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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma :

Nestor Kea s.r.o.

2. IČ :

292 105 00

3. Sídlo :

Krumvíř 459
691 73 Krumvíř

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
zástupce oznamovatele :

Aleš Fortník
jednatel společnosti
691 73 Krumvíř 459
602 541 380
info@nestorkea.cz

Mobil :
e-mail :

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru :

Zemědělské bioplynová stanice Terezín

2. Kapacita záměru :
Elektrický výkon:
Tepelný výkon:
Celková účinnost kogenerace
Elektrická účinnost kogenerace
Tepelná účinnost kogenerace
Roční doba provozu
Výroba elektrické energie
Výroba tepelné energie

526 kW
320 kW
65,0 %
40,4 %
24,6 %
8.395 h
4 418 740 kWh/rok
2 690 619 kWh/rok

3. Umístění záměru :
Kraj Jihomoravský, okres Hodonín, obec Terezín, k.ú. Terezín, p.č. 1844/2
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry :
Kategorie II, bod 3,1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW –
podlimitní záměr. Po dohodě s investorem je záměr hodnocen podle přílohy čís.3 zákona 100/2001
Sb. v platném znění. Kumulace s jiným záměrem se nepředpokládá.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč.přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů pro jejich výběr resp.odmítnutí.
Účelem zařízení je výroba energie z obnovitelných zdrojů ve formě elektrické energie a tepla. V BPS
vyrobený bioplyn je zužitkován v kogenerační jednotce. Cílem je napájení veřejné rozvodné sítě
vyrobeným proudem jako ekologickým zdrojem elektrické energie a tepelnou energií zásobovat
objekty v přilehlé obci.
Bioplynová stanice je zemědělské zařízení na výrobu bioplynu, elektrické a tepelné energie.Slouží ke
zhodnocování obnovitelných zdrojů jako např. kukuřičné a travní siláže a podobně – pouze produktů
zemědělské výroby.
Bioplynová stanice bude využívat jako hlavní zdroj výroby bioplynu z obnovitelných zdrojů ležící
prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný podle metody NatUrgas. Vedlejší zdroj bioplynu je turbofermentor. Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných
zdrojů - kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy ze zelených ploch měst.
Způsob provozu zařízení v mezofilních podmínkách při cca 39°C nebo v termofilní oblasti p ři cca 55°C
ještě není stanoven. Projektant upřednostňuje termofilní způsob provozu.
Plyn je veden přes odsiřovací zařízení ke kogenerační jednotce, kde je vyráběna elektrická a tepelná
energie. Spalovací motor k pohonu generátoru je proveden jako motor umožňující spalovat ochuzený
plyn - bioplyn. Při výpadku motoru na bioplyn je spalován bioplyn kontrolovaně v plynovém hořáku.
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Pro bioplynovou stanici budou využity produkty rostlinné výroby, pro jejichž využití v současnosti nemá
firma dostatečné uplatnění.
Pro stavbu může být řešena varianta nulová, tzn. nerealizace navrhované stavby. Taková varianta je
možná, neumožňuje však záměr investora uplatnit produkty zejména rostlinné výroby k výrobě elektrické a tepelné energie. V případě nerealizace stavby nemá v současnosti investor dostatečné kapacity pro využití produkované hmoty
Varianta jiného využití předmětného území je rovněž možná, vzhledem k tomu, že jde o pozemky ve
vlastnictví investora. Výstavba navrhované stavby je na pozemku vzhledem k územnímu plánu možná.
Jiné využití území nelze tímto oznámením hodnotit a vzhledem k vlastnictví pozemku není předpoklad
přípravy jiné možnosti řešení území. Vzhledem k umístění pozemku investor neřešil jinou geografickou variantu možnosti umístění záměru.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji hodnotit jako
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Tato opatření jsou v
rámci přípravy záměru navržena a vycházejí rovněž ze zkušeností se stávajícím provozem obdobných
bioplynových stanic. Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv na životní
prostředí a zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak,
aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební
a zejména následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora a účelné
uplatnění produktů především rostlinné výroby. Omezení vlivu provozu stavby je technicky realizovatelné a je nutné určit parametry omezení možných vlivů.
Bioplynová stanice bude umístěna v kraji Jihomoravském, okrese Hodonín, obec Terezín, k.ú.
Terezín, p.č. 1844/2
Investor uvažuje pouze s jednou variantou řešení.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Účelem zařízení je výroba energie z obnovitelných zdrojů. Bioenergetický zdroj využívá jako hlavní
zdroj výroby bioplynu z obnovitelných zdrojů ležící prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný podle
metody NatUrgas. Vedlejší zdroj bioplynu je turbofermentor.
Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných zdrojů kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy ze zelených ploch. Alternativně se uvažuje o využití
procesu anaerobní fermentace včetně
hydrolýzy. Biomasa rostlinného původu má kompozitní
strukturu, tvořenou zejména celulózovými vlákny a řetězci hemicelulózy, spojené ligninem. Celulóza a
hemicelulózy jsou složité sacharidy, které jsou tlakovou hydrolýzou rozkládány na jednoduché cukry
za současného vzniku dalších látek. Získané cukry lze následně fermentovat a z nich anaerobním
procesem vyrobit bioplyn (při vyšší účinnosti využitelnosti vstupujících surovin).
Při hydrolýze jsou rozkládány makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky
(polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních
hydrolytických enzymů. Tyto enzymy jsou produkovány hlavně fermentačními bakteriemi. Vznikající
nízkomolekulární látky jsou schopny na rozdíl od makromolekulárních transportu dovnitř buňky.
Předpokladem pro nastartování hydrolýzy je dostatečný obsah vlhkosti nad 50% hmotnostního podílu.
Hydrolytické organismy ještě nevyžadují striktně bezkyslíkaté prostředí.
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Plyn je veden přes odsiřovací zařízení ke kogenerační jednotce, kde je vyráběna elektrická a tepelná
energie. Spalovací motor k pohonu generátoru je proveden jako motor umožňující spalovat ochuzený
plyn - bioplyn. Při výpadku motoru na bioplyn je spalován bioplyn kontrolovaně v plynovém hořáku.
Další hlavní části zařízení, která jsou využívána k provozu bioenergetického zdroje, jsou skladovací
plochy siláží, případně silážní žlaby. V těsné blízkosti bioenergetického zdroje budou postaveny
skladovací plochy siláží.
Zařízení sestává z těchto objektů:
• Alternativně hydrolytická jednotka
• hlavní prismatický fermentor
• turbofermentor
• jímka na tekuté substráty (předjímka)
• skladovací nádrž pro digestát
• transformátor
• skladovací plocha siláží
Ke skladování siláží pro potřebu bioenergetického zdroje bude postavena zpevněná a nepropustná
skladovací plocha v těsné blízkosti BEZ.
K výrobě elektrické energie a tepla se používá kogenerace s následujícími výkonnostními parametry:
Elektrický výkon:
526 kW
Tepelný výkon:
320 kW
Elektrická účinnost:
40,4 %
Tepelná účinnost:
24,6 %
Ztráty:
35 %
Roční doba provozu
8.395 h
Základní popis technologie výroby
Silážování – sklizeň pevných substrátů (siláží) a jejich naskladňování na skladovací plochu probíhá
v sezóně sklizně zpravidla v pracovních dnech, ve výjimečných případech také ve volných dnech.
Jsou naváženy na traktorových návěsech nebo nákladními vozy a složeny na připravených plochách.
Poté jsou řádně uloženy a umačkány. Siláž se pokryje fólií, která zaručí uchování siláží v odpovídající
kvalitě přes celé nevegetační období.
Kapalné substráty se přiváží cisternovými auty nebo traktory s cisternovým přívěsem. Jsou
napouštěny přímo do přednádrže přes připojovací armaturu. Zamezuje se tak úniku pachových emisí.
Siláž pro denní spotřebu BEZ se nabere v silážním žlabu kolovým nakladačem a dopraví se k navážce
pevného substrátu hlavního fermentoru, případně se přiveze na velkokapacitním přívěsu a přímo se
sklopí do navážky. Z navážky se pevný substrát plynule dávkuje do fermentoru (alternativně do
hydrolytické jednotky a z ní do fermentoru). Dopravní plocha se pak ručně vyčistí od přebytků siláže.
Prosakující voda ze silážního žlabu a odpadní voda z oplachování ploch pro navážení pevného
substrátu se jímá do přednádrže. Z přednádrže se vsakovací šťávy společně s přivezenou kejdou po
částech dávkují pomocí čerpadla do hlavního fermentoru a dostávají se tak do fermentačního procesu.
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Po asi 66 dnech uložení v hlavním fermentoru se prokvašený substrát přečerpá do separátoru. Substrát, prokvašený v 1. stupni, se v separátoru rozdělí na pevnou a kapalnou frakci. Kapalná frakce se
dopravuje do nádrže pro sekundární fermentaci. Pevná frakce, již tvoří nerozložitelné resp. těžko
rozložitelné součásti s obsahem sušiny cca 30%, se ukládá aerobně do meziskladu a následně se rozmetá jako organické hnojivo na pole.
Kapalná frakce s obsahem sušiny cca 4% se přečerpává do nádrže pro sekundární fermentaci (turbofermentoru, případně sekundárního fermentoru). V této nádrži se volně rozpuštěné mastné kyseliny
rozloží na bioplyn. Po sekundární fermentaci se digestát přečerpá do otevřeného koncového skladu.
Fermentory se pomocí trubkového výměníku tepla udržují při teplotě cca 40°C p ři mezofilním provozu
nebo při teplotě 55°C p ři termofilním provozu.
Velikost koncové skladovací nádrže je navržena tak, aby skladová kapacita nádrže byla minimálně
180 dnů. Prokvašený substrát se pak z koncových skladů odváží na traktorových přívěsech nebo
nákladních vozech v cisternových zásobnících na pole a hnojí se jím dle plánu hnojení organickými
hnojivy. Pro rozmíchání plovoucí vrstvy je v nádrži koncového skladu instalováno motorové ponorné
míchadlo.
Bioplyn vznikající v hlavním i sekundárním fermentoru se vede do odsiřovacího zařízení plynu, kde se
biologicky odsiřuje. Zajišťuje se tak ekologické spalování bioplynu v kogenerační jednotce. Za účelem
odsíření se na dno fóliového odsiřovacího zařízení ukládá výplachová kapalina ve formě kejdy. Kromě
toho se do zařízení vhání vzduch. (cca 2 až 3 objemová %). Toto prostředí umožní bakteriím, které
zajišťují proces odsiřování, odbourat podstatnou část síry, obsažené v bioplynu. Výplachová kapalina
se pravidelně vyměňuje cca 2 až 3x ročně. Vyměňovaná kapalina se odčerpá do koncového skladu.
Bioplyn se z odsiřovacího zařízení dostává přes kompresor do kogenerační jednotky, kde je využit pro
výrobu elektrické a tepelné energie.
Technologická zařízení a objekty provozu BEZ
Alternativně hydrolytická jednotka, hlavní prismatický fermentor, turbofermentor, centrální stanice ,čerpadel, odsiřovací zařízení plynu, kogenerační jednotka (v kogenerační místnosti), plynový hořák, velín, chodba, separátor, navážení pevného substrátu, předjímka, koncový sklad digestátu, transformátorová stanice, skladovací plocha siláží.
Hydrolytická jednotka
Investor alternativně uvažuje využití hydrolytické jednotky (ekonomizace procesu). V případě využití
hydrolytické jednotky se jedná o vyšší využití vstupních surovin za zachování výkonových parametrů
technologie. Spotřeba vstupních surovin poklesne o 10-15%, obdobně poklesne i množství fugátu.
Vzhledem k tomu, že o instalaci hydrolytické jednotky nebylo v době zpracování studie rozhoduto
(jedná se o předběžnou úvahu) byly výpočty rozptylové studie byly provedeny pro proces bez
hydrolytické jednotky tj. snížení spotřeby surovin a tím i snížení intenzit dopravy není uvažováno. Na
emise z KGJ nemá využití hydrolytické jednotky významný vliv, roční i maximální výkony KGJ se
nemění.
Hydrolytická jednotka (Technologická linka TERMOTLAKÉ PŘÍPRAVY biomasy pro BIOPLYNOVÉ
STANICE)
- využívá termickou tlakovou hydrolýzu a skokovou expanzi pro destrukci biomasy
- zvyšuje podíl odbouratelné organické sušiny pro metanogenní proces vývinu bioplynu
- zajišťuje snadnou čerpatelnost a jednodušší míchání ve fermentorech
- přináší možnost provozovat BEZ v termofilním režimu
- umožňuje zpracovat široké spektrum biomasy (sláma, seno, hnůj a další)
- zvyšuje množství bioplynu ze stejného množství biomasy a obsah metanu v bioplynu
- snižuje spotřebu biomasy nebo zvyšuje elektrický výkon BEZ
- zjednodušuje čerpání substrátu a míchání fermentorů
- zkracuje dobu zdržení ve fermentorech
- stabilizuje celý proces vývinu bioplynu
- využívá odpadní teplo spalin z kogenerace
- technologie pracuje v kontinuálním režimu
- anaerobní fermentace může probíhat v termofilním režimu
Technologie
Příjem biomasy- nakládání do příjmového žlabu, dávkování do technologie
Mletí - biomasa je rozemleta, zbavena nečistot a smísena s vodou
Předehřev - ohřev biomasy brýdovými párami
Hydrolýza a expanze - suspenze je kontinuálně hydrolyzována za vysokého tlaku, skokově expandována a vedena do směšovací jímky, kde je naředěna a dávkována do fermentorů (reaktorů)
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Tepelná energie - do hydrolýzy je přiváděna topná pára, vyráběná ze spalin motoru kogenerační
jednotky; brýdová pára z expanze je využita k předehřevu biomasy
Reaktory na bioplyn
Bioplyn vzniká fermentací vstupních substrátů (obnovitelných zdrojů) v reaktorech:
- v hlavním prismatickém
- v turbofermentoru
V reaktorech na bioplyn se vytváří v anaerobním procesu bioplyn přes různé stupně odbourávání z
organického vstupního substrátu. Reaktor na bioplyn postavený podle metody NatUrgas byl koncipován speciálně pro vysoké zhodnocení strukturovaných vstupních materiálů.Hlavní fermentor je zřízen
jako ležící průtokový fermentor. Je vybaven 2 míchadly.
Užitný objem jednoho fermentoru [m³]
2.500
D x Š x V [m]
32 x 15 x 6
Výška užit./celk. [m]
5,3 / 6
Užitný objem hlavního prismatického fermentoru bioplynu v dotčené BEZ činí ca 2.500 m³. Z tohoto
vyplývá na základě množství vstupních látek cca 28 t za den hydraulická doba prodlevy 66 dní. Přitom
se nezapočítává vratný chod (recirkulace) ze separace. Organické zatížení je výsledkem povahy
vstupních materiálů, velikosti reaktoru a organické sušiny oTS. Pro tuto BEZ vyplývá organické zatížení reaktoru 3 - 4 kg oTS na m³ objemu reaktoru a den. Maximální stav naplnění reaktoru je 0,7 m pod
stropem reaktoru.
Každý hlavní fermentor se míchá pomocí dvou horizontálních lopatkových míchadel. Míchadla jsou ca.
32 m dlouhé horizonálně uložené hřídele, každá s 18 pádly. Ta zasahují do kvasného substrátu tak,
že je dosaženo optimálního promíchání.
Pohon míchadla obsahuje frekvenční měnič, přes který může být měřen momentální el. příkon motoru
převodovky.
Ohřívání hlavního fermentoru - topný systém hlavního fermentoru se skládá z výtlačného čerpadla a z
trubkového výměníku umístěného uvnitř fermentoru na bočních stěnách. Vytápění zajistí ohřev substrátu na patřičnou teplotu a krytí tepelných ztrát ve fermentoru.
Ve stěně fermentoru jsou osazena čidla pro měření teploty a stavu naplnění. Hodnoty z těchto čidel
jsou zpracovávány v řídícím systému BEZ.
V turbofermentoru o užitném objemu cca 75 m³ dochází k odbourání zbytku fermentačních látek, které
zbyly v substrátu po fermentaci v primárním - hlavním prismatickém fermentoru. Substrát je zde udržován s kratší dobou prodlevy. Turbofermentor je vytápěn topným systémem na stejném principu jako
hlavní fermentor.
Centrální stanice čerpadel
Stanice čerpadel je umístěna ve sklepě v těsné blízkosti hlavního fermentoremu a turbofermentoru.
Nacházejí se zde dvě čerpadla a příslušná drtící - rozrušovací jednotka. Čerpací systém plní řadu
funkcí, které udržují provoz bioplynového zařízení:
- dopravit substrát z hlavního fermentoru do turbofermentoru
- dopravit substrát z turbofermentoru do koncového skladu
- dopravit substrát k/od separátoru
- dopravit tekutý substrát z přednádrže do hlavního fermentoru
V centrální stanici čerpadel jsou nainstalovány následující čerpadla RotoCut:
- čerpadlo substrátu: výkon čerpání do 42m³/h, připojovací výkon: 7,5kW
- čerpadlo digestátu: výkon čerpání do 25m³/h, připojovací výkon: 5,5kW
- RotoCut (drtič): připojovací výkon: 5,5kW
Jedná se o speciální čerpadla s otočnými vačkami, která jsou koncipována tak, aby bylo dosaženo
vysoké spolehlivosti a použitelnosti. Na základě funkčního principu může čerpadlo dopravovat tekutý
materiál v sacím i výtlačném směru. Celý čerpací systém je vzájemně propojen tak, aby v případě
poruchy a výpadku jednoho čerpadla mohlo být použité druhé čerpadlo. Celý systém je zabezpečen
ochranou proti chodu nasucho a přetlaku.
Odsiřovací zařízení plynu
Odsiřovací zařízení plynu se nachází v prostoru nad hlavním fermentorem. Bioplyn uniká z kvasné
hmoty v reaktoru do prostoru plynu pod stropem reaktoru. Odtud se dostane přes trubkové spojení
z ušlechtilé oceli (1.4571) do odsiřovacího zařízení. Tato nehořlavá trubka je oddělena pomocí
těsnícího nástavce (Doyma Curaflamm A+B/ex BSHN), čímž je dána optimální ochrana proti požáru a
proti výbuchu.
Odsiřování bioplynu probíhá metodou Sulflex ve fóliovém vaku. K tomu jsou používány dodatečné
plochy ve vaku tak, že bakterie pro odsíření se udržují na těchto dodatečných plochách. Jako nutná
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výživná a výplachová kapalina se používá recyklát, popřípadě kejda. Na dně fóliového vaku se
nachází cca 25m³ této kapaliny. Výživná a výplachová kapalina se vyměňuje v pravidelných
intervalech až 3 x / rok. Použitá výživná a výplachová kapalina se odčerpá do koncového skladu.
Pro odsíření se dmýchá do vaku vzduch kompresorem pro přívod tlakového vzduchu do odsiřovacího
zařízení. Množství vzduchu je řízeno a kontrolováno a provádí se tak, aby nemohlo dojít k vytvoření
výbušné směsi plyn/vzduch. Toto je zajištěno měřením kyslíku na vstupní a výstupní straně vaku.
V BEZ nainstalované zařízení pro odsíření nelze nahlížet jako membránový plynojem dle TPG G205
01, protože zařízení pro odsíření nemá žádnou vnější membránu. Tlak plynu ve vaku je tak ovlivňován
pouze tlakem okolního vzduchu a ne tlakem vzduchu mezi vnitřní a vnější membránou. Odsiřovací
zařízení nemá žádné pohyblivé vodní nebo tuhé zátěže, ani pružinový systém, který by reguloval tlak
plynu ve vaku. Výroba plynu je shodná se spotřebou – motor má regulaci výkonu (při nižší výrobě
plynu klesne výkon motoru a naopak). Objem odsiřovacího zařízení je daný dobou zdržení plynu
v odsiřovacím zařízení – během tohoto zdržení dojde k dokonalému odsíření plynu.
Odvzdušnění prostoru nad odsiřovacím zařízením plynu se provádí pomocí 4 odvětrávacích otvorů
v obvodových stěnách. Tyto otvory jsou překryty mřížkou a umožňují křížové větrání celého prostoru.
Dále je tento prostor odvětráván odvětrávacím komínem ve střeše nad odsiřovacím zařízením.
Nejbližší odvětrávací otvor odsiřovacího zařízení je ve vzdálenosti cca 19 metrů od plynového hořáku.
Střešní plášť je vzduchotěsný a je vzduchotěsně napojen na obvodové stěny – tzn. pokud by došlo
k úniku plynu z odsiřovacího zařízení, může plyn unikat jen odvětrávacími otvory. Kolem odvětrávacích otvorů jsou explozivní zóny, do kterých se neumisťuje žádné elektrické či jiné zařízení, které by
mohlo způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu v případě úniku plynu.
Kogenerační jednotka a vedlejší agregáty
K výrobě elektrické a tepelné energie se v BEZ používá kogenerační jednotka. Spálením bioplynu
v motoru bioplynové jednotky dojde k přeměně energie obsažené v bioplynu na elektrickou a tepelnou
energii. Výrobcem KJ je fa. GE Jenbacher.
Kogenerační jednotka se skládá z těchto komponentů:
plynový zážehový motor
- automatický trojfázový synchronní generátor
- katalyzátor
- využití odpadového tepla (systém kapalinového chlazení motoru, výměník tepla, stolní chladič)
- spalinový tlumič hluku (65 dB(A) v 10 m vzdálenosti)
- provzdušňovací a odvzdušňovací zařízení
- ovládací skříň a rozvaděče nízkého napětí
Motor je čtyřtaktní plynový zážehový motor s turbodmychadlem, s chlazením směsi, s
vysokovýkonným zapalováním a elektronicky řízenou úpravnou palivové směsi.
Generátor pracuje plně automaticky v síťovém, synchronním paralelním provozu. Je poháněn pružně
napojeným plynovým zážehovým motorem. Je vyhotoven jako automaticky regulovatelný trojfázový
synchronní generátor.
Výroba a výkon tepelné a elektrické energie:
Výroba a výkon el. energiev kWh/rok a v kW
4.418.740
526 kW
Výroba a výkon tepelné energie v kWh/rok a v kW
2.690.619
320 kW
Účinnosti kogenerace:
Celková účinnost kogenerace
65,0%
El. účinnost kogenerace
40,4%
Tep. účinnost kogenerace
24,6%
Tlumič výfuku se nachází na střeše objektu. Na střeše objektu se také nachází chladicí zařízení (stolní
chladič), které slouží k chlazení chladicí kapaliny kogenerační jednotky v případě, že je spotřeba tepla
menší než vyrobené množství tepla v KJ.
Součástí kogenerační jednotky je také provzdušňovací a odvzdušňovací zařízení. Přívod vzduchu je
řízen tlačným ventilátorem, který je frekvenčně regulován. K utlumení hluku je zde instalován kulisový
tlumič hluku. V klidovém stavu stroje je přívod vzduchu uzavřen klapkou. Odvod vzduchu sestává s
kulisového tlumiče vzduchu a klapky pro odvětrání, která je v klidovém stavu stroje uzavřená.
Síťové rozpojení a ochrana generátoru - ovládací skříň umístěná u generátoru (v sestavě KJ)
obsahuje veškerá potřebná regulační, ovládací a monitorovací zařízení pro celý agregát, tak aby byl
zajištěn spolehlivý, bezchybný provoz s minimální potřebou obsluhy, a splňuje také všechny k tomu
potřebné funkce. Dále obsahuje v silové části potřebný výkonový spínač pro napojení generátoru na
síť.
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V prostoru kogenerace se nachází dvě nádrže na olej – na nový a na použitý olej. Olej se vyskytuje
v motoru KJ - cca 300l, v přídavné kovové nádrži motoru cca 200l a v nádržích na nový a použitý olej
dle stavu oleje, maximálně však 250 litrů celkem. Všechny nádrže i olejová vana motoru jsou
vybaveny pojistnou nádrží, která by zachytila případný únik oleje. Nádrže na nový a na použitý olej
jsou dimenzovány s ohledem na celkové množství oleje v motoru a v přídavné kovové nádrži, tak aby
mohl být olej do motoru naplněn najednou. V místním provozním řádu bioenergetického zdroje je
zakotveno, že v prostoru kogenerace se nesmí skladovat žádné hořlavé látky typu olej, benzín a pod.
vyjma oleje v nádržích pro KJ v celkovém množství do 250 l.
Plynový hořák
Ve stanici vyrobený bioplyn je primárně spotřebováván v kogenerační jednotce s regulací výkonu. V
případě poklesu produkce bioplynu dojde ke snížení výkonu kogenerační jednotky a naopak. Motor
jednotky je dimenzován tak, aby spotřeboval veškerý vyrobený bioplyn. V případě plánované
dlouhodobé odstávky, případně poruchy motoru je plyn kontrolovaně, bezpečně a ekologicky spalován
v plynovém hořáku. Hořák se zřizuje na střeše velínu.
U předmětné bioenergetického zdroje nevzniká žádný zbytkový plyn. Plyn je v hořáku spalován za
účelem ochrany ovzduší (metan je skleníkový plyn). Nikdy nemůže nastat situace, aby běžel současně
motor a hořák, případně docházelo k odfuku přes přetlakovou pojistku. Toto je zabezpečeno jak
samotnou technologií, tak elektrickou ochranou.
V okolí hlavního objektu bioenergetického zdroje, na jehož střeše se hořák nachází, nestojí ve vzdálenosti 15m od hořáku žádná pozemní stavba, která by byla vyšší než hlavní objekt bioenergetického
zdroje. Plynový hořák je umístěn mimo prostory s nebezpečím výbuchu a nemůže způsobit iniciaci
požáru nebo výbuchu.
Technický popis zařízení hořáku:
Výkon hořáku:
4,6 MW
Průtokové množství plynu:
do 400 m³/h
Výrobce: firma Haase, Německo, typ: LTU 4,6, provoz: plně automatický
Velín, chodba, sociální zázemí
Jedná se o místnost pro obsluhu BEZ s následujícím vybavením - skříňový rozvaděč pro elektroinstalaci,rozvaděč pro měření a regulaci, psací stůl, počítač + tiskárna (PC se SW pro obsluhu vizualizaci
provozu BEZ) a telefon.
Pro provoz zařízení není potřeba stálé obsluhy. Obsluha bude přítomna max. 2 hodiny denně. Z tohoto důvodu není ve velínu nainstalováno dodatečné topení. Odpadní teplo vzniklé při provozu zařízení
je dostačující pro udržení minimální teploty ve velínu potřebné k správnému fungování všech zařízení
ve velínu a pro občasnou obsluhu. Na místnost velínu navazuje chodba a místnost se separátorem.
Separátor
K oddělení digestátu po zhodnocení v hlavním fermentoru na pevnou nebo kapalnou fázi se používá
separátor. Důvodem pro separování je sklon digestátu k zesílené tvorbě plovoucí vrstvy ve skladovacích nádržích. Separátor je schopen vyrobit z kvasného substrátu s cca 10 % sušiny pevnou fázi s
přibližně 30 % a tekutou fázi s cca 4-6 % sušiny.
Výstup digestátu z bioenergetického zdroje (roční hodnoty)
Digestát pevný
Digestát tekutý

33%
4%

3.420
4.534

Podle obsahu sušiny u vstupních substrátů a podle nastavení separátoru se může měnit výstup digestátů. Dále se za určitých okolností vrací určité množství recyklátu do hlavního fermentoru, aby se snížil
obsah TS (sušiny), pokud je příliš vysoký.
Navážení pevného substrátu
Hlavní částí zařízení pro navážení pevného substrátu je nádrž-zásobník o objemu cca 70m³. Pomocí
promíchávacího zařízení v zásobníku se dopravuje substrát ke šneku. Tento šnek dopravuje substrát
k přiváděcímu šneku do fermentoru. Přiváděcí šnek je kónický se zmenšujícím se průměrem ve směru
přiváděcího otvoru. Tím se substrát slisuje a zabrání se, aby se dostal do fermentoru nežádoucí
vzduch, jelikož se jedná o anaerobní fermentační proces. Také se tím zabraňuje korozi betonové
nádrže způsobené kyselinou sírovou. Dále nemůže být slisováním vytlačena zpět do kanálu
přiváděcího šneku žádná kapalina. Pevné substráty jsou zalisovány cca 2 m pod regulérní stav
naplnění reaktoru bioplynu.
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Substrát je přiváděn průběžně. Výkon přivádění činí cca 20m³/h. Takto běží zařízení celkem cca 4 hodiny/den v intervalech vždy po 10 minutách.
Pevné substráty jsou přidávány ve formě siláží, popřípadě zelené trávy. Siláže jsou pěstovány zpravidla zvlášť pro výrobu bioplynu.
K lepší kontrole funkce a účinnosti dávkovaného množství pevných substrátů je uložen celý přívod
pevného substrátu na váhové senzory a tím vážen.
Předjímka
Kruhová betonová nádrž, která slouží k příjmu kejdy, znečištěných povrchových vod z manipulačních
ploch a příp. silážních šťáv. Do příjmové jímky bude kejda navážena cisternovým dopravním prostředkem, plnění se provádí připojením na armaturu, nikoliv volným výtokem. Připojením na armaturu a
uzavřením jímky stropem jsou dostatečně minimalizovány emise pachových látek. Předjímka je spojena potrubím s čerpadly v čerpací stanici.
Koncový sklad digestátu
Jako sklad pro digestát bude využita nová betonová jímka o objemu ca. 4500 m³. Koncový sklad je
koncipován jako otevřená skladovací jímka s předpokládanou dobou skladování vzhledem k povětrnostním podmínkám v dotčené oblasti a vzhledem zákonným předpisům minimálně 6 měsíců.
Dostatečnou kapacitu skladování zajišťuje i nasazení separátoru v bioplynové stanici, kterým je
možno řídit množství tekutého digestátu (TS 4-7%) skladovaného v koncovém skladu a pevného
digestátu (TS ca.32%) skladovaného například na již vybraných plochách silážních žlabů, popřípadě
v místě budoucí spotřeby.
Koncepce otevřené jímky byla zvolena proto, že díky využití separátoru je v každém časovém období
možno řídit obsah sušiny v koncovém skladu v rozmezí mezi 4% až 7%. To znamená, že je možno
uzavřít hladinu koncového skladu v období, kdy nedochází k vyvážení digestátu plovoucí vrstvou ca.
30 cm silnou, která spolehlivě chrání před únikem případných pachových emisí a která se rozmixuje
až v době vyvážení tohoto digestátu na pole.
Další důvod pro koncept otevřeného koncového skladu je ten, že substráty které jsou využívány
k výrobě bioplynu jsou výhradně zemědělského původu – v podstatě siláže a v malém množství kejda
(bioenergetický zdroj neobsahuje hygienizační stupeň, čímž je zabráněno použití živočišných odpadů),
což při době zdržení ca. 60 dnů znamená téměř dokonalé odbourání veškerých prvků kvasného
procesu a ukončení fermentace ve fermentorech. V žádném případě pak nedochází k dokvašování
v koncovém skladu a tím k únikům sirovodíku, či jiných zdrojů zápachu.
Dále při systému fermentace v zařízeních „NatUrgas“ nemůže dojít k situaci, že se čerstvý substrát
dostane ihned do koncového skladu, neboť v těchto zařízeních nedochází k cirkulaci substrátu uvnitř
fermentoru, ale substrát se pohybuje během doby prodlení z místa navážení substrátu do místa, kde
dochází k vypumpování substrátu do dalšího stupně, popřípadě do koncového skladu. Takže do
koncového skladu dojde vždy jen „vyhořelé“ palivo.
Pro tento koncept mluví zkušenosti projektanta, neboť jen v Rakousku je podobných referencí 12
(dalších ca. 70 v Německu) a jedna BEZ postavená v České republice stojí ca 100 m od obytné
zástavby.
V koncovém skladu je nainstalováno míchadlo k sloužící k rozmixování naplavených vrstev před vyvážením digestátu na pole. Koncový sklad je zásobován vykvašeným digestátem z fermentorů přes čerpadla bioenergetického zdroje.
Skladovací plochy siláží
Skladovací plocha siláží bude postavena nová, v těsné blízkosti bioenergetického zdroje. Celkem lze
skladovat cca 20 000 tun substrátů, což je dostatečná kapacita pro zimní – nevegetační období. Ve
vegetačním období bude dále bioenergetický zdroj zásobována průběžně čerstvou trávou (dvě až tři
seče).
Pomocné, měřící, regulační a bezpečnostní komponenty
Bioenergetický zdroj bude vybavena následujícími pomocnými, měřícími, regulačními a bezpečnostními komponenty - přípojka elektrické energie, zařízení pro elektronické zpracování dat, zařízení pro
komunikaci, zařízení měření a regulace (MaR), průhledy, plynové rozvody, přetlakové pojistky,
plynové výstražné zařízení, odlučovač kondenzátu, kompresor pro přívod vzduchu do odsiřovacího
zařízení, šoupátkový systém
Zařízení na elektronické zpracování dat
Zařízení pro elektronické zpracování dat (PC) se nachází ve velínu a slouží k jednoduššímu řízení,
dozoru a grafickému znázornění částí stanice. Bezpečný provoz stanice je však zaručen i při výpadku
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zařízení pro elektronické zpracování dat. Pomocí zařízení pro elektronické zpracovávání dat je
obsluha BEZ mimo jiné informována o poruchách či nouzových stavech BEZ.
Zařízení pro komunikaci
Pro dálkový dozor nad provozem BEZ bude do velínu nainstalována telefonní a internetová přípojka
s možností připojení do trafostanice sloužící též k dálkovému odečtu dodávané energie. Telefonní
hlásič a internet zajistí ohlášení poruch a přenos signálů a dat pro řízení a kontrolu provozu.
Zařízení měření a regulace
BEZ pracuje v automatickém režimu. Do řídící jednotky jsou dodávány signály a data z okruhů pro
výrobu přenos a zpracování bioplynu. Regulátor řídí provoz BEZ, kontroluje mezní a havarijní stavy a
předává potřebné informace obsluze zařízení. Důležité informace jsou ukládány do historické
databanky. Zpracované informace jsou ukládány v datových souborech, které přehledně zobrazují
výsledky provozu.
Průhledy
Pomocí průhledů lze přesně pozorovat povrch kvasného substrátu ve fermentorech. Toto je nutné,
abychom mohli učinit výpověď o aktivitě kvasného substrátu. Vizuální kontrolu je třeba provádět
denně, z tohoto důvodu by měl být průhled dobře přístupný v rámci denně prováděné obchůzky. Průhled je osvětlený a nachází se mimo prostory s nebezpečím výbuchu. Průhled samotný lze považovat
za technicky těsný. Průhled je vybaven stěračem, který je ovládán ručně.
Plynové rozvody, plynoměr, přetlakové pojistky
Plynové rozvody sou provedeny z ušlechtilé oceli (materiál 1.4301 nebo 1.4571). Průchody přes
železobetonové požárně dělící stěny jsou odděleny těsnícím systémem Hilti. Všechny takto provedené
průchody jsou označeny. Na plynových rozvodech jsou umístěny prvky, které slouží k uzavření rozvodů,
bezpečnostní prvky (pojistky proti zpětnému zašlehnutí plamene) a prvky měřící a regulační techniky.
Plynová vedení položená v zemi nejsou u popsaného projektu zapotřebí. Mnohdy praktikované odvodnění bioplynu přes potrubí položené v zemi nepřichází u tohoto projektu v úvahu.
Přetlakové a podtlakové pojistky a pěnová tlaková deska
Pokud vypadnou oba spotřebiče plynu (kogenerační jednotka a hořák), je možné kontrolované
vypouštění bioplynu přes výfuk pojistek proti přetlaku a podtlaku. Pojistky obsahují blokující kapalinu.
Nastavením výšky hladiny blokovací kapaliny se provádí nastavení přetlaku (podtlaku), při kterém
odchází plyn přes pojistku. Konstrukce pojistky proti přetlaku a podtlaku je vytvořena tak, aby při
přetlaku nebo podtlaku nemohla unikat žádná blokující kapalina. Při uvolnění se vrací blokující
kapalina samočinně zpět.
Protože nelze zcela vyloučit výskyt pěny při výrobě bioplynu, je potřebná instalace pěnové tlakové
desky. Důvodem pro toto je skutečnost, že se vyskytující pěna nepohybuje nebo nemá pohybovat
přes pojistku proti přetlaku nebo podtlaku nebo plynovým vedením. Deska je konstruována tak, aby
se otevírala při definovaném tlaku, který se nastaví pomocí závaží. Pěnová tlaková deska je vždy
součást pojistky proti přetlak a podtlaku.
Systém nastavení pojistek zabezpečuje jejich správnou funkci a správnou funkci bioplynového
zařízení. Pojistky jsou nastaveny tak, aby v případě současné poruchy kogenerační jednotky a
plynového hořáku, která by zapříčinila nárůst tlaku plynu, došlo při tlaku 3mbar k odfuku plynu přes
přetlakovou pojistku hlavního fermentoru, případně turbofermentoru. Pokud by došlo k selhání i těchto
pojistek a tlak plynu by stále narůstal, dojde při tlaku 5mbar k odfuku plynu přes přetlakovou pojistku
odsiřovacího zařízení. Toto nastavení pojistek zaručuje, že nikdy nebude v současné době docházet
k odfuku plynu přes přetlakové pojistky a zároveň bude plynový hořák, případně kogenerační jednotka
v provozu.
Plynový hořák je navíc ovládán řídícím systémem, který jej automaticky odstaví a zablokuje jeho
zapálení při tlaku vyšším než 5mbar. Tlak 5mbar je spouštěcím tlakem přetlakové pojistky
odsiřovacího zařízení. Toto je druhý stupeň zabezpečení, který zajistí, že plyn nebude odfukován přes
přetlakovou pojistku odsiřovacího zařízení, jejíž vyústění je na střeše za současného chodu plynového
hořáku.
Plynové výstražné zařízení a analýza plynu
Plynové výstražné zařízení slouží k zabránění výbuchu a předchází škodám na bioplynovém zařízení.
Ve strojovně jsou nainstalovány dva plynové varovné senzory. Jeden v blízkosti podlahy a druhý v
oblasti stropu. Při dosažení prahové hodnoty 10% DMV (dolní mez výbušnosti) se aktivuje alarm a
nucené provzdušnění strojovny. Při dosažení 20% DMV se automaticky uzavře dvojitý samočinný
uzávěr přívodu plynu a kogenerační jednotka, případně plynový hořák se tím zastaví.
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Systém analýzy plynu se instaluje ke kontrole kvality plynu. Jsou kontrolovány obsah metanu, kyslíku,
vodíku a sirovodíku. Analýza se provádí v intervalech cca 1 x za hodinu. Složení plynu se měří před
vstupem do odsiřovacího zařízení plynu a po výstupu z tohoto zařízení. Zařízení pro analýzu vyrábí
firma AWITE (Německo).
Odlučovač kondenzátu
V přívodu bioplynu z odsiřovacího zařízení plynu ke kogeneraci jsou vestavěny odlučovač kondenzátu
Kondenzát se odvádí přes předloženou mezinádrž do předjímky. Vzniká cca 50 l kondenzátu/den. Toto dává roční množství cca 18,25m³.
Kompresor pro přívod tlakového vzduchu do odsiřovacího zařízení
Kompresor zásobuje zařízení odsíření plynu tlakovým vzduchem na základě analýzy plynu.
Šoupátkový systém
Pro potrubí substrátu se používají pneumaticky poháněná šoupata. K tomu potřebný kompresor je
rovněž nainstalován v místnosti čerpadel a je v provozu pouze krátkodobě, pokud jsou šoupátka
častěji ovládána. Veškeré procesy čerpání v zařízení na bioplyn mohou být takto prováděny plně
automaticky.
Bilance surovin a odpadů
Surovinou pro BEZ je pevný a tekutý substrát.
Množství substrátu
K výrobě 4 418 740 kWh el. energie/rok (8 395 h) je zapotřebí následující množství substrátu:

Substrát

FS v tunách/rok

Dodavatelé

Zelená travní hmota

60

Travní siláž

300

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)
Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

Kukuřičná siláž

7880

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

GPS

1300

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

Vepřová kejda
Celkem

500
10040

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

Průměrná denní spotřeba činní cca 28 t/den. Pokud bude instalována hydrolýza bude spotřeba o cca
10 – 15 % nižší tj. celková roční spotřeba surovin poklesne na úroveň cca 8534 – 903,6 t/rok tj. 2,,8 –
25,2 t/rok.
Popis kvality substrátu
Kejda
Jako kejda se používají hospodářská hnojiva z chovu prasat. Tyto substráty jsou nezpracované a musí být bez antibakteriálních látek. Obsah sušiny v kejdě činní cca 2-6 %.
Kukuřičná a travní siláž, GPS, zelená tráva
Kukuřičná, travní siláž, GPS a zelená tráva se získává ze zemědělské výroby. Množství závisí na obsahu sušiny. K zabránění ztrát by měla být snaha o obsah TS 32% v kukuřičné siláži. Organický
obsah sušiny činí cca 30%.
Siláž musí být zbavena cizích látek a příměsí.
Jiné substráty
V žádném případě nebudou používány jiné substráty, než je uvedeno v této zprávě. Pouze mohou být
používány jiné polní plodiny ze zemědělské výroby (siláž z obilí a slunečnic)
Výchozí produkty jsou produkovány zemědělskou činností provozovatele BEZ, nejde o odpady, jsou to
produkty využitelné v zemědělství jako krmivo či hnojivo.
Koncové produkty jsou hnojiva, která budou likvidována na pozemcích dodavatele substrátů. Ze zemědělského hlediska tyto produkty nepovažujeme za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez
kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Digestát bude
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uskladněn v koncové jímce a bude aplikován přímo na pozemky. Aplikace na zemědělskou půdu bude
realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení, který vychází z osevního postupu.
Energetická bilance substrátu
Energetická bilance se vztahuje na 8.395 provozních hodin / rok. Celkové vyrobené množství bioplynu
činí ca. 4 418 740 Nm³/rok. Energetický obsah bioplynu při obsahu 52,2% methanu činí cca 5,27
kWh/m³.
Doprava a manipulace
Navážení substrátů – siláží
Dodávka siláží do silážního žlabu se uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí
3
prostřednictvím závěsných přívěsů resp. traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m (ca 12-15 tun)
V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů
denně. Navážení substrátů budou probíhat mimo zastavěná území obcí.
Hlavní podíl pozemků ze kterých bude prováděno navážení substrátů je rozmístěno mezi obcemi
Krumvíř a Terezín. Pro dopravu surovin na kogenerační stanici bude využita komunikace č. II/380.
K této komunikaci budou suroviny dopravovány po polních cestách. Maximální délka pojezdu vozidel
po komunikaci č.II/380 činní cca 2,7 km, zbytek po účelových komunikacích na tuto komunikaci
navazujících. Dovozová vzdálenost se pohybuje kolem 2 až 6 km dle umístění polí.
Kejda bude přivážena cisternou cca 1x týdně od menších soukromých zemědělců v okolí bioplynové
stanice. Dovozová vzdálenost cca 5 až 7 km. Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h
Odvoz digestátu
Odvoz digestátu z bioenergetického zdroje na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických
lhůt pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut. Dovozová vzdálenost se pohybuje kolem 2 až 6 km dle umístění polí.
V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy nákladních
automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí. Čas manipulace:
7:00 až 19:00 h
Manipulace s materiálem na území BEZ
Pro drobnou manipulaci s materiálem na území bioenergetického zdroje je používán kolový nakladač
nebo alternativně traktor s čelním nakladačem. Veškerý materiál bude navážen ze silážního žlabu přímo do zařízení na navážení substrátu. Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h. Efektivní čas manipulace 30
min/den.

Doprava v době stavby
Realizace nevyžaduje vytvoření
nového dopravního napojení ani
neznamená jiný významný nárok
na dopravní infrastrukturu, která by
v území nebyla v současnosti
řešena.
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin a dopravu stavebního materiálu. Tyto materiály budou dovezeny
po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsa
hu v území. Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť
doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území.
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Doprava během provozu
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin (siláž, digestát). Dodávka siláží do silážního
žlabu se uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí prostřednictvím závěsných přívěsů resp. traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m3 (cca 12-15 tun).
V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů
denně. Navážení substrátů budou probíhat mimo zastavěná území obcí.
Odvoz digestátu z bioplynové stanice na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických lhůt pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut. V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 15 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí. Čas dodávky: 7:00 až 19:00 h.
Pro manipulaci s materiálem na území bioplynové stanice je používán kolový nakladač nebo alterna tivně traktor s čelním nakladačem. Veškerý materiál bude navážen ze silážního žlabu přímo do zařízení na navážení substrátu.
Doprava vyvolaná
kapacit
a
vozidla
vt
Substrát

Počet
vozidel
celkem

Počet
vozidel
denně

Počet
dní
provozu

FS v
tunách/r
ok

Zelená travní
hmota

60

4,4

2

2,2

Travní siláž

300

22,2

2

11,1

jarní seč
12-15
Kukuřiční siláž

7880

583,7

20

podzim,
cca 1429,2
30 dnů září

GPS (zelená
hmota, obilí)

1300

96,3

10

9,6 červen

Vepřová kejda

500

Digestát pevný

Digestát tekutý

3420

4534

10

50,0

12-15

285,0

10

453,4

minimální
četnost (1-2
vozidla denně)
maximální do 5
vozidel denně
cca 20vozidel
denně
7-10 vozidel
denně

průběžně cca 1x týdně

15

15

19,0

duben,
říjen

duben,
30,2
říjen

15 vozidel
denně

Ujetá
vzdálenost 25 km, z toho
cca 30-50%
po státovce,
zbytek po
účelových
komunikacích
.
vzdálenost 67 km
Ujetá
vzdálenost 25 km, z toho
cca 30-50%
po státovce,
zbytek po
účelových
komunikacích

Počet vozidel denně x 2=počet pojezdů (příjezd a odjezd)
Doprava stávající
Spojnicí mezi obcemi Krumvíř a Terezín je komunikace č. 380, na které jsou dva sčítací úseky 6-2318
a 6-2306. Intenzity dopravy jsou na obou sčítacích úsecích shodné (dva sčítací úseky jsou od
Krumvíře po hranici okresů, od hranice okresů po Terezín.
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Podrobné sčítání dopravy je uvedeno v následující tabulce:
Roční průměr denních
intenzit dopravy
RPDI - všechny
dny
voz/den

LN
223
LN

RPDI - pracovní
den (Po-Pá)
RPDI - volné
dny (mimo
svátky)

SN
159
SN

SNP
18
SNP

TN
49
TN

TNP
19
TNP

NSN
103
NSN

A

AK

56
A

TR
0

AK

TRP
2

TR

TV

5

634

TRP

TV

O
2 283
O

M

SV

25
M

SV

voz/den

277

197

23

61

24

133

66

0

2

6

789

2 476

22

3 287

voz/den

88

63

5

19

5

29

32

0

1

2

244

1 801

32

2 077

Hodinová intenzita
dopravy
Padesátirázová
intenzita
dopravy
voz/h
Špičková
hodinová
intenzita
dopravy
voz/h

TV

SV

77

359

87

277

Těžká nákladní vozidla TNV
Hodnota TNV
voz/den

TNV
580

Intenzita dopravy pro
hlukové a emisní výpočty
Roční průměr
intenzit, den (0618)
voz/den
Roční průměr
intenzit, večer
(18-22)
voz/den
Roční průměr
intenzit, noc (2206)
voz/den
Emise
Roční špičková
hodinová
intenzita
dopravy

2 942

OA

OA

voz/h

330

LNA

NA

NS

Celkem

1 817

418

111

2 346

314

27

13

354

177

49

16

242

TNA

32

Koeficienty
nerovnoměrnosti dopravy
Koeficient
nerovnoměrnosti
dopravy
-

31

alfa

0.00

NS

20

beta

1.16

Intenzita cyklistické
dopravy
Cyklistická
doprava
cyklo/den

BUS

8

gama

Celkem

421

PS

0.00

-

C
23

Význam použitých zkratek:
LN

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy

SN

Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů

SNP

Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy

TN

Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů

TNP

Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
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NSN

Návěsové soupravy nákladních vozidel

A

Autobusy

AK

Autobusy kloubové

TR

Traktory bez přívěsů

TRP

Traktory s přívěsy

TV

Těžká motorová vozidla celkem

O

Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy

M

Jednostopá motorová vozidla

SV

Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

TNV

Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

PS

Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové
špičce

ALFA,
BETA

Ukazatele variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]

GAMA

ALFA/BETA [-]

C

Cyklisté [cyklo/den]

Výpočty podle metodiky CSD 2010 (nákladní souprava je za jedno vozidlo)
Hluk:
OA

O+M

NA

LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP

NS

SNP+TNP+NSN

Emise:
OA

O+M

LNA

LN

TNA

SN+TN+TR+TRP

NS

SNP+TNP+NSN

BUS

A+AK

Pro výpočty akustické a rozptylové studie byly použity následující přepočítávací faktory (rok 2010 –
rok 2015)
Koeficienty růstu dopravy 2010 – 2015
rok
nákladní
osobní
motocykly
2015
1,02
1,09
1,00
Intenzita dopravy za 24 h
nákladní

osobní

motocykly

Doprava 2010

634

2283

25

Doprava 2015

646,68

2488,47

25

II/380
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Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení
a stavby. Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do předmětného území,
bude respektovat dopravní a přírodní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních
a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací využití technologických požadavků. Posuzovaná
stavba bude řešena s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel, a to i v případě
havarijního stavu vzniklého v souvislosti s provozem vozidel.
7. Pracovní síly
Provoz bioplynové stanice je plně automatický. Obsluha musí provádět zavážení substrátu (cca 0,5
hod. denně) a provádět kontroly a údržby zařízení (cca 0,5 hod. denně). Zajištění provozu předpokládá využití 1 pracovníka.
8. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby:
Předpokládaný termín ukončení stavby:
Doba výstavby je předpokládaná
Provozní doba

2013
2013
6 měsíců.
min. 15 let

9. Výčet dotčených územně samosprávných celků :
Kraj :

Jihomoravský

Obec :

Terezín

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám.3/5
601 82 Brno
tel. : 541 651 1111
Obecní úřad Terezín
696 14 Terezín 55
tel. : 518 361 325

10. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat :
- Územní rozhodnutí
Městský úřad, stavební úřad
Hodonín
- Stavební povolení
Městský úřad, stavební úřad
Hodonín
- Souhlas s umístěním zdroje znečišťování ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje
- NATURA 2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje
- Kategorizace zdrojů znečištění ovzduší
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno
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II. ÚDAJE O VSTUPECH
1. Půda
Zábor půdy
- zemědělský půdní fond
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF nebude záměrem dotčena.

2

11 477 m
2
11 477 m

2. Voda
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějjších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude používána
pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů a pod.
Technologická
Pitná a užitková voda bude přivedena do hlavní budovy objektu bioplynové stanice. Voda bude potřeba k oplachům a čištění technologických zařízení a ploch. Dále se využívá k regulaci množství sušiny
v reaktoru. Zásobování bioplynové stanice vodou bude uskutečněna napojením na stávající vodovodní řád, který se nachází v sousedním zemědělském areálu.
V rámci trvalého provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává, pro ředění substrátů ve fermentoru bude využívána část digestátu a znečištěné dešťové vody.
3
- průměrná denní spotřeba
2,19 m
3
- maximální denní spotřeba
3,28 m
3
- spotřeba za rok
800 m
3
- maximální spotřeba za rok
1 200 m
Sociální zařízení
3
- průměrná denní spotřeba
0,08 m
3
- maximální denní spotřeba
0,12 m
3
- spotřeba za rok
29,2 m
3
- maximální spotřeba za rok
43,8 m
3
Celková průměrná spotřeba vody
cca 830 m /rok
3
Celková maximální spotřeba vody
cca 1 244 m /rok
Zdroj vody:
veřejný vodovod
3. Energetické zdroje
3.1 Elektrická energie
Dodávka elektrické energie do sítě 22 kV bude probíhat přes vlastní transformační stanici 22/0,4 kV.
Primární připojení na síť 22 kV a sekundární připojení transformační stanice na generátor bude provedeno kabely. Součástí trafostanice je i předepsaný systém ochrany a předepsané měření elektrického
výkonu bioplynové stanice dle příslušného distributora.
Vlastní spotřeba elektrické energie
Energetická
Výkon připojení
Doba chodu
Součást (skupina)
potřeba
[kW]
[h/r]
[kWh/r]
Míchadlo I hlavní fermentor I
Míchadlo II hlavní fermentor I
Míchadlo I hlavní fermentor II
Míchadlo II hlavní fermentor II
Čerpadlo substrátu
Rotocut (opcionálně)
Čerpadlo digestátu
Separátor
Navážení pevného substrátu
Čerpadlo topení
MaR
Míchadlo konečný sklad
Vlastní spotřeba BHKW
(kompresor, nouzový chladič)
Vhánění vzduchu odsíření
Kompresor tlakový vzduch

22
22
0
0
7,5
5,5
5,5
6
22
4
3
15

1 460,0
1 460,0
0
0
1.460
1.460
1.460
1.460
1.095
1.825
8.395
110

19.272
19.272
0
0
6.570
4.818
4.818
7.884
21.681
5.840
25.185
1.314

7
0,6
2

8.395
8.395
365

58.765
5.037
730
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Součást (skupina)

Výkon připojení
[kW]

Ostatní spotřebiče (světlo)
122,1

Doba chodu
[h/r]

Energetická
potřeba
[kWh/r]
6.000
187186

Součet výroby surového plynu
Vlastní spotřeba elektrické energie činí 4,24 %.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
1. Ovzduší
1.1 Zdroje znečišťování ovzduší
Do rozptylové studie je zahrnut provoz kogenerační jednotky, manipulace s materiálem a doprava dle
intenzit dopravy předaných zadavatelem studie.
1.2 Emisní charakteristika zdrojů
1.2.1 Výpočty emisí z dopravy byly provedeny na základě emisních faktorů pro motorová vozidla,
programové vybavení MEFA 06. Skutečné emisní a následně imisní zatížení bude závislé na
aktuálních hodnotách emisí z vozidel. Při uvažování relativních hodnot tj. navýšení emisí v % se
nejistoty částečně ruší. Emisní zatížení v t/rok na posuzovaném území z vybrané stávající dopravy a
z dopravy vyvolané provozem BPJ jsou uvedeny v následujících tabulkách (u benzo(a)pyrenu jsou
hodnoty uvedeny v g/rok):
1.2.2 Emise z kogenerační jednotky
- Jedna kogenerační jednotka GE Jenbacher, typ JMS 312 (výrobce GE, Achenseestraße 1-3, A-6200
Jenbach, Rakousko) o tepelném výkonu 566 kW - využitý bude tepelný výkon 320 kW, se zážehovým
3
12-válcovým motorem J 312 GS-C221 (zdvihový objem 29 200 cm ) · tepelný příkon - 1 301 kW (v
přivedeném palivu při obsahu 65 % CH4)
- Generátor typ HCI 634 H2 (výrobce STAMFORD) o elektrickém výkonu 526 kW
- Spalování bioplynu jako hlavní zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla pro vytápění
3
- Maximální množství spalovaného bioplynu - 217 Nm /h, při obsahu 65 % metanu.
3
- Množství spalovaného bioplynu - 250 Nm /h, při minimálním obsahu 48 % metanu.
3
- Projektovaná výroba bioplynu je 2 098 750 m /rok, při minimálním obsahu 48 % metanu a výhřev3
nosti 23 MJ/m . poměr plynu a spalovacího vzduchu - 1 : 9,143, výška komínu nad terénem - 8,5 m,
3
průměr ústí - 0,3 m, provozní hodiny - 8 395 h/rok, maximální objem spalin - 1 922 Nm /h.
Pro výpočet emisí z provozu kogenerační jednotky jsou dále použity emisní limity pro spalovací zdroje
- pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena po 17. květnu 2006 (bod 2.B.
přílohy č.4) z nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4,
bod 2, písmeno b)
B. Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla
zahájena po 17. květnu 2006
Druh
Druh
Emisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální
pístového paliva
stavové podmínky a suchý plyn (pro TZL a Σ C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m
3
spalovacího
], při referenčním obsahu kyslíku 5 %
motoru
0,2 -1 MW
> 1-5 MW
> 5 MW
SO2 NOX TZL Σ CO SO2 NOX TZL Σ CO SO2 NOX TZL Σ CO
1)
1)
1
C
C
C)
2)
2)
2)
Zážehové Plynné
1000 130 - 1300
500 130 150 1300
500 130 150 650
(Ottovy)
palivo
motory
obecně
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Poznámky:
1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším
než 3 kg/h.
2) Obsah síry v palivu nesmi překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu
stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí
obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním
-3
-1
plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ
tepla přivedeného v palivu.
3) Se vstřikovacím zapalováním.
-3
4) Emisní limit pro NOX 600 mg.m platí pro těžký topný olej.
3

Pro tuhé znečišťující látky (TZL) je použit emisní limit 130 mg/Nm , pro emisní limit u oxidu siřičitého
(SO2) je použit přepočet přes výhřevnost přivedeného paliva (23 MJ/m3) a spalovací poměr (1 :
3
3
9,143) a je 150,9 mg/Nm , pro oxidy dusíku (NOx) je použit emisní limit 500 mg/Nm a pro oxid
3
3
uhelnatý (CO) je použit emisní limit 1 300 mg/Nm , při objemu spalin 1 922 Nm /h a ročním provozu
8395 h/rok.
NOx

SOx

TZL

CO

Emisní limit (faktor)

500,00

150,90

130,00

1300,00

Emise v kg/hodinu

0,96

0,29

0,25

2,50

Emise v t/rok
8,07
2,43
2,10
20,98
Hmotnostní tok všech organických látek bude menší jak 3 kg. (na limity dosahuje 0,29 kg), emisní limit
3
pro tento zdroj není pro organické látky stanoven. Maximální objem spalin - 1 922 Nm /h.
1.2.3 Hořák zbytkového plynu
Hořák je v provozu jen při fázi uvedení do chodu bioplynové stanice, při výpadku provozu kogenerační jednotky a nebo při nadměrné produkci bioplynu při výpadku kogenerační jednotky budou okamžitě
přerušeny dodávky do bioplynové stanice, provoz nouzového hořáku je potřebný jen 1 den přívod plynu k nouzovému hořáku je umístěn za provozním kompresorem a před hlavním plynovým uzavíracím
šoupátkem, provoz je zajištěn také po odpojení plynové části KJ· hořák má elektrické zapalování ma3
ximální spotřeba bioplynu - 400 Nm /h
1.2.4 Silniční provoz
Doprava vstupních energetických surovin bude zajišťována těžkými nákladními vozidly (prasečí kejda,
kukuřice, tráva a obilí v nákladních automobilech) a taktéž bude realizován odvoz zkvašeného
substrátu po separaci a vyzrání (separát a fugát). Doprava bude realizována k bioplynové stanici po
účelové komunikaci a po účelových a místních komunikacích od silnice II/380.
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K výpočtu jsou
použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“MEFA v.02 a
v.06 .Délka trasy po komunikaci II/380 činní cca 2,7 km. Do studie byla zahrnuta doprava po komunikaci II/380. Doprava po účelových komunikacích se bude měnit dle umístění sklízených plodin a dle
plánu hnojení.
Předpokládané emise z vyvolané dopravy jsou uvedeny v následující tabulce:
NOx
CO
PM10
benzen
Benzo(a)pyren
Kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
g/rok
180,45
135,55
16,28
0,50
8,45
Emise jsou vypočteny pro dopravu na komunikaci č. II/380, vzdálenost 2,7 km (dle umístění nájezdů
účelových komunikací), počet vozidel celkem 1495/rok – 2x, příjezd a odjezd.
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Použití hydrolýzy
Investor alternativně zvažuje použití hydrolýzy pro zvýšení efektivity provozu BEZ. Využitím hydrolýzy
by došlo k snížení spotřeby vstupních surovin a snížení množství vyrobeného fugátu o 10-15% při
stejných výkonech technologie. Ve výpočtech rozptylové studie není využití hydrolýzy uvažováno.
Výpočty emisního a imisního zatížení jsou provedeny na horší stav (vyšší intenzity vyvolané dopravy).
Poznámka BEZ = bioplynové energetické zařízení, je to jinak řečené BPS (bioplynová stanice), 1.3
Imisní limity prahové a imisní limity jsou dané Nařízením Vlády ČR číslo 597/2006
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1.4 Údaje o referenčních bodech
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s pravidelnou sítí referenčních bodů s krokem 100 m zahrnující území 6900 x 3600 metrů. doplněných referenčními body podél komunikace.
1.5 Použitá metodika výpočtu
Výpočet byl proveden na základě metodiky SYMOS 1997. Tato metodika byla uveřejněna ve věstníku
MŽP ČR ze dne 15 dubna 1998, částka 3, strana 22 – 77. Metodika byla upřesněna dodatkem, který
vyšel ve věstníku MŽP v dubnu 2003.
Metodika výpočtu SYMOS 97 je, dle přílohy č. 8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb. v platném znění
referenční metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek.
Rizika a nejistoty
• Metodika RS neumožňuje výpočet druhotné prašnosti
• Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně
imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy
• Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 02,
MEFA 06 skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou
závislé i na politické, sociální a ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších
vlivů k změnám původně uvažovaných vstupních podmínek pro stanovení emisních faktorů. Toto
se odrazí i na intenzitách a složení dopravy.
• Z emisního a následně imisního hlediska proti sobě působí nárůst dopravy a tlak na snižování
emisí z provozu nových vozidel.

1 .6 Výsledné hodnoty
1.6.1 Imisní pozadí
Posuzovaná oblast leží na hranici dvou okresů a to okresu Břeclav a okresu Hodonín. Vlastní bioplynová stanice leží v okrese Hodonín, obhospodařované pozemky leží v obou okresech, komunikace
II/380 spojuje na posuzovaném území obce Krumvíř (okres Břeclav, spadá pod obec s rozšířenou působností Hustopeče a pověřenou obec Klobouky) a Terezín (okres Hodonín, spadá pod obec s rozšířenou působností a pověřenou obec Hodonín).
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Na posuzovaném území není prováděno imisní měření. nejbližší měřící stanice AIM a MIM jsou nato lik daleko, že jimi naměřené údaje nejsou pro posuzované území dostatečně relevantní.
Dle „Generální rozptylové studie jihomoravského kraje“ zpracované mgr. Jakubem Buckem v dubnu
2011 se imisní zatížení vypočtené pro rok 2013 bude na posuzovaném území pohybovat na úrovni:
NO2
Maximální
Roční imisní
imisní
průměrné
krátkodobé
koncentrace
(hodinové)
koncentrace

PM10
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Benzen
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Benzo(a)pyren

Roční imisní
průměrné
koncentrace

Minimum

61,5

8,6

23,0

0,1

0,1

Maximum

81,1

16,9

25,6

0,1

0,1

Imisní limit
200,0
40,0
40,0
5,0
1,0
% imisního limitu
minimum
30,77%
21,45%
57,38%
1,00%
5,18%
% imisního limitu
maximum
40,56%
42,33%
64,11%
2,27%
8,43%
3
Údaje v tabulce jsou uvedeny v mikrogramech/m s výjimkou benzo(a)pyrenu, který je uveden v nano
3
gramech na m .
Dle Zpracované rozptylové studie „Model emisí a imisí škodlivin ČR na základě výsledků sčítání 2010“
zpracované ATEM Praha v listopadu 2011, zdroj www.rsd.cz lze odhadnout vliv dopravy na
posuzované území následovně:
Roční imisní průměrné koncentrace
NO2

PM10

Benzen

Minimum

0,5

0,5

0,01

Maximum

1,0

1,0

0,02

Imisní limit

40,0

40,0

5,0

% imisního limitu minimum

1,25%

1,25%

0,20%

% imisního limitu maximum

2,50%

2,50%

0,40%

3

Údaje jsou uvedeny v mikrogramech/m . Dle materiálu zpracovaného ATEMem došlo k výraznému
poklesu vlivu dopravy na imisní situaci v ČR, což je dáno výraznými změnami ve složení vozového
parku a změnami z hlediska intenzit dopravy. Jedná se o výrazné zpomalení nárůstu dopravy oproti
předpokladům z let 2005. Na straně druhé dochází k rychlejší obměně vozového parku, do provozu se
dostávají vozidle s výrazně nižšími emisemi než se původně předpokládalo. V komentáři se mluví až o
řádovém rozdílu vlivu oproti původním předpokladům.
S výše uvedeným názorem souhlasí zpracovatel studie pouze částečně. Dochází samozřejmě
k pozitivním změnám v dopravě a provoz nových vozidel významně pozitivně ovlivňuje emisní a
následně imisní situaci. Na straně druhé dochází k neustálému zhoršování kvality komunikační sítě,
což má za vliv zvýšení spotřeb PHM, zhoršení imisní situace z hlediska TZL (druhotná prašnost). Vliv
snížení emisí z vozidel na druhotnou prašnost je minimální, pozitivně se spíše projevuje úklid
komunikací.
Porovnání současného a nového stavu bylo provedeno s „Generální rozptylovou studií Jihomorav ského kraje“ vzhledem k tomu, že zahrnuje na rozdíl od studie ATEMu všechny zdroje působící na
posuzovaném území.
Imisní rezerva je dostatečně velká, i při součtu vlivu nových zdrojů a stávajícího imisního zatížení lze
předpokládat nepřekročení imisních limitů na posuzovaném území. Zdroje budou plnit platnou
legislativu.
1.6.2 Vypočtené hodnoty
Výpočet byl proveden v celkem 4 variantách výpočtu a to pro rok 2010 (Varianta 1 - současná doprava
dle sčítání 2010) a rok 2015 (varianta 2 - současná doprava přepočtená na rok 2015, dále Varianta 3 souběh současné dopravy, dopravy vyvolané provozem BEZ včetně manipulace a KGJ a dále
Varianta 4 - příspěvek KGJ, vyvolané dopravy a manipulace.
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Výpočet byl proveden pro znečišťující látky- oxid dusičitý (NO2), , PM10, , benzo(a)pyren a benzen.
Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,5 m nad úrovní terénu pro všechny třídy stability
a rychlosti větru po 1 stupni větrné růžice.
Vypočtené hodnoty (rozsah tj. minimální a maximální hodnoty imisního zatížení vypočtené na posuzo3
3
vaném území ) jsou uvedeny v následující tabulce v mikrogramech/m (ng/m u benzo(a)pyrenu).
2010

Benzen
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Varianta 1
Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota
Imisní limit
%
limitu
(minimum)
%
limitu
(maximum)

2015

Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota
Imisní limit
%
limitu
(minimum)
%
limitu
(maximum)

Roční imisní
průměrné
koncentrace

PM10
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné 24
hodinové
koncentrace

Roční imisní
průměrné
koncentrace

0

1,249

0,783

0,022

0,131

0,004

0,675

0,057

74,949

21,882

1,122

9,474

0,597

5

1

10000

200

40

50

40

0,10%

0,00%

0,01%

0,39%

0,06%

0,26%

0,01%

13,50%

5,70%

0,75%

10,94%

2,81%

18,95%

1,49%

Benzen

Imisní limit
%
limitu
(minimum)
%
limitu
(maximum)

NO2
Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

0,005

Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota

Varianta 3

CO
Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

Benzo(a)pyren

Roční
imisní
Roční imisní
průměrné
průměrné
koncentrace koncentrace

Varianta 2

2015

Benzo(a)pyren

CO

NO2

PM10

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné
24
hodinové
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

0,005

0

1,299

0,814

0,023

0,135

0,004

0,705

0,061

5

1

77,987
10000

22,744
200

1,166
40

9,812
50

0,619
40

0,10%

0,00%

0,01%

0,41%

0,06%

0,27%

0,01%

14,10%

6,10%

0,78%

11,37%

2,92%

19,62%

1,55%

Benzen

Benzo(a)pyren

Roční
imisní
Roční imisní
průměrné
průměrné
koncentrace koncentrace

CO

NO2

PM10

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné
24
hodinové
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

0,005

0

3,067

1,321

0,027

0,288

0,008

0,741

0,063

5

1

212,376
10000

24,228
200

1,257
40

14,696
50

0,842
40

0,10%

0,00%

0,03%

0,66%

0,07%

0,58%

0,02%

14,82%

6,30%

2,12%

12,11%

3,14%

28,39%

2,10%
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Varianta 4

2015

Benzen

Roční imisní průměrné koncentrace

Benzo(a)pyren

Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
průměrné
osmihodinové koncentrace
Maximální
imisní
krátkodobé
(hodinové) koncentrace

CO

NO2

PM10

SO2

Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
průměrné
24
hodinové koncentrace
Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
krátkodobé
(hodinové) koncentrace
Maximální
imisní
průměrné
24
hodinové koncentrace
Roční imisní průměrné koncentrace

Minimální
vypočtená
hodnota

Maximální
vypočtená
hodnota

Imisní limit

% limitu
(minimum)

% limitu
(maximum)

0
0

0,038
0,001

5

0,00%

0,76%

1

0,00%

0,10%

1,842

210,759

10000

0,02%

2,11%

0,306
0,003

9,028
0,221

200
40

0,15%
0,01%

4,51%
0,55%

3,206
0,063

14,213
0,487

50
40

6,41%
0,16%

28,43%
1,22%

0,264

18,955

350

0,08%

5,42%

0,229
0,003

16,434
0,533

125
20

0,18%
0,01%

13,15%
2,67%

Vypočtené hodnoty u všech variant výpočtu rozptylové studie jsou pod úrovní imisních limitů.
1.7 Diskuze
Nejdůležitější pro posouzení vlivu zdrojů je varianta 4 hodnotící příspěvek souběhu posuzovaných
zdrojů emisí. Výpočty byly provedeny pro maximální provoz zdrojů a maximální vyvolanou dopravu tj.
40 pojezdů denně. Rozptylová studie hodnotí příspěvek posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší
• Vypočtené hodnoty příspěvku posuzovaných zdrojů k imisnímu zatížení (vyvolané dopravy
v posuzované lokalitě, manipulace e surovinami a provoz KGJ) jsou pod úrovní imisních limitů.
Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu
zdrojů.
• Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně
imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy
• Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 06,
skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou závislé i
na politické, sociální a ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších vlivů
k změnám původně uvažovaných vstupních podmínek pro vývoj dopravy v ČR. Toto se odrazí i na
intenzitách a složení dopravy, dle současných předpokladů dochází k poklesu vlivu dopravy na
kvalitu ovzduší.
• Vzhledem k tomu, že jsou pozemky, ze kterých budou sváženy kukuřice, tráva a obilí na siláž již
v dnešní době zemědělsky obdělávány nebude nárůst dopravy vyvolaná provozem BEZ na úrovni
100% požadavků na dopravu. I v dnešní době jsou pozemky hnojeny, plodiny jsou sváženy
převážně směr Krumvíř. Ve skutečnosti dojde k mírnému poklesu dopravy v Krumvíři a
k mírnému nárůstu dopravy mimo obytné zóny obou obcí tj. na komunikaci č. II/380 spojující obce
Terezín a Krumvíř. Přímo v obytných zónách obou obcí se nárůst dopravy nepředpokládá.
Při dodržení předpokladů uvedených v této studii nebude vliv změn dopravy a provozu KGJ na kvalitu
ovzduší významný. Vypočtený příspěvek nových zdrojů včetně vyvolané dopravy je výrazně pod
úrovní imisních limitů stanovených platnou legislativou. Změny nezpůsobí na posuzovaném území
překročení imisních limitů u posuzovaných znečišťujících látek a jsou z hlediska ochrany ovzduší
akceptovatelné.
K nárůstu emisní a následně zhoršení imisní situace dojde krátkodobě v době výstavby. V průběhu
přípravy staveniště i vlastní výstavby půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti při
bouracích a stavebních pracích, a při dopravě zeminy a stavebních materiálů. Dále o prodloužení tras
stávající dopravy při nutnosti použití objízdných tras. K navýšení emisí dojde i vlivem snížení plynulosti
dopravy v průběhu stavby. Půjde o vlivy časově omezené na dobu výstavby.
V období výstavby budou v místě stavby působit následující zdroje znečišťování ovzduší:
• emise vozidel dopravní obsluhy stavby a stavebních strojů. Množství emisí závisí na počtu
nasazených dopravních a stavebních prostředků, jejich technickém stavu, technické úrovni,
časovém nasazení apod.,
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• emise prachových částic při provádění zemních prací, prach vířený provozem dopravních a
manipulačních prostředků.
Největší negativní vliv lze odhadnout z hlediska druhotné prašnosti. Bude závislý na aktuální klimasi tuaci a reálném provozu zdrojů znečišťování ovzduší.
Problematika PM10:
• Vliv přímých emisí není při intenzitách dopravy, které byly zjištěny na posuzovaném území natolik
významný, aby způsobil překročení imisních limitů. Tento vliv lze hodnotit rozptylovou studií.
V praxi lze zkonstatovat, že se jedná převážně o PM2,5 tj. emise vzniklé spalováním pohonných
hmot.
• Druhotná prašnost je závislá na řadě faktorů. Lze výrazně ovlivnit například uklízením komunikací.
Referenční metodika tj. Symos 97 výpočty druhotné prašnosti neumožňuje. V nepříznivých
klimatických podmínkách tj. pro tento případ sucho a větrno může podíl druhotné prašnosti na
imisním zatížení znečisťujícími látkami PM10 přesáhnout v koridorech komunikací a jejich
bezprostřední blízkosti až 80%.
Vliv nových stacionárních zdrojů včetně změn v dopravě nebude natolik významný, aby výrazně
ovlivnil imisní situaci na posuzovaném území.
Problematika PM2,5
Současná referenční metodika (SYMOS) výpočty PM2,5 neřeší. Z měření imisí prováděných na
měřících stanicích AIM a MIM vyplývá, že poměr PM10 a PM2,5 se mění dle umístění stanice a ročního
období. U předměstských lze tento poměr odhadnout na 0,65 - 0,85 (viz následující graf převzatý z dat
ČHMU).

Z vypočtených dat imisní zátěže znečišťující látkou PM10 lze odvodit, že vliv z hlediska PM2,5 nebude
na posuzovaném území natolik významný, aby způsobil překročení imisních limitů.
1.8 Hodnocení
Rozptylová studie hodnotí vliv nových zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší v lokalitě
Krumvíř - Terezín. Posuzovaným zdrojem je provoz bioplynové stanice, resp. kogenerační jednotky a
vyvolané dopravy.
Bioplynová stanice je charakterizována jako zemědělská. Tomu odpovídá i struktura zpracovávaných
surovin. Je umístěna mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost od nejbližší obytné zástavby cca 345 metrů
(Terezín).
Doprava povede převážně po komunikaci II/380 spojující Krumvíř a Terezín. Délka komunikace
využitá pro vyvolanou dopravu do cca 2,7 km (dle nájezdu z účelových komunikací (polních cest) na
komunikaci II/380). Plochy ze kterých se bude sklízet kukuřice na siláž jsou rozmístěny mezi obcemi
Krumvíř a Terezín, doprava nebude vedena přes zastavěné části obce.
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Díky relativně malým emisním výškám dochází k největšímu emisnímu a následně imisnímu zatížení
přímo v areálu BEZ a blízkém okolí a v okolí koridoru dotčených komunikací. S rostoucí vzdáleností
od areálu a komunikací imisní zatížení poměrně rychle klesá.
Pro snížení vlivu zdrojů doporučujeme :
- Návoz kejdy provádět pouze v uzavřených cisternách
- Provádět očištění kol vozidel před výjezdem na komunikaci II/380, zabránit znečišťování této
komunikace zejména v případě nepříznivého počasí (vývoz bahna na kolech na komunikaci, následné
zvýšení druhotné prašnosti, nutno případné znečištění komunikací způsobené provozem zemědělské
techniky odstraňovat průběžně)
- Provádět pravidelný úklid zpevněných ploch a komunikací v areálu BEZ
1.9 Orientační hodnocení pachů
Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, která bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské
primární produkce a kejdou. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když
jsou prokvašovány také kofermentáty. Protože tyto produkty v předmětném případě nejsou použity, lze
počítat pouze s malými pachovými emisemi na vstupu.
Aby byly minimalizovány emise ze zapáchajících látek z komor silážních žlabů, bude uložená siláž
pokryta fólií. Při navážení siláže do bioplynové stanice se nezabrání tomu, aby určité malé množství
substrátu neleželo v manipulačních prostorách (vyasfaltované prostory mezi silážním žlabem a
dávkovacím systémem) a byly tam rozježděny. Vozidly rozježděná vrstva siláže může při
odpovídajícím množství značně přispět k celkovým emisím zapáchajících látek. Aby byly tyto emise
minimalizovány a také s ohledem na ztráty substrátu a jejich náklady, bude každé plnění ručně
dokončeno, přičemž na zemi ležící substrát bude uklizen do příjmové vany navážení. Protože
zásobník dávkovače pevných substrátů bude uzavřen a otvírán bude jen v době svážení siláže,
nevznikají žádné významnější emise pachu.
Do příjmové jímky bude přiváděná kejda, silážní šťávy a znečištěná voda, plnění bude prováděno
připojením na armaturu, nikoliv volným výtokem, tak aby byly minimalizovány emise pachových látek,
jímka je zastropena, a z toho vyplývá, že nevznikají emise pachových látek.
Fermentory jsou uzavřené nádrže z monolitického železobetonu. Ve fermentované stěně, pokud je
požadováno napojení na ostatní části bioplynové stanice, popřípadě napojení na přístroje, musejí být
vsazeny z procesně-technických důvodů trubkové průchodky. Tyto průchodky budou vyhotoveny z
odolných materiálů (ušlechtilá ocel 1.4301) proti existujícím a procesním podmínkám a budou
plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou), a z toho vyplývá, že nevznikají žádné
emise pachových látek.
Separátor zbytkového zkvašeného substrátu (digestát) je umístěn v uzavřeném prostoru a z toho
vyplývá, že nevznikají žádné významnější emise pachových látek. Oddělená sušina po zpracování ve
fermentoru a sekundárním fermentoru vykazuje minimální pachové emise a bude odvážena a dále
aplikována na zemědělských plochách.
Tekutá fáze (fugát) s obsahem sušiny do 5 % bude odváděna do otevřené skladovací jímky. Při
vytvoření tenké suché krusty na hladině či pokryti slámou budou vznikat nevýznamné emise
pachových látek.
Kompletní rozptylová studie včetně příloh je uvedena na přiloženém CD

3. Odpadní vody
Pitná a užitková voda bude přivedena do hlavní budovy objektu bioplynové stanice. Voda bude potřeba k oplachům a čištění technologických zařízení a ploch. Dále se využívá k regulaci množství sušiny
v reaktoru. Zásobování bioplynové stanice vodou bude uskutečněna napojením na stávající vodovodní řád, který se nachází v sousedním zemědělském areálu.
V rámci trvalého provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává, pro ředění substrátů ve fermentoru bude využívána část digestátu a znečištěné dešťové vody.
Technologie
3
- spotřeba za rok
800 m
3
- maximální spotřeba za rok
1 200 m
Sociální zařízení
3
- spotřeba za rok
29,2 m
3
- maximální spotřeba za rok
43,8 m
3
Celková průměrná spotřeba vody
cca 830 m /rok
3
Celková maximální spotřeba vody
cca 1 244 m /rok
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Zásady odvodu:vod
- znečištěná dešťová voda z míst pro stání vozů a čerpacích stání budou odvedeny do příjmové jímky
bioenergetického zdroje.
- čisté srážkové vody z neznečištěných ploch (střešní plochy, částečně komunikace) budou sváděny,
do trativodu a budou vsakovat
- srážkové vody na nezpevněných plochách budou lokálně vsakovat
- kondenzovaná voda z plynových potrubí – je svedena vyspádovaným potrubím zpět do odsiřovacího
zařízení
Stání vozů a čerpací plochy
Označení
Plocha (A)
Součinitel odparu
Redukce
2
(m )
(-)
(-)
Čerpací místo
21
0,7
1,0
Součet
21
3
Roční úhrn srážek pro tyto plochy činí: V = 21*0,7*500/1000 = 7,35 m /r
Silážní šťávy
Silážní šťávy vznikají převážně v době silážování. Množství silážních šťáv je závislé na obsahu sušiny
v siláži a na způsobu silážování. Silážní šťávy jsou odváděny přímo do předjímky bioenergetického
3
zdroje. Kapacita předjímky stanice (170m ) je dostačující pro vznikající silážní šťávy v době silážování.
Neznečištěné zpevněné plochy
Mezi tyto plochy patří:střecha hlavní budovy, fermentoru a okolní zpevněná plocha a komunikační plochy
Odtoky z ploch:
Označení
Plocha (An)
Součinitel odporu
Redukce
2
(m )
(-)
(-)
Komunikační plochy
1035
0,7
1,0
Střecha hlavní budovy a fermentoru
658
0,7
1,0
Součet
1693
3
Roční úhrn pro tyto plochy činí 1693*0,5*0,7= 592 m . Tato voda bude likvidována zásakem.
Nezpevněné plochy - srážková voda na nezpevněných plochách bude lokálně vsakovat.
Kondenzovaná voda
V plynových rozvodech vzniká cca 18m³ kondenzátu ročně. Potrubí je vyspádováno tak, aby kondenzát odtékal zpět do odsiřovacího zařízení a zde se smíchal s výplachovou kapalinou.
Kvantitativní příp. kvalitativní ovlivňování podzemní vody
Podzemní voda není ovlivňována není použita. Kvantitativní nebo kvalitativní ovlivňování eventuelně
existujícího soukromého využití je vyloučeno, neboť výstavba a provoz bioplynového zařízení je
navržen tak, aby kvalita a množství podzemní vody nebylo ovlivněno.
Všechny nové podlahové konstrukce jsou hydroizolační, zabezpečené proti úniku kontaminovaných
vod do okolí. Jímky budou provedeny z vodostavebního betonu. V místě pracovní spáry v patě
fermentoru, zapuštěné příjmové jímky a zapuštěné jímky bude proveden kontrolní systém zdvojením
izolace pásem Fatrafol 803.
3. Odpady
Skladování a likvidaci odpadů lze rozdělit na dvě etapy – výstavba bioplynové stanice a její trvalý
provoz. Odpady připadající v úvahu jsou uvedeny v následujících tabulkách.
3.1 Výstavba bioplynové stanice
Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí stavby. Při realizaci stavby bude
postupováno tak, aby byl minimalizován dopad na okolí,zejména budou přijata opatření na minimalizaci hlučnosti a prašnosti jako například kropením staveniště, eliminací prací emitujících zvýšený
hluk, vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi, vypínáním motorů strojů apod. Dále
bude zamezeno znečišťování vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních strojů a splachováním bláta.
V době výstavby se předpokládá následující odpad, za jehož likvidaci je zodpovědný dodavatel
stavby. Kategorizace jednotlivých odpadů je uvedena v následujícím.
Shromažďování a přechodné skladování výše uvedených odpadů před jejich přepravou ke
zneškodnění odbornými firmami bude prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných
zákonných předpisů upravujících odpadové hospodářství, zejména pak zákon čís.185/2001 Sb.v
platném znění. Likvidace jednotlivých druhů odpadů bude zajištěna smluvně s příslušnými odbornými
firmami.
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Podle zákona o odpadech čís.185/2001 Sb.v platném znění je povinností původce odpadů zajistit
zneškodnění v případě, že jejich další využití není možné. Pro potřeby stavby se neuvažuje se zřízením vlastní skládky tuhého komunálního odpadu a proto se předpokládá odvoz v rámci komunálních
služeb.
V době výstavby se předpokládá následující odpad, za jehož likvidaci je zodpovědný dodavatel stavby. Odpad připadající v úvahu je uveden v následující tabulce..
Kategorie
Katalogové číslo Druh odpadu
odpadu

08 04
08 04 09
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 02
15 02 02
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 03 03
17 04
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05
17 05 04
17 06
17 0604
17 08
17 0801
17 08 02
17 09
17 09 04
20 01
20 01 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používaní lepidel a
těsnících materiálů (vč.vodotěsnících výrobků)
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Obaly (vč.odděleně sbíraného komunálního obal.odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedených pod čís.17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina, kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603
Stavební materiály na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry znečistěné nebezp.látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
17 0801
Jiné stavební a demoliční odpady
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených
v podskupině 15 01)
Papír, lepenka

N
O
O
O
O
O
O
O
N

N
O
O
O
O

O
O
O
O
N
O
O
N
O
O
O
N
O
O

O
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Katalogové číslo

Druh odpadu

20 0121
20 03
20 03 01

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Ostatní komunální odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
N
O

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k
úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné
nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. Při
kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace napadlých odpadů.
3.2 Provoz bioplynové stanice
V době provozu bude odpad separován a skladován a podle jednotlivých druhů likvidován. Odpady z
výrobní činnosti budou soustřeďovány na pracovištích a podle potřeby ve skladu odpadů v typových
kontejnerech, z nichž budou nakládány na vozidla vnější dopravy.
Skladování a jiné nakládání s odpady před jejich přepravou ke zneškodnění odbornými firmami bude
prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících odpadové
hospodářství, zejména pak zákon čís.185/2001Sb.v platném znění. Likvidace jednotlivých druhů
odpadů bude zajištěna smluvně s příslušnými odbornými firmami.
Podle zákona o odpadech čís.185/2001Sb. v platném znění je povinností původce odpadů zajistit
zneškodnění v případě, že jejich další využití není možné. Pro potřeby společnosti Nestor Kea se
neuvažuje se zřízením vlastní skládky tuhého komunálního odpadu, odvoz je zajištěn prostřednictvím
specializované firmy.
Kategorie Předpokládané
Katalogové Název druhu odpadu
odpadu
množství
číslo
v tunách
13 01
Odpadní hydraulické oleje
13 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
N
0,2
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Nechlorované minerální motorové převodové a mazací
13 02 05
oleje
N
0,1
13 02 06
Syntetické motorové a mazací oleje
N
0,2
15 01
Obaly
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
0,5
15 01 02
Plastové obaly
O
4,0
15 01 03
Dřevěné obaly
O
0,2
15 01 04
Kovové obaly
N
0,1
15 01 06
Směsné obaly
O
0,1
15 01 07
Skleněné obaly
O
0,3
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
15 01 10
těmito látkami znečištěné
N
0,01
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečiš15 02 02
těné nebezpečnými látkami
N
0,1
16 01
Vyřazená vozidla ….odpady z jejich údržby
16 01 07
Olejové filtry
N
0,1
16 01 17
Železné kovy
O
0,5
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01
Dřevo
O
0,2
17 02 02
Sklo
O
0,1
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05
Železo a ocel
O
0,2
17 04 07
Směsné kovy
O
0,1
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
0,05
20 01
Složky z odděleného sběru (mimo skupinu 15 01)
20 01 01
Papír a lepenka
O
0,1
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Katalogové
číslo
20 01 21
20 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Ostatní komunální odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie
odpadu
N

Předpokládané
množství
v tunách
0,05

O

1,0

Kogenerační jednotka je vybavena automatickým doplňováním mazacího oleje. Obě nádrže oleje (čerstvý a starý olej) jsou opatřeny prázdnou pojistnou nádrží na celý objem oleje. Vyjetý olej bude
odvážet firma dodávající nový olej a tím předán k odborné likvidaci.
Digestát - nejedná se o odpad. Zde je uveden pouze pro přehlednost. Za provozu bioenergetického zdroje
je nejvýznamnějším produktem, který je typovým organický hnojivem a bude využíván pro hnojení
pozemků dodavatelů substrátu. Ze zemědělského hlediska digestát (separát, fugát, ...) nelze považovat za
odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdních vlastností
ani vyhovující půdní úrodnosti. Aplikace na zemědělskou půdu bude realizována dle aktualizovaného plánu
organického hnojení, který vyhází z osevního postupu.
Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 ve znění zákona č. 188/2004 odpady
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nemůže sám
využít bude trvale nabízet jiné právnické osobě a nelze-li odpady jinak využít zajistí jejich zneškodnění
Bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
Bude třídit odpady podle jejich druhů a kategorií, zabezpečí je před jejich nežádoucím nehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Bude umožňovat vstup kontrolním orgánům a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá vždy provozovatel souhlas příslušného odboru
životního prostředí jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno pomocí oprávněné osoby
ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány utříděně.

4. Hluk
4.1 Vstupní údaje
Vedení společnosti s r.o. Nestor Kea Krumvíř 459 připravuje výstavbu bioplynové stanice 1,7 MW
v k.ú. Terezín na parcele čís.1844/2. Majitelem i provozovatelem uvedené bioplynové stanice bude
výše uvedená společnost.
Bioplynová stanice bude realizována v západní části k.ú.Terezín v blízkosti pozemní komunikace
II/380 na parcele čís.1844/2.. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovala společnost s r.o.ATL
Projekt Lelekovice v 02/2012 resp. Enserv Bohemia České Budějovice [1]
Předkládaný materiál řeší problematiku šíření akustických emisí, které budou generovány provozem
bioplynové stanice ve třech variantách :
- nulové, t.zn. stávající stav lokality -. provoz na pozemní komunikaci II.třídy čís.380
- projektované, t.zn.projektovaný stav provozu pouze bioplynové stanice
- projektované, t.zn.projektovaný stav provozu bioplynové stanice vč.provozu na pozemní
komunikaci II.třídy čís.380
ve vazbě na akustické imise v předmětné lokalitě obce Terezín v denní i v noční době.
4.2 Akustické emise
Pro posouzení akustických emisí a imisí byla použita metodika matematického modelování šíření
akustických emisí ve vazbě na akustické imise v předmětné lokalitě obce Terezín pomocí programu
pro PC HLUK+, verze 7.62 profiX. Přesnost výpočtů dle autorů programu je 2 dB.
Vlastní výpočty šíření akustických emisí, které budou generovány provozem bioplynové stanice a na
pozemní komunikaci II/380, ve vazbě na akustické imise, byly provedeny pro denní i pro noční dobu.
Výpočet průběhu izofon a hlukových pásem pro předmětnou lokalitu obce Terezín byl proveden v
půdorysu pro vertikální hladinu 3,00 m nad terénem. Všechny výpočty byly provedeny ve smyslu
Nařízení vlády čís.272/2011 Sb. Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.
4.3 Předpokládané normativní hodnoty - chráněný venkovní prostor
Stanovení limitních hodnot hlučnosti je plně v kompetenci odborných pracovníků Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oblastní pracoviště Hodonín. V předkládaném mate-
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riálu jsou uvedeny pouze předpokládané limitní hodnoty, které musí být verifikovány, jak je
v předchozím uvedeno.
- Hluk ze stavební činnosti :
Dle Nařízení vlády čís. 272/2011 Sb. je pro chráněný venkovní prostor staveb hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, LAeq,T, ze stavební činnosti :
- pro denní dobu od 6,00 do 7,00hod
60 dB
od 7,00 do 21,00 hod
65 dB
od 21,00 do 22,00 hod
55 dB
- Hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb
Dle § 11, odst.4, Nařízení vlády čís.272/2011 Sb. se hygienický limit pro hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb ….stanoví základní hladině …
- denní doba, LAeq, T =
50 dB
- noční doba, LAeq, T =
40 dB
Korekce na pozemní komunikaci II.třídy =
+10 dB
Výsledná hodnota hygienického limitu
60 dB
- denní doba, LAeq, T =
- noční doba, LAeq, T =
50 dB
4.4 Vypočtené hodnoty hluku A – denní doba
- Stávající stav - varianta nulová, t.zn. stávající stav lokality -. provoz na pozemní komunikaci II.třídy
čís.380 - varianta čís.1.
- Projektovaný stav – varianta projektovaná, t.zn. projektovaný stav provozu pouze
bioplynové stanice- varianta čís.2.
- Projektovaný stav – varianta projektovaná, t.zn. projektovaný stav provozu bioplynové stanice vč. provozu na pozemní komunikaci II.třídy čís.380 - varianta čís.3.
Denní doba
Ref.bod čís.
Identifikace

1.

RD č.p.120

2.

RD č.p.113

3.

RD č.p.149

4.

RD č.p.107

5.

RD č.p.102

6.

RD č.p.158

7.

RD č.p.126

8.

RD č.p.150

9.

RD č.p.139

10.

RD č.p.131

Noční doba
Ref.bod čís.
Identifikace

1.

RD č.p.120

2.

RD č.p.113

3.

RD č.p.149

Výška nad
terénem [m]
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50

Varianta čís.1
[dB[A]]
59.9
61.2
60.7
61.9
62.4
63.3
62.6
63.5
62.4
63.2
55.4
57.1
62.7
63.7
56.7
58.4
57.9
59.5
59.3
60.7

Varianta čís.2
[dB[A]]
29.5
30.7
27.3
28.8
25.0
26.7
24.5
26.2
24.0
25.6
31.0
32.3
30.1
31.2
17.4
20.5
24.1
25.6
11.3
15.0

Varianta čís.3
[dB[A]]
62.9
64.2
63.6
64.8
65.4
66.3
65.6
66.4
65.4
66.2
58.4
60.1
65.7
66.7
59.7
61.3
60.9
62.5
62.3
63.7

Výška nad
terénem [m]
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50

Varianta čís.1
[dB[A]]
53.1
54.3
53.8
55.0
55.6
56.5

Varianta čís.2
[dB[A]]
23.9
24.1
17.8
18.7
17.4
18.5

Varianta čís.3
[dB[A]]
53.7
55.0
54.4
55.7
56.2
57.1
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Ref.bod čís.

Identifikace

4.

RD č.p.107

5.

RD č.p.102

6.

RD č.p.158

7.

RD č.p.126

8.

RD č.p.150

9.

RD č.p.139

10.

RD č.p.131

Výška nad
terénem [m]
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50

Varianta čís.1
[dB[A]]
55.7
56.6
55.6
56.4
48.5
50.2
55.8
56.8
49.8
51.5
51.1
52.7
52.4
53.8

Varianta čís.2
[dB[A]]
16.7
17.7
16.3
17.3
27.5
27.9
26.1
26.1
16.3
18.4
21.5
22.3
9.9
13.3

Varianta čís.3
[dB[A]]
56.4
57.2
56.2
57.0
49.2
50.9
56.5
57.5
50.5
52.2
51.7
53.3
53.1
54.5

Nárůst hlučnosti v předmětné části obce Terezín vlivem realizace bioplynové stanice bude v denní i
v noční době prakticky nepostižitelné (doprava x průmyslový hluk),
Dominantním zdrojem hluku v předmětné části obce je stávající i předpokládaný provoz automobilů
na pozemní komunikaci II.třídy čís.380. Navýšení provozu na pozemních komunikacích bude vlivem
realizace bioplynové stanice prakticky nulové. – viz bod IV.2.2 předkládaného materiálu.
Z vypočtených hodnot vyplývá závěr, že výstavba bioplynové stanice společnosti s r.o. Nestor Kea
nebude mít negativní vliv na venkovní chráněný prostor staveb obce Terezín.
Kompletní akustická studie včetně příloh je uvedena na přiloženém CD
5. Vibrace
Provozem projektované bioplynové stanice se nepředpokládá vznik a působení vibrací. V rámci
stavebních prací mohou vznikat vibrace působením jednotlivých strojů a zařízení. Vzhledem ke
geologickému složení půdy není pravděpodobný přenos vibrací mimo staveniště. Otřesy mohou
vzniknout na přilehlých komunikacích při provozu těžkých nákladních automobilů, které budou přivážet
technolo- gická zařízení.
6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Radioaktivní záření se nepředpokládá.
7. Rizika havárií
Navržený záměr nenese zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Environmentální
rizika případných havárií a nestandardních stavů v zařízení lze rozdělit v rámci etapy výstavby a provozu následovně :
7.1 Možné havárie v mírových podmínkách
- vodohospodářská havárie
- dopravní nehoda
- požár
- zásah bleskem
- výpadek zásobování energií
- zemětřesení
- pád letadla nebo meteoritu
- teroristické napadení
Možné následky havárií
- zborcení stavby, například při zemětřesení …
- požár objektů při pádu letadla, při teroristickém napadení, výbuchem
Bezprostřední poškození při možné havárii
Zborcení
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Zborcením stavby nebo objektů se rozumí takový stav, kdy destrukce není spojena s požárem objektu,
ale dojde k ní například při zemětřesení. Při zborcení může dojít k následujícím stavům :
- únik zemního plynu z porušené přípojky - přívod plynu do zborcené části objektu lze uzavřít.
Vodohospodářské havárie
K havárii v období výstavby může dojít únikem paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. nákladních automobilů, případně při dopravní nehodě. V případě úniku ropných látek v této fázi bude únik
likvidován vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno v souladu s
platnou legislativou.
K havárii v provozu může dojít únikem paliva nebo oleje z pojíždějících a parkujících automobilů,
případně v důsledku dopravní nehody.
Havarijní stavy tohoto typu lze účinně řešit vzhledem k osazení odlučovače ropných látek na dešťové
kanalizaci a možnosti zdržení ropné kontaminace v objektu. Případná vodohospodářská havárie bude
řešena standardními postupy dle platné legislativy.
Rizika dopravních nehod
Provoz dopravních prostředků přináší riziko dopravních nehod a vzniku úrazů v jejich následků.
Dalším rizikem jsou nehody s účastí chodců a cyklistů.
Požár
Požár stavby nebo objektů může být vyvolán vnitřními příčinami při provozu či údržbě jednotlivých
zařízení anebo vnějšími příčinami, kdy například násilné porušení skladu s hořlavinami apod. by v
některých případech mohlo s určitou pravděpodobností mít za následek vznik požáru. Požár může být
likvidován například profesionálním Hasičským záchranným sborem resp Sbory dobrovolných hasičů
z okolí.
Zásah bleskem
Případný zásah bleskem by byl sveden ochrannou sítí hromosvodů umístěných na jednotlivých
objektech.
Přerušení dodávek energie
Náhlé přerušení dodávky energie (zejména elektrického proudu anebo vyrobeného plynu) by
způsobilo zastavení provozu technologických, větracích a otopných zařízení. Příslušná opatření,
například odvětrání prostorů se zvýšenou koncentrací škodlivin apod. by mělo v podstatě charakter
provozní údržby.
Teroristický útok
Projektil s výbušnou náplní (granát, mina) vystřelený z ručních zbraní by při tomto druhu napadení
zasáhnul v prvé řadě objekty s výrobou a spotřebou bioplynu. Výbušná nálož odpálená v této části
bioplynové stanice by měla účinky srovnatelné například s pádem letadla, tj. destrukce zařízení a
s velkou pravděpodobností vznik požáru.
7.2 Vliv možných havárií na životní prostředí
Havárie spojené s destrukcí, požárem objektu výroby bioplynu by ovlivňovaly životní prostředí v
nejbližším okolí :
- nejvíce by byly ovlivněny objekty a provozy bezprostředně sousedící s bioplynovou stanicí; ochrana
osob a odstranění následků havárie by vyžadovaly evakuaci pracovníků
- některé průvodní jevy, například oblak výparů nebo spalin, by mohl za určitých pro šíření příznivých
podmínek (vítr) překročit hranici pozemku areálu
- s ohledem na množství vyráběného bioplynu není pravděpodobné, že by havárie stanice ohrozila
nejbližší rodinné domy v obci Terezín
7.3 Vliv možných havárií na ekonomiku
- výrobní ztráty, případně hledání náhradních výrobních kapacit, by byly řešitelné v rámci společnosti
s r.o. Nestor Kea Krumvíř
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění, o prevenci závažných havárií.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Umístění záměru
Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Terezín, k.ú. Terezín, p.č., 1844/2
1.10
Aktuální stav krajiny a staveniště
Z hlediska typologického členění krajiny leží řešené území ve staré sídelní krajině Pannonica bez
vylišeného reliéfu s převažujícím zemědělským využitím.
Vzhled krajiny je dán především přírodními podmínkami a uspořádáním krajinné matrice a dalších
velkoplošných krajinných struktur. V širším území se jedná především o uspořádání rozsáhlých
zemědělsky obhospodařovaných pozemků a zastavěných území obcí. Plochy těchto krajinných
struktur mají v širším území různou velikost a tvar, což vytváří členitou mozaiku segmentů.
Z přírodních podmínek se významně uplatňuje především členitý reliéf. Jedná se o pahorkatinu
budovanou flyšovými horninami s oblými vrcholy a hřbety. Reliéf byl do značné míry budován erozním
účinkem vody, která vytvořila údolí, úpady a plochá temena. Významná je plošina mezi Terezínem,
Brumovicemi a Kobylím, kde bylo v minulosti rozsáhlé jezero.
Širší území má charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny teplé pahorkatiny navazující na
úval řeky Dyje. Zastavěná území vesnického typu jsou rozptýlena po celém území a nacházejí se
především v údolích drobných vodních toků. Zastavěná území vytvářejí různě velké plochy rozptýlené
v krajinné matrici, kterou je zemědělsky využívaná půda. Ta je uspořádána do rozsáhlých bloků,
různého tvaru a velikosti. Pro vesnickou zástavbu jsou typické stavby malých rozměrů a hmot.
Výjimkou jsou objekty zemědělské velkovýroby z druhé poloviny minulého století. Ty jsou často
situovány mimo souvislou zástavbu obce, takže mnohdy vytvářejí dominanty.
Plošné krajinné struktury (zemědělské pozemky, sídla) jsou doplněny liniovými, které krajinu dále
člení. Nejvýznamnějšími liniovými prvky v krajině jsou vodní toky, silnice, cesty a železniční tratě.
Jejich vliv na utváření krajiny je umocňován vegetačním doprovodem a v případě komunikací i jejich
situováním vůči terénu. V širším území záměru se z liniových struktur uplatňují silnice a polní cesty,
železnice a vodní toky. Jejich význam je však omezený, neboť postrádají vegetační doprovod, který by
výrazněji členil krajinu.
Vlastní řešené území se nachází severně od obce Terezín při silnici II/380, naproti areálu
zemědělského družstva. Pozemek leží mezi uvedenou silnicí a železniční tratí. Na severu k němu
přiléhá rákosina s uměle vysazeným pásem dřevin. Což je jedna z mála ploch trvalé vegetace v širším
území. Na dotčeném pozemku je v současnosti pravidelně kosený travinný porost.
1.3 Využívání krajiny
Řešené území se nachází nedaleko severního okraje obce Terezín při silnici II/380, naproti objektů
zemědělské velkovýroby. Pozemek, na který je záměr situován, slouží v současnosti zemědělské
výrobě. Na pozemku je v současnosti trvalý travní porost. Od rozsáhlých bloků zemědělské půdy je
pozemek oddělen silnicí, melioračním kanálem a železnicí.
1.4 Přírodní podmínky a zdroje
1.4.1 Geomorfologické poměry
Z hlediska geomorfologického členění České republiky (Demek, Mackovčin, Balatka 2006) leží řešené
území na rozhraní dvou geomorfologických celků, v blízkosti severovýchodní hranice
geomorfologického okrsku Čejčská kotlina s okrskem Krumvířská pahorkatina. Oba okrsky jsou
součástí geomorfologického celku Kyjovská pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina. Tento geomorfologický celek je součástí geomorfologické provincie Západní Karpaty.
Řešené území se nachází na okraji plošiny kolem říčky Trkmanky. Plošina je pozůstatkem vysušeného Kobylského jezera. Na plošinu navazuje pahorkatina s oblými vrcholy a hřbety budovaná
flyšovými horninami. Reliéf byl do značné míry budován erozním účinkem vody, která vytvořila údolí,
úpady a plochá temena.
1.4.2 Geologické a pedologické poměry
Rovina kolem Trkmanky je budována fluviálními sedimenty. Širší území je budováno nezpevněnými
neogenními sedimenty – vápnité jíly, jíly, písky a zpevněnými paleogenními sedimenty – pískovce a
slepence. Tyto horniny jsou na většině širšího území překryty sprašemi a sprašovými hlínami.
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V závislosti na těchto geologických podmínkách se vyvinul půdní pokryv. Na fluviálních sedimentech
kolem Trkmanky jsou fluvizemě. Na spraších na ně navazují především modální černozemě.
Z pohledu zemědělského hospodaření jsou půdy charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými
jednotkami (BPEJ). V blízkosti posuzovaného záměru jsou zastoupeny následující BPEJ – 0.60.00,
0.06.00 a 0.06.10. Jedná se o zemědělské půdy v 0. klimatickém regionu – VT, tj. velmi teplém,
suchém, s průměrnou roční teplotou 9-10 °C a pr ůměrným ročním úhrnem srážek 500–600 mm.
BPEJ zastoupené v širším území jsou charakterizovány takto:
- 0.60.00 - černice modální, černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách,
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí.
Sklonitost a expozice je charakterizována kódem 0, což odpovídá rovinám se sklonem do 3 ° a
všesměrné expozici. Skeletovitost a hloubka půdního profilu je charakterizována kódem číslo 0, což
odpovídá hlubokému půdnímu profilu bez příměsi skeletu. Tato BPEJ je zařazena do I. třídy ochrany
ZPF.
- 0.06.00 - černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech,
slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním
horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu. Sklonitost a expozice je
charakterizována kódem 0, což odpovídá rovinám se sklonem do 3 ° a všesm ěrné expozici.
Skeletovitost a hloubka půdního profilu je charakterizována kódem číslo 0, což odpovídá hlubokému
půdnímu profilu bez příměsi skeletu. Tato BPEJ je zařazena do II. třídy ochrany ZPF.
- 0.06.10 - černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech,
slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním
horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu. Sklonitost a expozice je
charakterizována kódem 1, což odpovídá mírnému svahu se sklonem do 3-7 ° a všesm ěrné expozici.
Skeletovitost a hloubka půdního profilu je charakterizována kódem číslo 0, což odpovídá hlubokému
půdnímu profilu bez příměsi skeletu. Tato BPEJ je zařazena do II. třídy ochrany ZPF.
Při realizaci záměru dojde k dotčení zemědělského půdního fondu a bude potřebné ze ZPF trvale
2
odejmout 11 477 m . Pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou.
1.4.3 Klimatické charakteristiky
V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimaticko-geografické členění Československa, ve kterém
vymezil na našem území tři základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a chladnou. Řešené
území se nachází v mírně teplé klimatické oblastí T4. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým
a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem a mírnou teplou a
suchou až velmi suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota vzduchu udávaná stanicí v Hustopečích je 9,2 °C. Pr ůměrný roční úhrn srážek
je na stanici Čejč 509 mm.
Charakteristika
T4
Počet letních dnů (T > 25 °C)
60 – 70
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
170 – 180
Počet mrazových dnů (Tmin ≤ -0,1 °C)
100 – 110
Počet ledových dnů (Tmax ≤ -0,1 °C)
30 – 40
Průměrná teplota v lednu (°C)
- 2 až -3
Průměrná teplota v červenci (°C)
19 – 20
Průměrná teplota v dubnu (°C)
9 – 10
Průměrná teplota v říjnu (°C)
9 – 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
80 – 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV. - IX.) v mm
300 – 350
Srážkový úhrn v zimním období (X. - III.) v mm
200 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
40 – 50
Počet dnů zamračených (oblačnost větší než 8/10)
110 – 120

1.4.4 Hydrologické poměry
Řešené území se nachází v povodí Čejčského potoka, který je pravostranným přítokem Trkmanky.
2
Jedná se o ČHP 4-17-01-039, které má výměru 21,537 km . Oba vodní toky nají vypřímené a
zregulované koryto bez doprovodné vegetace. Při jižním a západním okraji řešeného území jsou
meliorační kanály.
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Severně od řešeného území je několik vodních tůní a jeden rybník. Další vodní plochy v blízkosti
záměru nejsou.
1.5 Biogeografická charakteristika území
Charakter bioty (flóry a fauny), a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity, je podmíněn geografickou
polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivů
činnosti člověka.
Z hlediska biografického členění ČR (Culek a kol. 1996) leží zájmové území v Hustopečském
bioregionu (4.3), který je součástí Severopanonské podprovincie.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce
1987, náleží území do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, v rámci hierarchicky nižších
fytogeografických jednotek do fytogeografického okresu Jihomoravská pahorkatina, podokresu
Hustopečská pahorkatina.
Původními geobiocenózami byly v širším území dubové jaseniny (Querci roboris-fraxineta),
habrojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta carpini), lipové doubravy (Tili-querceta roboris), javorolipové
doubravy (Tili-querceta roboris-aceris) a jilminy (Ulmeta).
Jelikož je území dlouhodobě osídleno, byla původní přírodní společenstva odstraněna a nahrazena
jinými.
1.6 Územní systém ekologické stability
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor,
interakční prvek.
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako biotop
nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje
jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu
do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v
krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).
Podle významu jednotlivých prvků skládajících systém, dělíme ÚSES na nadregionální, regionální a
lokální.
Územní systém ekologické stability byl na území obce Terezín vymezen územním plánem sídelního
útvaru. Ten ovšem nepokrývá celé území obce. V řešeném území nebyly skladebné části ÚSES
vymezeny. Nejblíže řešenému území leží lokální biokoridor, který prochází kolem východního a
severního okraje areálu zemědělského družstva. Přechází přes silnici II/380 a stáčí se k severu. Míjí
tedy těsně řešené území a prochází územím mokřadu. Další lokální biokoridor je vymezen na Trkmance, tedy zhruba 400 m západně od řešeného území.
1.7 Zvláště chráněná území
Za zvláště chráněná se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná.
V řešeném území není ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, vyhlášeno žádné zvláště chráněné území.
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní rezervace Hovoranské louky, která leží přibližně
2 km východně.
1.8 Památné stromy
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, umožňuje vyhlášení mimořádně významných stromů, jejich
skupiny a stromořadí za památné stromy. (§ 46, odst. 1).
V řešeném území nebyly památné stromy vyhlášeny.
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1.9 Přírodní parky
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst. 1 definuje pojem
krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného
rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn
podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit
omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto
území.
Řešené území se nenachází v přírodním parku a ani v jeho blízkosti není žádný vyhlášen.
1.10 Významné krajinné prvky
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, mají zvláštní
postavení významné krajinné prvky (VKP) – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b).
Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
(tzv. VKP ze zákona) a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle
§ 6 zákona (tzv. registrované VKP).
V řešeném území ani v jeho blízkosti nebyly zaregistrovány žádné VKP. Přibližně 400 m západně od
řešeného území je potok Trkmanka, který je VKP ze zákona. Dalším VKP ze zákona je rybník
nacházející se zhruba 200 m severně.
1.11 Lokality Natura 2000
Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská
soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy přírodních stanovišť
a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z
hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura
2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
V řešeném území není ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, vyhlášena evropsky významná lokalita, nebo ptačí oblast.
Do širšího území záměru zasahuje ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko (CZ0621026). Převážná část
ptačí oblasti se nachází jižně od řešeného území a svým výběžkem zasahuje mezi Terezín a
Hovorany. Hranice ptačí oblasti se zde nachází zhruba 800 m východně od území záměru.
V širším území záměru se nacházejí dvě evropsky významné lokality. Obě jsou zhruba 2 km východně
od záměru. Jedná se o EVL Hovoranské louky (CZ0622009) a Zápověď u Karlína (CZ0622219).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
2.1 Přírodní (potenciální) stav biocenóz
Původními geobiocenózami byly v širším území dubové jaseniny (Querci roboris-fraxineta),
habrojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta carpini), lipové doubravy (Tili-querceta roboris), javorolipové
doubravy (Tili-querceta roboris-aceris) a jilminy (Ulmeta).
Jelikož je území dlouhodobě osídleno, byla původní přírodní společenstva odstraněna a nahrazena
jinými.
Výše uvedené skupiny typu geobiocénů (STG) jsou charakterizovány takto (Buček, Lacina 2000):
Dubové jaseniny (Querci roboris-fraxineta)
Jednalo se o druhově bohatá společenstva, v jejich dřevinném patru dominoval dub letní (Quercus
robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm vaz a habrolistý (Ulmus laevis a minor), topol černý a bílý
(Populus nigra a alba) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). V příměsi byl zastoupen javor babyka (Acer
campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata), střemcha hroznovitá (Padus avium). Z keřů byl v porostech
zastoupen hloh obecný (Crataegus laevigata), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen evropský
(Euonymus europaeus) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). V podrostu se vyskytovala kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), popenec břečťanový (Glechoma hederacea), chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea), kostival lékařský (Symphytum officinale), ostřice (Carex acutiformis, C. riparia, C.
gracilis, C. vesicaria), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), knotovka červená (Melandrium rubrum),
česnek medvědí (Allium ursinum), orsej jarní (Ficaria verna) a bledule letní (Leucojum aestivum).
Habrojilmové jaseniny (Ulmi-fraxineta carpini)
Tyto jaseniny byly zastoupeny v sušších částech niv, kde k záplavám docházelo jen ojediněle a na
několik málo dní. Ve stromovém patře těchto druhově pestrých společenstev dominoval dub letní
(Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý a bílý (Populus nigra a alba), jilm vaz a
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habrolistý (Ulmus laevis a minor). Příměs tvořila lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka a klen (Acer
campestre a pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), střemcha hroznovitá (Prunus padus).
Z keřů byl v porostech zastoupen hloh obecný (Crataegus laevigata), svída krvavá (Swida sanguinea),
brslen evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra) a kalina obecná (Viburnum
opulus).
V podrostu se vyskytovala orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní a pryskyřníkovitá (Anemone
nemorosa a ranunculoides), dymnivka dutá a plná (Corydalis cava a solida), křivatec žlutý (Gagea
lutea), ladoňka dvoulistá (Scila bifolia), česnek medvědí (Allium ursinum), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), svízel přítula (Galium aparine), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pitulník žlutý
(Galeobdolon luteum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum
multiflorum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), bažanka
vytrvalá (Mercurialis perrenis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) aj.
Lipové doubravy (Tili-querceta roboris)
Ve stromovém patře lipových doubrav dominoval dub letní (Quercus robur), příměs tvořila lípa srdčitá
(Tilia cordata), někdy i dub zimní (Quercus petraea). Z dalších dřevin byl zastoupen habr obecný
(Carpinus betulus), vzácněji i jilm habrolistý (Ulmus minor) a javor babyka (Acer campestre). V
keřovém patře byl hojně zastoupen hloh jednosemenný a obecný (Crataegus monogyna a laevigata),
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), případně i další druhy.
V bylinném patru zpravidla převládaly trávy – válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), srha
mnohomanželná (Dactylis polygama), lipnice hajní (Poa nemoralis), lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)
aj. Dále zde byla zastoupena například mochna bílá (Potentilla alba), srpice barvířská (Serratula
tinctoria), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), bukvice lékařská (Betonica officinalis), bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), sasanka hajní (Anemone
nemorosa), jaterník podléška (Hepatica nobilis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), medovník
meduňkolistý (Mellitis melissophyllum).
Javorolipové doubravy (Tili-querceta roboris-aceris)
Na rozdíl od lipových dobrav, bylo ve stromovém patru t větší zastoupení javorů (Acer campestre a
platanoides), jilmů (Ulmus laevis a minor), případně jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior).
V bylinném patru byly zastoupeny druhy indikující vyšší obsah dusíku, např. bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria), kopytník evropský (Asarum europaeum), žindava evropská (Sanicula
europaea), kuklík městský (Geum urbanum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), hluchavka skvrnitá
(Lamium maculatum), místy i česnek medvědí (Allium ursinum) aj.
Jilminy (Ulmeta)
Pro tato společenstva byl typický výskyt halofytů. V závislosti na stupni zasolení a hydrickém režimu
vzniká škála společenstev od slanistých bažin až po slanisté stepi. Typickými halofyty jsou např.
jitrocel přímořský (Plantago maritima), sítina Gerardova (Juncus gerardii), slanorožec bylinný
(Salicornia herbacea), zblochanec oddálený (Puccinellia distans), hvězdnice slanistá (Aster tripolium).
Na méně zasolených půdách byl potenciálním společenstvem les s převahou jilmu habrolistého
(Ulmus minor). Slabší zasolení dále snáší i dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), topol černý (Populus nigra) a javor babyka (Acer campestre).
2.2 Ekosystémy, dochovaná fauna a flóra v území
Při popisu území se vycházelo z terénních průzkumů provedených v dubnu až červnu roku 2012, ze
znalosti širšího území, informací poskytnutých orgánem ochrany přírody a krajiny a nálezové databáze
AOPK.
Pozemek, na němž má být realizován záměr, přiléhá k silnici II/380. Ta tvoří jeho východní hranici.
Z jižní a západní stany je lemován melioračním příkopem. Při severní hranici pozemku je mokřad
s pásem dřevin, vybudovaný v roce 2003.
Na pozemku, kam je situován záměr, je kulturní travinný porost. Pravděpodobně se jedná o v nedávné
době zatravněnou ornou půdu. Travinný porost je nezapojený a mnohde jsou plošky bez vegetace. Je
druhově poměrně chudý a převažují v něm běžně vysévané trávy a jeteloviny. Uplatňují se vněm i
běžné ruderální druhy. Na druhou stranu se pomístně uplatňují i druhy luční, které se sem rozšířili z
okolí. V travinném porostu je zastoupena například čičorka pestrá (Securigera varia), hvozdík
kropenatý (Dianthus deltoides), chrastavec rolní pravý (Knautia arvensis ssp. arvensis), jetel luční,
plazivý a ladní (Trifolium pratense, repens a campestre), jitrocel kopinatý a prostřední (Plantago
lanceolata a media), kakost luční a maličký (Geranium pratense a pusillum), kokoška pastuší tobolka
(Capsella bursa-pastoris), kopretina bílá (Leucanthemum album), kostřava červená a luční (Festuca
rubra a pratense), lipnice luční (Poa pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pampeliška
lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium
vulgare), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), pýr plazivý (Elytrigia repens), rožec obecný luční
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(Cerastium holosteoides ssp. triviale), řebříček obecný (Achillea millefolium agg.), silenka nadmutá a
širolistá bílá (Silene vulgaris a latifolia ssp. alba), srha laločnatá (Dactylis glomerata), sveřep jalový a
měkký (Bromus sterilis a hordeaceus subsp. hordeaceus), svízel bílý (Galium album), svlačec rolní
(Convolvulus arvensis), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria).
V travinném porostu byla nalezena jedna rostlina štírovníku tenkolistého (Lotus tenuis), který je
uveden v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001) v kategorii C3 –
ohrožený.
Kolem melioračním kanálu, který tvoří jižní a západní hranici řešeného území, je rovněž travinný
porost. V něm dominuje rákos obecný (Phragmites communis). Dále je zde zastoupen jetel luční a
plazivý (Trifolium pratense a repens), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum
urbanum), lipnice luční (Poa pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), měrnice černá pravá
(Ballota nigra ssp. nigra), ostrožka stračka (Consolida regalis), pampeliška lékařská (Taraxacum sect.
Ruderalia), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium vulgare), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), sveřep jalový (Bromus sterilis), svízel bílý a přítula (Galium album a aparine),
svlačec rolní (Convolvulus arvensis) a vratič obecný (Tanacetum vulgare).
Při melioračním kanálu rostou rovněž dřeviny. Zastoupen zde je bez černý (Sambucus nigra), ořešák
královský (Juglans regia), svída krvavá (Swida sanguinea), topol kanadský (Populus × canadensis),
trnka (Prunus spinosa) a třešeň ptačí (Prunus avium).
Při severní hranici pozemku záměru je založený porost dřevin. Ten pokračuje i podél silnice II/380 a
lemuje mokřad vybudovaný v roce 2003. Do porostu byl vysazen dub letní (Quercus robur), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer
platanoides), jilm habrolistý (Ulmus minor), kalina obecná (Viburnum opulus), krušina olšová (Frangula
alnus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).
Mokřad je v současnosti z velké části zarostlý rákosem obecným (Phragmites communis). V minulosti
byla rákosina mnohem menší a rostly zde vzácné slanomilné druhy. V důsledku rozrůstání rákosiny
částečně ustoupily a zastoupeny jsou především na jejím okraji. Na narušovaných plochách u cesty
kolem mokřadu rostou běžné ruderální druhy.
Druhová diverzita fauny a její četnost je odvislá od rostlinných společenstev. Vlastní řešené území je
na faunu chudé. Druhově chudý obhospodařovaný travinný porost neskýtá vhodné podmínky pro
dlouhodobý pobyt a rozmnožování většího počtu druhů živočichů. Zastoupeny jsou především různé
druhy hmyzu, pavouků, plžů a podobných drobných živočichů. Vhodnější plochy pro faunu se
nacházejí v bezprostřední blízkosti řešeného území (meliorační kanál, mokřad).
V rámci terénního šetření byli z nižších živočichů v širším území záměru zjištěni například zástupci:
- vážek (Odonata) – např. motýlice lesklá (Calopteryx splendens), šídélka (Coenagrionidae), vážka
černořitná (Orthetrum cancellatum),
- mšic (Aphididae),
- ploštic (Myridae) – např. kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum),
- dvoukřídlého hmyzu (Diptera) – např. muchnice zahradní (Bibio hortulans), tiplice (Tipula spp.),
pestřenky (Eusyrphus spp., Eristalis spp., Vollucella spp.),
- rovnokřídlých (Orthoptera) – sarančata (Caelifera),
- blanokřídlých (Hymenoptera) – např. vosa obecná (Vespula vulgaris), včela medonosná (Apis
mellifera), mravenci (Lasius spp.), čmelák (Bombus sp.),
- brouků (Coleoptera) – např. slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), slunéčko dvoutečné
(Adalia bipunctata), páteříček sněhový (Cantharis fusca), dřepčíci (Psylloides spp., Phyllotreta spp.),
- motýlů (Lepidoptera) – např. babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io),
bělásek zelný (P. brassicae), modrásci (Lycaenidae),
- plžů – např. páskovky (Cepaea spp.), plzáci (Limax spp.).
V mokřadu byla zjištěna ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená
(Hyla arborea) a zelení skokani (Rana esculenta komplex). V roce 2011 zde byl pozorován (údaje
z nálezové databáze AOKP) jak skokan zelený (Rana esculenta), tak skokan skřehotavý (Rana
riribunda). V témže roce zde byla pozorována i kuňka obecná (Bombina bombina). Její výskyt nebyl
při prováděném terénním průzkumu potvrzen, je však možný.
Z plazů byly zjištěny dva druhy - ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix natrix).
Z ptáků byl v širším území pozorován bažant obecný (Phasianus colchicus), bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata), budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubecula),
drozd zpěvný (Turdus philomelos), holub hřivnáč (Columba palumbus), jiřička obecná (Delichon
urbica), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla),
pěnkava obecná (Fringilla coelebs), poštolka obecná (Falco tinnunculus), rákosník zpěvný
(Acrocephalus palustris), rehek domácí (Phoenicurus ochrlos), skřivan polní (Alauda arvensis), slavík
obecný (Luscinia megarhynchos), stehlík obecný (Carduelis carduelis), strakapoud velký
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(Dendrocopos major), strnad obecný (Emberiza citrinella), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus),
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer
montanus), zvonek zelený (Carduelis chloris) a žluva hajní (Oriolus oriolus).
Ze savců se v širším území zjištěn hraboš polní (Microtus arvalis), kuna (Martes sp.), kočka domácí
(Felis sylvestris f. domestica), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), hryzec vodní (Arvicola terrestris) a
zajíc polní (Lepus europaeus).
Ze zvláště chráněných druhů, dle přílohy III., prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění,
byly v širším území zjištěny následující zvláště chráněné druhy živočichů:
- čmelák (Bombus sp.) – ohrožený druh
- skupina zelených vodních skokanů (Rana esculenta komplex) – silně/kriticky ohrožené druhy
- ropucha obecná (Bufo bufo) – ohrožený druh
- ropucha zelená (Bufo viridis) – silně ohrožený druh
- rosnička zelená (Hyla arborea) – silně ohrožený druh
- ještěrka obecná (Lacerta agilis) – silně ohrožený druh
- užovka obojková (Natrix natrix) – ohrožený druh
- bramborníček černohlavý (Saxicola torquata – ohrožený druh
- slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – ohrožený druh
- vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – ohrožený druh
- žluva hajní (Oriolus oriolus) – silně ohrožený druh
Ze zoologického hlediska není zájmové území v porovnání s jeho okolím zoologicky atraktivní lokalitou. Výrazně cennějším územím jsou plochy mokřadních biotopů, navazující na sledovanou lokalitu
severním směrem. Téměř všechny zvláště chráněné druhy živočichů, zjištěné během zoologického
průzkumu na lokalitě a jejím blízkém okolí byly pozorovány mimo vlastní lokalitu. Na vlastní lokalitě byl
zaznamenán pouze potravní výskyt čmeláka a vlaštovky obecné.
2.3 Ekologická stabilita území
Pro potřeby analýzy území bylo v rámci terénního průzkumu provedeno orientační vyhodnocení
aktuální ekologické stability území pomocí šestistupňové škály, používané při navrhování ÚSES.
0. stupeň – území, ve kterých vzhledem k absenci trvalé biotické složky nelze ekologickou stabilitu
hodnotit: souvisle zastavěné a zpevněné plochy, průmyslové plochy, asfaltové a betonové
komunikace a parkoviště, kolejiště, skládky odpadků, těžební prostory, odkalovací nádrže.
1. stupeň – území s velmi nízkou ekologickou stabilitou: devastovaná lesní společenstva bez
autoregulační schopnosti, orná půda, chmelnice, vinice s černým úhorem, intenzivní sady na černém
úhoru, silně znečištěné vodní toky a nádrže, ruderální lada apod.
2. stupeň – území s nízkou ekologickou stabilitou: antropogenně silně ovlivněná lesní společenstva,
monokultury akátu, intenzivně využívané kulturní louky a pastviny, zatravněné vinice, intenzivní
zatravněné sady, zahrádkové kolonie, ruderalizovaná lada, opuštěné lomy, pískovny a hliníky
s převahou plevelných a rumištních druhů, regulované znečištěné vodní toky a umělé nádrže
s ruderalizovanými doprovodnými společenstvy, běžná doprovodná vegetace komunikací, zahrady
rodinných domů apod.
3. stupeň – území se střední ekologickou stabilitou: významně antropogenně ovlivněná lesní
společenstva (zejména jehličnaté monokultury na nevhodných stanovištích) se silně narušenou
autoregulační schopností, polokulturní louky a pastviny, extenzívní zatravněné sady, postagrární lada,
opuštěné lomy, pískovny a hliníky s minimálním podílem ruderálních druhů, upravené vodní toky a
nádrže se sníženou kvalitou vody a narušenými břehovými společenstvy, mimořádně kvalitní
doprovodná vegetace komunikací apod.
4. stupeň – území s vysokou ekologickou stabilitou: přírodě blízká lesní společenstva s významným
podílem původních dřevin a se zachovalou autoregulační schopností, přirozené louky a pastviny
s pestrou druhovou skladbou, přirozená postagrární lada stepního a lesostepního charakteru,
opuštěné lomy, pískovny a hliníky zarostlé vegetací přirozeného charakteru, přirozené a přírodě blízké
vodní toky a nádrže s vyvinutými břehovými společenstvy apod.
5. stupeň – území s nejvyšší ekologickou stabilitou: přírodní a přirozená lesní společenstva
s druhovou skladbou odpovídající stanovištním podmínkám, přírodní a přirozené vysokohorské louky,
nenarušené mokřady, nenarušené skály, přírodní vodní toky a nádrže s plně vyvinutými břehovými
společenstvy z původních druhů.
V širším území záměru jsou zastoupeny:
- zastavěné a zpevněné plochy, u kterých není možné ekologickou stabilitu hodnotit (0. stupeň),
- intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky s velmi nízkou ekologickou stabilitou (1. stupeň),
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- plochy s ruderalizovanou travinnou vegetací a dřevinami s velmi nízkou až nízkou ekologickou
stabilitou (1. až 2. stupeň),
- rákosina lemovaná uměle založeným porostem dřevin se střední ekologickou stabilitou (3. stupeň).
2.4 Vlivy na flóru a faunu
Realizací záměru dojde k přímé likvidaci nezapojeného a nesouvislé travinného porostu, který byl
založen na orné půdě. V travinném porostu dominují běžné druhy trav. Dvouděložné byliny mají malé
zastoupení a jsou jednotlivě rozptýleny po celé ploše. S jednou výjimkou jsou zde zastoupeny běžné
druhy. V blízkosti silnice byla nalezena jedna rostlina štírovníku tenkolistého (Lotus tenuis), což je druh
uvedený v červeném seznamu (Procházka 2001) v kategorii ohrožený.
Porosty rákosu s dřevinami, které na jihu a západě lemují plochu záměru, zůstanou zachovány.
Stavba musí být organizována takovým způsobem, aby se zabránilo poškození těchto porostů. Není
možné na tyto plochy vjíždět, skladovat zde materiál apod. Totéž platí i pro pás dřevin lemující mokřad
(podél severního okraje řešeného území). Sousedící vegetace musí být chráněna v souladu s
ustanoveními ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Pokud by i přes veškerá podniknutá opatření došlo k jejímu poškození, musí být provedena patřičná
sanace.
Spolu s dotčením travinného porostu bude ovlivněna i fauna. Na vlastní řešené území je vázáno
omezené množství živočichů. Dotčen bude především edafon a bezobratlí (plži, hmyz, pavouci a další
drobní živočichové), případně omezeně pohyblivá vývojová stadia vázaná na plochy zeleně (travinné
porosty a dřeviny), neboť tito živočichové nebudou schopni dotčené území včas opustit. Ostatní
živočichové (ptáci, drobní savci apod.), kteří se v řešeném území a jeho okolí zdržují, jsou dostatečně
pohybliví a při zahájení prací prostor stavby opustí. Jejich přímá likvidace je tedy málo
pravděpodobná, i když zcela vyloučit ji nelze. Z hlediska fauny jsou cenné porosty rákosu a dřevin a
především přilehlý mokřad. S ohledem na minimalizaci možných negativních vlivů je nejvhodnějším
termínem k provedení likvidace travinného porostu na lokalitě a zemních prací mimovegetační období,
tj. od října do března. V období únor – březen je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť nelze
vyloučit, že přes plochu záměru budou migrovat obojživelníci. V takovém případě bude potřeba
podniknout vhodná opatření (např. instalovat zábrany), aby nedocházelo k jejich zraňování nebo
usmrcení.
V průběhu výstavby dojde na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí ke zvýšení imisní zátěže,
prašnosti a hluku. Zvýšení imisí, způsobené především stavebními stroji a mechanizací, nebude tak
významné, aby mohlo negativním způsobem ovlivnit biotu širšího území. Obdobná situace je i
v případě prašnosti. Tu lze navíc do značné míry ovlivnit organizací stavebních prací, údržbou
komunikace, případně zkrápěním v období sucha. Hluk v biologicky snesitelných nebo nepříliš
vysokých hladinách je živočichy snášen. Hluk je spojován s jeho zdrojem, převážně na základě
vizuálních vjemů. Pokud zdroj hluku a tím i hluk nepředstavuje pro živočicha nebezpečí, přestane na
tento signál reagovat. I přes určité dopady, které bude realizace záměr mít na populace a biotopy, je
možné konstatovat, že negativní vlivy budou díky jejich charakteru, časovému a prostorovému
omezení zanedbatelné.
Mechanizace používaná na staveništi musí být udržována odpovídajícím technickém stavu, aby se
minimalizovala možnost kontaminace území ropnými látkami, případně jinými polutanty. Odpady
vzniklé při stavbě je nutné likvidovat předepsaným způsobem.
V průběhu stavby musí být věnována pozornost obnaženému půdnímu povrchu a deponiím zeminy.
Ty mohou být osidlovány ruderální vegetací a invazními druhy, které by se z těchto míst dále šířila.
Tomu je potřeba zabránit. V případě, že deponie začnou touto vegetací zarůstat, je nutné provádět její
pravidelné kosení.
Po dokončení stavby a zpevněných ploch je potřeba provést ozelenění areálu. Plochy při obvodu
areálu je potřeba oset vhodnou travní směsí. Ta nesmí obsahovat mezidruhové křížence a polyploidní
kultivary. Výsevová dávka by měla být menší, aby vzniklé porosty nebyly příliš husté a umožnily
uchycení druhů ze semenné banky, případně z okolí. Založené trávníky je potřeba pravidelně kosit a
tlumit případné ruderální druhy. Ve skupinách a solitérně je možné vysadit i vhodné domácí dřeviny.
U vjezdu do areálu a u manipulační plochy kolem provozní budovy bude instalováno venkovní
osvětlení. To může negativním způsobem ovlivnit některé skupiny organizmů (Longcore, Rich 2004).
S ohledem na snížení tohoto negativního vlivu je potřeba instalovat taková osvětlovací tělesa, jejichž
světelný tok směřuje co nejvíce k zemi (od roviny tělesa dolů) a jehož kužel je co nejužší. Rovněž
bude vhodné osvětlení v nočních hodinách vypínat.
Uvedením bioenergetického zařízení do provozu dojde ke zvýšení koncentrace emisí a nárůstu hluku.
Ze zpracované rozptylové studie vyplývá, že uvedení bioenergetického zařízení do provozu nebude
mít negativní dopad na kvalitu ovzduší. K významnějším nárůstům dojde především u krátkodobých
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koncentrací sledovaných látek. Průměrný nárůst maximální osmihodinové koncentrace CO bude
3
3
3
3
111 µg/m , hodinové koncentrace NO2 4,8 111 µg/m , PM10 8,7 µg/m a SO2 8,3 µg/m . Uvedené
zvýšení se projeví pouze v bezprostředním okolí bioenergetického zařízení a příjezdové komunikace a
nemůže negativně ovlivnit biotu širšího území.
Zpracovaná akustická studie prokázala, že v souvislosti s realizací záměru nedojde k významnému
zvýšení hlukové zátěže širšího území, natož k překročení hygienických limitů. Stejně jako v případě
emisí bude ovlivněno bezprostřední okolí bioenergetického zařízení.
Z uvedeného je patrné, že realizací bioenergetického zařízení bude ovlivněno především jeho
bezprostřední okolí. Mírný nárůst emisí a hluku biotu zásadním způsobem neovlivní.
2.5 Vlivy na ekosystémy
Z výše uvedeného je patrné, že realizace posuzovaného záměru a její provoz nebude mít negativní
dopad na ekosystémy.
2.6 Vlivy na zvláště chráněná území
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné zvláště chráněné území, neboť se v jeho blízkosti žádné nenachází.
2.7 Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na území soustavy Natura 2000, jelikož se v dosahu
možných negativních vlivů žádná nenachází.
2.8 Vlivy na ÚSES
Lokální biokoridor vymezený v blízkosti řešeného území nebude realizací a provozem záměru negativně dotčen a nedojde k ovlivnění jeho možných ekologickostabilizačních funkcí.
2.9 Vlivy na VKP
V řešeném území, ani jeho bezprostřední blízkosti, nebyly VKP registrovány. VKP ze zákona nacházející se v širším území jsou od záměru v dostatečně vzdálenosti a nebudou jím negativně ovlivněny.
2.10 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Realizací záměru vznikne v plochém území komplex několika staveb větších rozměrů. Tento komplex
bude opticky navozovat na stávající objekty zemědělské velkovýroby. Při pohledech od jihu budou
nové objekty členěny a částečně kryty dřevinami u melioračního kanálu. Obdobná situace je i při
pohledu od severu. Hmota staveb je členěna stromy rostoucími u rybníka. Do budoucna z tohoto
směru budou objekty zcela zakryty, neboť dřeviny vysazené mezi mokřadem a plochou záměru
odrostou. Při pohledu z východu je plocha záměru kryta stávajícím areálem zemědělské velkovýroby.
Objekty budou nejvíce patrné při pohledu ze západu, na této straně areálu tedy bude vhodné vysadit
stromy, které v budoucnu stavby zacloní.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
1.1 Vstupní údaje
Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí zpracoval RNDr.Jiří Kos, držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 5/2004 MZ Držitel osvědčení o
autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,
pro osoby působící v oblasti veřejného zdraví čís. 002/04 – viz příloha čís.4
1.2 Hluk
Vliv působení hluku z projektované bioplynové stanice společnosti s r.o.Nestor Kea se sídlem v Krumvířii je v dané lokalitě prakticky zanedbatelný – viz bod B.4 předkládaného materiálu.
1.2.1 Charakterizace rizika hluku
Stavba bude provedena obvyklými technologiemi používanými pro tento druh stavby. Doprava
materiálu bude zajištěna po stávajících komunikacích. Posuzované nejhlučnější stavební práce budou
prováděny pouze v denní době, a budou krátkodobého charakteru. Hygienický limit hluku ze stavební
činnosti pro tuto dobu je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 172/2011 Sb. na 65 dB. Vzhledem
k charakteru stavebních prací bude hluk z výstavby splývat s vnějším hlukovým pozadím.
Stávající hluková zátěž nejbližších chráněných venkovních prostor staveb na posuzované lokalitě,
byla při modelu zohledněna. Maximální modelovaná ekvivalentní hladina hluku pro denní dobu při
provozu záměru činí 66,7 dB. Při hrubé aproximaci tato hodnota reprezentuje lehké obtěžování
hlukem u cca 65% a vysoké obtěžování u cca 20% exponované populace. Působení hluku je zde
ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování,
pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. Zhoršení komunikace řečí v
důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a
vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může
však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm.
Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období
osvojování řeči, více než 30% exponovaných. Jde tedy o podstatnou část populace. S realizací
záměru je pro denní dobu spojen nárůst hlukové zátěže v průměru o 3 dB. Můžeme zde předpokládat
max. cca 10% nárůst počtu lehce a 5% nárůst počtu vysoce obtěžovaných hlukem.
Maximální modelovaná ekvivalentní hladina hluku pro noční dobu při provozu záměru u chráněných
venkovních prostor staveb činí při provozu záměru 57,5 dB. Dlouhodobá expozice této konkrétní noční
hladině hluku reprezentuje za stávajícího stavu zvýšení pravděpodobnosti poškození zdraví hlukem
oproti normálu o cca 6%. Současně opět při hrubé extrapolaci znamená lehké rušení spánku u cca 35
%, střední rušení spánku u cca 20 % a vysoké rušení spánku u cca 10 % exponovaných. Této
hodnotě rovněž odpovídá definovatelný nárůst pravděpodobnosti poškození zdraví o cca 5% oproti
normálu. Nepříznivý účinek hluku na kvalitu spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání,
probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. V rušení spánku
se promítají jak fyziologické tak psychologické aspekty působení hluku. Senzitivní skupinou populace
zde jsou starší lidé, lidé s funkčními a mentálními poruchami, směnující zaměstnanci a obecně osoby
s potížemi se spaním. K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk Objektivní příznaky
narušení spánku se v interiérech při ustáleném hluku objevují od hodnoty LAeq=30 dB (A). Subjektivní
kvalita spánku nebyla při experimentech zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu 40
dB(A). Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
45 dB(A) za předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti
částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by uvnitř místností neměly
přesáhnout LAmax= 45 db(A), resp. 60 dB(A), počet mimořádných hlukových událostí by během noci
neměl přesáhnout počet 10 – 15. Podle zkušeností nedochází k adaptaci narušení spánku v hlučných
lokalitách ani po několika letech. Nárůst expozice hluku daný provozem záměru ( v průmětu 0,7 dB)
vzhledem ke stávajícímu stavu je z pohledu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací nevýznamný, nárůst % rušených při spánku včetně zvýšení
pravděpodobnosti poškození zdraví hlukem jsou minimální a nelze je v tomto případě exaktně
definovat.
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Vlastní provoz záměru se při dodržení projektovaných parametrů neprojeví u chráněných venkovních
prostor staveb z pohledu ohrožení zdraví významnou změnou hlukové zátěže. Nárůst expozice hluku
v noční době daný provozem záměru vzhledem ke stávajícímu stavu je z pohledu nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací u ref bodů 1–10
nevýznamný. Nárůst denní hlukové zátěže při podmínkách maximálního provozu reprezentuje
v konkrétních referenčních bodech definovatelný nárůst % obtěžovaných hlukem. Nemění se prakticky
% počtu rušených v době spánku, nedochází k zaznamenatelné změně pravděpodobnosti výskytu
civilizačních chorob v exponované populaci vlivem dopravního hluku. Samotné stávající hodnoty
denního a nočního hluku nezávislé na realizaci záměru však prakticky reprezentují konkrétní úroveň
obtěžování hlukem v denní době a rušení spánku v noční době. Významná je tato skutečnost u
vnímavých skupin populace (malé děti, staří a nemocní lidé – více jak 30% exponované populace).
1.2.3 Analýza nejistot
Nejistoty odhadu zdravotního rizika expozice hluku vycházejí obecně z charakteru posouzení hlukové
situace. Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice většinou vhodné, podmínkou je však, aby
vycházelo ze správných podkladů, např. pokud jde o intenzitu a skladbu dopravního proudu na
komunikaci. Většinou však dostatečně nepostihuje stávající hlukové pozadí z jiných zdrojů, které
nejsou posuzovány. Proto bývá vhodné ověření měřením ve vybraných referenčních bodech.
Stávající dopravní zátěž lokality byla při zpracování hlukové studie především předmětem modelu.
Užitou úměru mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platnou za všech
podmínek, především vzhledem k socioekonomické podmíněnosti vnímavosti hluku a rozdílům v této
vnímavosti a citlivosti u exponované populace, u konkrétního řešeného záměru je tento faktor velmi
významný.
Fyzikální parametry hluku, které máme k dispozici, nejsou schopny jednoduše popsat fyziologickou
závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události, vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. Z exponované populace se
vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–30 % celého souboru .
Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem proto nelze považovat za
absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutné počítat s výrazným vlivem konkrétních místních
podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované populace
1.3 Chemické imise
1.3.1 Charakterizace rizika
V průběhu vlastní výstavby záměru půjde především o vliv zvýšené prašnosti při stavebních pracích a
při dopravě stavebních materiálů. Současně však půjde o vlivy časově omezené na dobu výstavby.
Z tohoto pohledu jsou příspěvky posuzovaných látek k imisní zátěži během výstavby záměru
nevýznamné, lze objektivně předpokládat jejich prakticky úplné překrytí imisním pozadím.
Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty typické pro dopravu,
především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a uhlovodíky. Množství takto emitovaných
znečišťujících látek nelze v současné době jednoznačně určit, bude záviset především na organizaci
stavby a technologické kázni na staveništi. Tento zdroj emisí bude působit pouze v období výstavby.
Pro posouzení vlivu na veřejní zdraví byla vzata maxima dlouhodobých průměrů příspěvku imisí u
varianty 3 oproti variantě 1, charakterizující stav bez provozu záměru..
Nejvyšší příspěvek ročního průměru NO2 byl vypočten u varianty 3 při provozu záměru v ve výši
3
3
1,257 µg/m a odpovídá prakticky stavu bez realizace projektu (současná doprava -1,122 µg/m ).
Příspěvky roční průměrné koncentrace NO2 se pohybují u varianty 3 na úrovni cca 3% platného limitu.
3
Uvedená pozaďová hodnota
koncentrace
NO2 = 16,9 µg/m odpovídá výstupům systému
monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí pro daný typ lokality. Lze
však předpokládat, že do extrapolovaného pozadí imisí NO2 je zahrnut vliv stávající dopravy na
dotčených komunikacích. Kvantifikace vlivu na zdraví populace exponované samotným příspěvkem
očekávaného provozu záměru je při prakticky nezměněných hodnotách oproti variantě 1 nereálná.
Díky rozhodujícímu podílu dopravy na imisní zátěži NO2 lze do budoucna očekávat další mírný pokles
pozaďových imisních koncentrací i přes nárůst intenzit dopravy, a to v důsledku předpokládané
obměny vozového parku a zlepšení emisních parametrů provozovaných vozidel.
Příspěvek PM10 z v lokalitě při běžném provozu záměru k imisní situaci dosahuje ve svém maximu
3
ročních koncentrací u varianty 3 hodnoty 0,842 µg/m a odpovídá opět prakticky stavu bez realizace
3
-3
projektu (současná doprava -0,597 µg/m ).. Maximální pozaďová hodnota imisí PM10 25,6 µg·m
odpovídá výstupům systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí
pro posuzovaný typ sídla. Lze předpokládat, že do extrapolovaného pozadí imisí PM10 je zahrnut vliv
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stávající dopravy na dotčených komunikacích. Příspěvek imisí PM10 po realizaci záměru se při
prakticky nezměněných hodnotách oproti variantě 1 neprojeví definovatelným způsobem na navýšení
úmrtnosti v posuzované lokalitě. Problematickým zůstává pouze vliv pozadí imisí PM10, které samo o
sobě představuje při dlouhodobém překročení riziko zvýšení celkové úmrtnosti oproti normálu v
maximu až o více než 1%. Analogická situace nastává u vlivu pozadí suspendovaných částic PM2,5.
Jejich podíl ve frakci PM10 se dle výstupů systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve
vztahu k životnímu prostředí pohybuje od 0,57 do 0,99. V tomto konkrétním případě dosahuje reálná
-3
imisní koncentrace PM2,5 až 20 µg·m .
Maximální imisní koncentrace benzenu je spojena se stávající dopravní zátěží v lokalitě - činí
3
v ročních maximech 0,675 µg/m . Po realizaci záměru lze očekávat mírný nárůst příspěvku ročních
3
maxim na hodnotu 0,741 µg/m . Údaj o pozaďových hodnotách imisí benzenu mírně
podhodnocuje výstupy systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
prostředí. Vzhledem k tomu, že lze imisní pozadí benzenu díky dominantnímu původci – stávající
dopravě posuzovat v lokalitě jako dominantní a relativně homogenní, dopad provozu záměru se zde
projeví v minimální míře. Výše uvedená maximální pozaďová zátěži doplněná o příspěvek záměru se
neprojeví v oblasti akutních toxických účinků. Při respektování jednotky karcinogenního rizika benzenu
6E-06 a extrapolovaných pozaďových hodnot imisí látky, dosahuje současné riziko zvýšení
pravděpodobnosti nádorového onemocnění při celoživotní expozici při provozu záměru hodnoty cca
5E-06 (tzn. navýšení pravděpodobnosti výskytu karcinomů o 5 případů na cca 1 000 000 obyvatel).
Tuto hodnotu je však třeba brát jako extrapolované maximálně konzervativní vyjádření rizika. Díky
rozhodujícímu podílu dopravy na imisní zátěži benzenu lze do budoucna očekávat mírný pokles
pozaďových imisních koncentrací i přes nárůst intenzit dopravy, a to v důsledku předpokládané
obměny vozového parku a zlepšení emisních parametrů provozovaných vozidel.
Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (maximální průměrné roční koncentrace) byly vypočteny při
-3
variantě 3 ve výši 63 pg.m . V tomto případě není třeba uvažovat účinek imisí v podobě systémové
-3
toxicity. Extrapolovaná pozaďová hodnota imisní zátěže benzo(a)pyrrenu cca 0,1 ng.m stav mírně
podhodnocuje. Příčinou je pravděpodobně absence spalovacích procesů (lokální topeniště apod.)
v modelu. Při užití jednotky karcinogenního rizika 8,7E-02 dosahuje riziko zvýšení pravděpodobnosti
nádorového onemocnění při celoživotní expozici existujícímu pozadí imisí benzo(a)pyrenu včetně
příspěvku provozu záměru a místní dopravy hodnoty cca E-05 (tzn. navýšení pravděpodobnosti
výskytu karcinomů o cca 1 případ na 100 000 obyvatel). Samotný vliv provozu záměru v lokalitě je
nevýznamný.
Celkové karcinogenní riziko dané součtem dílčích rizik benzenu a benzo(a)pyrenu se potom pohybuje
na úrovni zvýšení pravděpodobnosti nádorového onemocnění při celoživotní expozici řádově
v hodnotě E-05 dané stávajícím imisním pozadím benzo(a)pyrenu a benzenu. Vliv provozu samotného
záměru je zde minoritní.
Imisní koncentrace oxidu uhelnatého (maximální průměrné roční koncentrace) byly vypočteny při
3
variantě 3 ve výši 212. µg/m . V tomto případě není třeba i při započítání extrapolovaného pozadí
3
řádově ve stovkách µg/m uvažovat účinek imisí v podobě systémové toxicity.
Souhlasně se závěry rozptylové studie je možné konstatovat, že z hlediska emisí a z nich
vyplývajícího následného imisního zatížení lze záměr hodnotit spíše neutrálně. Vzhledem k nízkým
hodnotám změn emisního a následně imisního zatížení nebudou mít tyto významný vliv na kvalitu
ovzduší v posuzované lokalitě, jejich vliv na zdraví exponované populace bude minimální.
1.3.2 Analýza nejistot
Imisní zátěž lokality vychází v celém rozsahu z modelových situací, opírajících se o současná
hodnocení klimatických faktorů a stávající technologické a dopravní zátěže území. Model předpokládá
stagnaci ostatních zdrojů emisí.
Určité zjednodušení situace je dáno konečným výčtem látek jako možných emisí ze studie.
Síť referenčních bodů pokrývá relativně velké území při předpokladu dominující role stávajících
hodnot běžných imisí, nereflektuje další možné imisní zdroje, jejich vliv je zahrnut do extrapolované
charakteristiky pozadí.
Pozaďové hodnoty imisní zátěže u zdravotně významných posuzovaných látek v konkrétní hodnocené
lokalitě nemusí odpovídat koncentracím naměřeným monitorovací stanicí, u některých imisí nejsou
potřebné údaje dostupné.
Rozptylová studie nehodnotí z pohledu krátkodobé imisní zátěže období výstavby záměru. Metodika
RS neumožňuje výpočet druhotné prašnosti.
Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 02,
skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou závislé i na
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politické, sociální a ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších vlivů k změnám
původně uvažovaných vstupních podmínek. Toto se odrazí i na intenzitách a složení dopravy.
Odhad expozice byl prováděn v maximálně konzervativní míře. Předpokládal průběžnou 24hod.
expozici denně, přičemž současné epidemiologické studie předpokládají v průměru tříhodinový pobyt
člověka na venkovním ovzduší. Skutečná míra zdravotních rizik bude tudíž ještě nižší, než je uvedeno
v charakterizaci rizika imisí.
Výpočet imisní zátěže vycházel z konzervativního pojetí produkce emisí v rámci dotčené lokality. Lze
objektivně předpokládat, že imisní zátěž je v daném případě nadhodnocena.
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně imisní
zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy. Pro výpočet bylo vycházeno z emisních
faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 02, MEFA 06 skutečné emise jsou závislé
zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou závislé i na politické, sociální a
ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších vlivů k změnám původně uvažovaných
vstupních podmínek pro stanovení emisních faktorů. Toto se odrazí i na intenzitách a složení dopravy.
Z emisního a následně imisního hlediska proti sobě působí nárůst dopravy a tlak na snižování emisí
z provozu nových vozidel.
2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu všechny
faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru
významněji ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší. Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví
je předmětem samostatného posouzení, které je obsaženo v samostatné příloze čís. 4
Dle aktuálních údajů ČSÚ je populace obce Terezín tvořena 22 muži a 23 ženami ve věku 0 – 14 let,
137 muži a 142 ženami ve věku 15 – 64 let a 27 muži a 49 ženami ve věku 65 a více let.
Vlivy znečištění ovzduší
Souhlasně se závěry rozptylové studie je možné konstatovat, že z hlediska emisí a z nich vyplývající ho následného imisního zatížení lze záměr hodnotit spíše neutrálně. Vzhledem k nízkým hodnotám
změn emisního a následně imisního zatížení nebudou mít tyto významný vliv na kvalitu ovzduší v posuzované lokalitě, jejich vliv na zdraví exponované populace bude minimální.
Vliv hlukové zátěže
Vlastní provoz záměru se při dodržení projektovaných parametrů neprojeví u chráněných venkovních
prostor staveb z pohledu ohrožení zdraví významnou změnou hlukové zátěže. Nárůst expozice hluku
v noční době daný provozem záměru vzhledem ke stávajícímu stavu je z pohledu nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací u ref bodů 1–10
nevýznamný. Nárůst denní hlukové zátěže při podmínkách maximálního provozu reprezentuje
v konkrétních referenčních bodech definovatelný nárůst % obtěžovaných hlukem. Nemění se prakticky
% počtu rušených v době spánku, nedochází k zaznamenatelné změně pravděpodobnosti výskytu
civilizačních chorob v exponované populaci vlivem dopravního hluku. Samotné stávající hodnoty
denního a nočního hluku nezávislé na realizaci záměru však prakticky reprezentují konkrétní úroveň
obtěžování hlukem v denní době a rušení spánku v noční době. Významná je tato skutečnost u
vnímavých skupin populace (malé děti, staří a nemocní lidé – více jak 30% exponované populace).
Kompletní riziková analýza je uvedena na přiloženém CD
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Projektovaná bioplynová stanice nebude mít vliv mimo předmětnou lokalitu.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy
následující podmínky a opatření :
Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost :
- omezování emise tuhých látek a sekundární prašnosti
- technickému stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci
případných úniků s možností ohrožení kvality vod
- budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin
- stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek
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Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
Ochrana ovzduší
V průběhu stavby bude nutno použít opatření snižující emise TZL do ovzduší. Pro minimalizaci emisí
nutno :
- minimalizovat dobu meziskládek sypkých a potenciálně prašných materiálů v prostoru stavby.
- při zastavení vozidel vypínat motory.
- optimalizovat dopravu z hlediska vytížení vozidel a dopravních tras.
Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem jsou doporučena následující opatření :
– v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost,
– v ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače,
Ochrana a půdy a vod :
- Vypracování havarijního plánu dle vyhlášky čís.450/2005 Sb. pro nakládání se závadnými látkami
- Znečištěná dešťová voda z míst pro stání vozů a čerpacích stání bude odvedena do příjmové jímky
bioenergetického zdroje.
- Čisté srážkové vody z neznečištěných ploch (střešní plochy, částečně komunikace) budou sváděny,
do trativodu a budou vsakovat
- Kondenzovaná voda z plynových potrubí bude svedena vyspádovaným potrubím zpět do odsiřovacího zařízení
- Všechny nové podlahové konstrukce budou hydroizolačně, zabezpečené proti úniku kontaminova ných vod do okolí.
- Jímky budou provedeny z vodostavebního betonu. V místě pracovní spáry v patě fermentoru, zapuštěné příjmové jímky a zapuštěné jímky bude proveden kontrolní systém zdvojením izolace.
- Návoz kejdy provádět pouze v uzavřených cisternách
- Provádět očištění kol vozidel před výjezdem na komunikaci II/380, zabránit znečišťování této komunikace zejména v případě nepříznivého počasí (vývoz bahna na kolech na komunikaci, následné
zvýšení druhotné prašnosti, nutno případné znečištění komunikací způsobené provozem zemědělské
techniky odstraňovat průběžně)
- Provádět pravidelný úklid zpevněných ploch a komunikací v areálu bioplynové stanice
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí. které se vyskytly při specifikaci vlivů.
Předkládané oznámení záměru „Bioplynová stanice Terezín“ bylo zpracováno na základě projektové
dokumentace, doplňujících údajů investora a výsledků terénního průzkumu lokality, současných znalostech o výstavbě a provozu záměru.
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit specielními
analýzami, lze konstatovat, že se v průběhu zpracování předkládaného materiálu nevyskytly takové
nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
1. Nulová varianta
Pro stavbu může být řešena varianta nulová, tzn. nerealizace navrhované stavby. Taková varianta je
možná, neumožňuje však záměr investora uplatnit produkty zejména rostlinné výroby k výrobě elektrické a tepelné energie. V případě nerealizace stavby nemá v současnosti investor dostatečné kapacity pro využití produkované hmoty
2. Projektovaná varianta
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji hodnotit jako
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Tato opatření jsou v
rámci přípravy záměru navržena a vycházejí rovněž ze zkušeností se stávajícím provozem
obdobných bioplynových stanic. Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý
vliv na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci stavby. V případě zájmové lokality je třeba
stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní
prostředí v oblasti stavební a zejména následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský
záměr investora a účelné uplatnění produktů především rostlinné výroby. Omezení vlivu provozu
stavby je technicky realizovatelné a je nutné určit parametry omezení možných vlivů.
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3, Varianta jiného využití předmětného území
Varianta jiného využití předmětného území je rovněž možná, vzhledem k tomu, že jde o pozemky ve
vlastnictví investora. Výstavba navrhované stavby je na pozemku vzhledem k územnímu plánu možná. Jiné využití území nelze tímto oznámením hodnotit a vzhledem k vlastnictví pozemku není
předpoklad přípravy jiné možnosti řešení území. Vzhledem k umístění pozemku investor neřešil jinou
geografickou variantu možnosti umístění záměru.
Investor uvažuje pouze s jednou variantou řešení.- hodnocenou.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Bioplynová stanice Terezín. Umístění záměru
2. Bioplynová stanice Terezín. Akustická studie. Samostatná příloha.
3. Bioplynová stanice Terezín. Rozptylová studie. Samostatná příloha.
4. Bioplynová stanice Terezín. Riziková analýza. Samostatná příloha.
5. Bioplynová stanice Terezín. Stavební úřad.
6. Bioplynová stanice Terezín. NATURA 2000.
7. Bioplynová stanice Terezín. Ochrana přírody.
8. Bioplynová stanice Terezín. Zoologický průzkum. Samostatná příloha.
9. Bioplynová stanice Terezín Výpis z usnesení zastupitelstva obce Terezín.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Účelem bioplynové stanice je výroba energie z obnovitelných zdrojů ve formě elektrické energie a
tepla. V BPS vyrobený bioplyn je zužitkován v kogenerační jednotce. Cílem je napájení veřejné
rozvodné sítě vyrobeným proudem jako ekologickým zdrojem elektrické energie a tepelnou energií
zásobovat objekty v přilehlé obci.
Bioplynová stanice je zemědělské zařízení na výrobu bioplynu, elektrické a tepelné energie.Slouží ke
zhodnocování obnovitelných zdrojů jako např. kukuřičné a travní siláže a podobně – pouze produktů
zemědělské výroby.
Bioplynová stanice bude využívat jako hlavní zdroj výroby bioplynu z obnovitelných zdrojů ležící
prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný podle metody NatUrgas. Vedlejší zdroj bioplynu je turbofermentor. Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných
zdrojů - kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy ze zelených ploch měst.
Záměr je dle přílohy čís.1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění zařazen do kategorie II, bod 3.1
Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW – podlimitní záměr. Po
dohodě s investorem je záměr hodnocen podle přílohy čís.3 zákona 100/2001 Sb. v platném znění.
Kumulace s jiným záměrem se nepředpokládá.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.
Technologické řešení
Účelem zařízení je výroba energie z obnovitelných zdrojů. Bioenergetický zdroj využívá jako hlavní
zdroj výroby bioplynu z obnovitelných zdrojů ležící prismatický hlavní fermentor zkonstruovaný podle
metody NatUrgas. Vedlejší zdroj bioplynu je turbofermentor.
Jedná se o zařízení s „mokrým kvašením“ k energetickému zhodnocení obnovitelných zdrojů kukuřičné a jiných druhů siláží, popřípadě trávy ze zelených ploch. Alternativně se uvažuje o využití
procesu anaerobní fermentace včetně
hydrolýzy. Biomasa rostlinného původu má kompozitní
strukturu, tvořenou zejména celulózovými vlákny a řetězci hemicelulózy, spojené ligninem. Celulóza a
hemicelulózy jsou složité sacharidy, které jsou tlakovou hydrolýzou rozkládány na jednoduché cukry
za současného vzniku dalších látek. Získané cukry lze následně fermentovat a z nich anaerobním
procesem vyrobit bioplyn (při vyšší účinnosti využitelnosti vstupujících surovin).
Při hydrolýze jsou rozkládány makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky
(polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních
hydrolytických enzymů. Tyto enzymy jsou produkovány hlavně fermentačními bakteriemi. Vznikající
nízkomolekulární látky jsou schopny na rozdíl od makromolekulárních transportu dovnitř buňky.
Předpokladem pro nastartování hydrolýzy je dostatečný obsah vlhkosti nad 50% hmotnostního podílu.
Hydrolytické organismy ještě nevyžadují striktně bezkyslíkaté prostředí.
Zařízení sestává z těchto objektů: - alternativně hydrolytická jednotka, hlavní prismatický fermentor
,turbofermentor, jímka na tekuté substráty (předjímka), skladovací nádrž pro digestát ,transformátor, a
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skladovací plocha siláží.
Ke skladování siláží pro potřebu bioenergetického zdroje bude postavena zpevněná a nepropustná
skladovací plocha v těsné blízkosti BEZ.
K výrobě elektrické energie a tepla se používá kogenerace s následujícími výkonnostními parametry:
Elektrický výkon:
526 kW
Tepelný výkon:
320 kW
Elektrická účinnost:
40,4 %
Tepelná účinnost:
24,6 %
Ztráty:
35 %
Roční doba provozu
8.395 h
Základní popis technologie výroby
Silážování – sklizeň pevných substrátů (siláží) a jejich naskladňování na skladovací plochu probíhá
v sezóně sklizně zpravidla v pracovních dnech, ve výjimečných případech také ve volných dnech.
Jsou naváženy na traktorových návěsech nebo nákladními vozy a složeny na připravených plochách.
Poté jsou řádně uloženy a umačkány. Siláž se pokryje fólií, která zaručí uchování siláží v odpovídající
kvalitě přes celé nevegetační období.
Kapalné substráty se přiváží cisternovými auty nebo traktory s cisternovým přívěsem. Jsou
napouštěny přímo do přednádrže přes připojovací armaturu. Zamezuje se tak úniku pachových emisí.
Siláž pro denní spotřebu BEZ se nabere v silážním žlabu kolovým nakladačem a dopraví se k navážce
pevného substrátu hlavního fermentoru, případně se přiveze na velkokapacitním přívěsu a přímo se
sklopí do navážky. Z navážky se pevný substrát plynule dávkuje do fermentoru (alternativně do
hydrolytické jednotky a z ní do fermentoru). Dopravní plocha se pak ručně vyčistí od přebytků siláže.
Prosakující voda ze silážního žlabu a odpadní voda z oplachování ploch pro navážení pevného
substrátu se jímá do přednádrže. Z přednádrže se vsakovací šťávy společně s přivezenou kejdou po
částech dávkují pomocí čerpadla do hlavního fermentoru a dostávají se tak do fermentačního procesu.
Po asi 66 dnech uložení v hlavním fermentoru se prokvašený substrát přečerpá do separátoru. Substrát, prokvašený v 1. stupni, se v separátoru rozdělí na pevnou a kapalnou frakci. Kapalná frakce se
dopravuje do nádrže pro sekundární fermentaci. Pevná frakce, již tvoří nerozložitelné resp. těžko
rozložitelné součásti s obsahem sušiny cca 30%, se ukládá aerobně do meziskladu a následně se rozmetá jako organické hnojivo na pole.
Kapalná frakce s obsahem sušiny cca 4% se přečerpává do nádrže pro sekundární fermentaci (turbofermentoru, případně sekundárního fermentoru). V této nádrži se volně rozpuštěné mastné kyseliny
rozloží na bioplyn. Po sekundární fermentaci se digestát přečerpá do otevřeného koncového skladu.
Fermentory se pomocí trubkového výměníku tepla udržují při teplotě cca 40°C p ři mezofilním provozu
nebo při teplotě 55°C p ři termofilním provozu.
Velikost koncové skladovací nádrže je navržena tak, aby skladová kapacita nádrže byla minimálně
180 dnů. Prokvašený substrát se pak z koncových skladů odváží na traktorových přívěsech nebo
nákladních vozech v cisternových zásobnících na pole a hnojí se jím dle plánu hnojení organickými
hnojivy. Pro rozmíchání plovoucí vrstvy je v nádrži koncového skladu instalováno motorové ponorné
míchadlo.
Bioplyn vznikající v hlavním i sekundárním fermentoru se vede do odsiřovacího zařízení plynu, kde se
biologicky odsiřuje. Zajišťuje se tak ekologické spalování bioplynu v kogenerační jednotce. Za účelem
odsíření se na dno fóliového odsiřovacího zařízení ukládá výplachová kapalina ve formě kejdy. Kromě
toho se do zařízení vhání vzduch. (cca 2 až 3 objemová %). Toto prostředí umožní bakteriím, které
Zajišťují proces odsiřování, odbourat podstatnou část síry, obsažené v bioplynu. Výplachová kapalina
se pravidelně vyměňuje cca 2 až 3x ročně. Vyměňovaná kapalina se odčerpá do koncového skladu.
Bioplyn se z odsiřovacího zařízení dostává přes kompresor do kogenerační jednotky, kde je využit pro
výrobu elektrické a tepelné energie.
K výrobě 4 418 740 kWh el. energie/rok (8 395 h) je zapotřebí následující množství substrátu:
Substrát

FS v tunách/rok

Dodavatelé

Zelená travní hmota

60

Travní siláž

300

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)
Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

Kukuřičná siláž

7880

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)
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Substrát
GPS

FS v tunách/rok
1300

Dodavatelé
Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Foretník)

Farma Krumvíř (soukr. zemědělec p. Aleš
Vepřová kejda
500
Foretník)
Celkem
10040
Průměrná denní spotřeba činní cca 28 t/den. Pokud bude instalována hydrolýza bude spotřeba o cca
10 – 15 % nižší tj. celková roční spotřeba surovin poklesne na úroveň cca 8534 – 903,6 t/rok tj. 2,,8 –
25,2 t/rok.
Doprava a manipulace
Navážení substrátů – siláží
Dodávka siláží do silážního žlabu se uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí
3
prostřednictvím závěsných přívěsů resp. traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m (ca 12-15 tun)
V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů
denně. Navážení substrátů budou probíhat mimo zastavěná území obcí.
Hlavní podíl pozemků ze kterých bude prováděno navážení substrátů je rozmístěno mezi obcemi
Krumvíř a Terezín. Pro dopravu surovin na kogenerační stanici bude využita komunikace č. II/380.
K této komunikaci budou suroviny dopravovány po polních cestách. Maximální délka pojezdu vozidel
po komunikaci č.II/380 činní cca 2,7 km, zbytek po účelových komunikacích na tuto komunikaci
navazujících. Dovozová vzdálenost se pohybuje kolem 2 až 6 km dle umístění polí.
Kejda bude přivážena cisternou cca 1x týdně od menších soukromých zemědělců v okolí bioplynové
stanice. Dovozová vzdálenost cca 5 až 7 km. Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h
Odvoz digestátu
Odvoz digestátu z bioenergetického zdroje na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických
lhůt pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut. Dovozová v zdálenost se pohybuje kolem 2 až 6 km dle umístění polí.
V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 30 příjezdy a odjezdy nákladních
automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí. Čas manipulace:
7:00 až 19:00 h
Manipulace s materiálem na území BEZ
Pro drobnou manipulaci s materiálem na území bioenergetického zdroje je používán kolový nakladač
nebo alternativně traktor s čelním nakladačem. Veškerý materiál bude navážen ze silážního žlabu přímo do zařízení na navážení substrátu. Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h. Efektivní čas manipulace 30
min/den.
Doprava v době stavby
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný nárok na
dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.
Vlastní stavba vyžaduje odvoz zemin a dopravu stavebního materiálu. Tyto materiály budou dovezeny
po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán
organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo
navazovat na stávající dopravní obslužnost území.
Doprava během provozu
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin (siláž, digestát). Dodávka siláží do silážního
žlabu se uskutečňuje v sezóně sklizně. Siláže jsou převáženy z polí prostřednictvím závěsných přívěsů resp. traktorů se střední ložnou kapacitou cca 30 m3 (cca 12-15 tun).
V době sklizně lze počítat s maximálně 40 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů
denně. Navážení substrátů budou probíhat mimo zastavěná území obcí.
Odvoz digestátu z bioplynové stanice na pole ke hnojení bude realizován dle agrotechnických lhůt pomocí cisternových traktorových přívěsů, případně pomocí cisternových nákladních aut. V době vyvážení digestátu na pole je možné počítat s maximálně 15 příjezdy a odjezdy nákladních automobilů nebo traktorů denně. Doprava bude vedena mimo zastavěné části obcí. Čas dodávky: 7:00 až 19:00 h.
Pro manipulaci s materiálem na území bioplynové stanice je používán kolový nakladač nebo alterna tivně traktor s čelním nakladačem. Veškerý materiál bude navážen ze silážního žlabu přímo do zařízení na navážení substrátu.
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Doprava vyvolaná
Počet
vozidel
celkem

kapacita
vozidla v t

Počet
vozidel
denně

Počet dní
provozu

FS v
tunách/ro
k

Substrát
Zelená travní
hmota

60

Travní siláž

300

4,4

2

minimální četnost
(1-2 vozidla denně)
maximální do 5
vozidel denně

2,2
jarní seč

22,2

2

12-15
Kukuřiční siláž

7880

583,7

20

GPS (zelená
hmota, obilí)

1300

96,3

10

Vepřová kejda

500

10

50,0

11,1
podzim,
29,2 cca 14-30
dnů - září

cca 20vozidel
denně

9,6 červen

7-10 vozidel denně

průběžně

vzdálenost 6-7
km

cca 1x týdně

Digestát pevný

3420

12-15

285,0

15

19,0 duben, říjen

Digestát tekutý

4534

10

453,4

15

30,2

duben,
říjen

Ujetá vzdálenost
2-5 km, z toho
cca 30-50% po
státovce, zbytek
po účelových
komunikacích
.

Ujetá vzdálenost
2-5 km, z toho
cca 30-50% po
státovce, zbytek
po účelových
komunikacích

15 vozidel denně

Počet vozidel denně x 2=počet pojezdů (příjezd a odjezd)
Pozemní komunikace II /380 - intenzita dopravy za 24 h
nákladní
II/380
Doprava 2010

634

osobní

motocykly

2283

25

Doprava 2015
646,68
2488,47
25
Provoz bioplynové stanice je plně automatický. Obsluha musí provádět zavážení substrátu (cca 0,5
hod. denně) a provádět kontroly a údržby zařízení (cca 0,5 hod. denně). Zajištění provozu předpokládá využití 1 pracovníka.
2
2
Zábor půdy - celkový 11 477 m z toho zemědělský půdní fond 11 477 m . Celková roční průměrná
3
spotřeba vody 830 m
Zdrojem znečišťování ovzduší je provoz kogenerační jednotky, manipulace s materiálem a doprava na
pozemní komunikaci II/380.
Příspěvek zdrojů znečišťování ovzduší
Výpočet byl proveden v celkem 4 variantách výpočtu a to pro rok 2010 (Varianta 1 - současná doprava
dle sčítání 2010) a rok 2015 (varianta 2 - současná doprava přepočtená na rok 2015, dále Varianta 3 souběh současné dopravy, dopravy vyvolané provozem BEZ včetně manipulace a KGJ a dále
Varianta 4 - příspěvek KGJ, vyvolané dopravy a manipulace.
Výpočet byl proveden pro znečišťující látky- oxid dusičitý (NO2), , PM10, , benzo(a)pyren a benzen.
Výpočty imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,5 m nad úrovní terénu pro všechny třídy stability
a rychlosti větru po 1 stupni větrné růžice.
Vypočtené hodnoty (rozsah tj. minimální a maximální hodnoty imisního zatížení vypočtené na posuzo3
3
vaném území ) jsou uvedeny v následující tabulce v mikrogramech/m (ng/m u benzo(a)pyrenu).
2010

Benzen

Varianta 1
Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota
Imisní limit
%

limitu

Roční imisní
průměrné
koncentrace

Benzo(a)pyren

CO

Roční imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

NO2
Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

PM10
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné 24
hodinové
koncentrace

Roční imisní
průměrné
koncentrace

0,005

0

1,249

0,783

0,022

0,131

0,004

0,675

0,057

74,949

21,882

1,122

9,474

0,597

5

1

10000

200

40

50

40

0,10%

0,00%

0,01%

0,39%

0,06%

0,26%

0,01%
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2010

Benzen
Roční imisní
průměrné
koncentrace

Varianta 1

Benzo(a)pyren

CO

Roční imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

NO2

PM10

Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

Maximální imisní
průměrné 24
hodinové
koncentrace

Roční imisní
průměrné
koncentrace

Roční imisní
průměrné
koncentrace

(minimum)
%
limitu
(maximum)

2015

13,50%
Benzen

Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota
Imisní limit
%
limitu
(minimum)
%
limitu
(maximum)
2015

Benzo(a)pyren

Varianta 4

CO

Maximální imisní
průměrné
24
hodinové
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

1,299

0,814

0,023

0,135

0,004

0,705

0,061

5

1

77,987
10000

22,744
200

1,166
40

9,812
50

0,619
40

0,10%

0,00%

0,01%

0,41%

0,06%

0,27%

0,01%

14,10%

6,10%

0,78%

11,37%

2,92%

19,62%

1,55%

Benzo(a)pyren

CO

NO2

PM10

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

Maximální imisní
průměrné
24
hodinové
koncentrace

Roční
imisní
průměrné
koncentrace

0,005

0

3,067

1,321

0,027

0,288

0,008

0,741

0,063

5

1

212,376
10000

24,228
200

1,257
40

14,696
50

0,842
40

0,10%

0,00%

0,03%

0,66%

0,07%

0,58%

0,02%

14,82%

6,30%

2,12%

12,11%

3,14%

28,39%

2,10%

Maximální
vypočtená
hodnota

Imisní limit

2015

Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
průměrné
osmihodinové koncentrace
Maximální
imisní
krátkodobé
(hodinové) koncentrace

SO2

PM10
Roční
imisní
průměrné
koncentrace

Benzo(a)pyren

PM10

NO2

1,49%

Maximální imisní
krátkodobé
(hodinové)
koncentrace

Roční imisní průměrné koncentrace

NO2

18,95%

Maximální imisní
průměrné
osmihodinové
koncentrace

Benzen

CO

2,81%

0

Benzen

Imisní limit
%
limitu
(minimum)
%
limitu
(maximum)

10,94%

0,005

Roční
imisní
Roční imisní
průměrné
průměrné
koncentrace koncentrace

Minimální
vypočtená
hodnota
Maximální
vypočtená
hodnota

0,75%

Roční
imisní
Roční imisní
průměrné
průměrné
koncentrace koncentrace

Varianta 2

Varianta 3

5,70%

Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
průměrné
24
hodinové koncentrace
Roční imisní průměrné koncentrace
Maximální
imisní
krátkodobé
(hodinové) koncentrace

Minimální
vypočtená
hodnota

% limitu
(minimum)

% limitu
(maximum)

0
0

0,038
0,001

5

0,00%

0,76%

1

0,00%

0,10%

1,842

210,759

10000

0,02%

2,11%

0,306
0,003

9,028
0,221

200
40

0,15%
0,01%

4,51%
0,55%

3,206
0,063

14,213
0,487

50
40

6,41%
0,16%

28,43%
1,22%

0,264

18,955

350

0,08%

5,42%
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Varianta 4

Minimální
vypočtená
hodnota

2015
Maximální
imisní
průměrné
hodinové koncentrace
Roční imisní průměrné koncentrace

24

0,229
0,003

Maximální
vypočtená
hodnota

16,434
0,533

Imisní limit

125
20

% limitu
(minimum)

0,18%
0,01%

% limitu
(maximum)

13,15%
2,67%

Vypočtené hodnoty u všech variant výpočtu rozptylové studie jsou pod úrovní imisních limitů.
Diskuze
Nejdůležitější pro posouzení vlivu zdrojů je varianta 4 hodnotící příspěvek souběhu posuzovaných
zdrojů emisí. Výpočty byly provedeny pro maximální provoz zdrojů a maximální vyvolanou dopravu tj.
40 pojezdů denně. Rozptylová studie hodnotí příspěvek posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší
• Vypočtené hodnoty příspěvku posuzovaných zdrojů k imisnímu zatížení (vyvolané dopravy
v posuzované lokalitě, manipulace e surovinami a provoz KGJ) jsou pod úrovní imisních limitů.
Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu a provozu
zdrojů.
• Intenzity dopravy jsou stanoveny na základě dat zadavatele studie. Skutečné emisní a následně
imisní zatížení bude závislé na reálném složení a intenzitě dopravy
• Pro výpočet bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených programovým vybavením MEFA 06,
skutečné emise jsou závislé zejména na složení vozového parku. Změny v dopravě jsou závislé i
na politické, sociální a ekonomické situaci a v současné době dochází vlivem vnějších vlivů
k změnám původně uvažovaných vstupních podmínek pro vývoj dopravy v ČR. Toto se odrazí i na
intenzitách a složení dopravy, dle současných předpokladů dochází k poklesu vlivu dopravy na
kvalitu ovzduší.
• Vzhledem k tomu, že jsou pozemky, ze kterých budou sváženy kukuřice, tráva a obilí na siláž již
v dnešní době zemědělsky obdělávány nebude nárůst dopravy vyvolaná provozem BEZ na úrovni
100% požadavků na dopravu. I v dnešní době jsou pozemky hnojeny, plodiny jsou sváženy
převážně směr Krumvíř. Ve skutečnosti dojde k mírnému poklesu dopravy v Krumvíři a
k mírnému nárůstu dopravy mimo obytné zóny obou obcí tj. na komunikaci č. II/380 spojující obce
Terezín a Krumvíř. Přímo v obytných zónách obou obcí se nárůst dopravy nepředpokládá.
Při dodržení předpokladů uvedených v této studii nebude vliv změn dopravy a provozu KGJ na kvalitu
ovzduší významný. Vypočtený příspěvek nových zdrojů včetně vyvolané dopravy je výrazně pod
úrovní imisních limitů stanovených platnou legislativou. Změny nezpůsobí na posuzovaném území
překročení imisních limitů u posuzovaných znečišťujících látek a jsou z hlediska ochrany ovzduší
akceptovatelné.
K nárůstu emisní a následně zhoršení imisní situace dojde krátkodobě v době výstavby. V průběhu
přípravy staveniště i vlastní výstavby půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti při
bouracích a stavebních pracích, a při dopravě zeminy a stavebních materiálů. Dále o prodloužení tras
stávající dopravy při nutnosti použití objízdných tras. K navýšení emisí dojde i vlivem snížení plynulosti
dopravy v průběhu stavby. Půjde o vlivy časově omezené na dobu výstavby.
V období výstavby budou v místě stavby působit následující zdroje znečišťování ovzduší :
- emise vozidel dopravní obsluhy stavby a stavebních strojů. Množství emisí závisí na počtu
nasazených dopravních a stavebních prostředků, jejich technickém stavu, technické úrovni, časovém
nasazení apod.,
- emise prachových částic při provádění zemních prací, prach vířený provozem dopravních a
manipulačních prostředků
Největší negativní vliv lze odhadnout z hlediska druhotné prašnosti. Bude závislý na aktuální klimasi tuaci a reálném provozu zdrojů znečišťování ovzduší.
Hodnocení
Rozptylová studie hodnotí vliv nových zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší v lokalitě
Krumvíř - Terezín. Posuzovaným zdrojem je provoz bioplynové stanice, resp. kogenerační jednotky a
vyvolané dopravy.
Bioplynová stanice je charakterizována jako zemědělská. Tomu odpovídá i struktura zpracovávaných
surovin. Je umístěna mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost od nejbližší obytné zástavby cca 345 metrů
(Terezín).
Doprava povede převážně po komunikaci II/380 spojující Krumvíř a Terezín. Délka komunikace
využitá pro vyvolanou dopravu do cca 2,7 km (dle nájezdu z účelových komunikací (polních cest) na
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komunikaci II/380). Plochy ze kterých se bude sklízet kukuřice na siláž jsou rozmístěny mezi obcemi
Krumvíř a Terezín, doprava nebude vedena přes zastavěné části obce.
Díky relativně malým emisním výškám dochází k největšímu emisnímu a následně imisnímu zatížení
přímo v areálu BEZ a blízkém okolí a v okolí koridoru dotčených komunikací. S rostoucí vzdáleností
od areálu a komunikací imisní zatížení poměrně rychle klesá.
Pro snížení vlivu zdrojů doporučujeme :
- Návoz kejdy provádět pouze v uzavřených cisternách
- Provádět očištění kol vozidel před výjezdem na komunikaci II/380, zabránit znečišťování této
komunikace zejména v případě nepříznivého počasí (vývoz bahna na kolech na komunikaci, následné
zvýšení druhotné prašnosti, nutno případné znečištění komunikací způsobené provozem zemědělské
techniky odstraňovat průběžně)
- Provádět pravidelný úklid zpevněných ploch a komunikací v areálu BEZ
Orientační hodnocení pachů
Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, která bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské
primární produkce a kejdou. Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když
jsou prokvašovány také kofermentáty. Protože tyto produkty v předmětném případě nejsou použity, lze
počítat pouze s malými pachovými emisemi na vstupu.
Aby byly minimalizovány emise ze zapáchajících látek z komor silážních žlabů, bude uložená siláž
pokryta fólií. Při navážení siláže do bioplynové stanice se nezabrání tomu, aby určité malé množství
substrátu neleželo v manipulačních prostorách (vyasfaltované prostory mezi silážním žlabem a
dávkovacím systémem) a byly tam rozježděny. Vozidly rozježděná vrstva siláže může při
odpovídajícím množství značně přispět k celkovým emisím zapáchajících látek. Aby byly tyto emise
minimalizovány a také s ohledem na ztráty substrátu a jejich náklady, bude každé plnění ručně
dokončeno, přičemž na zemi ležící substrát bude uklizen do příjmové vany navážení. Protože
zásobník dávkovače pevných substrátů bude uzavřen a otvírán bude jen v době svážení siláže,
nevznikají žádné významnější emise pachu.
Do příjmové jímky bude přiváděná kejda, silážní šťávy a znečištěná voda, plnění bude prováděno
připojením na armaturu, nikoliv volným výtokem, tak aby byly minimalizovány emise pachových látek,
jímka je zastropena, a z toho vyplývá, že nevznikají emise pachových látek.
Fermentory jsou uzavřené nádrže z monolitického železobetonu. Ve fermentované stěně, pokud je
požadováno napojení na ostatní části bioplynové stanice, popřípadně napojení na přístroje, musejí být
vsazeny z procesně-technických důvodů trubkové průchodky. Tyto průchodky budou vyhotoveny z
odolných materiálů (ušlechtilá ocel 1.4301) proti existujícím a procesním podmínkám a budou
plynotěsné a vodotěsné (trubková průchodka s těsnicí přírubou), a z toho vyplývá, že nevznikají žádné
emise pachových látek.
Separátor zbytkového zkvašeného substrátu (digestát) je umístěn v uzavřeném prostoru a z toho
vyplývá, že nevznikají žádné významnější emise pachových látek. Oddělená sušina po zpracování ve
fermentoru a sekundárním fermentoru vykazuje minimální pachové emise a bude odvážena a dále
aplikována na zemědělských plochách.
Tekutá fáze (fugát) s obsahem sušiny do 5 % bude odváděna do otevřené skladovací jímky. Při
vytvoření tenké suché krusty na hladině či pokryti slámou budou vznikat nevýznamné emise
pachových látek.
Pitná a užitková voda bude přivedena do hlavní budovy objektu bioplynové stanice. Voda bude potřeba k oplachům a čištění technologických zařízení a ploch. Dále se využívá k regulaci množství sušiny
v reaktoru. Zásobování bioplynové stanice vodou bude uskutečněna napojením na stávající vodovodní řád, který se nachází v sousedním zemědělském areálu.
V rámci trvalého provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává, pro ředění substrátů ve fermentoru bude využívána část digestátu a znečištěné dešťové vody.
Technologie
3
- spotřeba za rok
800 m
3
- maximální spotřeba za rok
1 200 m
Sociální zařízení
3
- spotřeba za rok
29,2 m
3
- maximální spotřeba za rok
43,8 m
3
Celková průměrná spotřeba vody
cca 830 m /rok
3
Celková maximální spotřeba vody
cca 1 244 m /rok
Zásady odvodu:vod
- znečištěná dešťová voda z míst pro stání vozů a čerpacích stání budou odvedeny do příjmové jímky
bioenergetického zdroje.
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- čisté srážkové vody z neznečištěných ploch (střešní plochy, částečně komunikace) budou sváděny,
do trativodu a budou vsakovat
- srážkové vody na nezpevněných plochách budou lokálně vsakovat
- kondenzovaná voda z plynových potrubí – je svedena vyspádovaným potrubím zpět do odsiřovacího
zařízení
Silážní šťávy
Silážní šťávy vznikají převážně v době silážování. Množství silážních šťáv je závislé na obsahu sušiny
v siláži a na způsobu silážování. Silážní šťávy jsou odváděny přímo do předjímky bioenergetického
3
zdroje. Kapacita předjímky stanice (170m ) je dostačující pro vznikající silážní šťávy v době silážování.
Neznečištěné zpevněné plochy
Mezi tyto plochy patří:střecha hlavní budovy, fermentoru a okolní zpevněná plocha a komunikační plo3
chy Odtoky z ploch:- roční úhrn pro tyto plochy činí 1693*0,5*0,7= 592 m . Tato voda bude likvidována
zásakem. Nezpevněné plochy - srážková voda na nezpevněných plochách bude lokálně vsakovat.
Kondenzovaná voda -v plynových rozvodech vzniká cca 18m³ kondenzátu ročně. Potrubí je vyspádováno
tak, aby kondenzát odtékal zpět do odsiřovacího zařízení a zde se smíchal s výplachovou kapalinou.
Podzemní voda není ovlivňována není použita. Kvantitativní nebo kvalitativní ovlivňování eventuelně
existujícího soukromého využití je vyloučeno, neboť výstavba a provoz bioplynového zařízení je
navržen tak, aby kvalita a množství podzemní vody nebylo ovlivněno.
Všechny nové podlahové konstrukce jsou hydroizolační, zabezpečené proti úniku kontaminovaných
vod do okolí. Jímky budou provedeny z vodostavebního betonu. V místě pracovní spáry v patě
fermentoru, zapuštěné příjmové jímky a zapuštěné jímky bude proveden kontrolní systém zdvojením
izolace pásem Fatrafol 803.
V době výstavby se předpokládá následující odpad, za jehož likvidaci je zodpovědný dodavatel stavby. Odpad připadající v úvahu je uveden v následujících tabulce.
Kategorie
Katalogové číslo Druh odpadu
odpadu

08 04
08 04 09
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 02
15 02 02
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 03 03
17 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používaní lepidel a
těsnících materiálů (vč.vodotěsnících výrobků)
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Obaly (vč.odděleně sbíraného komunálního obal.odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné
oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedených pod čís.17 01 06
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Kovy (včetně jejich slitin)

N
O
O
O
O
O
O
O
N

N
O
O
O
O

O
O
O
O
N
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Katalogové číslo

Druh odpadu

17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05
17 05 04
17 06
17 0604
17 08
17 0801

Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina, kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603
Stavební materiály na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry znečistěné nebezp.látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
17 0801
Jiné stavební a demoliční odpady
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
01, 17 09 02 a 17 09 03
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených
v podskupině 15 01)
Papír, lepenka
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Ostatní komunální odpad
Směsný komunální odpad

17 08 02
17 09
17 09 04
20 01
20 01 01
20 0121
20 03
20 03 01

Kategorie
odpadu
O
O
N
O
O
O
N
O
O

O
N
O

Odpady, které napadnou v době provozu bioplynové stanice jsou uvedeny v následující tabulce.
Kategorie Předpokládané
Katalogové Název druhu odpadu
odpadu
množství
číslo
v tunách
13 01
Odpadní hydraulické oleje
13 01 10
Nechlorované hydraulické minerální oleje
N
0,2
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Nechlorované minerální motorové převodové a mazací
13 02 05
oleje
N
0,1
13 02 06
Syntetické motorové a mazací oleje
N
0,2
15 01
Obaly
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
0,5
15 01 02
Plastové obaly
O
4,0
15 01 03
Dřevěné obaly
O
0,2
15 01 04
Kovové obaly
N
0,1
15 01 06
Směsné obaly
O
0,1
15 01 07
Skleněné obaly
O
0,3
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
15 01 10
těmito látkami znečištěné
N
0,01
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečiš15 02 02
těné nebezpečnými látkami
N
0,1
16 01
Vyřazená vozidla ….odpady z jejich údržby
16 01 07
Olejové filtry
N
0,1
16 01 17
Železné kovy
O
0,5
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01
Dřevo
O
0,2
17 02 02
Sklo
O
0,1
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05
Železo a ocel
O
0,2
17 04 07
Směsné kovy
O
0,1
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
0,05
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Kategorie Předpokládané
Katalogové Název druhu odpadu
odpadu
množství
číslo
v tunách
20 01
Složky z odděleného sběru (mimo skupinu 15 01)
20 01 01
Papír a lepenka
O
0,1
20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
0,05
20 03
Ostatní komunální odpad
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
1,0
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby
stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých
nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. Při kolaudačním řízení předloží
dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace napadlých odpadů
Vypočtené hodnoty hluku A – denní doba
- Stávající stav - varianta nulová, t.zn. stávající stav lokality -. provoz na pozemní komunikaci II.třídy
čís.380 - varianta čís.1.
- Projektovaný stav – varianta projektovaná, t.zn. projektovaný stav provozu pouze
bioplynové stanice- varianta čís.2.
- Projektovaný stav – varianta projektovaná, t.zn. projektovaný stav provozu bioplynové stanice vč. provozu na pozemní komunikaci II.třídy čís.380 - varianta čís.3.
Denní doba
Ref.bod čís.
Identifikace
Výška nad
Varianta čís.1
Varianta čís.2
Varianta čís.3
terénem [m]
[dB[A]]
[dB[A]]
[dB[A]]
1.50
59.9
29.5
62.9
1.
RD č.p.120
4.50
61.2
30.7
64.2
1.50
60.7
27.3
63.6
2.
RD č.p.113
4.50
61.9
28.8
64.8
1.50
62.4
25.0
65.4
3.
RD č.p.149
4.50
63.3
26.7
66.3
1.50
62.6
24.5
65.6
4.
RD č.p.107
4.50
63.5
26.2
66.4
1.50
62.4
24.0
65.4
5.
RD č.p.102
4.50
63.2
25.6
66.2
1.50
55.4
31.0
58.4
6.
RD č.p.158
4.50
57.1
32.3
60.1
1.50
62.7
30.1
65.7
7.
RD č.p.126
4.50
63.7
31.2
66.7
1.50
56.7
17.4
59.7
8.
RD č.p.150
4.50
58.4
20.5
61.3
1.50
57.9
24.1
60.9
9.
RD č.p.139
4.50
59.5
25.6
62.5
1.50
59.3
11.3
62.3
10.
RD č.p.131
4.50
60.7
15.0
63.7
Noční doba
Ref.bod čís.
Identifikace

1.

RD č.p.120

2.

RD č.p.113

3.

RD č.p.149

4.

RD č.p.107

5.

RD č.p.102

Výška nad
terénem [m]
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50

Varianta čís.1
[dB[A]]
53.1
54.3
53.8
55.0
55.6
56.5
55.7
56.6
55.6
56.4
48.5

Varianta čís.2
[dB[A]]
23.9
24.1
17.8
18.7
17.4
18.5
16.7
17.7
16.3
17.3
27.5

Varianta čís.3
[dB[A]]
53.7
55.0
54.4
55.7
56.2
57.1
56.4
57.2
56.2
57.0
49.2
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Ref.bod čís.

Identifikace

6.

RD č.p.158

7.

RD č.p.126

8.

RD č.p.150

9.

RD č.p.139

10.

RD č.p.131

Výška nad
terénem [m]
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50
1.50
4.50

Varianta čís.1
[dB[A]]
50.2
55.8
56.8
49.8
51.5
51.1
52.7
52.4
53.8

Varianta čís.2
[dB[A]]
27.9
26.1
26.1
16.3
18.4
21.5
22.3
9.9
13.3

Varianta čís.3
[dB[A]]
50.9
56.5
57.5
50.5
52.2
51.7
53.3
53.1
54.5

Nárůst hlučnosti v předmětné části obce Terezín vlivem realizace bioplynové stanice bude v denní i
v noční době prakticky nepostižitelné (doprava x průmyslový hluk),
Dominantním zdrojem hluku v předmětné části obce je stávající i předpokládaný provoz automobilů
na pozemní komunikaci II.třídy čís.380. Navýšení provozu na pozemních komunikacích bude vlivem
realizace bioplynové stanice prakticky nulové. – viz bod IV.2.2 předkládaného materiálu.
Z vypočtených hodnot vyplývá závěr, že výstavba bioplynové stanice společnosti s r.o. Nestor Kea
nebude mít negativní vliv na venkovní chráněný prostor staveb obce Terezín.
Navržený záměr nenese zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. Environmentální
rizika případných havárií a nestandardních stavů v zařízení lze rozdělit v rámci etapy výstavby a
provozu následovně - vodohospodářská havárie, dopravní nehoda,požár, zásah bleskem, výpadek
zásobování energií, zemětřesení, pád letadla nebo meteoritu, teroristické napadení. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění, o prevenci závažných havárií.
Řešené území se nachází nedaleko severního okraje obce Terezín při silnici II/380, naproti objektů
zemědělské velkovýroby. Pozemek, na který je záměr situován, slouží v současnosti zemědělské
výrobě. Na pozemku je v současnosti trvalý travní porost. Od rozsáhlých bloků zemědělské půdy je
pozemek oddělen silnicí, melioračním kanálem a železnicí.
Z pohledu zemědělského hospodaření jsou půdy charakterizovány bonitovanými půdně ekologickými
jednotkami (BPEJ). V blízkosti posuzovaného záměru jsou zastoupeny následující BPEJ – 0.60.00,
0.06.00 a 0.06.10. Jedná se o zemědělské půdy v 0. klimatickém regionu – VT, tj. velmi teplém,
suchém, s průměrnou roční teplotou 9-10 °C a pr ůměrným ročním úhrnem srážek 500–600 mm.
Při realizaci záměru dojde k dotčení zemědělského půdního fondu a bude potřebné ze ZPF trvale
2
odejmout 11 477 m . Pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou.
Ze zoologického hlediska není zájmové území v porovnání s jeho okolím zoologicky atraktivní lokalitou. Výrazně cennějším územím jsou plochy mokřadních biotopů, navazující na sledovanou lokalitu
severním směrem. Téměř všechny zvláště chráněné druhy živočichů, zjištěné během zoologického
průzkumu na lokalitě a jejím blízkém okolí byly pozorovány mimo vlastní lokalitu. Na vlastní lokalitě byl
zaznamenán pouze potravní výskyt čmeláka a vlaštovky obecné.
Vlivy na flóru a faunu, na ekosystémy, na zvláště chráněná území, na lokality soustavy Natura 2000, na ÚSES, na VKP, Vlivy na krajinu a krajinný ráz- realizace záměru nebude mít
negativní vliv
Charakterizace rizika hluku - vliv působení hluku z provozu bioplynové stanice
Vlastní provoz záměru se při dodržení projektovaných parametrů neprojeví u chráněných venkovních
prostor staveb z pohledu ohrožení zdraví významnou změnou hlukové zátěže. Nárůst expozice hluku
v noční době daný provozem záměru vzhledem ke stávajícímu stavu je z pohledu nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací u ref bodů 1–10
nevýznamný. Nárůst denní hlukové zátěže při podmínkách maximálního provozu reprezentuje
v konkrétních referenčních bodech definovatelný nárůst % obtěžovaných hlukem. Nemění se prakticky
% počtu rušených v době spánku, nedochází k zaznamenatelné změně pravděpodobnosti výskytu
civilizačních chorob v exponované populaci vlivem dopravního hluku. Samotné stávající hodnoty
denního a nočního hluku nezávislé na realizaci záměru však prakticky reprezentují konkrétní úroveň
obtěžování hlukem v denní době a rušení spánku v noční době. Významná je tato skutečnost u
vnímavých skupin populace (malé děti, staří a nemocní lidé – více jak 30% exponované populace).
Charakterizace rizika chemických imisí
Souhlasně se závěry rozptylové studie je možné konstatovat, že z hlediska emisí a z nich
vyplývajícího následného imisního zatížení lze záměr hodnotit spíše neutrálně. Vzhledem k nízkým
hodnotám změn emisního a následně imisního zatížení nebudou mít tyto významný vliv na kvalitu
ovzduší v posuzované lokalitě, jejich vliv na zdraví exponované populace bude minimální.
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Na základě celkového zhodnocení veškerých dostupných údajů k posuzovanému záměru „Bioplynová stanice
Terezín“ společnosti s r.o. Nestor Kea se sídlem v Krumvíři,, jejich porovnáním s legislativními požadavky,
zhodnocením současného a projektovaného stavu životního prostředí v předmětné lokalitě obce Terezín, je
možné konstatovat, že uvedený záměr lze doporučit k realizaci.

H. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU Z HLEDISKA
SOULADU SE SCHVÁLENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Příloha čís.5 Vyjádření Městského úřadu, Stavebního úřadu,ze dne 25.9.2012
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Příloha čís.1 Umístění stavby

65

66

Příloha čís.6 Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje – NATURA 2000
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Příloha čís.7 Bioplynová stanice Terezín. Ochrana přírody
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Příloha čís.9 Výpis z usnesení zastupitelstva obce Terezín
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I.

ZÁVĚR

Na základě celkového zhodnocení veškerých dostupných údajů k posuzovanému záměru „Bioplynová stanice
Terezín“ společnosti s r.o. Nestor Kea se sídlem v Krumvíři, jejich porovnáním s legislativními požadavky,
zhodnocením současného a projektovaného stavu životního prostředí v předmětné lokalitě obce Terezín, je
možné konstatovat, že uvedený záměr lze doporučit k realizaci.

J. ÚDAJE O ZPRACOVATELI
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
- Ing.Jiří Novák,Csc., autorizovaná osoba dle zákona 100/2001 Sb., č.j. osvědčení: 3060/471/OPV/
/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.8119/ENV/07
616 00 Brno - nám. Svornosti 1, tel.: 603 552 287, tel./fax530 344 568
e-mail: ekotechnika.brno@iex.sz, ekotechnika@sky.cz
- Ing.Bohuslav Popp, autorizovaná osoba dle zákona 86/2002 Sb., číslo autorizace 3484/740/03 ze
dne 30.9. 2003 (prodloužení o autorizaci)
533 45 Podůlšany 27, tel.: 724 093 845
e-mail : ochrana_ovzdusi@centrum.cz
- Ing.Boleslav Jelínek,PhD., 664 44 Ořechov – Pavlíkova 5. Tel.: 603 282 261. Autorizovaný
projektant územních systémů ekologické stability, číslo autorizace 02 828. Autorizace MŽP
k provádění biologického hodnocení, č.j.OEKL/1749/05. Tel. : 603 282 261, e-mail :
jelinek@soukroma.cz
- RNDr. Jiří Kos, 586 01 Jihlava, Vančurova 3, tel: 603 421 258. e-mail : jiri.kos@khsjih.cz
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví č. 5/2004
MZ Držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
ve znění pozdějších předpisů, pro osoby působící v oblasti veřejného zdraví čís. 002/04

Datum zpracování oznámení: 26.září 2012.

Podpis zpracovatele oznámení:

Ing. Jiří Novák, Csc.
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