviny bude docházet k uvolňování malého množství 
přírodních organických těkavých látek ze dřeva. Tyto emise budou registrovatelné v nejbližším okolí 
papírny jako vůně čerstvého dřeva. Kromě těchto emisí budou zdrojem znečištění ovzduší také 
mobilní dopravní prostředky spojené s činností papírny. Zhodnocení dopadu všech zdrojů v papírně 
na ovzduší bylo provedeno v samostatné rozptylové studii. Při dodržování technologiclkých postupů 
nebude záměr ovlivňovat okolí nadměrným zápachem, nebude také docházet k překračování imisních 
limitů posuzovaných znečišťujícíh látek. 

Odpadní vody z papírny budou po předčištění na místě převáděny k úpravě do stávající 
biologické ČOV v Pardubicích novou 15 km dlouhou kanalizační stokou. Tato kanalizace bude 
realizována a provozována jiným majitelem a jeho vliv na životní prostředí bude v případě potřeby 
proveden formou samostatné dokumentace. V předložené dokumentaci jsou stručně uvedeny a 
komentovány všechny známé aspekty této stavby. Formou prohlášení je uzavřena dohoda o možnosti 
převodu odpadních vod papírny touto kanalizací do čistírny v Pardubicích - Semtíně. Existuje také 
varianta výstavby vlastní ČOV v areálu papírny (viz kap. E). Velikost vlivu záměru na povrchové a 
podzemní vody je velmi malá. 

Z hlediska tvorby odpadů bude záměr produkovat stabilní množství organického odpadu 
z přípravy dřeva, výroby mechanické vlákniny a primárního čištění odpadních vod. Tato biomasa bude 
likvidována spalováním v těsné blízkosti svého vzniku bez požadavků na dopravu ve veřejné dopravní 
síti. Tvorba ostaních odpadů bude relativně nízká a jejich likvidace v souladu s legislativou nebude 
představovat nepřípustnou zátěž prostředí. 

Z hlediska potřebných přírodních zdrojů pro výrobu papíru se očekává pozitivní vliv záměru 
(viz kap. D.I.6) stejně jako v oblasti socio-ekonomických vlivů, kde dojde k vytvoření asi 250 nových 
pracovních míst a zhruba 1000 dalších nových míst v regionu se očekává jako nepřímý důsledek 
záměru (viz kap. D.I.1). 

Vliv na dopravní situaci je hodnocen jako nevýznamný, protože očekávaný provoz spojený 
s provozem papírny (130 nákladních a 150 osobních vozů denně) představuje 1,5 % stávající 
dopravy. 

Ostatní vlivy na posuzované složky životního prostředí budou neutrální nebo zanedbatelné. 

Všechny popsané vlivy budou trvale přítomny po dobu provozování papírny. 

Všechny vlivy budou omezeny na vlastní areál nebo jeho bezprostřední, případně širší okolí. 
Předpokládaný odběr dřeva (očekává se ze vzdálenosti do 200 km) lze hodnotit jako nepřímý vliv 
papírny, protože jde o odběr dřeva těženého podle nezávislých kritérií. Stejně tak přítomnost 
vrcholového managementu ze zahraničí není posuzována jako vliv záměru. 

S výjimkou předpokládaného exportu části produkce papírny (podle aktuální situace na trhu) 
jsou všechny vlivy záměru omezeny na Českou republiku, nejsou očekávány přeshraniční vlivy. 

 

D III.  Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 
 

Navržený způsob výroby dřevoviny a papíru patří mezi spolehlivé technologie s velmi nízkým 
rizikem havárie. 
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Tři hlavní rizika spojená s provozem papírny jsou následující: 

• možnost požáru 

• únik odpadní vody z výroby dřevoviny nebo papírenského stroje 

• únik nebo průsak aditiv používaných při výrobě 

Požární ochrana bude uspořádána podle platných právních předpisů a norem a projednána s 
příslušnými úřady. Předpokládá se pouze mírná modifikace nebo úplné převzetí protipožárních 
opatření provedených v obdobných papírnách, které jsou v Evropských zemích v provozu.  

Konstrukční materiály použité při výstavbě papírny neprodukují při hoření jiné škodliviny, než 
které se uvolňují při spalování dřeva a papíru. Z tohoto hlediska nepředstavuje environmentální riziko 
v případě požáru jiné nebezpečí než obvyklé riziko. 

Možnost úniku odpadních vod je minimalizována formou opatření podrobněji popsaných v 
následující kap. D.IV. 

Nakládání s aditivy je evidováno a možnosti úniků jsou eliminovány stavebními úpravami tak, 
aby nemohlo dojít ke znečištění prostředí. Nádrže a sklady aditiv budou opatřeny ochrannými jímkami, 
místa příjmu aditiv od dopravce a manipulační plochy jsou opatřeny nepropustnou úpravou, aby se 
zabránilo možným únikům. Peroxid vodíku může při úniku a při styku s organickými látkami způsobit 
vznik požáru, proto jsou aplikována kontrolní opatření popsaná v kap. D.IV. 

Z vlastností aditiv uvedených v kap. B.II.3 včetně chemikálií uvedených výše je zřejmé, že v 
areálu nebudou uchovávány látky s nebezpečím exploze a také nemůže dojít za žádných okolností k 
náhlému uvolnění toxických plynů. 

Při výpadku proudu bude spuštěn náhradní zdroj (dieselagregát), který zajistí bezpečné 
odstavení provozu. Palivo pro tento agregát nebude skladováno v areálu papírny, bude dodáváno z 
čerpací stanice EOP. 

 
 

D IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 

K omezení možných rizik uvedených v předchozí kapitole budou provedena následující 
opatření: 

Hlavní principy protipožární ochrany jsou: 

• plán požární ochrany bude vypracován v rámci stavebního povolení v součinnosti s 
příslušným úřadem a pojišťovací společností se záměrem provést protipožární 
opatření ke spokojenosti obou těchto subjektů 

• provádění údržby bude zaměřeno na preventivní složku, aby bylo dosaženo snížení 
rizika požáru způsobeného elektrickým nebo mechanickým zařízením 

• s koncentrovaným peroxidem vodíku bude nakládáno podle platných předpisů a 
zvláštní pozornost bude věnována vnitřním předpisům a školení zaměstnanců a 
dopravců 

• zřízení účinného a úplného požárního varovného systému 

• instalace pevných a přenosných hasících přístrojů ve vhodných místech papírny 
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• instalace protipožárních přepážek pro vytvoření oddělených požárních  úseků a tak 
účinně omezit šíření případného požáru mezi budovami a uvnitř budov 

• zaměstanci papírny a místní požární jednotky budou provádět častý výcvik pro účinné 
hašení a minimalizaci škod v případě potřeby 

Hlavní opatření pro vyloučení a minimalizaci úniků a jejich případných dopadů na místní a 
venkovní odpadní vody jsou následující: 

• zřízení úložné kapacity pro dřevovinu, recirkulace odpadních vod a přerušení v 
papírně 

• zřízení česlí a filtrů k zachycení pevných látek (v použité technologii není možné náhlé 
uvolnění významného znečištění ve formě BSK a CHSK) 

• zřízení vyrovnávací nádrže před primárním čištěním (viz obr. B.II.2/1) 

 

Průsaky a úniky aditiv budou eliminovány následujícími opatřeními: 

• nakládání s aditivy bude podléhat projednání s příslušnými úřady v rámci vydání 
integrovaného povolení (IPPC)  

• údržba bude prováděna se zaměřením na prevenci úniků z nádrží, čerpadel, potrubí a 
uzávěrů 

• místa stáčení nebo dávkování a nádrže i sklady budou vybavena ochrannou jímkou 
pro bezpečné zachycení možných úniků 

• provozovatel provede před zahájením výroby rizikovou analýzu a vypracuje havarijní 
plán pro minimalizaci zjištěných rizik 

 
 

 

D V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 
 

Hlavní prognostické metody a výchozí předpoklady jsou následující: 

Základní informace pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí jsou podloženy několika 
obdobnými projekty, které byly provedeny za použití stejného typu technologie. Informace o stavu 
prostředí v daném prostoru byly získány z veřejně dostupných zdrojů, místním šetřením a také rešerší 
dřívějších prací provedených v prostoru EOP nebo v blízkém okolí. 

Hluková studie byla provedena stejným způsobem (autorizovanou osobou) jako v případě 
záměru na výrobu bioetanolu v areálu EOP. Způsob provedení výpočtu hlukové zátěže včetně použité 
metodologie byl konzultován s pracovníky Hygienické stanice v Pardubicích. Vstupní údaje pro 
výpočet a jeho výsledky byly také porovnány se dvěmi modelovými výpočty provedenými v Německu 
pro obdobné moderní papírny vybudované v nedávné době. 

Obdobně údaje pro výpočet imisního zatížení byly získány z předchozích projektů zahrnujících 
stejnou technologii. Odhady emisí VOC při zpracování dřeva jsou založeny na měření prováděném v 
italské papírně používající navrženou technologii. Odhady emisí prachu z odkorňovací jednotky byly 
ověřeny u dodavatele tohoto zařízení. 
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Rovněž údaje o množství a kvalitě odpadních vod byly získany z několika dalších 
realizovaných projektů se stejným typem technologie. 

Při hodnocení vlivu na půdu a krajinu zpracovatelé dokumentace využili informace zástupce 
developera projektu, místních úřadů a prohlídku dané oblasti. 

Dále byly využity běžné metody analogie, aproximace, interpolace a extrapolace. 

 

D VI.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při zpracování dokumentace 

Kvantitativní a kvalitativní odhady výstupů z plánované papírny jsou založeny nejen na 
projektovaných hodnotách, ale opírají se také o údaje z obdobných existujících zařízení 
provozovaných investorem. Lze je považovat v daném stupni přípravy za velmi přesné, nicméně 
během stavebního řízení mohou vyvstat požadavky dotčených státních orgánů, které mohou směřovat 
k dalšímu omezení negativních vlivů na životní prostředí. 

Z hlediska hlukové zátěže vlastní papírny jsou nejistoty považovány za nevýznamné, protože 
výchozí údaje jsou založeny na měření v provozované papírně s obdobnou technologií a výpočty byly 
provedeny v souladu s platnou legislativou. 

Emise do ovzduší budou velmi nízké a předpoklady byly ověřeny na obdobných projektech 
nebo potvrzeny výrobci navržených zařízení. Rozptylová studie byla zpracována autorizovanou 
osobou podle metodiky ČHMÚ, která je závazná pro výpočet rozptylu znečišťujících látek (NV č. 
350/2002 Sb.). 

Z hlediska vlivu na využití území nejsou žádné nejistoty, protože záměr je zamýšlen v souladu 
s platným územním plánem. 

Při posuzování vlivu dopravy se předpokládá, že veškerá doprava bude tvořit zvýšení 
současného stavu. Je však zřejmé, že většina předpokládaných vozidel se účastní stávajícího provozu 
a některá možná přímo v zájmovém území. Tyto a další obdobné neznalosti nelze podrobněji 
specifikovat. Uvažování maximálních vstupů je možno považovat za kompenzační faktor na stranu 
bezpečnosti při odhadu vlivů. Například v hlukové i rozptylové studii se uvažuje se 100% podílem 
silniční dopravy, přestože menší část přísunu materiálu (aditiva) a expedice výrobků bude prováděna 
také po železnici. 

Výpočty hlukové studie byly provedeny za předpokladu, že papírna nebude odstíněna vůči 
obcím Čeperka a Bukovina. Při rozšíření komunikace I/37 lze oprávněně předpokládat protihluková 
opatření, která budou obec Čeperka chránit před účinky nežádoucího hluku silniční dopravy a 
částečně také před hlukovými emisemi papírny. 

Odhady socio-ekonomických vlivů byly zpracovány podle obdobné papírny ve Finsku 
vybudované ve městě se 100 000 obyvateli. Tyto srovnatelné podmínky byly upraveny s ohledem na 
místní poměry s poměrně konzervativním přístupem, proto možné pozitivní vlivy v tomto směru mohou 
být výraznější (např. posílení odborného vzdělávání v papírenské technologii v Pardubicích). 

Výchozí údaje pro odhady kvality odpadních vod byly převzaty s ohledem na několik 
obdobných provozovaných technologických celků. Údaje o možnosti převedené odpadních vod 
z papírny byly zpracovány společnostmi Veolia a VIS. Údaje o alternativním řešení vlastní ČOV byly 
odvozeny z údajů obdobné ČOV u papírny v Ettringenu v Německu a při hodnocení vlivu byly 
použity aktuální údaje o kvalitě recipientu (Povodí Labe s. p.). 

Obecně lze shrnout, že významné nejistoty spojené s navrženým záměrem nejsou. V případě 
očekávaného rozpětí vstupních dat byly vždy pro hodnocení použity hodnoty významnější (horší) 
z hlediska posuzovaných vlivů. 
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Určité nejistoty jsou spojeny s dalšími plánovanými projekty v průmyslové zóně. Pro 
hodnocení vlivů byly použity vstupní údaje pro všechny známé záměry, přičemž není spolehlivě znám 
zejména časový sled jejich realizace. Například při kombinaci výstavby všech záměrů současně bude 
vliv stavby posuzovaného záměru kumulován s vlivy ostatních záměrů, což předkládaná dokumentace 
nazhrnuje. Naopak při nerealizaci některého ze záměrů bude celkový vliv průmyslové zóny nižší než 
je uvedeno (např. v hlukové studii). 

 

E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) 
Projekt papírny je variantně navržen v jednotlivých zemích středoevropské oblasti. V rámci 

České republiky existuje pouze jedna varianta. Technologický celek výroby a pomocných provozů 
vychází z obdobných předchozích projektů a nemá variantní řešení. 

Jako subvarianty provedení jsou posuzovány dva způsoby nakládání s odpadními vodami. 

1. převádění novou kanalizační stokou do ČOV Pardubice 

2. výstavba vlastní biologické ČOV v areálu 

ad 1. – Výstavba nové kanalizační stoky 

Výstavbu i provoz tohoto objektu by zajišťoval provozovatel stokové sítě a ČOV. Pro úpravu 
odpadních vod zvýšených o vody z papírny by nebyly nutné stavební úpravy stávající ČOV, pouze 
celkové investice do úpravy technologické části ve výši asi 220 mil. Kč. Nutné úpravy by zahrnovaly 
zřízení třetího stupně biologického čištění, posílení aerační a hydraulické kapacity, zvýšení kapacity 
kalového hospodářství, automatizaci a potřebná elektrická zařízení včetně projekčních prací. Pro 
uskutečnění této varianty byly provedeny základní přípravné projekční práce a formou prohlášení byla 
uzavřena dohoda o budoucím zpracování odpadních vod (příl. č. 2). V případě, že provedením 
modernizace dojde k posílení celkové kapacity ČOV o více než 25%, bude rekonstrukce ČOV 
podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tento proces byl zatím vždy ukončen 
souhlasným stanoviskem a vzhledem k používání standardizovaných postupů lze předpokládat 
obdobný výsledek i v případě pardubické ČOV. 

Výstavba stoky daných parametrů (průměr do 400 mm, délka 15,2 km) nebude podléhat 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ale příslušný úřad může 
požadovat zjišťovací řízení ve smyslu tohoto zákona. Výsledky tohoto řízení nelze předjímat, nicméně 
lze odhadovat, že provoz přivaděče podobně jako jiné nově budované kanalizační stoky nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí (předpokládá se po plánované úpravě technologické části ČOV 
naopak pozitivní vliv na kvalitu čištění odpadních vod). Při výstavbě může dojít krátkodobě k lokálnímu 
zvýšení hlučnosti a prašnosti v důsledku stavebních prací, které jsou však postupně koncentrovány 
pouze na krátké úseky trasy a neprobíhají v hustě osídleném území. Rekonstrukce a výstavby nových 
kanalizačních stok posuzované v České republice podle zmíněného zákona byly zatím ukončeny 
provedením zjišťovacího řízení se závěrem, že nepodléhají dalšímu posuzování. 

V daném případě je navržená trasa vedena v první polovině podél komunikace I/37, dále 
kolem obce Pohránov směrem k JZ, po vnějším okraji kolem obce Rybitví a v koncovém úseku k jihu 
do ČOV v Pardubicích - Semtíně. Na této trase nedojde k žádnému střetu s chráněným územím ve 
smyslu obecné ochrany přírody. S výjimkou koncového úseku u ČOV trasa neleží v záplavové oblasti. 
Trasa rovněž nekoliduje s dobývacími prostory těženými i netěženými, neovlivňuje CHLÚ, neprobíhá 
poddolovaným územím ani územím ovlivněným sesuvy a nedotýká se výhradních ložisek nerostů ani 
prognózních zdrojů. 

Zhruba dvoukilometrový úsek SV obce Rybitví probíhá v zalesněné oblasti s hustou chatovou 
zástavbou, ostatní část trasy probíhá převážně na půdě zemědělsky využívané nebo charakterizované 
jako ostatní plochy. Trasa křižuje kromě místních komunikací také železniční trať Pardubice – Hradec 
Králové a silnice I/36 a I/37. Na trase bude provedeno celkem 8 protlaků v délce á 30 m, ve zbývající 
části bude potrubí ukládáno do otevřeného výkopu o hloubce 2,0 m. Část trasy bude vedena při 
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hranicích PHO vodního zdroje Hrobice-Čeperka. V koncové části bude procházet trasa přivaděče 
areálem společnosti Explosia Semtín, kde bude stavební postup podléhat schválení ČBÚ. 

Materiál potrubí je zvažován jako buď sklolaminátové potrubí odstředivě lité nebo potrubí z 
PE. Na výtlačné části trasy budou vybudovány tři armaturní šachty s elektrouzávěry a průtokoměrem, 
čerpací stanice bude osazena 4 čerpadly o výkonu 150 l/s (v provozu budou vždy maximálně 2). Celá 
soustava bude vybavena automatickým systémem řízení včetně přenosu dat. 

 

ad 2. – Výstavba vlastní ČOV v areálu papírny 

Vlastní biologická ČOV by byla provedena v areálu papírny a její kapacita by pokrývala 
maximální návrhovou kapacitu provozu (25 000 m3/den). Odpadní vody by stejně jako v předchozí 
variantě byly nejprve primárně mechanicky čištěny. Pak by následovalo chlazení těchto vod na teplotu 
pod 30° C ve čtyřech chladících věžích. Další stupeň čištění by byl biologický s použitím aktivovaného 
kalu s aerací čistým kyslíkem a sekundárními usazovacími nádržemi. Tato úprava by snížila obsah 
organických látek vyjádřený jako BSK5 a CHSK. Další fází úpravy by byl ozonozační stupeň 
s tlakovou nádobou a záchytnou nádrží, kde by docházelo k dalšímu rozkladu organických látek. 
Posledním fází čištění by bylo použití biofiltrů. 

Popsaný technologický postup je znázorněn na obr. E/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. E/1: Technologické schéma ČOV   

 

Výsledkem výše popsané úpravy odpadní vody by bylo následující složení vody, odpovídající 
účinnosti technologie při průměrném průtoku 13 000 m3/den. Při vyšším množství odpadních vod 
budou dosaženy stejné koncentrace znečištění, což se projeví jako vyšší zatížení (pro informaci je 
v následující tabulce uvedeno kromě průměrného také maximální možné množství odpadních vod). 

 

Tab. E-1: Odhadované složení odpadních vod a množství znečištění 
Množství odpadních vod 13 000 m3/den 25 000 m3/den 
NL 520 kg/den (40 mg/l) 1 000 kg/den 
BSK5 520 kg/den (40 mg/l) 1 000 kg/den 
CHSK 2 600 kg/den (200 mg/l) 5 000 kg/den 
N celk 260 kg/den (20 mg/l) 500 kg/den 
P celk 65 kg/den (5 mg/l) 125 kg/den 
AOX 65 kg/den (5 mg/l) 125 kg/den 
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Takto upravené odpadní vody by byly vypouštěny současně s čistou chladící vodou a 
srážkovými vodami do odpadního kanálu EOP, který je zaústěn do Labe. Omezená kapacita 
odpadního kanálu bude ovlivněna pouze vodami z téhož kanálu odebíranými, proto nejsou úpravy 
kanálu předpokládány. Údajné odvádění odpadních vod obce Čeperka (zatím bez kanalizace) 
v budoucnu do tohoto kanálu není posuzováno. 

Výstavba vlastní ČOV by nekladla další požadavky na vstupy (popsané v kap. B.II), 
znamenala by pouze zvýšení objemu stavebních prací, ve srovnání s celkovým objemem 
zanedbatelné. 

 Porovnání variant 

Obě varianty představují likvidaci odpadních vod legálním způsobem a liší se především 
místem a podmínkami vypouštění čištěných vod. 

U varinaty převádění odpadních vod na stávající ČOV dojde k jejich úpravě společně 
s komunálními a průmyslovými odpadními vodami Pardubické aglomerace, v areálu papírny bude 
probíhat pouze primární (mechanické) čištění a v případě potřeby také úprava pH.  

Environmentální dopady této varianty z hlediska ochrany vod nelze přímo srovnávat s druhou 
variantou vzhledem k odlišným podmínkám. 

V předchozích kapitolách je dokumentováno, že varianta nové kanalizační stoky je 
s uvážením současných znalostí realizovatelná bez střetu s posuzovanými složkami životního 
prostředí. 

U varianty vlastní ČOV bude zbytkové organické znečištění odpadních vod vypouštěných do 
Labe mírně zvyšovat hodnotu parametrů vyjádřených jako BSK5 a CHSK, která bude postupně dále 
snižována pomalým rozpadem organických látek v recipientu. Je to způsobeno tím, že při vlastním 
procesu úpravy dojde k efektivnímu rozložení snadno biodegradovatelných látek a zbytkové znečištění 
bude obsahovat především látky s extrémně dlouhou dobou rozkladu. Proto bude také snížení 
spotřeby kyslíku v řece dlouhodobější proces. S ohledem na dlouhodobý průměrný minimální průtok 
v Labi (zhruba 48 m3/s) bude vypočítané zvýšení  úrovně CHSK v řece nižší než 0,5 mg/l a postupně 
bude sníženo na 0,3 mg/l. Při běžných průtokových podmínkách v řece bude odpovídající snížení 
koncentrace kyslíku nižší než 0,1 mg/l. Tyto hodnoty jsou velmi nízké a nepředstavují významný 
nepříznivý vliv. 

Teplota ochlazené vody bude zhruba 28°C. Při průměrném výkonu papírny a průměrném 
minimálním průtoku v řece bude zvýšení teploty v recipientu představovat 0,02°C v letním období a 
0,05°C v zimě. Tento vliv je okrajový (nedosahuje rozdílů způsobených výkyvy počasí) a 
nepředstavuje negativní dopad. 

Obsah nerozpuštěných látek po vypuštění odpadních vod bude v recipientu zvýšen méně než 
o 0,1 mg/l, což znamená, že i tento vliv bude nevýznamný. 

Z hlediska hlukové zátěže záměru představuje výstavba vlastní ČOV zvýšení počtu zdrojů o 
čtyři chladící věže. Vzhledem k celkovému příspěvku papírny je tento nárůst nepatrný, vzhledem ke 
stávající hlukové zátěži oblasti však bude vyžadovat provedení dalších protihlukových opatření. 

Závěrem lze shrnout, že z hlediska životního prostředí jsou obě varianty přijatelné. Varianta 
čištění odpadních vod v Pardubicích představuje vzhledem k modernizaci technologie a účinnějšímu 
čištění výhodnější způsob likvidace odpadních vod za cenu provedení nové podzemní stoky v délce 
15 km. Varianta likvidace odpadních vod na místě znamená výstavbu nového zařízení s obvyklými 
energetickými a surovinovými vstupy jak při výstavbě, tak během provozu. Obě varianty nepředstavují 
významný negativní vliv na životní prostředí. 
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Nulová varianta 

Nulová varianta (tj. neprovedení záměru) bývá obvykle uváděna jako referenční, protože 
rozdíly mezí ní a navrženou variantou (nebo variantami) názorně ilustrují velikost a rozsah jednotlivých 
vlivů. V daném případě je existence nulové varianty sporná, protože v zamýšleném prostoru bude 
velmi pravděpodobně při nerealizaci papírny proveden jiný záměr průmyslového charakteru, jehož 
vlivy na prostředí nelze předvídat. 

V posuzované lokalitě je z hlediska vlivů na životní prostředí dominantní jednoznačně vliv 
stávající tepelné elektrárny a plánovaných záměrů týkajících se dopravní sítě. I když nebude 
postavena papírna, zájmová plocha navržené průmyslové zóny bude oddělena od okolního prostředí 
protipovodňovou hrází a tím ještě více provázána s průmyslovým areálem EOP. Vliv papírny na okolí 
je ve srovnání s dopravními projekty podstatně nižší, takže neprovedení posuzovaného záměru se 
v pozitivním smyslu v okolí neprojeví. Při nulové variantě nenastanou očekávané pozitivní vlivy na 
sociální a ekonomickou sféru. 

 

 

F  ZÁVĚR 
Navržená výstavba papírny v prostoru vyčleněném územním plánem pro zónu smíšené 

výroby představuje vhodné využití daného prostoru za předpokladu provedení navržených 
protipovodňových opatření. 

Obvykle bývá součástí papírny výstavba nového zdroje elektrické energie a nové ČOV. 
V daném případě papírny Labe budou využity stávající kapacity bez nutnosti vybudování těchto 
doprovodných zařízení. Tato skutečnost má pozitivní dopad na životní prostředí stejně jako existence 
zařízení, které umožní likvidaci podstatné části produkovaných odpadů v téže lokalitě. 

Nejvýznamnější dopad papírny bude vzhledem ke stávající zátěži v hlukové oblasti. Pro 
dosažení požadavků z hlediska hygienických limitů pro noční úroveň hluku v nejbližších chráněných 
prostorech (obce Čeperka a Bukovina) bude nutné koordinovat plánovaný záměr s dalšími aktivitami 
existujícími nebo plánovanými v daném prostoru nebo provést dodatečná protihluková opatření. 
Vzhledem k funkční a organizační součinnosti papírny s elektrárnou lze považovat obě řešení za 
proveditelná. 

Záměr nebude výrazně negativně ovlivňovat žádné ze stávajích maloplošných chráněných 
území v okolí, stejně tak nebudou ovlivněna žádná jiná chráněná území (ložisková, památková …). 

Z hlediska jednotlivých složek životního prostředí bude mít záměr velmi malý negativní vliv na 
půdu (trvalý zábor zemědělské půdy). Tento vliv je způsoben vytvořením průmyslové zóny a bude 
zhruba stejný pro jakýkoli jiný záměr. 

Vliv záměru na ostatní složky lze definovat jako neutrální, protože z dostupných údajů 
nevyplývá možnost překročení žádných platných limitů. 

Z uvedeného posouzení vlivů na životní prostředí je zřejmé, že v daném prostoru lze 
realizovat zamýšlený záměr bez významného střetu se zájmy ochrany životního prostředí.  
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G  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Předložený záměr předpokládá vybudování nového závodu na výrobu mechanické vlákniny a 
papíru. Papírna bude umístěna v těsném sousedství elektrárny Opatovice. V areálu závodu bude 
soustředěna výroba papíru od přípravy vstupních surovin po finální výrobek. K získávání vlákniny ze 
dřeva bude použita mechanická metoda (za spolupůsobení vyšší teploty a tlaku), při níž se z 
organické hmoty dřeva odstraňuje minimum ligninu při dostatečné bělosti a pevnosti získané vlákniny, 
která se nazývá dřevovina. K bělení dřevoviny (odstranění a maskování zbylého ligninu a nečistot v 
buničině) bude používán peroxid vodíku. Výsledkem je tzv. zcela bezchlórová mechanická vláknina. 
Menší množství buničiny bude zajišťováno nákupem společně s minerálními plnivy. Navržené 
technologické zařízení patří ke špičkovým ve svém oboru a představuje v daném okamžiku nejlepší 
dostupnou technologii. 

Vlastní výroba papíru bude probíhat na kontinuálním kalandrovacím papírenském stroji s 
kalandrem v lince (on-line), který bude produkovat superkalandrované (SC) magazínové papíry a 
bude schopen vyrábět také novinové papíry v nejvyšší kvalitativní skupině (nebudou vyráběny druhy 
standardní a nižší kvality). 

Provozní celky plánované investice jsou následující: 

Příprava dřeva: 

• krátící pila 
• odkornění kulatiny 
• třídění 

Výroba dřevoviny: 

• brusírna tlakové dřevoviny (8 brusů) 
• peroxidové bělení dřevoviny 
• rafinace dřevoviny 

Papírna zahrnuje následující technologie: 

• rozvlákňování sulfátové buničiny 
• příprava plniva (kaolín) 
• papírenský stroj 
• kalandr on-line (v papírenském stroji) 
• převíjecí řezačky 
• balení rolí 

Sklad papíru 

Primární čištění odpadních vod 

Broušení válců 

Kanceláře a dílny údržby 

Venkovní prostory, rozvod elektřiny, mobilní zařízení apod. 

Výstavba papírny je navržena zčásti v areálu elektrárny Opatovice, zčásti na sousedním 
zemědělském pozemku, který je územním plánem vyčleněn pro zónu smíšené výroby. Celá tato 
oblast bude chráněna protipovodňovou hrází společně s elektrárnou. Výhodou umístění záměru je 
možnost přímého napojení na dopravní systém (silniční i železniční), možnost odběru vody 
z přívodního kanálu do elektrárny, možnost nákupu elektřiny a páry z elektrárny společně se službami 
údržby, využití stávající požární ochrany v areálu apod. 
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Obr. G/1: Umístění záměru a jeho bližší okolí 

 

Papírna bude odebírat elektřinu a provozní páru ze sousední elektrárny a sama nebude 
produkovat emise škodlivých látek do ovzduší. Přímo na místě se mohou projevovat pachové látky 
uvolněné při zpracování čerstvého dřeva, které však nebudou ovlivňovat okolí. 

Voda potřebná k výrobě papíru bude odebírána z přívodního kanálu elektrárny vprůměrném 
množství 540 m3/hod (špičkově až 1042 m3/hod). Toto množství je ve srovnání s odběrem elektrárny 
zanedbatelné. Část vody bude recyklována a část bude po předčištění v areálu odváděna podzemní 
kanalizační stokou do stávající biologické čistírny odpadních vod (ČOV) v Pardubicích - Semtíně, 
která má dostatečnou hydraulickou kapacitu. V ČOV budou před zprovozněním papírny provedeny 
dílčí úpravy technologie, modernizace a automatizace provozu. Systém čištění odpadních vod papírny 
současně s městskými odpadními vodami je úspěšně ověřen a provozován v několika jiných městech 
v zahraničí (investor má konkrétní zkušenosti především ve Finsku a v Německu). Výstavba 
kanalizační stoky a úprava ČOV Pardubice – Semtín bude samostatnou investicí a bude rovněž 
podléhat procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Předběžně (z dostupných informací 
investičního záměru) nejsou zřejmé žádné střety v tomto směru. 

Jako možná varianta je posuzována výstavba vlastní ČOV v areálu papírny. Takové řešení je 
rovněž ověřeno existencí podobného zařízení (Ettringen, Německo). 

Při provozu papírny se očekává přímá potřeba zhruba 250 nových pracovních míst, v rámci 
navazujících aktivit se odhaduje možnost vytvoření více než 1 000 dalších míst. Investice se výší €450 
mil. řadí mezi největší v České republice a zpracováním místních surovin s přidanou hodnotou 
představuje vhodnou podporu zpracovatelského průmyslu s pozitivním dopadem na daňovou bilanci 
státu. 
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Přestože papírna sama o sobě splňuje veškeré požadavky z hlediska životního prostředí a 
řada obdobných zařízení je bez problémů provozována v zahraničí, je problematická její pozice 
z hlediska stávající hlukové zátěže v okolních obcích Čeperka a Bukovina (kde jsou už v současnosti 
překročeny některé limity hlukové zátěže). Tato problematika byla řešena variantními výpočty 
v hlukové studii, které ukázaly, že za předpokladu snížení hlukových emisí vlastní elektrárny mohou 
být požadované limity splněny i po výstavbě papírny a v uvedených obcích by tak došlo ke zlepšení 
situace. V opačném případě bude nutné provést rozsáhlá protihluková opatření na vlastní papírně, 
která však zajistí pouze zachování stávající situace.  

Ve všech dalších sledovaných složkách životního prostředí je vliv papírny charakterizován 
jako neutrální, protože nedojde k překročení žádných limitů. Jako každá průmyslová činnost bude mít 
vliv papírny jistý negativní dopad na bezprostřední okolí, jeho velikost je však velmi malá a je výrazně 
potlačena skutečností, že jde o zónu vyčleněnou územním plánem pro smíšenou výrobu. Nedojde 
proto ke střetu s žádnou plochou podléhající ochraně přírody. 

Potřebná výchozí surovina (dřevo) je dostupná v předpokládáné dovozní vzdálenosti do 200 
km. V posledních letech roční těžba dřeva nedosahuje ročního přírůstku a zásoby dřeva v rámci 
republiky rostou. Současnou velikostí spotřeby dřeva na obyvatele se Česká republika řadí na jedno 
z posledních míst v rámci zemí EU. 

Rozptylová studie prokázala, že provoz papírny neovlivní stávající kvalitu ovzduší v dané 
oblasti (mimo vlatní areál bude neregistrovatelný). 

Negativní vliv záměru na povrchové vody bude minimalizován úpravou odpadních vod v ČOV. 
Podzemní vody nebudou záměrem ovlivněny. 

Během provozu nebudou přítomny explozívní látky nebo látky s rizikem náhlého uvolnění 
nebezpečných plynů. Nakládání s používanými aditivy bude podléhat evidenci a kontrole ve smyslu 
platných předpisů. Podrobě bude tato problematika řešena při udělení integrovaného povolení, bez 
něhož není provoz papírny možný. 

Investice je zamýšlena dlouhodobě, její transfer po několika letech do investičně zajímavějších 
oblastí je krajně nepravděpodobný. 
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• AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
• AOX absorbované organické halogeny 
• BPEJ bonitní půdně ekonomická jednotka 
• BSK5 biochemická spotřeba kyslíku 
• CB  chlorbenzen 
• CHLÚ chráněné ložiskové území 
• CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
• CHSK chemická spotřeba kyslíku 
• ČBÚ Český báňský úřad 
• ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
• ČOV čistírna odpadních vod 
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• PP  přírodní památka, přírodní park 
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• RAS rozpuštěné anorganické soli 
• řkm říční kilometráž 
• Tc  tvrdost (vody) 
• TCB trichlorbenzen 
• TZL tuhé znečišťující látky 
• ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru 
• ÚSES územní systém ekologické stability 
• VKP významný krajinný prvek 
• VOC těkavé organické látky 
• ZPF zemědělský půdní fond 
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Fotodokumentace 

 
Obr. 1: Plocha v areálu EOP – část budoucího skladu dřeva (v pozadí horkovod do Hradce Králové) 

 

 
Obr. 2: Vlečka v areálu (v pozadí plocha pro část záměru a sklad uhlí EOP) 
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Obr. 3: Plocha v areálu EOP – část budoucí příjezdové komunikace 

 

 
Obr. 4: Vtokový objekt v areálu EOP (vpravo přívod vody z chladících věží) 
 


