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Věc: Vyjádření k přepracované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru 

„Zařízení pro energetické využívání odpadu - ZEVO Vsetín“  

Další verze přepracované dokumentace o hodnocení vlivů záměru na výstavbu ZEVO Vsetín 
(Tomášek 2020), 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 23. 
března 2021 na veřejném portálu EIA Vedoucím autorem přepracované dokumentace je Ing. 
Josef Tomášek, stejně jako tomu bylo u oznámení (Tomášek 2018) a dokumentace (Tomášek 
2019). Naše připomínky a námitky k přepracované dokumentaci záměru výstavby „Zařízení pro 
energetické využívání odpadu  - ZEVO Vsetín“ (dále jen „Přepracovaná dokumentace“) jsou 
shrnuty v textu níže. Neliší se od připomínek zaslaných k dokumentaci zveřejněné v listopadu 
2020, protože ani tato verze se v námi připomínkovaných částech nijak nezměnila. 
Po prostudování Přepracované dokumentace musíme konstatovat, že i přes její doplnění oproti 
původní dokumentaci, na značnou část nejen našich připomínek nereagovala.  
V Přepracované dokumentaci jsme nenašli velkou část informací, které požadoval Krajský úřad 
Zlínského kraje doplnit v dopise vracejícím dokumentaci k přepracování ze dne 25. července 
2019 č. j. KUZL 48817/2019. Konkrétně Přepracovaná dokumentace nezahrnuje anebo 
nereaguje adekvátně mimo jiné na následující požadavky:   
b. Více rozpracovat část týkající se rizik a havárií, zásady měření a regulace.  
Část týkající se havárií, je sice více rozpracovaná, ale nedoplňuje důležitá semikontinuální 
měření škodlivin vypouštěných do ovzduší. 
c. Lépe popsat technologii záměru – zejména provoz beranového podavače.  
Technologie je sice popsaná podrobněji, ale zůstává v některých částech nekonkrétní. 
d. Pro hodnocení použít aktuálnější údaje o složení směsného komunálního odpadu – zvážit 
provedení rozboru směsného komunálního odpadu z ORP Vsetín.  
Žádný rozbor směsného komunálního odpadu z ORP Vsetín proveden nebyl. Dokumentace stále 
vychází z obecných charakteristik odpadů v ČR, které se od sebe navzájem liší a není jasné, proč 
by měly platit právě po odpady z ORP Vsetín. 
e. Lépe popsat následné nakládání se škvárou a popílkem, uvést předpokládané složení odpadu dle 
zkušeností z obdobných provozů. 
Přepracovaná dokumentace je nekonkrétní, co se týče nakládání se škvárou, naznačuje možnost 
jejího využití pro stavební účely, ale nijak tyto účely nespecifikuje. V zahraničí se ukázalo, že 
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například popel (zde škvára) ze spalovny musí být před použitím proseta, protože na její jemné 
částice se vážou ve vyšší míře dioxiny (Chen, Lin et al. 2006).  
V Přepracované dokumentaci je sice doplněna tabulka složení odpadů ze spalovny Termizo 
Liberec, ale toto zařízení je buď jiné anebo nám autor Přepracované dokumentace opomenul 
sdělit, že i v ZEVO Vsetín se plánuje míchání propraného popílku se škvárou. Pod označením 
„škvára“ v tabulce na str. 80 a 81 je podle našeho soudu uveden tzv. SPRUK neboli výrobek ze 
smíchané škváry (strusky a popela) a propraného popílku v liberecké spalovně. Upozorňujeme 
také na to, že tato směs byla v roce 2006 nezávisle na společnosti Termizo podrobena analýze 
podle ní nevyhověla použití odpadů na povrchu terénu (Košařová 2006). Obsah dioxinů 
v popílku ze spalovny v uvedené tabulce chybí. Současně opět chybí zdroj informací. V jedné ze 
starších studií se pro uvedenou libereckou spalovnu uvádí koncentrace dioxinů v popílcích 
z katalytického filtru na úrovni 11000 ng TEQ/kg (Pekárek and Šyc 2008). 
h. Pro vyhodnocení v dokumentaci využít finální návrh referenčního dokumentu nejlepších 
dostupných technik pro spalování odpadů (Best Available Techniques Reference Document for 
Waste Incineration, Final Draft, December 2018), resp. v příslušném referenčním dokumentu (tj. v 
případě schválení uvedeného finálního návrhu) aktuální drafty dokumentů BREF.  
Autor Přepracované dokumentace už sice používá aktuální BREF, ale s nejlepšími dostupnými 
technikami porovnává jen část doporučené technologie pro vsetínskou spalovnu. Chybí 
semikontinuální měření PCDD/Fs a rtuti. Navíc se vůbec nevypořádal s faktem, že uvedené 
nejlepší dostupné technologie byly odvozeny z provozu zařízení o daleko desetinásobně větší 
roční kapacitě a také s tím, že pro ZEVO Vsetín se navrhuje zatím neodzkoušená technologie. 
i. Pro porovnání uvést konkrétní zařízení, která jsou s plánovaným ZEVO Vsetín srovnatelná jak 
kapacitou, tak použitou technologií.  
V samotné Přepracované dokumentaci toto porovnání chybí. V příloze 8 (Tomášek 2020a) je 
sice řada tabulek, ale například uváděné spalovny z Dánska mají buď jiné parametry, jedna je 
uzavřená (Skagen) a v případě další (Bornholm) je plán její náhrady dokonalejší recyklací. Pro 
ověření uvedených příkladů opět chybí uvedené reference. ANI jedna z uvedených referencí není 
s navrženou spalovnou ve Vsetíně srovnatelná, protože nemá stejnou kombinaci technologií. Pro 
čištění spalin jsou jako reference uvedené spalovny o desetinásobně vyšší kapacitě, nikoliv ty o 
kapacitě a technologii srovnatelné se vsetínským projektem. 
l. Doplnit chybějící citace zdrojů, z kterých zpracovatel dokumentace vycházel. 
Citace zdrojů  v naprosté většině případů stále chybí. Například v tabulce na str. 47 není uveden 
zdroj, ze kterého autor převzal údaje o složení odpadů pro Brněnsko a Ostravsko. Další chybějící 
odkazy už jsme zmínili výše. 
 Jde jen o hrubý a nikoliv úplný výčet nedostatků ohledně požadovaného doplnění.  
 
Přepracovaná dokumentace stále neporovnává varianty potenciálně příznivější pro životní 
prostředí, a to jak z hlediska nakládání s odpady, tak z hlediska zásobování Vsetína teplem. 
Z našich původních připomínek k Oznámení a posléze i k Dokumentaci dále trváme na těch 
následujících, které nebyly zohledněny v předložené Přepracované 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.  
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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) 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 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. Stále 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 Přepracované dokumentace nereagoval ani v její příloze 8 (Tomášek 2020a) na 
naše podrobnější připomínky vznesené již k Oznámení a poté k Dokumentaci, 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 
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 nového BREF 
dokumentu pro spalování odpadů (Neuwahl 2019) bude u nových spaloven odpadů vyžadováno. 
Na rozdíl od autora Přepracované dokumentace, který v uvedeném příkladu spalovny z Německa 
připouští koncentraci dioxinů v popílcích na úrovni 220 pg TEQ/g (Tomášek 2020a), což 
neodpovídá ani realitě velkých spaloven v ČR, se obecně udává hodnota v průměru daleko vyšší. 
V popílcích a zbytcích z čištění spalin se pro spalovny komunálních odpadů předpokládá obsah 
dioxinů 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. 
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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 ani v přepracovaném hodnocení dopadů plánovaného záměru 
na lidské zdraví v 6 Přepracované dokumentace (Krpatová 2020). Tato příloha současně vychází 
ze zastaralého stanovení tolerovatelného denního příjmu dioxinů a dioxinům podobných PCB na 
úrovni 2 pg TEQ/kg tělesné váhy. Nově to je 0,25 pg TEQ/kg tělesné váhy (EFSA CONTAM 2018a). 
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 
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 
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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. Proto jsme žádali doplnění bilance 
bromovaných dioxinů, kterou Přepracovaná dokumentace neobsahuje. 
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). 
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. 

http://www.information.dk)
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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). Žádali jsme 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 jsme žádali vyjasnění, jak budou u těchto odpadů dodrženy podmínky stanovené 
v Nařízení EU o POPs č. 1021 (dříve 850) (Evropský parlament a Rada EU 2019)? Ani na jeden 
z těchto požadavků Přepracovaná dokumentace nereaguje. 
Závěr 

Nejen z výše uvedených důvodů, ale i pro značné mezery v informacích o výstupech ze zařízení, a 
protože, jak autor Přepracovené dokumentace připouští, pro uvedené zařízení neexistuje 
referenční zařízení, žádáme, aby bylo pro daný záměr vydáno záporné stanovisko EIA.  
Ani Přepracovaná 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 (Neuwahl 2019). 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. 
 
S pozdravem za Arniku – program Toxické látky a odpady 

                                                                                             

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