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V Praze, 10. července 2019
Věc: Vyjádření k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Zařízení pro
energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“
Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na výstavbu ZEVO Vsetín, tedy v podstatě spalovny
komunálních odpadů o roční kapacitě 12 000 tun spálených odpadů za rok (dále v textu jen
„spalovny“ anebo „ZEVO Vsetín“), byla zveřejněna 11. června 2019 na veřejném portálu EIA
(Tomášek 2019). Vedoucím autorem dokumentace je Ing. Josef Tomášek, stejně jako tomu bylo u
oznámení (Tomášek 2018).1 Naše připomínky a námitky k dokumentaci záměru výstavby
„Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“ (dále jen „Dokumentace“) jsou
shrnuty v textu níže.
Po prostudování Dokumentace musíme konstatovat, že i přes její dílčí doplnění oproti
Oznámení, musíme konstatovat, že na velkou část nejen našich připomínek nereagovala. Ty
podrobnější autor Dokumentace zjevně ignoroval zcela, jak je patrné z přílohy 7 Dokumentace,
která shrnuje jeho reakce na připomínky.
V Dokumentaci jsme nenašli velkou část informací, které požadoval Krajský úřad Zlínského kraje
v Závěru zjišťovacího řízení datovaném 22. 11. 2018 a zveřejněném v informačním systému EIA.
Konkrétně z požadavků v Závěru zjišťovacího řízení Dokumentace mimo jiné: a) nedoplnila
technický popis zařízení a například v případě jímky na dešťové vody odkazuje na vyřešení
v následujících stupních projektu; b) nespecifikuje chemické složení odpadů, které bude
produkovat (žádali jsme je v připomínkách k Oznámení); c) neřeší zabezpečení ploch, kde mají
být skladovány kontejnery s nebezpečnými odpady; d) nenavrhuje, jak monitorovat potenciální
negativní dopady záměru na životní prostředí anebo e) nedoplnila citace zdrojů, ze kterých
pocházejí uváděné informace. Jde jen o hrubý a nikoliv úplný výčet nedostatků ve vztahu
k Závěru zjišťovacího řízení.
Vzhledem k závažným nedostatkům Dokumentace a neznalosti specifik projektu navrhovaného
zařízení proto žádáme, aby byla vrácena k přepracování anebo aby byl záměr zamítnut. Nelze
hodnotit neúplný projekt. Dokumentace navíc neporovnává varianty potenciálně příznivější pro
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životní prostředí, a to jak z hlediska nakládání s odpady, tak z hlediska zásobování Vsetína
teplem.
Z našich původních připomínek k Oznámení dále trváme na těch následujících, které nebyly
zohledněny v předložené Dokumentaci anebo tato neobsahovala uspokojivou reakci na ně::
1) Výstavba jmenovaného zařízení o roční kapacitě 12 až 14 tisíc tun spálených odpadů za
rok nebude zjevně spalovat jen odpad z území ORP Vsetín, s čím podle zveřejněných
informací nesouhlasí ani představitelé města Vsetín. Záměr, jak je prezentován, podle
našeho názoru negativně ovlivní potřebnou míru recyklace 65% v roce 2035, jak ji
vyžaduje nastavení cirkulární ekonomiky v EU.
2) Nesouhlasíme s tím, že je spalování odpadů, byť s využitím tepla pro vytápění, nedílnou
součástí cirkulární ekonomiky. V nové hierarchii nakládání s odpady, popsané
Evropskou komisí, je téměř na úrovni skládkování.
3) Dokumentace nijak podstatně nerozšířila specifikování technologie, která se má v ZEVO
Vsetín použít, a proto ji nepovažujeme za dostatečnou. Naopak v bodech, kde Závěr
zjišťovacího řízení stanovoval nutnost upřesnit technologii či projekt, Dokumentace
odkazuje na pozdější fáze přípravy projektu. Takový přístup považujeme za nepřípustný,
protože odsouvá posouzení vlivů na životní prostředí do fází rozhodovacího procesu,
v nichž zákon nezaručuje veřejnosti možnost účastnit se.
4) ZEVO Vsetín jednoznačně zhorší kvalitu ovzduší. Nesouhlasíme s hodnocením jeho vlivu
na ovzduší jako se „zanedbatelným či akceptovatelným“. Ve srovnání se stávající
plynovou výtopnou bude podle tabulky na str. 56 Dokumentace (Tomášek 2019) do
ovzduší vnášet kvalitativně nebezpečnější škodliviny v podobě organických látek typu
dioxinů či polyaromatických uhlovodíků. Současně bude významným zdrojem emisí
těžkých kovů, včetně rtuti, pro kterou v hrubě nastíněném projektu postrádáme
podrobnější popis technologie jejího zachycení z vypouštěných spalin. Pouhý odkaz na
to, že se tak děje pomocí aktivního uhlí nestačí. Postrádáme srovnání s nejlepšími
dostupnými technologiemi pro zachycování emisí rtuti pro spalování odpadů, jak je
zpracovala a schválila Minamatská úmluva (UNEP 2016). Podle tohoto dokumentu by
spalovny měly dosahovat maximálních emisí rtuti na úrovni 0,001 – 0,01 mg/m3 (UNEP
2016),tedy méně, než udává tabulka na str. 51 Dokumentace.
Protože autor Dokumentace (Tomášek 2019) nereagoval ani v její příloze 7 na naše podrobnější
připomínky vznesené již k Oznámení, považujeme za důležité je zde zopakovat jako stále
relevantní a nevyřešené.
Dioxiny
Z hlediska monitoringu emisí dioxinů (= polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů –
PCDD/F) se podle dokumentu o nejlepších dostupných technikách Stockholmské úmluvy
navrhuje, aby jejich sledování probíhalo semikontinuálně (Stockholm Convention on POPs 2008).
Dokáže to například systém AMESA, ale i další (Reinmann 2011, Fiani 2012, Conesa, Ortuño et al.
2016). Jde o v řadě zemí odzkoušenou praxi. Teprve takovýto systém často odhalí skutečné
hladiny emisí dioxinů. Odebírá totiž vzorky po delší časová období a je proto přesnější než dvakrát
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ročně provedený několikahodinový odběr, zachycující emise dioxinů za ideálních a předem
nastavitelných podmínek. Žádáme zahrnutí povinnosti použít semikontinuální sledování emisí
dioxinů minimálně proto, že se jedná o součást nejlepší dostupné techniky a podle finálního draftu
nového BREF dokumentu pro spalování odpadů bude u nových spaloven odpadů vyžadováno
(European Commission 2018).
V popílcích a zbytcích z čištění spalin se pro spalovny komunálních odpadů předpokládá obsah
dioxinů v rozmezí 0,0008 až 35 ng TEQ/g (Basel Convention 2017). To tedy znamená při
produkci cca 628 tun popílků/rok a dejme tomu hodnotě 1 ng TEQ/g celkovou roční produkci
zhruba 0,6 g TEQ dioxinů. To není zanedbatelná hodnota. Podstatné množství těchto látek
v odpadech a část z nich by nemusela vzniknout, kdyby se odpad nespaloval.

Obr. 1: Takto vypadalo ve spalovně komunálních odpadů meziskladování popílku v areálu spalovny
ve městě Wuhan v Číně. Jeho důsledkem pravděpodobně pak byla vysoká hladina chlorovaných i
bromovaných dioxinů ve vejcích doma chovaných slepic ze sousední zástavby. Přenos škodlivin
prachem z popílku je závažná cesta jejich šíření do okolí.
Hlavní cestou vystavení negativnímu působení dioxinů je prostřednictvím potravních řetězců, a
proto se divíme, že se s ní nepočítá při hodnocení dopadů plánovaného záměru na lidské zdraví
zpracované v samostatném dokumentu jako příloha 6 Dokumentace (Krpatová 2019). Tato příloha
současně vychází z mylného předpokladu poklesu hladiny dioxinů a dioxinům podobných PCB
v mateřském mléce, ke kterému sice v porovná let 2000 – 2010 došlo ve většině zemí, ale podle
údajů WHO nikoliv v České republice (van den Berg, Kypke et al. 2017).
Bromované dioxiny
Vedle dioxinů (tedy polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů, PCDD/Fs) se v poslední
době ukazují jako velký problém rovněž bromované dioxiny (PBDD/Fs), které byly vyhodnoceny
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panelem expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) jako srovnatelně nebezpečné s
PCDD/Fs (van den Berg, Denison et al. 2013). Bromované dioxiny vznikají mimo jiné spalováním
bromovaných zpomalovačů hoření (Riggs, Pitts et al. 1990, Nakao, Ohta et al. 2002, Schuler and
Jager 2004, Wang, J et al. 2009, Van Caneghem, Block et al. 2010) především jako důsledek faktu,
že jsou tyto zpomalovače v současnosti v odpadech široce přítomné (Van Caneghem, Block et al.
2010), včetně například objemného odpadu z nábytku anebo v hračkách či dalších předmětech
z recyklovaných plastů (DiGangi and Strakova 2016, Straková and Petrlík 2017). Nyní se sice
bromované dioxiny běžně nesledují, ale pro spalovnu, která má být v provozu minimálně dalších
deset let, tedy v době, kdy se do odpadů budou dostávat ve zvětšené míře právě odpady s obsahem
bromovaných zpomalovačů hoření, by odhad jejich celkových emisí i koncentrací ve výstupech ze
spalovny (jak v popílku, tak v popelu) chybět neměl. Jde o látky, které mohou velice negativně
ovlivňovat zdraví lidí a znečišťovat životní prostředí. Z Číny je znám příklad velice vysoké
koncentrace bromovaných dioxinů zjištěných ve vejcích slepic z domácího chovu v zástavbě
v blízkosti spalovny komunálních odpadů (Petrlik 2015, Weber, Schwedler et al. 2015). Potenciální
původ znečištění je patrný z fotografie na obr. 1. Žádáme doplnění bilance bromovaných
dioxinů.
Odpady vznikající v ZEVO
Ve spalovnách komunálních odpadů zbývá 1/3 jejich původní hmotnosti v podobě škváry,
popele, popílku a dalších odpadů (například z čištění kotle). Že nemusí jít v žádném případě o
homogenní materiál, dokumentuje mimo jiné obrázek popele a škváry ze spalovny v dánské
Kodani (viz obr. 2).

Obr. 2: Popel a struska ze spálených komunálních odpadů v kodaňské spalovně. Foto: Erik Refner
(www.information.dk).
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Podle Dokumentace se počítá s tím, že škvára a popel by se využívaly jako stavební materiál
(výrobek). Je nutné upozornit na to, že využití tohoto materiálu je vysoce problematické
především z důvodu obsahu vysokých koncentrací těžkých kovů a dalších látek, včetně
bromovaných dioxinů. Aby nedocházelo ke ztrátě informací o tom, kde byl takový materiál
použit, je třeba, aby byl veden veřejný registr míst, kde byly škvára a popel ze spalovny použity,
včetně informací o hladině toxických látek v nich. Takový registr mají v Dánsku (Nordjyske
2014). Lidé se pak mohou rozhodnout, zda si v sousedství takové lokality pořídit nemovitost či
nikoliv. Ale samozřejmě lepší je nakládat s odpady ze spaloven jako s odpady po celou dobu,
anebo se jejich vzniku vyhnout lepším tříděním a recyklací odpadů. Ze vsetínské spalovny by se
muselo ročně najít místo pro 3000 tun škváry a popele (viz Dokumentaci na str. 62).
Popílek a další odpady z čištění spalin pak většinou obsahují vysoce toxické a dlouho v životním
prostředí přetrvávající látky jako dioxiny či dioxinům podobné polychlorované bifenyly,
hexachlorbenzen či hexachlorbutadien (Mach 2017, Petrlik and Bell 2017, Zhang, Jiang et al.
2018). Žádáme proto vyjasnění, jak bude zabráněno rozptylu látek z těchto materiálů do okolí
během nakládky, přepravy, vykládky a dalšího nakládání se zbytky z čištění spalin. Současně
žádáme vyjasnění, jak budou u těchto odpadů dodrženy podmínky stanovené v Nařízení EU o
POPs č. 850 (Evropský parlament a Rada 2016)?
Ani u jednoho z uvedených odpadů zbývajících po spálení odpadů či po čištění spalin není
uvedeno, jaké složení se u nich předpokládá. Žádáme tedy, aby dokumentace obsahovala doplnění o
tuto informaci. Je jasné, že v případě zbytků z čištění odpadních plynů, tedy popílku a filtračního
koláče, se jejich složení bude odvíjet od použité technologie čištění spalin.
Závěr
Nejen z výše uvedených důvodů by bylo vhodnější od záměru výstavby ZEVO ve Vsetíně upustit a
uvažovat raději o investici do lepší recyklace odpadů a předcházení jejich vzniku. Doufáme
v objektivní posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí. Musíme však současně
podtrhnout, že Dokumentace nedoplnila významné mezery v informacích o projektu a není možné
v plné míře posoudit jeho skutečné dopady na životní prostředí. Dokumentace se neopírá o žádné
referenční zařízení a nevysvětluje, jak bude dosud neodzkoušená technologie relativně malé
spalovny odpadů schopná plnit zpřísněné podmínky pro nejlepší dostupné technologie stanovené
v aktualizovaném BREFu pro spalování odpadů (European Commission 2018). Jejich parametry
jsou odvozeny ze zařízení kapacitně větších. Pokud budeme akceptovat údaje založené na plnění
emisních limitů, představuje navržená spalovna odpadů (ZEVO) významné navýšení emisí
škodlivin vypouštěných do ovzduší, a to v sousedství CHKO Beskydy a obytné zástavby, jak ve
svém vyjádření zdůraznila Česká inspekce životního prostředí.
S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika
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