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ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B. I. 1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 1 
 
 
Bioelektrárna Vlašim 
 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění spadá pod bod 3.1 „Zařízení ke 
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“, kategorie II, přílohy č. 1 k 
zákonu č 100/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav, Záměr nedosahuje těchto limitních 
hodnot a proto se jedná v této kategorii o podlimitní záměr. 
 
Záměr spadá pod bod 10.1. „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných                       
odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 
ostatních odpadů.“ 
 

B. I. 2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU    
 

Předmětem záměru je realizace bioelektrárny (dále také nazývané bioplynová stanice) pro 
zpracování odpadů a zemědělských produktů. Bioplynová stanice bude zpracovávat ostatní 
odpady, živočišné odpady (množství omezeno do 10 t za den resp. 3600 t za rok), statková 
hnojiva a případně cíleně pěstovanou rostlinnou biomasu (travní senáž, případně kukuřičnou 
siláž pro nastartování biologických procesů v technologii). Výstavba bioplynové stanice je 
uvažována tzv. na zelené louce na pozemcích tvořených v současné době ornou půdou 
v souladu s územním plánem města Vlašim. Hlavní energetickou surovinou jsou přijímané 
ostatní odpady, doplňkovou surovinou pak zemědělská biomasa. Do zařízení nebudou 
přijímány nebezpečné odpady. 
 
Zařízení bude produkovat bioplyn a tzv. digestát využitelný jako hnojivo. Vyrobený bioplyn 
bude spalován ve 2 kogeneračních jednotkách, kde z něj bude vyráběna elektrická energie a 
teplo. Elektrická energie bude prodávána do sítě a vyrobené teplo bude využito pro vlastní 
potřebu BPS, úpravu odpadů a vytápění. Část tepla bude pravděpodobně likvidována na 
tepelném výměníku, zejména v letních měsících. Jmenovitý stálý elektrický výkon zařízení 
bude 550 kWel přičemž KJ s výkonem 300 kWel  (dále KJ1) bude umístěna na vlastní 
lokalitě BPS, zbytek bioplynu bude veden nově realizovaným střednětlakým plynovodem  do 
areálu Luka, kde bude umístěna KJ s výkonem 250 kWel (KJ2) a kde bude využita elektrická 
energie i teplo.  
 
Z technologického hlediska se jedná o osvědčený model reaktorové tzv. mokré technologie 
anaerobní fermentace prováděné v plynotěsně uzavřených vyhřívaných nádržích 
(fermentorech) doplněný jednotkou zpracování odpadů kompletně umístěnou v nové hale a 
zabezpečenou proti úniku zápachu. 
 
Bioplynová stanice Biostanice Vlašim se skládá se 4 základních technologických celků: 
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linka příjmu a úpravy odpadů: Technologie úpravy a sterilizace odpadů bude kompletně 
umístěna v nové montované hale obsahující zařízení příjmu kapalných i tuhých odpadů 
vyžadujících drcení a hygienizaci. Příjmové objekty zahrnují realizaci hygienické smyčky tak, 
aby nemohlo dojít k úniku závadných látek mimo halu. Vzdušnina z haly bude odsávána a 
zpracována na biofiltru. Biofiltr budou tvořit ventilátory, mokrá neutralizační pračka vduchu 
s roztokem H2SO4 a koksokompostový filtr. 

linka mokré fermentace: Jedná se o 2 stupňovou technologii s 1 klasickým fermentorem 
(míchání, ohřev, integrovaný plynojem) a 1 dofermentorem stejné konstrukce. Vstupní sekce 
bude rozdělena na dvě části, na příjem materiálů, které jsou pevné a nevyžadují hygienizaci 
a drcení (rostlinná biomasa, travní hmota, kukuřičná siláž, mrva) a na příjem tekutých 
materiálů nevyžadujících hygienizaci (voda, kejda, močůvka apod.). Příjem hygienizovaných 
odpadů z linky úpravy odpadů bude realizován přímo do fermentorů. Předpokládaná teplota 
fermentace 40°C při době zdržení biologické hmoty v uzavřených nádobách min. 80 dní 
zabezpečuje dostatečné odstranění pachových látek a stabilizaci výstupu ze zařízení. 

linka využití bioplynu a zázemí bioplynové stanice: Materiály budou na bioplynové stanici 
biologicky stabilizovány. Během řízeného rozkladu biologické hmoty v uzavřených 
reaktorech bude vznikat bioplyn. Vyrobený bioplyn bude spalován v  kogenerační jednotce 
300 + 250 kWel. KJ1 s výkonem 300 kWel bude umístěna na lokalitě BPS v kontejnerovém 
provedení, KJ2 s výkonem 250 kWel bude umístěna v areálu Luka taktéž v kontejnerovém 
provedení. S areálem BPS ji bude propojovat nový plynovod. Havarijně bude možné bioplyn 
pálit na fléře na lokalitě BPS (kapacita fléry postačuje pro spálení veškerého bioplynu), takže 
nehrozí únik bioplynu mimo technologii. Sociální zázemí bude realizováno hale BPS (WC, 
sprcha, šatna). 

linka zpracování heterogenních složek BRKO: zpracovávaný biologicky rozložitelný 
komunální odpad obsahuje dle provozních zkušeností určitý podíl složek, které je obtížné až 
nemožné zpracovat v technologii mokré fermentace. Jedná se o vytříděný strukturní materiál 
s podílem např., dřevní hmoty, hlíny apod. Pro zpracování těchto materiálů bude v rámci 
areálu Biostanice Vlašim realizována kontejnerová fermentační jednotka tzv. suché 
fermentace, kde obsah příměsí nevadí, naopak zajišťuje žádoucí strukturu zpracovávaného 
materiálu. 

 
Kapacita zařízení je cca 18.620 tun/rok ostatních odpadů či energetických surovin za rok. 
V zařízení nebudou zpracovány nebezpečné odpady. Maximální roční kapacita 
zpracování živočišných odpadů III. kategorie 3.600 t za rok (max. do 10 tun za den), 
průměrně je ve vsázce počítáno s 3000 nasmlouvanými tunami. V počátečním období 
provozu je uvažováno se zpracováním následujících odpadů: 
 
 
TABULKA 1: SEZNAM VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ BIOPLYNOVÉ STANICE 

Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
bioodpad - separace 
komunálního odpadu 1,4 500 25 125 
odpady z pekáren 3,3 1200 80 960 
Kukuřičná siláž* 0,0 0 32 0 
Lihovarské výpalky 11,0 4000 6 240,0 
Tráva 2,2 800 25 200,0 
Odpady ovoce a zelenina, 
zpracování rostlin 16,4 6000 20 1200,0 
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Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
jídelní odpad, jateční odpad, 
maso a vnitřnosti, krev - odpady  
III kategorie 8,2 3000 18 540,0 
Bramborový odpad 5,5 2000 25 500,0 
Tuky 0,1 20 90 18,0 
Kaly ČOV, septiků a žump 3,0 1100 20 220,0 
Celkem (průměr) 51,0 18620 21,5 4003 

*Pozn. Kukuřičná siláž je v seznamu uvedena s nulovým množstvím, protože může být 
použita pro uvedení technologie bioplynové stanice do provozu, pro vlastní provoz pak 
nebude využívána. Proto ji není možné z možných vstupních materiálů zcela vyloučit. 
 
Složení vstupní vsádky nelze pro celé období provozu biostanice jednoznačně 
charakterizovat a vstupní suroviny se mohou mírně měnit. Celková kapacita zařízení a 
zpracovatelská kapacita živočišných odpadů je nepřekročitelná. V zařízení bude možno 
zpracovávat bioodpady zařazené dle katalogu odpadů do následujících kategorií: 
 
TABULKA 2: SEZNAM ODPADŮ DLE KATALOGOVÝCH ČÍSEL, KTERÉ BUDE MOŽNÉ DO ZAŘÍZENÍ 
PŘIJÍMAT  

 Odpady, které mohou být do zařízení přijímány  
Číslo 
skupiny 
odpadů a 
Katalogové 
číslo 

Název skupiny odpadů a název odpadu dle katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, 
rybářství  

02 01 02 Odpad živočišných tkání O 
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

02 01 06 

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné 
odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo 
vzniku – část těchto odpadů může být vedlejším živočišným 
produktem 2. kategorie  

O 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin 
živočišného původu  

02 02 03 Odpad živočišných tkání O 

02 03 

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, 
jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady 
z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí 
kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 

 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 04 Odpady z výroby cukru  
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené (cukrovarnické řízky) O 
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu  
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek  
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
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 Odpady, které mohou být do zařízení přijímány  
Číslo 
skupiny 
odpadů a 
Katalogové 
číslo 

Název skupiny odpadů a název odpadu dle katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s 
výjimkou kávy, čaje a kakaa)  

02 07 02 Odpady z destilace lihovin O 
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu  
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka O 
04 02 Odpady z textilního průmyslu  
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O 
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky  
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 O 
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé 
oleje a jedlé tuky O 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 
neuvedené pod číslem 19 08 11 O 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01)  

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadů)  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 
 Celkem  

 
Z hlediska kvality nesmí vstupní suroviny obsahovat biocidní a desinfekční přípravky, aby 
nemohlo dojít k inhibici biologického procesu v bioplynové stanici. Toto musí deklarovat 
dodavatelé, kteří budou za deklarovanou kvalitu zodpovědní. Vstupní materiály nesmí 
extrémně zapáchat. Vstupní materiály musí obsahovat minimální množství balastního 
materiálu typu kameny, hlína, sklo, apod. 
Kaly z ČOV budou přijímány jen na základě doložených laboratorních analýz prokazujících 
nevnášení toxických kovů a dalších reziduí do procesu. 
 
Záměr BPS je uvažován na pozemcích p.č. 944/14 kat. území Vlašim.  
 
KJ2 v areálu Luka bude umístěna na pozemku p.č. 822/110 k.ú. Vlašim. 
 
Plynovod bude veden po pozemcích p.č. 944/14, 944/19, 907, 944/12, 2343/1, 915, 914/2, 
912, 541/1, 777/1, 541/6, 541/11, 822/114, 822/110 vše k.ú. Vlašim. Trasa překonává tok 
řeky Blanice p.č. 2411/32.  
 
Nová výstavba záměru proběhne na ploše cca 9.000 m2, skrývka ornice bude provedena na 
ploše cca 4500 m2. 
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B. I. 3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)    
 
Kraj:    Středočeský kraj 
Správní obec:  Vlašim 
Část obce:   Vlašim 
Katastrální území:  Vlašim 
číslo katastru:  783544 
NUTS 4: Benešov  (CZ0201) 
 

 
  
OBRÁZEK 1: MAPA UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ŠIRŠÍHO OKOLÍ 
 
Záměr vlastní BPS je uvažován na p.č.  944/14 kat. území Vlašim. Vlastní BPS je umístěna 
v souladu s Územním plánem města Vlašim. KJ2 v areálu Luka bude umístěna na pozemku 
p.č. 822/110 k.ú. Vlašim.  
 
Plynovod bude veden po pozemcích p.č. 944/14, 944/19, 907, 944/12, 2343/1, 915, 914/2, 
912, 541/1, 777/1, 541/6, 541/11, 822/114, 822/110 vše k.ú. Vlašim. Trasa překonává tok 
řeky Blanice p.č. 2411/32. 
 
Lokalita vybraná pro uvažované zařízení se nachází zcela mimo obytnou zástavbu tzv. na 
zelené louce. Záměr je umístěn na pozemcích v současnosti využívaných jako polnosti. 
Umístění záměru je patrné z přehledné mapy na obrázku č. 1 a z obrázku č. 2.  
 
Využití pozemků nekoliduje s žádnými regulativy Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje.  
 
Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci směřující od silnice č. 125 k areálu 
Záchranné stanice živočichů Vlašim. Komunikace je navržena jako obslužná komunikace 
průmyslové zóny. S touto komunikací pozemek bezprostředně sousedí. 

umístění 
zařízení 
biostanice

kogenerační 
stanice 
v areálu Luka 
KJ2
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OBRÁZEK 2: UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (AREÁLU BIOPLYNOVÉ STANICE, PLYNOVODU A 
KOGENERAČNÍ STANICE LUKA) V KATASTRU VLAŠIMI 
 
Území nemůže být ohroženo povodněmi.  
 

B. I. 4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 
 
Záměrem spol. Biostanice Vlašim s.r.o. je vybudování nové zpracovatelské kapacity pro 
zpracování bioodpadů a zemědělské biomasy s výkonem 550 kWel. V zařízení budou 
zpracovávány ostatní odpady včetně vedlejších živočišných produktů čemuž je uzpůsobeno i 
technické řešení a zabezpečení BPS. Budou zpracovány pouze vedlejší živočišné produkty 
III. Kategorie v množství do 10 t za den. Bioplyn bude využit v nových kogeneračních 
jednotkách, přičemž na lokalitě bioplynové stanice bude umístěna jedna kogenerační 
jednotka s výkonem 300 kWel (KJ1) a na lokalitě Luka ve městě Vlašim bude umístěna 
druhá kogenerační jednotka o výkonu 250 kWel (KJ2). Produkce elektrické energie bude 
zhodnocena jejím prodejem do sítě a jejím využitím pro potřeby sportovního areálu Luka, 
teplo z KJ1 bude částečně využito pro vlastní potřebu bioplynové stanice a pro úpravu 
odpadů a teplo z KJ2 bude využito pro potřeby sportovního areálu Luka. 
V záměru budou zpracovávány bioodpady produkované ve Vlašimi, případně dovážné 
z širšího okolí. Zemědělskou biomasu budou dodávat okolní zemědělské podniky AGR-
KVARTO s.r.o. - Ovčíny, Statek Domašín - Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků 
Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český 
Brod. Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských 
podniků dodávajících biomasu, které obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. Tyto zemědělské podniky obhospodařují 140 ha trvalých 
travních porostů, 790 ha orné půdy a žádné pastviny. Plochy pro aplikaci digestátu leží 
v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, 
Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov.   
 

areál bioplynové stanice

kogenerační jednotka 
v areálu Luka KJ2 plynovod
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Záměr se přímo nekumuluje a nekoliduje s dalšími záměry v lokalitě. Z širšího hlediska se 
záměr kumuluje s ostatními činnostmi a Pavlovicích a Vlašimi zejména formou kumulace 
dopravy. Ostatní činnosti v lokalitě jsou v rozptylové studii, hlukové studii a posouizení 
zdravotních rizik započteny v pozaďových imisních hodnotách a je s nimi kalkulováno. 
Aplikace digestátu v katastrech obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská 
Lhota, Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad 
Blanicí a Měchnov se nekumuluje s žádnými záměry v těchto lokalitách. Záměr je v souladu 
s Územním plánem města Vlašim.  
 

B. I. 5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ 
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ    
 
Zpracování bioodpadů v bioplynové stanici je perspektivní metodou jejich energetického i 
materiálového využití. Zpracování bioodpadů v bioplynové stanici zajišťuje jejich stabilizaci a 
tím přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů vznikajících neřízeným rozkladem těchto 
organických látek. Záměr je v souladu s plánem odpadového hospodářství České republiky a 
Středočeského Kraje, i s trendy v EU. Bioplynová stanice představuje také vhodný doplňkový 
zdroj v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) s plnou regulovatelností výkonu a 
přispívá, v případě využití zemědělských komodit, a částečně ke stabilizaci dodavatelsko-
odběratelských vztahů v zemědělství.  
 
Zařízení je umístěno v souladu s územním plánem města Vlašim na pozemku s dobrou 
dopravní obslužností. Areál se nachází zcela mimo obytnou zástavbu a nacházejí se zde 
dostatečně velké plochy pro umístění technologie. Příjezdové komunikace neprocházejí 
bezprostředně okolo žádné obytné zástavby. 
 
Umístění záměru umožňuje jeho propojení plynovodem se sportovním areálem Luka ve 
Vlašimi, kde je možno využít energii z kogenerační jednotky KJ2 jako lokální zdroj elektrické 
energie a tepla, což šetří kapacitu přenosové soustavy a přináší jednak úsporu odběrateli 
elektrické energie a tepla (město Vlašim), tak provozovateli (vyšší zhodnocení energií). 
 
Záměr je předkládán v jedné lokalizační a technologické variantě s celkovým elektrickým 
výkonem 550 kWel. 
 
K výše popsaným variantám lze uvést jako jedinou alternativní variantu, tzv. nulovou 
variantu, která spočívá v nerealizaci záměru. 
 
Z hlediska skladby vstupů má investor předsmluvně zajištěnu většinu vstupních materiálů. 
Nepřeje si však tyto smlouvy v dokumentaci zveřejňovat, protože se tito dodavatelé pak 
stávají terčem nátlaku různých zájmových skupin. 

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

B. I. 6. 1. TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU 

Bioplynová stanice se skládá z těchto základních technologických celků: 

Linka úpravy odpadů 

Technologie úpravy a sterilizace odpadů bude kompletně umístěna v nové uzavřené 
montované hale obsahující zařízení příjmu kapalných i tuhých odpadů vyžadujících drcení a 
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hygienizaci. Příjmové objekty zahrnují technologii hygienické smyčky tak, aby nemohlo dojít 
k úniku závadných látek mimo halu. Kompletní vzdušnina z haly bude odsávána a 
zpracována na biofiltru. Dveře haly budou osazeny roletovými vraty umožňující rychlé 
otevření a zavření. 

Linka (technologie) mokré fermentace  

Jedná se o 2 stupňovou technologii mokré fermentace s jedním klasickým fermentorem 
(míchání, ohřev, integrovaný plynojem) a jedním dofermentorem stejné konstrukce. Vstupní 
sekce bude rozdělena na dvě části, na příjem materiálů, které jsou pevné a nevyžadují 
hygienizaci a drcení jako je kukuřičná siláž, travní hmota, rostlinná biomasa, mrva a na 
příjem tekutých materiálů nevyžadujících hygienizaci (voda, kejda, močůvka apod.). 
Hygienizované odpady z linky úpravy odpadů budou v tekutém stavu přečerpávány přímo do 
fermentorů. Tyto odpady mimo linku úpravy odpadů nepřijdou vůbec do kontaktu se 
vzduchem. Projektovaná teplota fermentace 40°C při době zdržení biologické hmoty 
v uzavřených nádobách (fermentoru a dofermentoru) min. 80 dní zabezpečuje dostatečné 
odstranění pachových látek a vysokou úroveň stabilizace výstupních substrátů 
(fermentačního zbytku, digestátu) ze zařízení.  
 
Využití bioplynu a zázemí stanice  
Biologicky rozložitelné materiály budou na bioplynové stanici biologicky stabilizovány. Během 
řízeného rozkladu biologické hmoty v uzavřených reaktorech bude vznikat bioplyn (složený 
z metanu, oxidu uhličitého a vody). Vyrobený bioplyn bude jímán v plynojemech a následně 
spalován ve dvou kogeneračních jednotkách 300 + 250 kWel. KJ1 bude umístěna 
v samostatném kontejneru v areálu bioplynové stanice, KJ 2 bude umístěna ve sportovním 
areálu Luka také v samostatném kontejneru a s areálem BPS bude KJ2 spojena nově 
realizovaným střednotlakým plynovodem. Havarijně (v případě poruchy kogeneračních 
jednotek) bude možné bioplyn pálit na instalované fléře, takže nehrozí únik bioplynu mimo 
technologii a do ovzduší. Kapacita fléry postačuje pro spálení veškerého produkovaného 
bioplynu. Sociální zázemí bude vybudováno v hale BPS (WC, sprcha, šatna). 
 
Linka zpracování heterogenních složek BRKO: zpracovávaný biologicky rozložitelný 
komunální odpad obsahuje dle provozních zkušeností (BPS Vysoké Mýto) určitý podíl 
složek, které je obtížné až nemožné zpracovat v technologii mokré fermentace. Jedná se o 
vytříděný strukturní materiál s podílem např. dřevní hmoty, hlíny apod. Pro zpracování těchto 
materiálů bude v rámci areálu Bioplynové stanice Vlašim umístěna  kontejnerová 
fermentační jednotka tzv. suché fermentace spojená s provozem zařízení mokré fermentace. 
Obsah nežádoucích příměsí zde nevadí, naopak zajišťuje žádoucí strukturu zpracovávaného 
materiálu. Zařízení bude tvořeno 2 kontejnery – boxovými fermentory a manipulační plochou. 
Tyto kontejnery jsou odsávány na níže popsaný biofitr. 

 
Příjmová hala je navržena jako nová montovaná ocelová hala 20 x 15 m (např. Lientab). 
Hala bude obsahovat jednak prostor manipulace s odpady, příjmové objekty odpadů, výška 
haly v tomto místě 10 m (8 m po vazník). V hale bude dále umístěna vestavba velína 
bioplynové stanice a sociální zázemí obsluhy (WC, sprcha, šatna). Příjmová část haly bude 
vybavena odsávací vzduchotechnikou zajišťující min. 3 násobnou výměnu vzduchu v nečisté 
části a vytvářející zároveň podtlak zamezující úniku vzdušniny z haly. Vzduch ze 
vzduchotechniky bude veden ke zpracování na boxový biofiltr s neutralizační vypírkou 
roztoku H2SO4, s objemem 100 m3 (kompostová náplň, tepelně izolovaný, vybavený 
automatickým zavlažovacím zařízením). Za hodinu bude odsáváno 6000 m3/hod  vzdušniny 
po dobu 6 hodin denně a zbývající část dne je odsáváno třetinové množství 2000 m3/hod.. 
Dveře haly budou osazeny roletovými vraty umožňující rychlé otevření a zavření. Vně haly 
bude umístěna nepropustná žumpa o objemu alespoň 20 m3.  
 



      Dokumentace vlivu záměru  na ŽP dle  přílohy č. 4 “Bioelektrárna Vlašim“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov            17 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

Příjem odpadů vyžadujících hygienizaci: Odpady budou přijímány v hygienicky 
odděleném prostoru provozní haly BPS. Příjmové objekty budou tvořeny vstupní jímkou na 
kapaliny o objemu 30 m3  a násypkou tuhých materiálů o objemu 10 m3. Prostor příjmu 
odpadů bude tzv. nečistou veterinární zónou a přístup bude možný pouze tzv. hygienickou 
smyčkou. Součástí haly bude i manipulační plocha spádovaná do odtokových kanálů 
zaústěných do vstupní jímky hygienizace. V hale je přípustné krátkodobé (3 dny) skladování 
malého množství vybraných neživočišných a nezapáchajících bioodpadů (do 2 tun) za 
účelem přípravy zpracovatelné směsi a řešení krátkodobého výpadku technologie. Jakékoliv 
skladování živočišných odpadů či dlouhodobější skladování jiných zapáchajících bioodpadů 
v hale je zcela nepřípustné, tyto odpady musí být neprodleně po příjmu zpracovány. Na 
příjmovou násypku tuhých odpadů bude navazovat technologie drcení tuhých odpadů 
zahrnující hrubé drcení (frakce 30 mm), vynášecí šnekový dopravník, třídící pás s detekcí 
kovů a následné jemné drcení (frakce 12 mm).  Nadrcené odpady budou shromažďovány 
v jímce tekutých odpadů. V této jímce bude případně prováděna i optimalizace sušiny tak, 
aby bylo možno odpady efektivně homogenizovat a hygienizovat. S materiály bude 
nakládáno v souladu se zásadami kritických kontrolních bodů HACCP. 
 
Hygienizace bude probíhat formou hygienizace dle Nařízení 1069/2009 EP (novelizace 
původní 1774/2002EP) ve 2 nádržích 2 x 7 m3 při teplotě 70°C, – dodavatel např. Tenza a.s. 
Bude se jednat o diskontinuální proces, kdy v jedné nádrži bude probíhat hygienizace a 
druhá nádrž bude během této doby plněna přiváženými materiály. Doba zdržení materiálů 
v hygienizaci při teplotě 70oC bude min. 1 hod., ale délka celého pracovního cyklu bude 6 
hod. Topné médium hygienizace bude teplá voda z kogenerační jednotky (90/70°C). Linka 
hygienizace obsahuje rekuperační výměník, kdy odcházející sterilizovaný materiál předává 
teplo vsádce v druhé nádrži. Výstupní teplota hygienizovaného materiálu bude 55°C. 
Materiál bude dále dávkován nezávislým čerpacím systémem a potrubím do fermentoru 
bioplynové stanice. Součástí zařízení hygienizace je i zařízení zajišťující kontinuální záznam 
a archivaci teplot sterilizační jednotky v souladu s požadavky Nařízení 1069/2009 EP. 
Kontrolovány jsou velikost nadrcených částeček vstupních materiálů, doba hygienizace a 
teplota hygienizace. 
 
Příjmový zásobník na tuhou biomasu nevyžadující hygienizaci (o sušině > 20%): jedná 
se o ocelový zásobník se šnekovým podavačem 1 x 30 m3 např. Fliegel, který bude 
instalován mimo halu v železobetonové jímce o hloubce 1,6 metrů. Dávkování bude 
prováděno šnekem přes drtič biomasy (např. kladívkový drtič Huning vhodný pro jemné 
nadrcení surovin pro BPS – především pak travní hmoty). Šnekový dopravník bude zaveden 
do fermentoru. V tomto silu budou přijímány tuhé rostlinné materiály, zemědělská biomasa 
(kukuřičná a travní senáž, mrva) a vybrané bioodpady rostlinného původu např. tráva 
z pokosu a další materiály tuhé povahy nevyžadující hygienizaci a neobsahující větší 
nežádoucí příměsi (obaly, kameny, větve apod.) a nevykazující nadměrný zápach. Dávkovač 
bude vybaven uzavíratelným víkem a prostor pod víkem bude odsáván na výše popsaný 
biofiltr. 
 
Příjmová jímka na tekutou biomasu nevyžadující hygienizaci: V areálu bioplynové 
stanice bude vystavěna plně zakrytá jímka, kam bude možné dávkovat tekutou biomasu, 
např. výpalky, tekuté kaly, kejdu, ředící vodu a další kapalné materiály. Jímka bude 
konstruována jako zakrytá železobetonová jímka s objemem cca 100 m3. Jímka bude 
vybavena míchadlem a napojením na systém centrálního čerpadla. Přečerpávání tekutých 
materiálů bude probíhat jednak uzavíratelným otvorem a jednak pomocí požární rychlospojky 
umožňující napojení na cisterny.  

Fermentor, dofermentor, uskladňovací nádrž plynojemy a centrální čerpací stanice: 
Navržená anaerobní technologie je koncipována jako dvoustupňová mokrá fermentace 
s fermentorem a dofermentorem, řazenými do série. Bude realizován 2 stupňový fermentační 
systém s jedním fermentorem (prvním stupněm) s objemem 1 x 2250 m3 (průměr 22 m, 
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výška 6,4 m) a 1 dofermentorem (druhým stupněm) 1 x 1800 m3 (průměr 20 m, výška 6,4 m). 
Fermentor i dofermentor budou míchány pádlovými míchadly. Nádrže budou zhotoveny 
ze železobetonu C 35/45 na základové desce. Na nádržích budou nasazeny dva 
dvoumembránové plynojemy o objemech 400 m3 a 300 m3, celková výška nádrží včetně 
střechy plynojemu pak bude 11,5 m. Nádrže budou založeny na společné základové desce 
na 0,5 metrovém štěrkopískovém polštáři, který bude současně sloužit jako případná drenáž 
pro podzemní vody. V drenážní vrstvě bude umístěna sběrná jímka. Ve sběrné jímce bude 
možné podzemní vody z podloží nádrží pravidelně vzorkovat. Dále budou nádrže vybaveny 
samostatným monitorovacím systémem skládajícím se z izolační folie, geotextilie – kotveno 
rovněž do stěny a vyvedenými kontrolními sondami. Fermentor a dofermentor  budou  
vybaveny  hydrostatickým a maximálním  měřením  stavu  hladiny  kalu a měřením teploty, 
dále  2 průhledy DN 300, místem  pro  vzorkování  kalu,  bočním  servisním  otvorem  60 x 
80  cm  pro  snadné  čištění  nádrží, měřením teploty (dálkovým i manuálním) a  boční  
výpustí  DN  150  s ručním  uzávěrem  pro  rychlé  vypuštění  nádrže.    Podkladní 
monitorovací  systém  se bude skládat z geotextilie  400  g/m2,  izolační  folie  tl.  0,8  mm, 
obvodového drénu DN 100 a dvojice kontrolních sond.  Kolem všech nádrží s plynovými 
prostory budou stanovena bezpečnostní ochranná pásma 6,5 m. A okolo nádrží budou 
rozmístěny hromosvody. 

V technologii BPS bude instalováno standardní zařízení na snižování obsahu síry v bioplynu. 
Bude se jednat o zařízení pracující na principu mikrooxidace sirovodíku (H2S) obsaženého 
v bioplynu v plynovém prostoru reaktoru, kam je řízením dávkováno malé množství vzduchu. 
Jedná se o nejčastější způsob odsíření bioplynu na většině BPS. Síra v bioplynu se nachází 
ve formě sirovodíku - H2S. H2S je produkován v anaerobním prostředí redukcí organických a 
anorganických sloučenin síry (zejména síranů) a je prakticky vždy součástí bioplynu 
v množství, které je prakticky přímo úměrné obsahu síry ve vstupních surovinách. Zdrojem 
síry v provozu BPS jsou některé přijímané odpady (např. výpalky,  živočišné exkrementy, 
jateční odpady). Bioplyn z běžné BPS obsahuje po provedeném mikrooxidačním odsíření 
cca 35 – 100 ppm síry (provozní výsledky BPS Bukovec, BPS Chroboly, BPS Jaroměř, BPS 
Chocnějovice, komunální BPS Vysoké Mýto). V případě BPS Vlašim jsou navrženy reaktory 
s vysokou účinností mikrooxidace síry (velký objem plynového prostoru, instalace sítí pro 
nárost biomasy zajišťující mikrooxidaci v plynovém prostoru). 

Manipulaci se zpracovávanou biomasou bude zajišťovat centrální čerpací stanice. Stanice 
zajišťuje čerpání mezi fermentačními nádržemi, vstupními objekty a uskladňovací nádrží 
pomocí přepínání vstupů a výstupů na čerpadla s řezacím ústrojím. Všechny nádrže budou 
trubně propojeny přes rozdělovač substrátu ovládaný pneumatickými šoupaty. Různým 
nastavením šoupat tak bude možné realizovat potřebné čerpací procesy, což umožňuje 
plnou automatizaci. Zařízení bude realizováno tak, že nebude možné čerpat materiál 
vyžadující hygienizaci do reaktorů bez provedení vlastní hygienizace. Čerpací stanice bude 
vybavena robustním vřetenovým čerpadlem např. Wangen. 

Produkovaný fermentační zbytek (dále jen FZ) z dofermentoru bude přes centrální čerpací 
stanici odváděn do uskladňovací nádrže s objemem 1 x 8000 m3 (průměr 36 m, výška 
8,0 m). Nádrž bude plynotěsně zakryta proti úniku zápachu (špička membránové střechy 
bude sahat do výšky 12 m). Z jímky bude digestát čerpán do cisteren tažených traktory 
(CAS) a odvážen k využití jako hnojivo. Odvoz je možno provádět pouze ve vegetačním 
období. 
 
Využití bioplynu – produkovaný bioplyn bude shromažďován v plynojemech nasazených na 
vrchu fermentačních nádrží o celkovém objemu 700 m3. Plynojemy budou nízkotlaké, přetlak 
max 3,8 mbar. V plynojemech proběhne biologické odsíření bioplynu, který bude dále veden 
nerezovým potrubím pod úrovní terénu (je možno použít plastové) do kontejneru úpravy 
bioplynu, kde bude bioplyn zbaven vlhkosti. Následně bude plynová trasa rozdělena, část 
bioplynu bude vedena po zvýšení tlaku na kogenerační jednotku KJ1 a část bioplynu bude 
po zvýšení tlaku vedena nově vybudovaným plynovodem do sportovního areálu Luka. 
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Plynovod do areálu bude vybudován jako podzemní STL vedení, materiál PE, průměr DN 
110. Plynovod bude založen do rýhy hl. 0,9 – 1,4 m, tl. 30 cm v terénu, tok Blanice bude 
překonán protlakem pod řečištěm. Překonání toku je zásahem do VKP.  
 
Obě kogenerační jednotky budou umístěny v samostatných odhlučněných kontejnerech. 
Kogenerační jednotka KJ2 ve sportovním areálu Luka bude vybavena výfukem o výšce12 m 
a kogenerační jednotka KJ 1 v bioplynové stanici bude mít výšku komína 10 m. 
 
V případě nadprodukce bioplynu či nefunkčnosti KJ bude přebytečný bioplyn spalován na 
havarijním hořáku – fléře umístěné v areálu BPS. 
 
Kogenerační jednotky budou např. s motorem MAN 300 + 250 kWel. Elektrická účinnost 
38,5 % tepelná účinnost 43%.  
 

 
 
OBRÁZEK 3: KONTEJNER KJ S MOTOREM MAN (MOTORGAS CZ) 
 
Součástí kontejneru kogenerační jednotky je i samostatná místnost elektrické rozvodny s 
elektrickým rozvaděčem, obsahujícím ovládací a silovou část. Ovládací část rozvaděče 
obsahuje řídící systém zabezpečující provoz jednotky, včetně hlídání a zaznamenávání 
provozních stavů motoru. Silová část zajišťuje připojování, jištění a vyvedení elektrického 
výkonu. Elektrický výkon bude vyveden jednak ke přímé spotřebě v areálu BPS a sportovním 
areálu Luka a do nově vybudované předávací trafostanice 1 x 400 kVA v lokalitě bioplynové 
stanice a trafostanice 250 kVA v lokalitě Luka. Transformovaná elektrická energie bude 
vyvedena podzemní elektro-přípojek do elektrické sítě ČEZ.  
 
Likvidace bioplynu v případě poruchy kogenerace bude zajištěna na havarijní spalovací fléře 
umístěné v areálu BPS, což je samostatné zařízení s automatickým zapalováním napojené 
na rozvod bioplynu v areálu BPS. Kapacita fléry postačuje pro zpracování veškerého 
bioplynu i v případě poruchy obou kogeneračních jednotek. V případě výpadku elektrické 
energie bude fléra a plynové ventilátory poháněny dieselagregátem, který je součástí 
dodávky technologie. Okolo fléry musí být realizováno ochranné pásmo 15 m. 
 
Maziva a použité oleje a vyprodukované nebezpečné odpady budou skladovány 
v zabezpečených skladech umístěných v samostatných skladech maziv a použitých olejů 
s dvojitou vanou umístěném uvnitř ve vestavbě vedle strojovny každé kogenerační stanice. 
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Velín bioplynové stanice spolu s NN řídící rozvodnou bude umístěn ve vestavbě v hale BPS.  
 
Řízení BPS, systém měření a regulace, sociální zázemí, strojovny: V samostatné 
místnosti haly bude umístěn velín bioplynové stanice, včetně řídícího systému stanice. 
Řízení BPS bude zajišťovat systém měření a regulace (MaR) – např. SIEMENS  S 7  –  SPS  
s vizualizací celé  BPS. Toto řízení bude umístěno  ve  velínu bioplynové  stanice.  Tento 
systém umožňuje dálkové  ovládání  chodu bioplynové stanice přes internet a zasílání SMS 
poruchových zpráv. Ve velíně bioplynové stanice bude umístěna GMS brána po které budou 
obsluze signalizovány poruchové stavy v době její nepřítomnosti a zároveň bude pomocí 
dálkového přístupu  možné řídit funkce bioplynové stanice. Řízení bioplynové stanice 
zajišťuje systém měření a regulace (MaR). Sestává z potřebných čidel, měřidel, řídících, 
regulačních a bezpečnostních členů, prvků a armatur. 

Komunikace, zpevněné plochy, ostatní: V areálu bioplynové stanice bude vybudována 
příjezdová komunikace a manipulační plocha v prostoru dávkování substrátů nevyžadujících 
hygienizaci o ploše 250 m2. Součástí manipulační plochy bude i otevřený mezisklad tuhých 
materiálů nevyžadujících hygienizaci, kde budou z automobilů tuhé materiály složeny, aby 
mohli být nadávkovány do bioplynové stanice nakladačem. Tento box bude vybudován jako 
betonový box 10 x 15 m s PREFA bočnicemi. Ten sklad bude sloužit ke krátkodobému 
uskladnění vstupních surovin nevykazujících nadměrný zápach – např. kukuřičné siláže, 
mrvy, výlisků z ovoce, starého pečiva apod. Plocha bude tvořena živičným povrchem. Čisté 
dešťové vody z ostatních komunikací a střech budov budou svedeny do jímky dešťových 
vod/požární jímky s objemem 80 m3. Vody z prostoru meziskladu budou svedeny do vstupní 
jímky bioplynové stanice. Ostatní čisté dešťové vody budou z jímky dešťových vod svedeny 
do zasakovacích příkopů, kde budou zasakovány do půdních vrstev v lokalitě bioplynové 
stanice. 

Osvětlení není navrženo jako stálé, je uvažováno s osvětlením pomocí halogenových 
výbojek osvětlujících manipulační prostor u BPS, 2 x reflektor umístěný na hale ve výšce cca 
5 m, směrován jižně dolů (45°). 1 x reflektor umístěný u dávkovače tuhé biomasy 
nevyžadující hygienizaci, upevněn na fermentoru (nevýbušné provedení) směrován jižním 
směrem dolů (45°). Světla budou spouštěna fotobuňkou. 

V rámci stavby bude realizován ochranný hliněný val oddělující stavbu od areálu ZS Vlašim 
výšky 3 m. Během stavby bude realizována mobilní protihluková stěna  o výšce 4 m  
oddělující staveniště od areálu ZS Vlašim. Tento val bude kombinován s výsadbou zeleného 
pásu o šířce 15 – 21 metrů, který bude také oddělovat ZS Vlašim od bioplynové stanice.  

 

Zařízení pro zpracování heterogenního podílu BRKO: Pro zpracování nezpracovatelných 
podílů BRKO, které nelze zpracovat v technologii mokré fermentace, nebo jejichž zpracování 
by komplikovalo technologii (dle provozních zkušeností se jedná především o BRKO 
s vyšším podílem např. větví, odpady ze zahrádek s vysokým podílem anorganické hmoty 
apod.) bude vybudována samostatná linka tzv. suché fermentace. Technologie využívá 
intenzifikovaného procesu fermentace prováděného v suché hmotě jako např. na skládkách. 
Výhodou je, že materiál není třeba během této fermentace mechanicky míchat a drtit na 
jemnou frakci. Zařízení bude tvořeno dvěma železobetonovými kontejnery (boxy) o 
rozměrech 12 x 2,6 x 3,5 m s hermeticky uzavíratelnými vraty. Kontejnery budou vybaveny 
topením, nástřikem procesní kapaliny – perkolátu (zde bude částečně využit materiál z BPS) 
a odvodem vyprodukovaného bioplynu. Toho bude v porovnání s celkovou produkcí bioplynu 
na BPS Vlašim minimální množství. Po proběhnutí fermentačního cyklu trvajícího cca 40 dní 
dojde k zastavení produkce bioplynu. Kontejner pak bude následně odvětrán na biofiltr a 
bude provedena finální stabilizace materiálu intenzivní aerací zakládky, podobně jako při 
kompostování. Aerace bude prováděna cca 10 dní. Celková doba cyklu cca 50 – 60 dní dle 
materiálu. Linka bude zpracovávat ročně cca 500 t materiálu. Zařízení tohoto typu jsou 
dodávána např. spol. Hennlich Energy či Pottinger. Výstupem z tohoto zařízení bude ročně 
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cca 270 tun kompostu, který bude odvezen automobily dovážejícími vstupní  odpady 
k odběratelům. 
Součástí zařízení pro zpracování heterogenního BRKO bude i vodohospodářsky 
zabezpečená manipulační plocha o rozměrech 25 x 15 m. Vody z této plochy budou svedeny 
do vstupní jímky BPS. 
Předpokládané rozmístění jednotlivých objektů bioplynové stanice Vlašim je patrné 
z následujícího obrázku č. 4 a 5.  
 
Obslužné mechanismy 
Bude využita běžná mechanizace – čelní nakladač bude součástí investice, transportní 
mechanizace pro manipulaci s materiály vně areálu bude zajišťována smluvně. 
 

 OBRÁZEK 4: USPOŘÁDÁNÍ PROVOZNÍ HALY BPS VLAŠIM 
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OBRÁZEK 5: ZÁKRES BPS BIOSTANICE VLAŠIM 
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Ochranná a kompenzační opatření 
 
V rámci realizace BPS Vlašim je již v projektu počítáno s realizací některých opatření 
snižujících vliv BPS na životní prostředí, především na krajinu a sousední objekt Záchranné 
stanice pro živočichy (ZS). Bude zpracován projekt sadové úpravy areálu BPS tak, aby byl 
areál maximálně oddělen od krajiny a zejména od areálu ZS. 
 
V rámci stavby bude realizován ochranný hliněný val výšky 3 m a zelený pruh o šíři 15-21 m, 
viz obrázek č.6. 
 
Po dobu stavby bude realizován mobilní protihluková stěna na hranici pozemku a areálu ZS 
Vlašim s výškou 4 m. 
 

 
OBRÁZEK 6: NAVRŽENÁ OCHRANNÁ VÝSADBA 
 
Jako kompenzace pro provoz záchranné stanice živočichů je navržena dodávka tepla, 
případně elektrické energie za zvýhodněnou cenu do areálu záchranné stanice a realizace 
případné přípojky s podílem investora BPS.  
 
Okolním obcím je možno nabídnout likvidaci bioodpadů za zvýhodněné ceny. 
 
 

B. I. 6. 2 MATERIÁLOVÁ DIMENZE ZAŘÍZENÍ  

 
Celková kapacita zařízení je celkem max. 18.620 tun materiálů. Navržená kapacita 
z hlediska zpracování odpadů je pak 18.620 t za rok s tím, že tato kapacita v první fázi 
nebude naplněna a místo odpadů bude zpracována zemědělská surovina. Max. kapacita 
zpracování živočišných odpadů je do 9,9 t/den resp. do 3600 t/rok, průměrně je ve vsázce 
počítáno s 3000 nasmlouvanými tunami. Podrobné členění  vstupních materiálů 
uvažovaných pro provoz je uvedeno v tabulce č.3. 
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TABULKA 3: SEZNAM VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ  

Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
bioodpad - separace 
komunálního odpadu 1,4 500 25 125 
odpady z pekáren 3,3 1200 80 960 
Kukuřičná siláž 0,0 0 32 0 
Lihovarské výpalky 11,0 4000 6 240,0 
Tráva 2,2 800 25 200,0 
Odpady ovoce a zelenina, 
zpracování rostlin 16,4 6000 20 1200,0 
jídelní odpad, jateční odpad, 
maso a vnitřnosti, krev - 
odpady  III kategorie 8,2 3000 18 540,0 
Bramborový odpad 5,5 2000 25 500,0 
Tuky 0,1 20 90 18,0 
Kaly ČOV 3,0 1100 20 220,0 
Celkem (průměr) 51,0 18620,0 21,5 4003,0 

Pozn. Kukuřičná siláž je v seznamu uvedena s nulovým množstvím, protože může být 
použita pro uvedení technologie bioplynové stanice do provozu, pro vlastní provoz pak 
nebude využívána. Proto ji není možné z možných vstupních materiálů zcela vyloučit. 
 
Složení vstupních surovin je z procesního hlediska optimální. V zařízení bude vedena 
evidence přijímaných odpadů a dalších surovin s ohledem na požadavky prováděcích 
předpisů ERÚ. Zvláštní evidence bude prováděna u odpadů živočišného původu.   Provozní 
parametry fermentace jsou uvedeny v následujícím přehledu: 
 
Doba zdržení v systému:     80 dní 
Zatížení reaktorů:      2,3 kgOS/m3/den  
Poměr C:N vstupních surovin:   14 : 1 
Rovnovážná konc. N-NH4

+    3,0 g/l 
 
V následující tabulce č. 4 je uvedena očekávaná produkce bioplynu, primární energie 
v bioplynu, a produkce fermentačního zbytku pro obě linky: 
 
TABULKA 4: PRODUKCE A KVALITA BIOPLYNU  
Kvalita bioplynu 
(% methanu) 57,94 

 produkce 
bioplynu  (m3) 

primární energie v plynu 
GJ 

primární energie v plynu 
kWh 

Za rok 2124986,0 43705,1 12140311,7 
Za den 5821,9 119,7 33261,1 
Za hod 242,6 5,0 1385,9 
 
Produkce kapalného digestátu bude činit 16.122 m3 se sušinou cca 9,2 %. Se separací 
digestátu na tuhou a tekutou složku není uvažováno.   
 
TABULKA 5: PRODUKCE A SLOŽENÍ DIGESTÁTU 
  sušina množství (t/rok) 
Kapalný 
digestát 9,2% 16.122 
 
V následující tabulce č. 6 je zobrazena celková bilance výroby energie na kogeneracích KJ1 
na bioplynové stanici a KJ2 ve sportovním areálu na Lukách Vlašim. 
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TABULKA 6: CELKOVÁ BILANCE VÝROBY ENERGIE BIOPLYNOVÉ STANICE 

Množství 
bioplynu 

Množství 
bioplynu 
spáleného na 
kogeneračních 
jednotkách 

El. energie (kWh) Teplo (GJ) 

m3 m3 Výroba 
Vlastní 
potřeba 

BPS 

Vlastní 
spotřeba 

KJ 

Volná el. 
energie Výroba Vlastní 

potřeba 
Volné 
teplo 

2.124.986 2.036.459 
100% 12% 2% 86% 100% 28,3% 72% 

4.455.000 534.600 89.100 3.831.300 17.912 5.069 12.843 
 
Část vyrobeného bioplynu bude spálena na fléře v době odstávky kogeneračních jednotek, 
proto je na kogeneračních jednotkách spáleno méně bioplynu, než bude vyrobeno. 
 
Vlastní spotřeba tepla i vlastní spotřeba energie BPS bude kryta výrobou v KJ1. 
V následující tabulce je uvedena výroba energie z bioplynu na jednotlivých KJ: 
 
TABULKA 7: BILANCE VÝROBY ENERGIE JEDNOTLIVÝCH KOGENERAČNÍCH JEDNOTKÁCH 
 

  KJ 1 KJ 2 
Elektrický výkon (kW) 300 250 
El. účinnost (%) 38,5 38,5 
Tep. Účinnost (%) 43 43 
spotřeba energie v plynu (kW) 779,2 657,1 
Spotřeba bioplynu (m3/rok) 1.104.770 931.689 
Výroba el. energie za rok (kWh) 2.430.000 2.025.000 
Výroba tepla za rok (GJ) 9.770 8.142 

 
 
 

B. I. 6. 3 TECHNOLOGIE  

 

ANAEROBNÍ FERMENTACE 

Anaerobní fermentace je biologický proces rozkladu probíhající za nepřístupu vzduchu. 
Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, na dně jezer nebo na skládkách 
komunálního odpadu. Při tomto procesu směsná kultura mikroorganismů postupně v 
několika stupních rozkládá organickou hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se 
stává substrátem pro další skupinu. Proces můžeme rozdělit do 4 hlavních fází: 
 
Hydrolýza – působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky k hydrolytickému 
štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, především mastné kyseliny a 
alkoholy, při tomto procesu se uvolňuje rovněž vodík a CO2; 
 
Acidogeneze – dochází k transportu produktů hydrolýzy dovnitř buněk a dalšímu štěpení 
vysokomolekulárních látek, vznikají nižší mastné kyseliny, vodík a CO2; 
 
Acetogeneze – dochází k dalšímu rozkladu kyselin a alkoholů za produkce kyseliny octové; 
 
Metanogeneze – závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny octové, vodíku a CO2 
vzniká metan, tento krok provádějí metanogenní bakterie, což jsou striktně anaerobní 
organismy, podobné nejstarším organismům na Zemi. Tyto bakterie jsou citlivé především na 
náhlé změny teplot, pH, oxidačního potenciálu a další inhibiční vlivy 
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Z hlediska teplot rozdělujeme anaerobní procesy, podle optimální teploty pro 
mikroorganismy, na psychrofilní (5 – 30°C), mezofilní (30 – 40°C), termofilní (45 – 60°C) a 
extrémně termofilní (nad 60°C). Výhodou procesů prováděných za vyšších teplot je vyšší 
účinnost, jak rozkladu organických látek, tak především hygienizace materiálu. Nejběžnější 
aplikací jsou zatím procesy mezofilní při teplotě 35°C. Hodnota pH by se během procesu 
měla pohybovat mezi 7 a 8.  Anaerobní procesy jsou např. velmi často využívány na větších 
a středních čistírnách odpadních vod ke stabilizaci čistírenských kalů. 
 
Dle toho, zda je fermentace prováděna v kapalině v míchaných nádržích či ve zvláštních 
boxech v pevném stavu hmoty rozdělujeme fermentační procesy na tzv. mokré a suché. 
Mokrá fermentace představuje nejčastější typ zařízení, proces je prováděn ve velkých 
míchaných reaktorech – fermentorech, manipulace s hmotou je zajištěna trubně čerpadly. 
Jedná se o kontinuální proces. Proces suché fermentace je obvykle realizován v garážových  
fermentorech, manipulace s hmotou je prováděna obsluhou pomocí nakladače pouze na 
počátku a konci procesu – jedná se o tzv. vsádkový proces.  
 
Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je bezbarvý 
plyn skládající se hlavně z metanu (cca 50 - 70%) a oxidu uhličitého (cca 30 - 50%). Bioplyn 
může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O, etanu a nižších uhlovodíků. 
Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní materiál (digestát), který lze výhodně použít 
jako hnojivo. 
 
Zpracování živočišného odpadu v anaerobních reaktorech: 
 
Zpracování živočišných odpadů v technologii bioplynových stanic představuje aplikaci 
anaerobní technologie vyžadující kvalifikovaný a odpovědný přístup. Samotná fermentace je 
snadno proveditelná a bílkovinný a tukový substrát, který tvoří živočišné odpady je snadno 
zpracovatelný. Základní podmínkou úspěšného zpracování těchto surovin je jednak jejich 
kvalitní předúprava drcením, což zajistí přístupnost substrátu pro mikroorganismy 
anaerobního rozkladu a v důsledku zabrání potenciálnímu zápachu digestátu. Druhou 
podmínkou je potom poměr C:N a celková pracovní sušina reaktorů ovlivňující koncentraci 
amoniakálního dusíku v anaerobních reaktorech.  
 
Amoniakální dusík je do systému vnášen jednak živočišnými exkrementy a jednak 
v peptidické vazbě v bílkovinách a to jak rostlinných tak živočišných. Při štěpení bílkovin 
tento bílkovinný dusík přechází na amoniakální formu (N-NH4

+) a koncentrace amoniakálního 
dusíku se tak zvyšuje. Tento aspekt byl v ČR zanedbán na celé řadě BPS, kde byly 
zpracovány bílkovinné materiály (jateční odpad, masokostní moučka, koncentrované 
výpalky), což vedlo k nestabilitě procesu vlivem inhibice amoniakálním dusíkem na těchto 
BPS a následnému zápachu digestátu (lze jmenovat Velký Karlov, Žihle, Klokočov, Svojšín). 
Na těchto BPS byly dávkovány desítky tun bílkovinných materiálu denně a následně 
dosahovány koncentrace N-NH4

+  6 – 10 g/l, kdy se inhibiční účinek jednoznačně projevuje. 
Na BPS Vlašim budou zpracovány materiály převážně rostlinného původu či s nižší sušinou, 
jako materiály s horším poměrem C:N lze jmenovat: lihovarské výpalky a živočišný odpad, 
díky značnému zředění je vypočtena max. rovnovážná koncentrace N-NH4

+ v anaerobním 
systému cca 3,0 g/l což pro mezofilní anaerobní proces nepředstavuje významné riziko jak 
z procesního hlediska, tak z hlediska potenciálního zápachu digestátu. Obdobných 
koncentrací N-NH4

+ je běžně dosahováno v reaktorech pro zpracování kejdy, kde naopak 
dochází k významnému snížení zápachu kejdy.  
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KOGENERACE – SPOLEČNÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA 

Kogenerace neboli společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou aplikaci 
moderních technologií na známé principy. Kogenerační jednotku tvoří generátor na výrobu 
elektřiny, poháněný spalovacím motorem. Takovéto agregáty jsou známy například z 
nemocnic, kde tvoří záložní zdroj pro případ výpadku elektřiny ze sítě. 
 
Výhoda kogenerace však spočívá v tom, že odpadní teplo odváděné ze spalovacího motoru 
(obvykle chladičem a výfukem…), je využito pro výrobu tepelné energie. Ta je při procesu 
anaerobní fermentace využita jednak pro nutný ohřev reaktorů, a je možné její další využití 
k dalším účelům dle záměrů investora. Díky tomu je dosaženo vysoké účinnosti celého 
procesu, dochází k úspoře fosilních paliv a ke snižování množství škodlivých emisí 
vyprodukovaných na jednotku vyrobené energie 
 
 

B. I. 6. 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Provoz celého zařízení bioplynové stanice bude v maximální míře automatizován a řízen z 
administrativní části objektu zařízení (velína). Zařízení pro anaerobní fermentaci pracuje 
v nepřetržitém režimu, nevyžaduje však trvalou obsluhu. Obsluha bude především zajišťovat 
příjem zpracovávaných materiálů, jejich evidenci a předúpravu. Zde je nutná především 
vizuální kontrola přijatých odpadů, případně ruční dotřídění. Obsluha bude zajišťovat výdej 
digestátu a dávkování materiálů do příjmového sila BPS a nadávkování materiálu do 
kontejnerů suché fermentace. 
 
Předpokládá se zaměstnání 3-4 nových pracovníků.  
 
Předpokládá se práce v 2 směnném provozu v cca 8:00 – 18:30, kdy bude prováděn příjem 
a výdej materiálů, monitoring a dávkování suroviny do příjmových objektů. Následně je režim 
již automatický s hlášením poruchových stavů na mobilní telefon vedoucího zařízení.  
 
Další služby budou zabezpečovány externě (vzorkování, svoz odpadů, odvoz digestátu, 
servis zařízení a KJ apod.). 
 

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

 
Předpokládaný termín zahájení a realizace záměru a jeho dokončení je 04/2015 - 11/2015. 
         

B. I. 8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ  
 
Kraj:   Středočeský kraj       Krajský úřad - Středočeský kraj  

Zborovská 11 
150 21 Praha 5 

 
Obec:        Město Vlašim   

Městský úřad Vlašim 
Jana Masaryka 302 
258 01 Vlašim 

 
Obec s pověřeným úřadem – stavební úřad: Městský úřad Vlašim – stavební úřad 

Jana Masaryka 302 
258 01 Vlašim 
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Dotčené obce v okolí:     Obec Pavlovice 
       Pavlovice 18 

258 01 Pavlovice 
 
Obec Kladruby 
Kladruby 70 
258 01 Vlašim 
 
Tehov – obecní část Petříny 
Tehov 2 
258 01 Vlašim 
 
Ctiboř 
Ctiboř 37 
258 01 Vlašim 
 
 

B. I. 9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ DLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH 
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

 
Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí  
Krajský úřad Středočeského kraje, obor životního prostředí  
 
Územní a stavební rozhodnutí 
Městský úřad Vlašim – Stavební úřad 
 
Vynětí půdy ze ZPF 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí 
 
Umístění stavby v ochranném pásmu lesa 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí 
 
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP (významného krajinného 
prvku) dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a Souhlas se zásahem do 
ochranného pásma památného stromu 
Městský úřad Vlašim – odbor životního prostředí 
 
Závazné stanovisko k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a 
povolení k provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona o ochraně 
ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění – předložení rozptylové studie a provozního řádu 
Krajský úřad Středočeského kraje, obor životního prostředí 
 
Souhlas dle § 17, odst.1, písm. b) zák. č.  254/2001 Sb. (vodního zákona) 
Městský úřad Vlašim – odbor životního prostředí, vodoprávní úřad 
 
Povolení nakládání s odpady dle zákona 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), souhlas 
s provozem zařízení pro nakládání s odpady. 
Krajský úřad Středočeského kraje, obor životního prostředí  
 
Povolení k nakládání s nebezpečnými odpady - shromažďování 
Krajský úřad Středočeského kraje, obor životního prostředí 
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 B. II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B. II. 1. PŮDA 
 
Vlastní záměr BPS je uvažován na pozemcích p.č. 944/14 k.ú. Vlašim. Záměr bude 
realizován na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako orná půda v souladu 
s územním plánem. Pozemek je veden v ZPF pod BPEJ 51510. Jedná se o půdu ve II. třídě 
ochrany ZPF, je tedy možno ji za stanovených podmínek vyjmout. Plošný rozsah záměru 
zahrnuje cca 9000 m2. Celkem bude ze ZPF vyjmuto 4900 m2 půdy ve II. třídě ochrany. 
Z toho bude skrývka ornice provedena na cca 4500 m2 plochy. Zbytek pozemku bude využit 
pro realizaci ochranného pásu zeleně a není jej třeba ze ZPF vyjímat. 
 
KJ 2 je na stadionu ve Vlašimi umístěna na ostatní ploše.  
 
Plynovod je liniovou stavbou. Funkce pozemků nebude jeho realizací dotčena. Trasa 
plynovodu je vedena přes pozemky vedené jako orná půda, travní porost a komunikace. 
Umístění plynovodu si nevyžádá zábor ZPF. 
  
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, záměr částečně 
zasahuje do ochranného pásma lesa (les západně od záměru).  
 

B. II. 2. VODA 
 
K provozu technologie bioplynové stanice – mokré anaerobní fermentace není přímo 
potřebná žádná procesní voda. Voda se do systému fermentorů dostává ve formě vody 
vázané na substráty, případně jako voda z oplachů manipulační plochy u fermentorů. 
 
Celkem odhadujeme, že ročně bude spotřebováno okolo 500 m3 vody jako technologické 
k oplachům manipulační plochy apod. Jako této technologické vody je možno využít 
zachycené vody srážkové z nečistých vodohospodářsky zabezpečených ploch. Tato hodnota 
vychází ze zkušeností z jiných BPS. 
 
Jako sociální zázemí budou využívány nové objekty v provozní hale, kde bude 
spotřebovávána pitná voda pro sociální zázemí zaměstnanců BPS (umyvadlo, WC, apod.).   
 
V areálu bioplynové stanice bude realizován nový vrt, z něhož bude zajištěna dodávka 
technologické vody pro zařízení a dodávka pitné vody do sociálního zařízení. 
 
Spotřeba pitné vody je shrnuta v tabulce č. 8.   
 
TABULKA 8: VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 
       
Počet zaměstnanců    4 
Měrná spotřeba vody    60 l/os/směna 
Spotřeba vody - zaměstnanci  240 l/den 
 
 
Celkem za rok     87 m3/rok    
 
 
Q prům. denní   0,24 m3/den      
Q max.    0,24 . 1,2 = 0,288 m3/den    
Q h max.    0,288 : 8 . 1,8 = 0,064 m3/hod   
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Požární voda bude zajištěna jednak z areálového vodovodu a 80 m3 dešťové nádrže. 
 

B. II. 3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
 

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 

 

ETAPA VÝSTAVBY 

Během výstavby budou spotřebovávány běžné stavební materiály typu: cement, písek, 
kamenivo, štěrk, asfaltovo-živičné směsi, ocel, plasty, izolační a penetrační přípravky.  
 

ETAPA PROVOZU 

 
Hlavním surovinovým zdrojem zařízení bioplynové stanice budou především zpracovávané 
materiály a odpady. 
 
Maximální kapacita z hlediska přijímaného energetického materiálu celkem max. 18.620 tun 
materiálů. Navržená kapacita z hlediska zpracování odpadů je pak 18.620 t za rok s tím, že 
tato kapacita v první fázi nebude naplněna a místo odpadů bude zpracována zemědělská 
surovina. Max. kapacita zpracování živočišných odpadů je do 9,9 t/den resp. do 3600 t/rok, 
průměrně je ve vsázce počítáno s 3000 nasmlouvanými tunami. 
 
Vstupní materiály lze rozdělit z povahy složení na rizikové (silně zapáchající, či se rychle 
rozkládající) a ostatní. Příjem rizikových odpadů je prováděn uvnitř uzavřené haly odsávané 
na biofiltr. V hale bioplynové stanice je přípustné krátkodobé skladování malého množství 
vybraných bioodpadů za účelem přípravy zpracovatelné směsi a řešení krátkodobého 
výpadku technologie. Jakékoliv skladování živočišných odpadů či dlouhodobější skladování 
jiných zapáchajících bioodpadů v hale je zcela nepřípustné, tyto odpady musí být neprodleně 
po příjmu zpracovány. Ostatní materiály jsou dávkovány do venkovních uzavíratelných 
příjmových objektů. 
 
Pro údržbu a čištění strojů a zařízení budou externími společnostmi také spotřebovávány 
mazací tuky a oleje (různé druhy), případně jiné přípravky. Budou používána pouze 
biologicky rozložitelná moderní maziva v množství cca kg za rok.  
Každá kogenerační jednotka obsahuje zásobu motorového oleje cca 400 litrů a toto množství 
se mění 8-9 krát ročně.  Ročně tedy spotřebují dvě kogenerační jednotky 6,4 – 7,2 tuny 
motorového oleje. 
V chladícím okruhu kogenerační jednotky je náplň nemrznoucí směsi etylenglykolu. 
 
Zásoba oleje, chladicí kapaliny a použitého oleje bude umístěna v hale bioplynové stanice 
v prostoru odděleném od okolí pletivem -  skladu maziv a skladu odpadů. 
 
Vyměněné olejové náplně a olejové filtry bude odstraňovat společnost provádějící údržbu 
zařízení. 
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ELEKTRICKÁ ENERGIE, TEPELNÁ ENERGIE A ZEMNÍ PLYN 

Zařízení primárně nevykazuje spotřebu elektrické energie, samo elektrickou energii vyrábí. 
V omezeném časovém fondu (odstávka KJ1) je určité množství elektrické energie 
spotřebováno pro zajištění provozu např. míchadel apod. 
 
Elektrická energie bude do zařízení přivedena novou VN elektropřípojkou s novou distribuční 
a odběrovou trafostanicí. Z odběrové přípojky bude elektrická energie přivedena do 
bioplynové stanice pomocí rozvodu nízkého napětí 230/400 V. Dodavatelem elektrické 
energie bude společnost CEZ, a.s. Celkové množství takto odebrané energie lze odhadnout 
na cca 50 MWh/rok. 
 
Vyráběná elektrická energie bude částečně spotřebována vlastním zařízením bioplynové 
stanice, část elektrické energie vyrobené na kogenerační jednotce KJ-2 bude využita 
ve sportovním areálu Luka v nízkém tarifu a část vyrobené energie z kogeneračních jednotek 
KJ-1 a KJ-2 bude po transformaci prodávána do distribuční sítě na VN 22 kV.  
 
Celkové roční množství elektrické energie vyrobené z bioplynu bude cca 4.455 MWh.  
Vlastní spotřeba elektrické energie pro provoz zařízení bude max. 534,6 MWh za rok a bude 
kryta z vlastní výroby.  
 
Zařízení bude produkovat ročně cca 17.912 GJ tepla ve formě horké vody. Vlastní spotřeba 
tepla pro vytápění fermentorů a úpravu odpadů bude cca 5.069 GJ/rok. Přebytky tepla 
z kogenerační jednotky KJ1 budou využity v areálu Záchranné stanice Vlašim a přebytky 
tepla z KJ2 budou využity pro potřeby sportovního areálu Luka - Vlašim. V letním období 
může docházet k likvidaci přebytečného tepla na tepelných výměnících. 
 
Rozvody bioplynu v areálu BPS budou zahrnovat propojení plynových prostor nádrží, 
plynojemů, kogenerační jednotky a spalovací fléry. Z areálu bioplynové stanice bude 
vyveden nový plynovod do sportovního areálu Luka Vlašim, kde bude bioplyn spalován na 
kogenerační stanici KJ2.  
 
Zemní plyn nebude v technologii využíván.  
 
V rámci spuštění technologie se uvažuje s jednorázovým přistavením ohřívače vody na 
topný olej po dobu cca 1 měsíce. 
 

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

STÁVAJÍCÍ STAV 

 
Hlavní komunikací v zájmové oblasti je silnice č. 125 procházející městem Vlašim a dále cca 
0,5 km jižně od záměru a dále směrem k dálnici D1 (6 km severně od záměru) a na Trhový 
Štěpánov. Záměr je bezprostředně napojen na místní komunikaci spojující původně usedlost 
Blanický Mlýn se silnicí č. 125. Komunikace je dostatečně kapacitní pro obsloužení navržené 
průmyslové zóny (rozšířená, s novým povrchem). Dopravní směry jsou vyznačeny 
v následujícím obrázku č. 7. 
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OBRÁZEK 7: HLAVNÍ SMĚRY DOPRAVY VYVOLANÉ ZÁMĚREM V JEHO BLÍZKOSTI 
 
V následující tabulce č. 9 je shrnuta stávající intenzita dopravy na komunikaci č. 125 zjištěná 
během sčítání dopravy ŘSD v roce 2010. 
 
TABULKA 9: INTENZITA DOPRAVY NA KOMUNIKACÍCH V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ,SČÍTÁNÍ DOPRAVY 
ŘSD 2010 
 
Komu
nikac
e 125 125 125 125 125 112 112 113 112 
Sčítac
í úsek 1-1820 1-3785 1-1832 1-1831 1-1830 1-2495 

1-2491, 
1-2490 

1-2370, 
1-2371 

1-2494, 
1-2480 

Pozn. 

Vlašim-
Pavlovic

e 
Tehov - 

D1 

Vlašim město 
od Pavlovic 

ke křižovatce 
se sil. 112 

Vlašim - 
Riegrova 

Vlašim-
Kondrac 

Vlašim - 
Okružní 

Vlašim - 
Domaší

n 
Vlašim-
Divišov 

Vlašim - 
Bolina 

TNA 887 460 887 432 161 832 668 217 639 

OA 4808 1787 4808 3726 1660 7378 4388 2286 2360 

JV 57 34 57 60 14 75 85 32 33 
Celke
m 5752 2281 5752 4218 1835 8285 5141 2535 3032 
 
 
Pozn.: Význam použitých zkratek: 
OA – osobní automobily a motocykly 
TNA – střední (3,5-10 t) a těžké (nad 10t) nákladní automobily bez přívěsů a návěsů, traktory a traktory s přívěsy 
JV – jednostopá vozidla 
 
 

PLÁNOVANÝ STAV 

 
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Nároky na dopravní infrastrukturu budou tvořeny především zavážením zpracovávaných 
materiálů a odpadů do BPS a odvozem zfermentovaného materiálu na pozemky určené 
k aplikaci digestátu jako hnojiva.  

silnice č. I/125
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Svoz a odvoz materiálů: 
Kontinuální provoz BPS vyžaduje i kontinuální přísun materiálu. V souvislosti s provozem 
záměru se předpokládá vnitroareálová a denní doprava energetických surovin a odpadů do 
BPS a odvoz digestátu během hnojné kampaně.  
 
V celém provozu záměru dojde ročně ke zpracování až 18.620 t vstupního materiálu, na 
výstupu pak až 16.122 tun materiálu. Jedná se tak o značná množství hmoty.  
 
Logistika a skladování má vliv na investiční nároky a ekonomiku provozu zařízení BPS. 
Zejména u fermentačního zbytku to znamená potřebu budování dostatečných skladovacích 
kapacit (a z toho vyplývají další investiční náklady). Je kalkulováno s vybudováním 180-ti 
denní skladovací kapacity na digestát o objemu 8.000 m3. 
 
Dovoz materiálu 
Bude prováděn kontinuální návoz zemědělské a jiné biomasy, odpadů a kapalin. V areálu 
BPS nebude žádný bioodpad, ani biomasa skladovány s výjimkou přípustného krátkodobé 
skladování malého množství vybraných nezapáchajících bioodpadů uvnitř haly bioplynové 
stanice za účelem přípravy zpracovatelné směsi a řešení krátkodobého výpadku technologie. 
Jakékoliv skladování živočišných odpadů či dlouhodobější skladování jiných zapáchajících 
bioodpadů v hale a vně haly je zcela nepřípustné, tyto odpady musí být neprodleně po příjmu 
zpracovány. Ostatní materiály jsou dávkovány do venkovních uzavíratelných příjmových 
objektů. 
 
Dovoz bude prováděn převážně menšími a středními kontejnerovými nákladními automobily 
o průměrné nosnosti 7 t. 
 
Dovoz výpalků bude realizován velkokapacitní návěsovou cisternou po 27 t. 
 
 
Manipulace materiálu v areálu BPS: 
V provozu BPS bude nutné přemístit vstupní materiály o vyšší sušině z manipulační plochy 
v areálu do násypky BPS. K této manipulaci může být např. využit stroj např. nakladač 
JCB530, o maximální nosnosti 3 tuny, zdvihu 7 m, viz obrázek. Typů je samozřejmě celá 
řada a výběr bude záležitostí investora a výběrového řízení. Předpokládané vytížení je dáno 
objemem lžíce a nosností, popsaný typ lze vybavit lžící o objemu do 4 m3 cca 3 tuny 
materiálu. Je možno uvažovat o větším nakladači s větším objemem lžíce.  Nakladač se 
pohybuje dle potřeby po celém areálu. Doba provozu nakladače byla odhadnuta na 1 hodina 
denně po celý rok. 
 
Pro manipulaci v rámci špinavé zóny navrhujeme umístění malého manipulátoru v této zóně. 
Tento manipulátor bude v nečisté zóně trvale. 
 

 

OBRÁZEK 8:TELESKOPICKÝ ČELNÍ NAKLADAČ 
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Odvoz materiálu (digestát): 
 
S využitím hnojných plánů je aplikace digestátu možná 229 dní v roce, celou tuto dobu 
ovšem není vhodné počasí, projekt proto počítá s možností aplikací pouze 185 dní v roce. 
Digestát tedy bude odvážen po dobu cca 130 dnů v roce ve vegetačním období (přesné 
stanovení termínů a časů aplikace na zemědělské pozemky bude předmětem vnitřních 
směrnic, hnojních plánů). Přičemž vývoz k maximálnímu vývozu bude docházet v jarních 
měsících a na podzim před zimou. V jarním a podzimním období se předpokládá během 20 
dní vyvezení cca 4000 t digestátu. Předpokládáme využití smluvní aplikační techniky 
partnerských zemědělských podniků, které budou odběratelem digestátu. Pro aplikaci 
tekutého FZ (digestátu) jsou vhodné velkokapacitní traktorové cisterny na aplikaci kejdy 
s objemy 18 – 22 m3 a se zapravovacím zařízením, ale u menších podniků budou využívány 
také menší cisterny o objemu 7 m3   V dokumentaci EIA je proto uvažován ročně odvoz 8061 
tun pomocí cisteren o průměrném objemu 20 m3 (tun) a 8061 tun bude odvezeno pomocí 
cisteren o průměrném objemu 7 m3 (tun).  Z toho bude během jarní a podzimní špičky bude 
vždy odvezeno 2000 tun pomocí cisteren o průměrném objemu 20 m3 (tun) a 2000 tun 
pomocí cisteren o průměrném objemu 7 m3 (tun). 
Aplikace není možná v době vysokých srážkových úhrnů a v době kdy je půda promrzlá. 
 
V následujícím přehledu jsou uvedeny počty jízd vozidel související s provozem pánované 
BPS. 
 
• Návoz výpalků 4000 tun/rok: 14,8 tun za den, 270 dnů v roce, cisternou 27 tun, 0,5 jízdy 

denně po v pracovní dny 
 

• Návoz ostatních odpadů 14620 tun/rok: 54,1 tun denně, 270 dní v roce, nákladními 
automobily průměrně po 7 t. 7,74 jízdy denně v pracovní dny 
 

• V jarním a podzimním období je odvoz z důvodů hnojení soustředěn do špiček. Odvoz 
digestátu ve špičkách bude probíhat v jedné špičce na jaře a druhé na podzim a to vždy 
po dobu 20 dní. Předpokládá se, že během každé špičky bude odvezeno cca 4000 tun 
digestátu. Je uvažován jeho odvoz traktory s cisternovým přívěsem (velkokapacitním 
aplikátorem) po 18 - 22 t, průměrně po 20 t a cisternami o objemu 7m3. Během špiček 
bude denně odváženo 200 tun za den, 19,3 (5 + 14,3) jízd denně. 

 
 

Průměrný roční odvoz digestátu zahrnující i špičkové období: Odvoz digestátu bude celkově 
probíhat pouze ve vegetačním období po redukovanou dobu 130 dní v roce. Je uvažován 
jeho odvoz traktory s cisternovým přívěsem (velkokapacitním aplikátorem) po 18 - 22 t, 
průměrně po 20 t a cisternami o objemu 7m3. Průměrně tak bude v běžném roce denně 
odváženo 124 tun za den, 12 (3,1 + 8,9) jízd denně. 
 
Souhrnně je dopravní zatížení komunikací i se směry návozu vyneseno v tabulce č.10. 
 
TABULKA 10: INTENZITA VYVOLANÉ DOPRAVY  
Doprava vyvolaná v souvislosti s provozem 
Nakladač 3 tuny na lžíci 
Malý manipulátor 0,5 tuny na lžíci 
2666,7 pojezdů cca 200 m nakladače za rok 
533 km ujeto v areálu za rok 

Návoz odpadů – výpalky 4.000 tun, 270 dní v roce 
100 % Přes Vlašim na Mladou Vožici 
148,1 jízd do areálu po 27 tun 
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0,55 jízdy denně, 270 dní v roce 
0,55 jízdy denně, 270 dnů v roce směrem na Vlašim 

Návoz odpadů ostatní – 14.620 tun, 270 dní v roce 
50 % přes Vlašim, 50 % přes Pavlovice 
2089 jízd po 7 t 
7,74 jízdy denně, 270 dnů v roce 
3,87 jízdy denně, 270 dnů v roce směrem na Vlašim 
3,87 jízdy denně, 270 dnů v roce směrem na Pavlovice 

Odvoz digestátu – 16.122 t 
průměrně 5% přes Pavlovice a 95 % přes Vlašim) 
12 průměrný počet jízd za den 
19,3 špičkový počet jízd za den 
18,335 špičkové jízdy denně, 270 dnů v roce směrem na Vlašim 

0,965 
špičkové jízdy denně, 270 dnů v roce směrem na 
Pavlovice 

 
Při zaokrouhlení jízd jednotlivých jízd směrem výše a jejich součtu (1+8+20=29) při 
extrémním souběhu dojdeme k maximálnímu dennímu souběhu nákladní dopravy během 
provozu záměru 29 jízd (58 průjezdů) za den z toho 24 jízd směrem na Vlašim a 5 jízd 
směrem na Pavlovice. Provoz nakladače v prostoru bioplynové stanice vychází  na 10 jízd 
(20 průjezdů denně) 
 
 
Osobní doprava: 
 
Provoz celého zařízení bioplynové stanice bude v maximální míře automatizován a řízen 
z velína umístěného v provozní vestavbě. Zařízení pracuje v nepřetržitém režimu, 
nevyžaduje však trvalou obsluhu. Předpokládá se práce v 1 - 2 směnném provozu v cca 8:00 
– 18:30. Během pracovní doby se bude prováděno dávkování vstupního materiálu a v letním 
období odvoz digestátu. Následně je režim již automatický s hlášením poruchových stavů na 
mobilní telefon pracovníka zařízení. Předpokládaný počet nových zaměstnanců je 3-4 osoby.  
 
Ostatní práce jako servis, vzorkování, apod. budou zajišťovány smluvně. V souvislosti 
s dopravou zaměstnanců a servisní činností se předpokládá v pracovní dny příjezd a odjezd 
celkem 300 osobních automobilů ročně, ve špičce maximálně dva denně 
 
 
Na komunikaci I/125 (úsek Vlašim – Pavlovice) byla v roce 2010 intenzita dopravy 887 
těžkých nákladních automobilů, 4808 osobních automobilů a 57 jednostopých vozidel. 
Při maximálním průjezdu 48 nákladních automobilů směrem na Vlašim a 10 průjezdů 
nákladních automobilů směrem na Pavlovice. Maximálně může docházet ke 4 pojezdům 
osobních automobilů směrem na Pavlovice a 4 pojezdům osobních automobilů směrem na 
Vlašim. V maximálních dopravních špičkách dojde tedy k navýšení nákladní dopravy 
směrem na Vlašim o 5,4 % a Směrem na Pavlovice o 1,1 %. V maximálních špičkách dojde 
tedy k navýšení osobní dopravy směrem na Vlašim o 0,08 % a Směrem na Pavlovice o 0,08 
%. 
 
 

 ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Vlastní výstavba BPS bude prováděna během cca 8 měsíců. Výstavba bude probíhat pouze 
v denní době, maximální pracovní doba bude 07 – 21 hod. Přičemž k největšímu dopravnímu 
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zatížení příjezdových komunikací bude docházet během výkopových prací v základech 
reaktorů (fermentorů), uskladňovacích nádrží a při skrývce materiálu na ploše cca 4500 m2. 
V období výstavby se na zatěžování venkovního prostoru dopravou podílí doprava vyvolaná 
stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující přepravu 
materiálů ze staveniště a na staveniště) a doprava z prostoru staveniště ( provoz stavebních 
mechanizmů). 
 
 
Doprava vyvolaná stavební činností přitěžující dopravu na veřejných komunikacích 
 
K největšímu dopravnímu zatížení příjezdových komunikací bude docházet během 
výkopových prací v základech reaktorů (fermentorů), uskladňovacích nádrží a při skrývce 
materiálu na ploše cca 4500 m2. V první fázi se předpokládá sejmutí a odvoz svrchní půdní 
vrstvy mocné cca 0,3 m, což bude činit 1350 m3 (2295 tun) během cca 7 dnů, cca ½ tohoto 
množství bude odvezena, zbytek bude využit na místě k terénním úpravám, formování 
ochranného valu a kultivaci. Dále se předpokládá, že během dalších 7 dnů bude přemístěno 
cca 1700 m3 (2890 tun) zemin z podzákladí nádrží. Z tohoto množství bude opět ½ využita 
na místě. 
Mimo lokalitu bude během 14 dní odvezeno 2593 tun zeminy. Při nosnosti těžkých 
nákladních aut s návěsem 30 t materiálu projede po příjezdových komunikacích při odvozu 
zemin max. cca 87 těžkých nákladních automobilů, tj. průměrně 6, maximálně 15   
automobilů denně po dobu 14 dní.  
 
Tato intenzita dopravy je třikrát nižší než v případě provozu záměru v době maximálního 
zatížení komunikací v období odvozu digestátu (hnojné kampaně) a maximálního dovozu 
odpadů a zemědělských surovin, proto není nutné tuto etapu výstavby záměru samostatně 
hodnotit v rozptylové a hlukové studii. 
 
 
Doprava ze staveniště 
Mezi hlukově nejnáročnější práce u většiny staveb patří terénní úpravy a těžké stavební 
práce. V období provádění terénních prací, výkopových a těžkých stavebních prací je na 
staveništi předpokládán provoz následujících hlavních stavebních mechanizmů (výběr 
hlavních významných stacionárních zdrojů hluku): nákladní automobil, univerzální nakladač, 
kolový dozer a rýpadlo, autodomíchávač a mobilní jeřáb. 
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B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
 

B. III. 1. OVZDUŠÍ 
 

 
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Vzhledem k tomu, že během realizace záměru budou prováděny běžné stavební a výkopové 
práce není předpokládán významný nárůst emisí během stavby.  Prašnost v průběhu prací 
bude snižována skrápěním. Pokud bude staveniště pravidelně zkrápěno, bude v době 
výstavby jediným výrazným zdrojem emisí doprava. V kapitole B. II. 3 je podrobně popsána 
intenzita dopravního zatížení v období výstavby, která nedosahuje intenzity v období provozu 
ve vegetačním období, proto pro etapu výstavby není nutné samostatně hodnotit emisní a 
imisní situaci.  
 

 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Obecně je nutné poznamenat, že realizací záměru dojde ke snížení emisí skleníkových 
plynů (především metanu) a také k přímému omezení emisí z tradičních neobnovitelných 
zdrojů elektrické a tepelné energie, které budou nahrazeny kogenerační jednotkou 
poháněnou spalováním plynu vyrobeného z obnovitelného zdroje energie (biomasy). 
 
Z hlediska zákona o ovzduší č. 201 / 2012 Sb. je záměr řazen mezi vyjmenované stacionární 
zdroje  v příloze č. 2: 
 
kogenerační jednotky: 
kód 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, kde je vyžadována rozptylová 
studie podle §11 odst.9 a provozní řád jako součást povolení provozu podle 
§11 odst.2, 

bioplynová stanice zpracovávající bioodpady: 
kód 2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované 

kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 
tun zpracovaného odpadu ročně, kde je vyžadována rozptylová studie podle 
§11 odst.9 a provozní řád jako součást povolení provozu podle §11 odst.2. 

 

BODOVÉ ZDROJE EMISÍ 

 
Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší budou dvě kogenerační jednotky (dále jen KGJ) 
o jmenovitém tepelném příkonu 788 kW a 665 kW a o elektrickém výkonu 300 kWel. a 250 
kWel.. Podle přílohy 2 k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší  se jedná o vyjmenovaný 
zdroj 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Kogenerační jednotka KJ 1 bude umístěna v areálu 
BPS, kogenerační jednotka KJ 2 bude umístěna ve Vlašimi ve sportovním areálu Luka. 
 
Hlavními emitovanými látkami z kogeneračních jednotek budou produkty spalování bioplynu, 
tedy především CO2, NOx a SO2, omezeně pak PM10 a PM2,5. 
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Energetický výstup projektu bude rozdělen mezi dvě kogenerační jednotky: KGJ1 s výkonem 
300 kWel bude umístěna na vlastní lokalitě BPS, KGJ2 bude umístěna v kontejneru ve 
sportovním areálu Luka poblíž atletického stadionu. V rámci areálu bude využito teplo i 
elektrická energie. Celkový el. výkon BPS tak bude 550 kWel. 
 

TABULKA 11: SPOTŘEBA BIOPLYNU JEDNOTLIVÝCH KJ 

  

KGJ 1 
lokalita 

BPS 
KGJ 2 – 

areál Luka
Elektrický výkon 
(kW) 300 250 
Jmenovitý tepelný 
příkon (kW) 788 665 

Účinnost  0,385 0,385 
Spotřeba energie 
v palivu (kW) 779,2208 657,1429 
Spotřeba bioplynu 
(m3) 1104770 931689,2 

 

KGJ 1 - Kogenerační jednotka v areálu BPS 

Bodovým zdrojem emisí bude nová KGJ s výkonem cca 300 kWel. Při 100% výkonu 
uvažované KGJ a 8100 provozních hodinách dojde ke spálení 1104770 m3 bioplynu 
s obsahem metanu cca 57,94 % za rok. Výpočet rozptylu je proveden s předpokladem, že 
bude všechen vyrobený BP spálen na KGJ a maximální hodinová spotřeba BP bude činit 
136,39 m3/h.   
 
V případě odstávky motoru bude přebytečný bioplyn spalován na nouzovém hořáku – fléře. 
Emise SO2 byly vypočteny na základě údajů zadavatele, že obsah H2S v bioplynu bude 
maximálně 100 ppm. Emise PM10 a PM2,5 byly vypočteny dle odhadu emisí garantovaných 
výrobcem srovnatelné technologie navýšené o 100%, pro výpočet byly emise PM10 20 
mg/Nm3. Maximální emise NOx je daná specifickým emisím limitem dle vyhlášky č. 330/2012 
Sb.  ve výši 1000 mg/Nm3, zadavatel garantuje maximální emise NOx ve výši 500 mg/Nm3. 
Maximální emise CO je daná specifickým emisím limitem dle vyhlášky č. 330/2012 Sb.  ve 
výši 1300 mg/Nm3. 
Jednotka bude mít samostatný výfuk vyvedený nad střechu kontejneru ve výšce 10 m nad 
zemí a průměrem koruny komínu 0,20 m. Množství výfukových plynů bylo vypočteno na 
základě stechiometrie za použití dalších údajů jako je přebytek vzduchu. Složení a spotřeba 
bioplynu v KGJ 300 kW bude 1302,95 m3N.h-1 skutečných vlhkých spalin resp. 
959,38 m3N.h-1 referenčních suchých spalin přepočtených na 5% O2.  
 
Teplota spalin byla odhadnuta na 150°C. Technologie bude doplněna odsiřovacím 
systémem. Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro 
výpočty rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 12.  
 
TABULKA 12: EMISE VYBRANÝCH POLUTANTŮ Z PROVOZU KGJ 1 
 
Znečišťující 
látka Emisní podklady podmínky 

Emise KGJ 300 kW 
(t/rok) (g/h) (g/s) 

SO2 143,25 mg/m3 síry na obsah metanu 0,33 40,92 0,0114

NOx 1000 suchý plyn, 
5%O2 

NOx 7,77 959,38 0,2665
NO (85%) 6,60 815,47 0,2265
NO2 (15%) 1,17 143,91 0,0399
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Znečišťující 
látka Emisní podklady podmínky 

Emise KGJ 300 kW 
(t/rok) (g/h) (g/s) 

CO 1300 suchý plyn, 5%O2 10,10 1247,19 0,3464
PM10, PM2,5 20 vlhký plyn, 5%O2 0,19 23,34 0,0065

NOx_technologi
e 500 suchý plyn, 

5%O2 

NOx 3,89 479,69 0,1332
NO (85%) 3,89 407,74 0,1332

NO2 (15%) 0,583
5 71,95 0,0200

 

KGJ2 - Kogenerační jednotka ve sportovním areálu na Lukách-Vlašim 
Bodovým zdrojem emisí bude nová KGJ s výkonem cca 250 kWel. Při 100% výkonu 
uvažované KGJ a 8100 provozních hodinách dojde ke spálení 931689,2 m3 bioplynu 
s obsahem metanu cca 57,94 % za rok. Výpočet rozptylu je proveden s předpokladem, že 
bude všechen vyrobený BP spálen na KGJ a maximální hodinová spotřeba BP bude činit 
115,02 m3/h.  
 
V případě odstávky motoru bude přebytečný bioplyn spalován na nouzovém hořáku – fléře. 
Emise SO2 byly vypočteny na základě údajů zadavatele, že obsah H2S v bioplynu bude 
maximálně 100 ppm. Emise PM10 a PM2,5 byly vypočteny dle odhadu emisí garantovaných 
výrobcem srovnatelné technologie navýšené o 100%, pro výpočet byly emise PM10 20 
mg/Nm3. Maximální emise NOx je daná specifickým emisím limitem dle vyhlášky 330/2012 
Sb.  ve výši 1000 mg/Nm3, zadavatel garantuje maximální emise NOx ve výši 500 mg/Nm3. 
Maximální emise CO je daná specifickým emisím limitem dle vyhlášky 330/2012 Sb.  ve výši 
1300 mg/Nm3. 
 
Jednotka bude mít samostatný výfuk vyvedený nad střechu ve výšce 12 m nad zemí a 
průměrem koruny komínu 0,15 m. Množství výfukových plynů bylo vypočteno na základě 
stechiometrie za použití dalších údajů jako je přebytek vzduchu. Složení a spotřeba bioplynu 
v KGJ 250 kW bude 1098,82 m3N.h-1 skutečných vlhkých spalin resp. 809,07 m3N.h-1 
referenčních suchých spalin přepočtených na 5% O2.  
 
Teplota spalin byla odhadnuta na 150°C. Technologie bude doplněna odsiřovacím 
systémem. Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro 
výpočty rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 13. 
 
TABULKA 13: EMISE VYBRANÝCH POLUTANTŮ Z PROVOZU KGJ 2 
 

Znečišťující látka Emisní 
podklady podmínky 

Emise KGJ 250 kW 
(t/rok) (g/h) (g/s) 

SO2 143,25 mg/m3 síry na obsah metanu 0,28 34,51 0,0096 

NOx 1000 suchý plyn, 
5%O2 

NOx 6,55 809,07 0,2247 
NO (85%) 5,57 687,71 0,1910 
NO2 (15%) 0,98 121,36 0,0337 

CO 1300 suchý plyn, 5%O2 8,52 1051,80 0,2922 
PM10 20 vlhký plyn, 5%O2 0,16 19,68 0,0055 

NOx_technologie 500 suchý plyn, 
5%O2 

NOx 3,28 404,54 0,1124 
NO (85%) 2,79 343,86 0,1124 
NO2 (15%) 0,49 60,68 0,0169 

 

LINIOVÉ ZDROJE EMISÍ 
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DOPRAVA 

 
Výpočet emisních faktorů traktorů pro jednotlivé znečišťující látky pomocí programu 
MEFA 13 byl proveden pro rychlost 80 km/h mimo obec, pro rychlost 50 km/h pro 
komunikace v obci a pro rychlost 5 km/hod pro příjezdovou komunikaci a simulovaný pohyb 
vozidel po BPS. Výpočet byl proveden pro rok 2015 a emisní úroveň EURO2. Z důvodu 
stability výpočtu bylo nutno komunikace rozdělit na několik dílčích úseků o délce cca 100 m.  
 
Nárůst dopravy mimo areál BPS bude po místní komunikaci směrem na jih na křižovatku se 
silnicí III.třídy č.125 Vlašim – Pavlovice. Maximální nárůst dopravy přes Vlašim byl odhadnut 
na 48 pojezdů TNA za den, které budou rozloženy směrem na Domašín, Radošovice, Ctiboř 
a Mladou Vožici. Nárůst dopravy přes Pavlovice byl odhadnut na 10 pojezdů TNA za den. Při 
provozu zařízení bude nutné přemístit vstupní materiály. K této manipulaci bude používán 
nakladač se lžící o objemu cca 3 t. Pojezdy nakladače budou cca 1,46 km/den. Druhý 
nakladač se lžící o objemu cca 0,5 t bude umístěn v hale hygienizace, znečišťování, které 
bude vznikat v důsledku provozu tohoto nakladače bude eliminováno biofiltrem. 
 
Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro výpočty 
rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 14. Zde je nutné poznamenat, že se jedná pouze o emise 
z vyvolané dopravy. 

 
TABULKA 14: PŘEHLED LINIOVÝCH ZDROJŮ  

Komunikace / číslo úseku 
Emise [g.km-1.s-1] (pro BaP [ug.km-1.s-1]) 

NO2 NO CO SO2 PM10 PM2,5 benzen BaP 

areál 0.00088 0.016719 0.0075 1E-05 0.02712 0.005344 0.0000431 0.02423

areál 0.00088 0.016719 0.0075 1E-05 0.02712 0.005344 0.0000431 0.02423

areál 0.00088 0.016719 0.0075 1E-05 0.02712 0.005344 0.0000431 0.02423

areál 0.00088 0.016719 0.0075 1E-05 0.02712 0.005344 0.0000431 0.02423

příjezd k areálu 0.000754 0.014317 0.0067 5E-06 0.02689 0.005155 0.0000389 0.01810

příjezd k areálu 0.000702 0.013347 0.0046 8E-05 0.02674 0.005058 0.0000236 0.01683

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000697 0.013234 0.0028 4E-06 0.02658 0.00497 0.0000141 0.01691

příjezd k areálu 0.000702 0.013347 0.0046 8E-05 0.02674 0.005058 0.0000236 0.01683

příjezd k areálu 0.000754 0.014317 0.0067 5E-06 0.02689 0.005155 0.0000389 0.01810

směr Vlašim 0.000653 0.012402 0.0058 4E-06 0.00240 0.000629 0.0000303 0.01398

směr Vlašim 0.000609 0.011579 0.004 5E-05 0.00228 0.000556 0.0000184 0.01301

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219
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Komunikace / číslo úseku 
Emise [g.km-1.s-1] (pro BaP [ug.km-1.s-1]) 

NO2 NO CO SO2 PM10 PM2,5 benzen BaP 

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

směr Vlašim 0.000525 0.00997 0.0028 3E-06 0.00216 0.000491 0.0000131 0.01219

Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579
Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579
Vlašim směr Radosovice 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00353 0.000669 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579

Vlašim směr Domasin 0.00026 0.004947 0.0014 1E-06 0.00098 0.000241 0.0000065 0.00579
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Komunikace / číslo úseku 
Emise [g.km-1.s-1] (pro BaP [ug.km-1.s-1]) 

NO2 NO CO SO2 PM10 PM2,5 benzen BaP 

směr Pavlovice 0.000134 0.002549 0.0012 1E-06 0.00053 0.000198 0.0000086 0.00411

směr Pavlovice 0.000124 0.002363 0.0008 3E-05 0.00050 0.000174 0.0000052 0.00382

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

směr Pavlovice 0.000107 0.002031 0.0006 7E-07 0.00048 0.000155 0.0000037 0.00358

 

PLOŠNÉ ZDROJE 

 
Biofiltr 

 
Vzhledem k tomu, že se budou v BPS zpracovávat odpady III. kategorie dle Nařízení EP 
1069/2009 EP lze předpokládat vznik zápachu při jejich předúpravě. Zápašné látky budou 
eliminovány biofiltrem, který bude přečišťovat pachově rizikové  provozy bioplynové stanice. 
Biofiltr bude mít rozměr 37,5 m2, výšku 2,7 m, maximální množství vzdušiny bude 6000 
m3.h-3 po dobu cca 6 hodin, po zbytek dne bude provoz ventilace pouze třetinový (2000 m3.h-

1) (den ve smyslu 24 hod.). 
 
Z provozu haly hygienizace bude do biofiltru svedena vzdušnina, která bude obsahovat 
amoniaku a sulfanu. Emise z provozu nakladače budou zachyceny v biofiltru. Biofiltr bude 
vybaven vypírkou a neutralizací roztokem H2SO4. Biofiltr bude konstruován tak, aby výše 
emisí zapachajících látek (H2S a NH3) nepřesáhla 15% obecného emisního limitu 
definovaného v příloze č 9 vyhlášky 415/2012 Sb. pro obě sledované znečišťující látky. 
Jako pachové látky modelované v rozptylové studii byly zvoleny zapáchající znečišťující látky 
H2S a NH3.Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících zapáchajících látek a další parametry 
potřebné pro výpočty rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 15. 
 
TABULKA 15: EMISE VYČÍSLENÉ PRO PLNÝ VÝKON BIOFILTRU  

Znečišťující látka Emisní limit  
biofiltr 

100% emisního 
limitu(g/s) 

15% emisního limitu 
(g/s) 

5% emisního limitu 
(g/s) 

H2S  10 mg/m3 0,0167 0.0025 0,000833

NH3  50 mg/m3 0,0833 0,0125 0,004167

 

PACHOVÉ EMISE A OMEZENÍ RIZIKA ZÁPACHU 

 
Pachové emise jsou u veřejnosti obávaným typem emisí produkovaných bioplynovými 
stanicemi a to především z bioplynových stanic zpracovávající odpady, proto v následujícím 
textu uvádíme, jakým způsobem budou na bioplynové stanici Vlašim minimalizovány 
pachové emise na minimální technologickou míru.  
 
BPS Vlašim je vzhledem k technologii a zpracovávaným surovinám (včetně živočišných 
odpadů) z hlediska zápachu potenciálně rizikovým typem bioplynové stanice. Vzhledem 
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k provozním zkušenostem s podobným typem stanic jsou již ve fázi projektu na BPS Vlašim 
navržena opatření eliminující riziko vzniku zápachu, případně opatření již vzniklý zápach 
potlačující. 
 
Možnými teoretickými zdroji emisí pachových látek mohou být po uskutečnění záměru 
následující bodové a plošné zdroje: 
 

1. Příjmový objekt kapalných bioodpadů vyžadující hygienizaci, 
2. Příjmový objekt tuhých bioodpadů vyžadující hygienizaci, 
3. Linka hygienizace, 
4. Manipulace s odpady v  hale zpracování odpadů a hala zpracování odpadů, 
5. Příjmový objekt pevné biomasy venkovní, 
6. Příjmová jímka kapalin nevyžadujících hygienizaci, 
7. Uskladňovací nádrž na digestát, 
8. Emise ze spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách a na fléře, 
9. Emise z biofiltru 
10. Doprava odpadů a energetických surovin, 
11. Doprava digestátu. 

 
V následující tabulce jsou uvedena veškerá v praxi prověřená projekční a provozní opatření, 
která budou během realizace záměru přijata k zabránění emisí zápachu z výše uvedených 
zdrojů: 
 
TABULKA 16: PROJEKČNÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BUDOU BĚHEM REALIZACE ZÁMĚRU 
PŘIJATA K ZABRÁNĚNÍ EMISÍ ZÁPACHU 
objekt, činnost navržená projekční a provozní opatření 
Příjmový objekt 
kapalných 
bioodpadů 
vyžadující 
hygienizaci - tato 
jímka je hlavním 
zdrojem zápachu na 
BPS. 

Objekt bude tvořen uzavřenou jímkou umístěnou v hale příjmu 
odpadů. Jímka bude vybavena míchadlem a vzduchotechnika bude 
odsávat vzdušninu nad hladinou jímky. Vzdušnina bude zpracována 
na biofiltru. Celá hala bude také odsávána na biofiltr. 

Příjmový objekt 
tuhých bioodpadů 
vyžadující 
hygienizaci - objekt 
je hlavním zdrojem 
zápachu na BPS. 
 

Objekt bude tvořen otevřenou násypkou s objemem 10 m3 
s pohyblivým šnekem na dně a soustavou drtičů odpadů. Celý objekt 
bude umístěn v hale příjmu odpadů – nečistá část. Přímo nad 
objektem bude umístěno odsávací zařízení vzduchotechniky. Po 
ukončení drtícího cyklu provede obsluha očistu zařízení pomocí 
WAP čističe. Celá hala bude také odsávána na biofiltr. 

Linka hygienizace V lince hygienizace (sterilizace) budou odpady zpracovány již 
v kompletně uzavřené technologii. Veškeré výstupy budou vedeny 
přímo k dalšímu zpracování v uzavřené technologii BPS. 
Hygienizace je prováděna při teplotě 70°C, nejsou realizovány žádné 
tlakové procesy ani odvody např. par do ovzduší. 

Manipulace 
s odpady v hale 
zpracování odpadů 
a  hala zpracování 
odpadů 

V hale příjmu odpadů jsou soustředěny veškeré činnosti, kdy je 
manipulováno se zapáchající hmotou a s potenciálně zdravotně 
závadnými bioodpady. Hala je vedena jako tzv. nečistá zóna. V hale 
bude probíhat příjem, manipulace s odpady pomocí malého 
manipulátoru, jejich primární zpracování drcením a meziskladování 
v jímce příjmu odpadů vyžadujících hygienizaci. Základním 
požadavkem pro realizaci haly je tak zabránění úniku zápachu z haly 
a částečná eliminace zápachu uvnitř haly tak, aby bylo vytvořeno 
snesitelné pracovní prostředí pro pracovníky. To bude zajišťovat 
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objekt, činnost navržená projekční a provozní opatření 
jednak provedení haly s automaticky uzavíratelnými roletovými 
vjezdovými vraty a instalovaná vzduchotechnika. Vjezdová vrata 
budou otevřena po nejkratší možnou dobu při vjezdu svozové 
techniky, poté bude proveden příjem odpadů do zařízení a očista 
svozové techniky, ta následně halu opustí (vrata otevřena pouze pro 
průjezd). V hale bude pomocí vzduchotechniky udržován mírný 
podtlak). Výkon vzduchotechniky zajišťuje celkem 3 násobnou 
výměnu vzduchu v nečisté zóně, max. tok 6000 m3 za hod. Objem 
biofiltru pro zpracování vzdušniny - 100 m3. Biofiltr bude čistit 
vzdušninu jednak vodní neutralizační vypírkou s roztokem H2SO4, 
která zachytí alkalické zapáchající plyny jako amoniak a jednak na 
koksokompostovém filtru. 

Příjmový objekt 
kapalné biomasy 
nevyžadující 
hygienizaci 

Podzemní jímka bude uzavřena a plnění bude probíhat z CAS 
cisterny přes potrubí s uzavíracím kohoutem a rychlospojkami. Vedle 
příjmového místa bude umístěna hadice s vodou, kterou budou 
spláchnuty případné úkapy materiálů do kanalizace ústící do 
příjmové  jímky. Prostor v jímce nad hladinou bude odsáván na 
biofiltr. 

Příjmový objekt 
pevné biomasy 
venkovní 

V tomto zařízení budou zpracovány materiály převážně rostlinného 
původu nevyžadující hygienizaci. Tyto materiály jako tráva obvykle 
nevykazují nadměrný zápach. Dávkovač bude vybaven uzavíracím 
víkem, které bude otevřeno pouze v době aplikace. Dávkování bude 
probíhat denně cca 1 hodinu. Nakládka bude prováděna pomocí 
nakladače. Po té bude příjmový objekt uzavřen. Dávkování suroviny 
ze zásobníku do fermentoru bude prováděno automaticky pomocí 
uzavřených šneků. 

Nádrže na 
fermentační zbytek 

Celková doba zdržení materiálů v zařízení bioplynové stanice bude 
více než cca 80 dní, proto se nemůže v případě kapalného digestátu  
jednat o aktivní materiál, z kterého by byl vyvíjen zápach. I přesto je 
uskladňovací nádrž navržena jako plně uzavřená s membránovým 
zastřešením 

Emise ze spalování 
bioplynu 
v kogenerační 
jednotce 

Spalovaný bioplyn bude odsiřován metodou mikroaerace již 
v plynovém prostoru reaktorů a bude obsahovat nízké koncentrace 
síry max. cca 100 ppm. Ve spalinách není předpokládán vznik 
žádných zapáchajících látek, což je potvrzeno provozem jak 
odpadových, tak zemědělských bioplynových stanic. 

Doprava surovin a 
odpadů do BPS 

Doprava bude prováděna moderními nákladními automobily 
určenými pro svoz příslušných kategorií odpadů. U odpadů 
charakteru živočišných odpadů a zapáchajících odpadů budou 
používány zabezpečené uzavřené kontejnery (vanový typ) s víkem 
zamezující např. úkapu zapáchajících materiálů. Pachové emise 
z dopravy jsou malé. U případných zemědělských komodit je třeba 
zabránit úletu při vyšší rychlosti dopravy. Doprava bude realizována 
zaplachtovanými vozy. Tekuté materiály budou sváženy uzavřenými 
cisternami. 

Doprava digestátu Doprava vyprodukovaného digestátu bude realizována moderními 
cisternami či aplikátory taženými traktorem. Tyto mechanismy jsou 
zcela uzavřené a jsou vybaveny kompletním zabezpečením proti 
úkapu materiálu. 
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B. III. 2. ODPADNÍ VODY  
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Při provozu technologie bioplynové stanice Vlašim se předpokládá vznik jednak menšího 
množství odpadních vod a z areálu bude nutno odvádět dešťové vody do zasakovacích 
příkopů uvnitř areálu bioplynové stanice.  
 
splaškové vody: Pracovníci BPS budou využívat nové sociální zázemí realizované 
v provozní hale BPS. Roční množství vyprodukovaných splaškových odpadních vod se bude 
pohybovat kolem 87 m3. Tyto odpadní vody budou zachytávány v záchytné jímce žumpě, 
alespoň o objemu 20 m3. 
 
technologické odpadní vody: Je očekáván vznik cca 500 m3 technologických odpadních 
vod z oplachů venkovní manipulační plochy, manipulační plochy v hale, očisty svozových 
prostředků a očisty technologického vybavení. Venkovní vody budou svedeny do příjmové 
jímky bioplynové stanice a technologické vody z haly budou svedeny do vstupní jímky BPS 
v hale zpracování odpadů.  
 
Dále bude produkován tekutý fermentační zbytek - digestát v množství max. 16.122 t/rok. 
Digestát (kapalný ani tuhý) není odpadní vodou bude používán jako hnojivo. Po dobu 180 
dnů je tento digestát možno skladovat v navržené uskladňovací nádrži. Odvoz digestátu 
k aplikaci na zemědělské pozemky bude možný během 185 dnů hnojné kampaně, ale v celé 
dokumentci EIA je počítáno s odvozem po dobu 130 dní.  
 
Odvodňované plochy po výstavbě budou mít výměru  cca 5.000 m2, tato výměra zahrnuje jak 
jednotlivé stavby, tak zpevněné plochy komunikací a zatravněné plochy. 
 
Roční množství zachycené dešťové vody (Qr) je možné stanovit z následujícího výpočtu: 
 
Qr = S . hr . k 
 
Při výpočtu uvažujeme hodnotu průměrného ročního úhrnu srážek 630 mm (Atlas Podnebí 
Česka, Praha, Olomouc 2007). 
 
Vypočtené roční úhrny zachycených dešťových srážek jsou pro jednotlivé typy povrchů 
uvedeny v následující tabulce č. 17. 
 
TABULKA 17: ROČNÍ BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD 
  plocha (S) 

[m2] 
průměrný roční 
srážkový úhrn 
(hr) [m] 

koeficient 
odtoku (k) 

roční úhrn 
zachycených 
dešťových vod (Qr) 
[m3/rok] 

způsob nakládání s 
vodami 

Zastavěné plochy (střechy 
fermentorů, uskladňovací nádrže a 
střecha haly) 

1952 0,63 1 1230 
svedeno do areálové 
dešťové kanalizace a 
zasáknuto 

Manipulační plocha venkovní 250 0,63 0,9 142 
zachyceno, svedeno do 
venkovní vstupní jímky 
BPS 

Ostatní nekontaminované zpevněné 
plochy, komunikace 1100 0,63 0,7 485 

svedeno do areálové 
dešťové kanalizace a 
zasáknuto 

Ostatní plochy zelené 1698 0,63 0,3 321 zasáknuto 
CELKEM ZA ROK 5000 - - 2178 - 
 
Výše odtoku vypočtená pro návrhový 10 minutový přívalový déšť (Qp) z jednotlivých ploch 
(případně zachycené množství vody v jímkách) se vypočte podle následujícího vztahu: 
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i  = S[ha]. k . 262      [l/s]  
 
Qp =   (i . 10 . 60)/1000 [m3]  
 
Při výpočtu uvažujeme hodnotu návrhového deště ve výši 262 l/s.ha po dobu 10 minut. 
 
Vypočtené množství dešťových srážek spadlých během 10 minutového přívalového deště 
(návrhového deště) je pro jednotlivé typy povrchů shrnuto v tabulce č. 18. 
 
TABULKA 18: BILANCE ODTOKU NÁVRHOVÉHO DEŠTĚ 
 Zastavěné plochy plocha (S) 

[m2] 
Koeficient 
odtoku (k) 

intenzita 
zachycené 
přívalové 
srážky i (l/s) 

množství 
dešťových vod 
spadlých během 
návrhového deště 
(Qp) [m3/10 minut] 

způsob nakládání s 
vodami 

Zastavěné plochy (nádrže, hala) 1952 1 51,1 30,66 
svedeno do areálové 
dešťové kanalizace a 
zasáknuto 

Manipulační plocha venkovní 250 0,9 5,9 3,54 
zachyceno, svedeno do 
venkovní vstupní jímky 
BPS 

Zpevněné plochy, komunikace 1100 0,7 20,2 12,12 
svedeno do areálové 
dešťové kanalizace a 
zasáknuto 

Ostatní plochy zelené 1698 0,3 13,3 7,98 
svedeno do areálové 
dešťové kanalizace a 
zasáknuto 

CELKEM 5000 - - 54,3 - 
 
Zpevněné plochy kde nebude docházet k znečištění dešťových vod, budou napojeny na 
nově zbudovaný systém, který zahrnuje dešťovou kanalizaci. Voda ze střech nových staveb 
bude svedena také do dešťové kanalizace. V areálu zařízení nebude docházet k parkování 
žádné techniky apod. vyžadující instalaci lapolů apod. Součástí systému dešťové kanalizace 
bude i retenční nádrž/požární nádrž s objemem 80 m3. 
 
Za retencí budou dešťové vody svedeny do zasakovacích příkopů v areálu bioplynové 
stanice, kde budou řízeně zasáknuty. Bioplynová stanice bude navíc v nejnižších místech 
obehnána obvodovým valem, který 100 % zamezí odtoku dešťové vody mimo areál. 
 
Znečištěné  vody zachycené během deště v prostorech manipulační plochy a ostatní 
biomasy do BPS (plocha cca 250 m2) budou svedeny oddělenou kanalizací do vstupní jímky 
BPS o objemu 100 m3, tyto znečištěné vody budou využívány jako procesní vody v BPS. 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. V případě potřeby čerpání vody ze dna 
stavební jámy pro založení fermentorů a uskladňovacích nádrží, může být odčerpávána 
dešťová a podzemní voda. Tato voda bude odváděna v souladu s následným stavebním 
povolením např. vypuštěna volně na terén, zasakována do dočasných zasakovacích objektů 
dle pokynů vodoprávního orgánu. Bude se jednat o čistou vodu v množství max. cca 1,5 l/s. 
Obvodové valy vybudované již během odtěžby zemin a budou zamezovat odtoku dešťové 
vody ze staveniště mimo areál bioplynové stanice.   
 
Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit její dodavatel mobilními toaletami.  
 
 



      Dokumentace vlivu záměru  na ŽP dle  přílohy č. 4 “Bioelektrárna Vlašim“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov            47 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

B. III. 3. ODPADY 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
V průběhu stavby zařízení bioplynové stanice, která bude trvat cca 8 měsíců, bude vznikat 
určité množství stavebních odpadů.  
 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena 
v rámci zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel 
stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s 
odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby, 
odpovídá generální dodavatel stavby. Odstranění odpadů bude prováděno oprávněnou 
osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou 
recyklace (např. betony, asfalty apod.). Tato povinnost by měla být zohledněna 
(zapracována) do smlouvy o provedení prací. 
V první fázi se předpokládá sejmutí a odvoz svrchní půdní vrstvy mocné cca 0,3 m, což bude 
činit 1350 m3 (2295 tun) během cca 7 dnů, cca ½ tohoto množství bude odvezena, zbytek 
bude využit na místě k terénním úpravám, formování ochranného valu a kultivace. Dále se 
předpokládá, že během dalších 7 dnů bude přemístěno cca 1700 m3 (2890 tun) zemin 
z podzákladí nádrží. Z tohoto množství bude opět ½ využita na místě. Mimo lokalitu bude 
během 14 dní odvezeno 2593 tun zeminy. 
 
V průběhu stavby budou vznikat odpady z materiálů potřebných pro stavbu, viz tabulka č. 19. 
Odpady, které nelze recyklovat či jinak využít, budou uloženy na skládku. Přesné množství 
vzniklých odpadů není v této fázi projektu známo, ale bude se jednat o jednotky tun. 
 
TABULKA 19: ZATŘÍDĚNÍ A ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT PŘI 
VÝSTAVBĚ 
Katal. č. odpadu Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob 

nakládání  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití 
15 01 06 Směsné obaly Recyklace, Skládka odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 07 Směsi nebo odd. frakce betonu, 

cihel 
Recyklace 

17 02 01 Dřevo Recyklace, Energetické využití
17 03 02 Asfaltové směsi neuved. pod č. 

170301 
Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené po 170410 Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení Materiálové využití, skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 

170601 a 170603 
Odstranění – spalovna 
odpadů, skládka 

 
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Vstupní odpady 
Maximální kapacita z hlediska přijímaného energetického materiálu celkem max. 18.620 tun 
materiálů. Navržená kapacita z hlediska zpracování odpadů je pak 18.620 t za rok s tím, že 
tato kapacita v první fázi nebude naplněna a místo odpadů bude zpracována zemědělská 
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surovina. Max. kapacita zpracování živočišných odpadů je do 9,9 t/den resp. do 3600 t/rok, 
průměrně je ve vsázce počítáno s 3000 nasmlouvanými tunami. 
 
TABULKA 20: VSTUPNÍ ODPADY ZA 1 ROK 

Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
bioodpad - separace 
komunálního odpadu 1,4 500 25 125 
odpady z pekáren 3,3 1200 80 960 
Kukuřičná siláž 0,0 0 32 0 
Lihovarské výpalky 11,0 4000 6 240,0 
Tráva 2,2 800 25 200,0 
Odpady ovoce a zelenina, 
zpracování rostlin 16,4 6000 20 1200 
jídelní odpad, jateční odpad, 
maso a vnitřnosti, krev - odpady  
III kategorie 8,2 3000 18 540 
Bramborový odpad 5,5 2000 25 500 
Tuky 0,1 20 90 18 
Kaly ČOV 3,0 1100 20 220 
Celkem (průměr) 51,0 18620 21,5 4003 

Pozn. Kukuřičná siláž je v seznamu uvedena s nulovým množstvím, protože může být použita pro uvedení 
technologie bioplynové stanice do provozu, pro vlastní provoz pak nebude využívána. Proto ji není možné 
z možných vstupních materiálů zcela vyloučit. 
 
Složení vstupní vsádky nelze pro celé období provozu biostanice jednoznačně 
charakterizovat a vstupní suroviny se mohou mírně měnit. V zařízení bude možno 
zpracovávat bioodpady zařazené dle katalogu odpadů do následujících kategorií: 
 
TABULKA 21: KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ KTERÉ LZE ZPRACOVAT V TECHNOLOGII 
BIOSTANICE 

 Odpady, které jsou do zařízení přijímány  
Číslo 
skupiny 
odpadů a 
Katalogové 
číslo 

Název skupiny odpadů a název odpadu dle katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, 
rybářství  

02 01 02 Odpad živočišných tkání O 
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

02 01 06 

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné 
odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo 
vzniku – část těchto odpadů může být vedlejším živočišným 
produktem 2. kategorie  

O 

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin 
živočišného původu  

02 02 03 Odpad živočišných tkání O 

02 03 

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, 
jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady 
z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí 
kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení 

 

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace O 
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
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 Odpady, které jsou do zařízení přijímány  
Číslo 
skupiny 
odpadů a 
Katalogové 
číslo 

Název skupiny odpadů a název odpadu dle katalogu odpadů 

Kategorie 
odpadu 

02 04 Odpady z výroby cukru  
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené (cukrovarnické řízky) O 
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu  
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek  
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s 
výjimkou kávy, čaje a kakaa)  

02 07 02 Odpady z destilace lihovin O 
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O 
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu  
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka O 
04 02 Odpady z textilního průmyslu  
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O 
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky  
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 O 
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené  
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé 
oleje a jedlé tuky O 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 
neuvedené pod číslem 19 08 11 O 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01)  

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadů)  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 Ostatní komunální odpady  
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

 
Z hlediska kvality nesmí vstupní suroviny obsahovat biocidní a desinfekční přípravky, aby 
nemohlo dojít k inhibici biologického procesu v bioplynové stanici. Vsázka vstupních 
materiálů bude vždy volena tak, aby nový nevyzkoušený matriál (například odpady od 
nového dodavatele, nebo odpady obsahující slupky z tropického ovoce) byl dávkován 
v malém množství a bude následujících 24 hodin intenzivně kontrolován vývin bioplynu. 
Nepřítomnost biocidních a desinfekčních přípravků musí navíc deklarovat dodavatelé 
odpadů, kteří budou za deklarovanou kvalitu zodpovědní. Vstupní materiály nesmí extrémně 
zapáchat. Vstupní materiály musí obsahovat minimální množství balastního materiálu typu 
kameny, hlína, sklo, apod. protože tyto materiály zanáší bioplynovou stanici. 
Kaly z ČOV budou přijímány jen na základě doložených laboratorních analýz prokazujících 
nevnášení toxických kovů a dalších reziduí do procesu. 
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Výstupní odpady 
 
Vlastní provoz BPS není zdrojem technologických odpadů s výjimkou odpadů z údržby 
zařízení. Menší množství odpadů je produkováno obsluhou, jedná se o běžný komunální 
odpad. Komunální odpady budou shromažďovány v příslušných sběrných nádobách a budou 
odstraňovány nebo recyklovány externími společnostmi. Bude se jednat zejména o běžný 
směsný komunální odpad produkovaný obsluhou zařízení v množství 0,5 t/rok (kat. číslo 
odpadu: 20 03 01). Dále pak ostatní nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu 
v množství cca 10 t  za rok(kat. číslo odpadu: 19 12 11) a velkoobjemový odpad a 
recyklovatelný odpad vytříděný z komunálního odpadu v množství cca 20 t za rok (kat. číslo 
odpadu: 19 12 12). 
 
Pro údržbu strojů a některých zařízení jsou využívány různá maziva a mazací tuky. Při 
výměnách oleje v KJ a převodových skříních jsou produkovány odpadní oleje a filtry, obaly 
od olejů, čistící tkaniny, adsorpční činidla a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami. Tyto odpady budou shromažďovány v oddělených nepropustných nádobách 
v technickém kontejneru. Rozsáhlejší servis je zajišťován smluvními organizacemi, které 
nakládají se vzniklými odpady a zodpovídají za jejich okamžité odstranění. Každá 
kogenerační jednotka obsahuje zásobu motorového oleje cca 400 litrů a toto množství se 
mění 8-9 krát ročně.  Ročně tedy bioplynová stanice spotřebuje 6,4 – 7,2 tuny motorového 
oleje. V chladícím okruhu kogenerační jednotky je náplň nemrznoucí směsi etylenglykolu. 
 
Předpokládaná množství odpadů jsou uvedena v následující tabulce č. 22. 
 
TABULKA 22: PRODUKOVANÉ ODPADY Z PROVOZU ZA 1 ROK 
Katalogové 
číslo Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie množ. 

(t/rok) 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky N 0,1 

08 01 19* 
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem 
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných 
látek  

N 0,1 

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev N 0,05 
13 01 13* Jiné hydraulické oleje N 1 
13 02 08* Jiné motorové a převodové  N 3,6 
15 01 01 Papírové obaly O 0,05 
15 01 02 Plastové obaly  O 2 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek – obaly od 
oleje N 0,1 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  N 0,1 

16 01 07* Olejové filtry  N 0,3 
16 06 01* Olověné akumulátory N 0,1 
16 06 02* Nikl-kadmiové akumulátory N 0,001 

18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108 – 
léky z příruční lékárny s prošlou dobou expirace N 0,001 

19 12 11 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické 
úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky N 10,0 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické 
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 O 20,0 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,4 
20 01 02 Sklo O 0,1 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,005 
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly N 0,005 
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Katalogové 
číslo Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie množ. 

(t/rok) 
160601,160602, nebo pod číslem 160603 a netříděné 
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35* 
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující 
nebezpečné složky neuvedená pod 20 01 21 a 200123 – 
monitor, počítač 

N 0,02 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 4 
20 01 39 Plasty O 0,05 
20 01 40 Kovy O 0,3 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,5 
Celkem   22,882
 
Podle fyzického charakteru odpadu nelze některé použité materiály dále zpracovat. Tyto 
materiály budou soustřeďovány, krátkodobě skladovány jako odpady – R13 (podle přílohy 
č.3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění) a následně předávány dalším specializovaným 
oprávněným osobám k využití. 
Odpady charakteru komunálního odpadu budou ukládány na skládce  - D1 (podle přílohy č. 4 
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění). 
 

HAVARIJNÍ STAVY 

Při provozu zařízení může dojít k havarijnímu stavu, kdy se různými možnými způsoby otráví 
obsah reaktoru (např. úmyslná otrava). Tento stav je provázen zastavením anaerobní reakce 
a tím i zastavení vývinu bioplynu. Řešení těchto havarijních situací je jediné a to odpuštění 
části obsahu fermentoru, naředění teplou vodou a přidání živých anaerobních kultur ve formě 
produktu vyhnívání. V tomto případě vznikne poměrně velké množství odpadů charakteru 
produktu vyhnívání, které není možné navrátit do reaktoru a musí být odstraněny na skládce 
odpadů nebo v kalovém hospodářství některé větší čistírny odpadních vod. Tento odpad 
nesmí být aplikován na zemědělskou půdu jako hnojivo. Jednorázově se může jednat až o 
1500 tun vyprodukovaných odpadů, ale jejich množství nelze přesně předvídat. V tabulce č. 
23 je uveden odpad, který bude produkován při havarijním stavu. 
 
 
TABULKA 23: ODPADY PRODUKOVANÉ PŘI ZASTAVENÍ FERMENTAČNÍHO PROCESU 
V REAKTORU - HAVÁRIE 
Katalogové číslo Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie 
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a 

rostlinného odpadu O 

 
 
 

ETAPA UKONČENÍ ZÁMĚRU 

Po ukončení životnosti záměru, které se pohybuje v řádu desítek let, vzniknou odpady 
vyplývající z demolice objektů, komunikací, zpevněných ploch, jímek, apod. Vzhledem 
k tomu, že neznáme způsob budoucího využití, nelze stanovit rozsah stavebních prací a tím i 
vzniklých odpadů. Obecně se bude jejich rozsah pohybovat v tisících tun. Při demontáži 
technologie, osvětlení apod. je potřeba počítat se vznikem nebezpečných odpadů, se kterými 
musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
U ostatních odpadů musí převažovat materiálové využití nad jejich skládkováním, či 
recyklace apod. 
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B. III. 4. OSTATNÍ VÝSTUPY (NAPŘÍKLAD HLUK A VIBRACE, ZÁŘENÍ, ZÁPACH, 
JINÉ VÝSTUPY – PŘEHLED ZDROJŮ, MNOŽSTVÍ EMISÍ, ZPŮSOBY JEJICH 

OMEZENÍ) 
 
 

OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY 

Linka suché fermentace bude zpracovávat ročně cca 500 t materiálu vytříděného ze 
vstupních odpadů. Zařízení tohoto typu jsou dodávána např. spol. Hennlich Energy či 
Pottinger. Výstupem z tohoto zařízení bude ročně cca 270 tun kompostu, který nebude mít 
charakter odpadu. 
 
Během běžného provozu bioplynové stanice bude produkován fermentační zbytek ve formě 
kapaliny (digestátu). Ročně bude vyprodukováno celkem 16.122 t digestátu. Digestát  je 
stabilizovaný zfermentovaný materiál bez zápachu. Digestát bude registrován u ÚKZÚZ a 
využíván jako hnojivo. Z uvedeného typu BPS zpracovávajících ostatní odpady již byla 
registrována celá řada digestátů a nelze se domnívat, že se digestát z BPS Vlašim bude 
významně odlišovat. Digestát (jak tuhý, tak kapalný) patří mezi tzv. typová hnojiva, typ 
18.1.e. 
 
Digestát bude využíván jako hnojivo v kapalném stavu a po dobu, kdy není možná jeho 
aplikace na půdu bude uskladněn v nově vybudované uskladňovací nádrži o celkovém 
užitném objemu cca 8.000 m3, kapacita na více než 180 dní skladování. V uskladňovací 
nádrži bude skladován po dobu 180 dní v období mimo vegetační sezónu, kdy není možná 
aplikace hnojiv na zemědělské pozemky. Digestát bude v období, kdy je možné hnojit stáčen 
do cisteren a aplikátorů a bude rozvážen a aplikován na zemědělskou půdu podobně jako 
statková hnojiva. Předpokládáme využití cisterny s aplikátorem zajišťující nulový rozstřik 
substrátu. 
 
Výsledný digestát bude rozvážen na zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků 
dodávajících biomasu, které obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. Tyto zemědělské podniky obhospodařují 140 ha trvalých 
travních porostů, 790 ha orné půdy a žádné pastviny. Jedná se o: zemědělské podniky AGR-
KVARTO s.r.o. - Ovčíny, Statek Domašín - Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků 
Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český 
Brod. Plochy pro aplikaci digestátu leží v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená 
Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, 
Všechlapy nad Blanicí a Měchnov. 
 
Aplikace digestátu je dle hnojných plánů těchto společností možná od půlky března do konce 
října. 

• od půlky března do půlky dubna je možné digestát aplikovat před vysazením kukuřice 
• koncem července po řepce (5. června – 10.září) a po ozimném ječmenu (5. června – 

7. srpna) 
• po sklizni pšenice od konce července do 20. srpna 
• mezi tím je možné v bezsrážkovém období aplikovat na trvalé travní porosty 
• po ostatních plodinách je možné aplikovat digestát do konce října 
• na mezi plodiny nebo víceletky, kde se bude zaorávat v červnu, nebo po senážním 

žitě od půlky května do konce května 
• s aplikátory je možné aplikovat digestát do porostů pšenice než doroste do výšky 30 

cm od 10 – 25 května a do kukuřice v červnu. 
S využitím hnojných plánů je aplikace digestátu možná 229 dní v roce, celou tuto dobu 
ovšem není vhodné počasí, projekt proto počítá s možností aplikací pouze 130 dní v roce. 
Aplikace není možná v době vysokých srážkových úhrnů a v době kdy je půda promrzlá. 
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VÝPOČET MINIMÁLNÍ PLOCHY POTŘEBNÉ K VYUŽITÍ ROČNÍ PRODUKCE TUHÉHO 
FERMENTAČNÍHO ZBYTKU A FUGÁTU PŘI DODRŽENÍ § 6-8 NV 103/2003 SB 

Cca 30% pozemků (279 ha) vyčleněných k aplikaci digestátu v okolí Vlašimi leží 
dle aktualizovaného NV č. 103/2003 Sb. mezi zranitelnými oblastmi. Jedná se o katastry 
obcí Vlašim, Zlosim, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota a Hradiště. Ostatní pozemky o výměře 
651 ha v katastrech obcí Domašín, Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, 
Všechlapy nad Blanicí a Měchnov neleží ve zranitelné oblasti, viz obrázek č.9 
 
Kapalný fermentační zbytek má podíl C : N = 5, tedy nižší než 10 a tudíž se jedná o hnojivo 
s rychle uvolnitelným dusíkem. Obsah celkového dusíku v digestátu je cca 0,8%. 
 
Zemědělské podniky odebírající digestát budou tedy muset aplikovat: 

• 16.122 tun hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem obsahujícím 118 t dusíku. Toto 
hnojivo je možné aplikovat na zemědělské pozemky s jednoletými polními plodinami 
na orné půdě a trvalými travními porosty mezi 1. únorem a 14. listopadem běžného 
roku, tedy po dobu 288 dní. Zásobníky na zimní období jsou dimenzovány na 180 dní 
jsou tedy o tedy téměř 28 % předimenzovány. Po konci zimního období se počítá 
z bezpečnostních důvodů s aplikací digestátu na pole ve vhodném období pouze po 
dobu 130 dní.  

• Celkem bude nutné ročně aplikovat hnojiva obsahující 118 tun dusíku. Podle §8 odst. 
1 NV 103/2003 Sb. je nesmí v průměru zemědělského podniku, překročit množství 
celkového dusíku aplikovaného ročně na zemědělskou půdu 170 kg.ha-1 podniku. Pro 
aplikaci 118 tun dusíku tedy musí být k dispozici 700 ha zemědělské půdy. Okolí 
Vlašimi spadá do klimatického regionu 5 pro, který platí od 1.1.2014 pro hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem zákaz hnojení mezi 1.11 a 31.1. běžného roku pro 
ornou půdu a trvalé travní porosty. Na jeden hektar zemědělské půdy podniku může 
být během roku aplikováno až  23,2 tuny digestátu z toho na trvalý travní porost je 
možné aplikovat ročně 21,9 tuny digestátu. 

 
Digestát bude využit na pozemcích partnerských zemědělských podniků. Pro aplikaci je dle 
Nitrátové směrnice třeba 700 ha orné půdy. K dispozici je 790 ha orné půdy a navíc 140 
ha trvalých travních porostů. 
Při aplikaci musí být dodrženy mimo dávkování a hnojných plánů následující body: 

• aplikovat digestát pouze na pozemky, kde není provedena meliorace  
• je zakázána aplikace digestátu na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem nebo 

promrzlou půdu  
• při aplikaci digestátu na svážné pozemky se sklonem k vodnímu toku zachovat 

ochranný pás, kde nebude digestát aplikován 
 
 

VLASTNOSTI DIGESTÁTU 

Digestát (jak tuhý, tak kapalný) patří mezi tzv. typová hnojiva, typ 18.1.e. proto musí splňovat 
podmínku na minimální obsah živin v sušině 25% spalitelných látek a 0,6% celkového 
dusíku. Zároveň jsou pro digestát stanoveny limitní hodnoty rizikových prvků: 

mg/kg sušiny 
kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek 

2 100 1,0 10 100 100 5 50 400 
 
Ke hnojení je možné používat pouze stabilizované digestáty produkované při dosažení 
správného technologického postupu a přiměřeného organického zatížení fermentorů. 
Hlavním zdrojem problémů jsou substráty s vysokými obsahy organicky vázaného dusíku, a 
proto je nutné věnovat velkou pozornost skladbě vstupních surovin a především celkovému 
poměru C:N. Vsádka do fermentorů by v zájmu kvalitního digestátu měla mít poměr C:N 
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minimálně 10 nejlépe kolem 20. Tato podmínka je u skladby vstupních materiálu 
v bioplynové stanici Vlašim splněna, výpočtem bylo stanoveno maximální množství 
přijímaných vedlejších živočišných produktů na 3600 tun za rok, protože živočišné tkáně 
obsahující vysoký obsah dusíku. Skladba vstupních materiálů byla optimalizována zejména 
na poměr C:N, celkový obsah dusíku a obsah sušiny. 
 

 
OBRÁZEK 9:MAPA ZRANITELNÝCH OBLASTÍ DLE NV Č. 103/2003 SB. A HLAVNÍ LOKALITY 
APLIKACE DIGESTÁTU 
 
Ve srovnání s klasickými statkovými hnojivy budemít digestát vzhledem k použitým 
surovinám poměrně vysoký celkový obsah dusíku (0,732 % ve hmotě), vyšší pH (7 – 8), nižší 
obsah uhlíku a sušina se bude pohybovat v rozmezí od 4 – 6 %. Při průměrném obsahu 
0,732 % celkového dusíku v hnojivu se dodá při dávce 1 t (1m3) digestátu 7,32 kg dusíku na 
ha. Kvalitní digestát je hnojivo, které obsahuje hodnotné organické látky a minerální živiny a 
projevuje pouze malé znaky zápachu, popř. v ideálním případě nezapáchá vůbec. Toho je 
dosaženo díky vhodné skladbě vstupních surovin, jejich předúpravě a zejména dostatečné 
době zdržení vstupních surovin ve fermentoru při mezofilních (cca 40 °C). Digestát o sušině 
vyšší než 2 % je vhodným prostředkem pro udržení půdní úrodnosti a pro zabezpečení 
výživy rostlin. Digestát neobsahuje kličení schopná semena plevelů. 
Dávka digestátu a frekvence hnojení digestátem není v současné legislativě omezena. Volba  
dávky digestátu musí vycházet z obsahu dusíku a musí se dávat pozor, zda jsou % N v 
absolutní, tedy stoprocentní sušině, či v čerstvé hmotě digestátu. Použití i dávkování 
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digestátu jako hnojiva se do značné míry podobá použití a dávkování kejdy, samozřejmě 
vždy s přihlédnutím k obsahu živin, zejména dusíku a potřebám pěstovaných rostlin. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A KONTROLNÍ UZLY ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ V BPS 

Nevhodné vstupní materiály jsou odmítány již při návozu. 
Dávkované vstupní materiály jsou váženy nebo je měřen jejich objem. 
V prostoru hygienizace jsou kontrolovány velikost nadrcených částeček vstupních materiálů, 
doba hygienizace a teplota hygienizace. 
Případná kontaminace digestátu konzervačními, biocidními látkami a xenobiotiky bude 
omezována důsledným dotazování dodavatelů na kvalitu vstupních materiálů, kterou budou 
muset dodavatelé deklarovat. Přítomnost těchto látek je ve vstupech nežádoucí, protože 
inhibují vlastní biologický proces v bioplynové stanici. Obsah těchto látek ve vstupech by 
postupně inhiboval biologický proces a začala by klesat produkce bioplynu. Při této reakci 
fermentoru je dávkování materiálu inhibujícího bioplynovou stanici ukončeno a materiál je 
vrácen dodavateli. Z tohoto důvodu digestát tyto látky nemůže obsahovat v měřitelných 
koncentracích. 
Hlavním kontrolním bodem zpracování materiálů v bioplynové stanici je změna vývinu 
bioplynu v reakci na nadávkované množství sušiny vstupního materiálu. Kontinuálně se měří, 
teplota ve fermentoru a dofermentoru  tlak plynu ve fermentoru a dofermentoru, v obou 
nádržích se měří hladina a v bioplynu se automaticky měří obsah metanu, kyslíku, oxidu 
uhličitého a síry. 
Monitoring fermentačního procesu je doplněn technologickým monitoringem, kde je 
v intervalu cca 1x týdně stanovení FOSTAC, 1x měsíčně sledován obsah sušiny, organické 
sušiny, mastných kyselin a amoniakálního dusíku ve fermentačních nádržích. V případě 
technologických problémů může být interval zkrácen a doplněn o další analýzy (např. toxické 
kovy, P, K apod.). 
   
 

SLEDOVÁNÍ KVALITY DIGESTÁTU 

Kvalita digestátu je sledována 1 ročně v ukazatelích, sušina, obsah spalitelných látek, 
celkový obsah dusíku, pH,  kadmium, olovo, rtuť, arsen, chrom, měď, molybden, nikl a zinek. 
V souladu s HACCP bude kontrolována kvalita digestátu i s ohledem na přítomnost 
Indikátorových organismů, kterými je hodnocena kvalita hygienizace. V digestátu bude 
sledován obsah Salmonella, Enterococaeae a termotolerantní koliformní bakterie s četností 
12 x za rok. 
 
 

MOŽNOST OVLIVNĚNÍ FAUNY A FLÓRY ZBYTKOVÝMI KONCENTRACEMI PŘÍMĚSÍ 
V DIGESTÁTU 

Používáním typového hnojiva se sledovanou kvalitou na zemědělsky intenzivně využívaných 
pozemcích místo statkových nebo minerálních hnojiv, při dodržování podmínek aplikace 
hnojiv může mít spíše kladný vliv, protože digestát neobsahuje klíčení schopná semena 
plevelů a nebudou spotřebovávána vyráběná anorganická hnojiva. Typová hnojiva musí 
obsahovat maximálně stejné množství zbytkových koncentrací jako ostatní hnojiva. Při 
dodržení podmínek aplikace hnojiva nemůže docházet k přímému splachu hnojiv do vodních 
toků. 
Navíc digestát prošel fermentací a nemůže obsahovat významné koncentrace toxických 
látek, protože by již během fermentace došlo k inhibici fermentačního procesu.  
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HLUK 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

BODOVÉ ZDROJE HLUKU 

 
Bodovým zdrojem hluku z provozu záměru bude především provoz kogeneračních jednotek, 
omezeně pak jednotka zpracování odpadů, trafostanice a míchadla a čerpací stanice. 
 
Stacionární zdroje hluku jsou umístěné vždy trvale uvnitř a na střeše strojovny BPS - 
kontejneru s kogenerační jednotkou: 
 
1× kontejner s kogenerační jednotkou (BHKW) o elektrickém výkonu 300 kW, s 
příslušenstvím umístěný v areálu BPS. Hlukové emise LAeq = 50 dB(A) v 10 m vzdálenosti 
od kontejneru, nepřetržitý provoz. 
 
1× kontejner s kogenerační jednotkou (BHKW) o elektrickém výkonu 250 kW, s 
příslušenstvím umístěný ve sportovním areálu ve Vlašimi. Hlukové emise LAeq = 50 dB(A) v 
10 m vzdálenosti od kontejneru, nepřetržitý provoz. 
 
Stávající technologie odhlučnění KJ jsou na takové úrovni, že je možné předpokládat 
bezproblémové splnění těchto požadavků. Je zcela běžné umístění velkých KJ např. jako 
náhradních zdrojů elektrické energie v nemocničních zařízeních, kde jsou na hlukové 
parametry kladeny obdobně přísné požadavky. Instalací tlumičů na výfuk lze dosáhnout 
odhlučnění na úroveň 35 dB. 
 
Další zdroj hluku bude transformátor umístěný v kioskové trafostanici. Průměrná hladina 
akustického tlaku v místnosti s transformátorem bude LAeq < 75 dB (A). Při vážené hodnotě 
stavební neprůzvučnosti obvodových konstrukcí bude útlum stavebních konstrukcí, včetně 
dveří Rw: 25 dB. Vně trafostanice tedy bude hodnota akustického tlaku menší než 50 dB(A). 
 
Uvnitř haly úpravy odpadů je umístěn drtič biomasy, LAeq = 85 dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m, 
provoz max. 4h. denně. Plášť haly je tvořen trapézovým plechem, zvuková neprůzvučnost 
stěn min. Rw = 0 dB.  
 
Ostatní zdroje hluku jsou minimální (čerpadla, ventilátory, míchadla na BPS apod.). 
 

LINIOVÉ ZDROJE HLUKU 

 
Liniovým zdrojem hluku je doprava spojená s provozem záměru. Dopravní intenzity použité 
jako podklad pro výpočet hluku jsou uvedeny v kapitole č. B.II.4. Pro dopravu a hluk z KJ je 
zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto Oznámení. 
 
V hlukové studii jsou u chráněných objektů vyčísleny následující hlukové emise z dopravy a 
BPS. 
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TABULKA 24: REFERENČNÍ BODY V HLUKOVÉ STUDII 
 

č. 
referenčního 

bodu popis referenčního bodu 
1 okraj zástavby Ctiboř 
2 okraj zástavby Petříny 
3 Blanický Mlýn 
4 Blanický Mlýn 
5 Junácký tábor Blanice 
6 chata č.e. 533 

7 
budova bez ČP v údolí Pavlovického 
potoka 

8 chata č.e. 2 
9 chata č.e. 1062 

10 chata č.e. 3 
11 chata č.e.2 
12 č.e. 4 a 5 
13 okraj zástavby Kladruby 
14 RD v lokalitě Čechov 
15 okraj stávající zástavby Pavlovice 
16 Okraj zástavby Vlašim 
17 Okraj zástavby Vlašim 
18 č.p. 1000 Vlašim 
19 rozvojová zóna Pavlovice 
20 rozvojová zóna Pavlovice 
21 ZS Vlašim hranice pozemku u BPS 
22 ZS Vlašim hranice pozemku u BPS 
23 ZS Vlašim areál 

 
 
 
 
TABULKA 25: VYPOČTENÉ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU VYVOLANÉ PROVOZEM ZÁMĚRU – 
DOPRAVA (DEN) 

č. ref. 
bodu popis referenčního bodu 

hladina akustického tlaku LAeq (dB) 
poznámka 

doprava průmysl celkem 

1 okraj zástavby Ctiboř 28.8  28.8 
bod je v akustickém stínu 
nádrží BPS a ochranného 

valu 
2 okraj zástavby Petříny 30,7  30,7  

3 Blanický Mlýn 34,6  34,6  

4 Blanický Mlýn 36,1  36,1  

5 Junácký tábor Blanice 33,9  33,9 
bod je v akustickém stínu 
nádrží BPS a ochranného 

valu 
6 chata č.e. 533 36,7  36,7  

7 budova bez ČP v údolí 
Pavlovického potoka 39,0  39,0  
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č. ref. 
bodu popis referenčního bodu 

hladina akustického tlaku LAeq (dB) 
poznámka 

doprava průmysl celkem 

8 chata č.e. 2 38,1  38,1  

9 chata č.e. 1062 38,1  38,1  

10 chata č.e. 3 38,3  38,3  

11 chata č.e.2 41,3  41,3  

12 č.e. 4 a 5 41,7  41,7  

13 okraj zástavby Kladruby 41,5  41,5  

14 RD v lokalitě Čechov 41,8  41,8  

15 okraj stávající zástavby 
Pavlovice 47,0  47,0  

16 Okraj zástavby Vlašim 47,8  47,8  

17 Okraj zástavby Vlašim 55,1  55,1  

18 č.p. 1000 Vlašim 45,2  45,2  

19 rozvojová zóna Pavlovice 55,6  55,6  

20 rozvojová zóna Pavlovice 58,8  58,8  

21 ZS Vlašim hranice pozemku u 
BPS 29,9  29,9  

22 ZS Vlašim hranice pozemku u 
BPS 33,5  33,5  

23 ZS Vlašim areál 33,5  33,5  

 
 
 
TABULKA 26: VYPOČTENÉ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU VYVOLANÉ PROVOZEM ZÁMĚRU – 
VLASTNÍ PROVOZ (DEN) 

č. ref. 
bodu popis referenčního bodu 

hladina akustického tlaku LAeq (dB) 
poznámka 

doprava průmysl celkem 

1 okraj zástavby Ctiboř  11,7 11,7 
bod je v akustickém stínu 
nádrží BPS a ochranného 

valu 
2 okraj zástavby Petříny 8,7 8,8 11,7  

3 Blanický Mlýn 6,6 18,7 19,0  

4 Blanický Mlýn 11,2 21,0 21,4  

5 Junácký tábor Blanice 10,1 21,0 21,3 
bod je v akustickém stínu 
nádrží BPS a ochranného 

valu 
6 chata č.e. 533 3,5 18,4 18,5  

7 budova bez ČP v údolí 
Pavlovického potoka 24,7 21,8 26,5  

8 chata č.e. 2 6,6 18,3 18,6  

9 chata č.e. 1062 3,8 19,0 19,1  

10 chata č.e. 3 4,5 16,9 17,2  

11 chata č.e.2 28,6 24,5 30,0  

12 č.e. 4 a 5 16,3 16,7 19,5  

13 okraj zástavby Kladruby 8,2 9,0 11,6  

14 RD v lokalitě Čechov 21,4 18,0 23,0  

15 okraj stávající zástavby 
Pavlovice 12,4 12,9 15,6  

16 Okraj zástavby Vlašim 3,7 19,3 19,4  

17 Okraj zástavby Vlašim 9,1 19,6 20,0  
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č. ref. 
bodu popis referenčního bodu 

hladina akustického tlaku LAeq (dB) 
poznámka 

doprava průmysl celkem 

18 č.p. 1000 Vlašim 0,4 32,4 32,4  

19 rozvojová zóna Pavlovice 12,2 13,4 15,9  

20 rozvojová zóna Pavlovice 11,1 12,8 15,1  

21 ZS Vlašim hranice pozemku u 
BPS 20,8 26,1 27,2  

22 ZS Vlašim hranice pozemku u 
BPS 27,1 27,8 30,5  

23 ZS Vlašim areál 19,2 25,4 26,3  

 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU  

Vlastní výstavba BPS bude prováděna během cca 8 měsíců. Výstavba bude probíhat pouze 
v denní době, maximální pracovní doba bude 07 – 21 hod. 
V období výstavby se na zatěžování venkovního prostoru hlukem podílí hluk z dopravy 
vyvolané stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující 
přepravu materiálů ze staveniště a na staveniště) a hluk z prostoru staveniště (z provozu 
stavebních mechanizmů). 
 
 
Hluk z dopravy vyvolané stavební činností přitěžující dopravu na veřejných 
komunikacích 
 
K největšímu dopravnímu zatížení příjezdových komunikací bude docházet během 
výkopových prací v základech reaktorů (fermentorů), uskladňovacích nádrží a při skrývce 
materiálu na ploše cca 4500 m2. V první fázi se předpokládá sejmutí a odvoz svrchní půdní 
vrstvy mocné cca 0,3 m, což bude činit 1350 m3 (2295 tun) během cca 7 dnů, cca ½ tohoto 
množství bude odvezena, zbytek bude využit na místě k terénním úpravám, formování 
ochranného valu a kultivaci. Dále se předpokládá, že během dalších 7 dnů bude přemístěno 
cca 1700 m3 (2890 tun) zemin z podzákladí nádrží. Z tohoto množství bude opět ½ využita 
na místě. 
Mimo lokalitu bude během 14 dní odvezeno 2593 tun zeminy. Při nosnosti těžkých 
nákladních aut s návěsem 30 t materiálu projede po příjezdových komunikacích při odvozu 
zemin max. cca 87 těžkých nákladních automobilů, tj. průměrně 6, maximálně 15   
automobilů denně po dobu 14 dní.  
 
Tato intenzita dopravy je třikrát nižší než v případě provozu záměru v době maximálního 
zatížení komunikací v období odvozu digestátu (hnojné kampaně) a maximálního dovozu 
odpadů a zemědělských surovin, proto není nutné tuto etapu výstavby záměru samostatně 
hodnotit v rozptylové studii. 
 
Hluk ze staveniště 
Mezi hlukově nejnáročnější práce u většiny staveb patří terénní úpravy a těžké stavební 
práce. V období provádění terénních prací, výkopových a těžkých stavebních prací je na 
staveništi předpokládán provoz následujících hlavních stavebních mechanizmů (výběr 
hlavních významných stacionárních zdrojů hluku): nákladní automobil, univerzální nakladač, 
kolový dozer a rýpadlo, autodomíchávač a mobilní jeřáb. 
Uvažovaná stavební technika (stacionární zdroje hluku) odpovídá obvyklému rozsahu 
používaných mechanizmů při zajišťování běžných staveb. Pro posouzení maximální hlukové 
zátěže venkovního prostoru byla zvolena situace souběžného provozu mechanizmů (která 
ve skutečnosti ani prakticky nemůže nastat) při jejich nejvýše odhadované hlučnosti. Práce 
na staveništi budou prováděny pouze v denní době, nejvýše od 7 do 21 hodin pětidenního 
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pracovního týdne. Doba skutečných činností mechanizmů v průběhu pracovní směny byla 
stanovena odborným odhadem v závislosti na jejich druhu („trvalý provoz“ mechanizmů 
obvykle nepřekračuje i při tzv. „trvalém nasazení“ 60% pracovní doby směny, přičemž 
některé jsou používány jen krátkodobě). Při nakládání má automobil vypnut motor, jako 
stacionární zdroj působí na staveništi po dobu cca 5 – 10 minut (zajíždění na místo + 
startování + rozjezd). 
Při stanovení hlukových emisí z prostoru činnosti uvažovaných stavebních mechanizmů bylo 
využito Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska hluku, jmenovitě z přílohy č. 4 k tomuto nařízení, ve které jsou uvedeny přípustné 
hodnoty emisí hluku pro shodné nebo obdobné mechanizmy, s jejichž použitím je uvažováno 
v průběhu provádění zemních a těžkých stavebních a montážních prací, viz následující 
tabulka č.27: 
 
TABULKA 27  PŘÍPUSTNÉ HODNOTY EMISÍ HLUKU STAVEBNÍCH STROJŮ 
 
Typ zařízení 

Přípustné hodnoty emisí hluku vyjádřené 
pomocí hladin akustického výkonu LW v dB/1 

pW 
Pásové dozery, nakladače a rýpadla - nakladače 103 
Kolové dozery, nakladače, rýpadla – nakladače, dampry, atd. 101 
Hydraulická rýpadla nebo lanová lopatová rýpadla, stavební výtahy na dopravu 
materiálu poháněné spalovacím motorem, stavební vrátky, motorové 
kultivátory 

93 

Mobilní jeřáby 96 
Úroveň přípustných hodnot je ještě blíže upravována v závislosti na čistém instalovaném výkonu P (v 
kW), elektrickém výkonu Pel (v kW), hmotností zařízení m (v kg), šířkou záběru L (v cm). 
 
Při stanovení emisních hodnot hluku bylo rovněž vycházeno i z řady vlastních akustických 
měření prováděných za obvyklých provozních podmínek na stavbách, kdy se úrovně hluku 
emitovaného mechanizmy pohybují v rozptylu 5 a výjimečně až 10 dB v závislosti na 
konkrétním typu a výkonnosti mechanizmu, zpracovávaném materiálu a podstatně rovněž na 
jejich technickém stavu. 
Je nutné požadovat po dodavateli zemních a těžkých stavebních a montážních prací, použití 
mechanizmů, splňujících limity stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb. 
 
V etapě provádění těžkých stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz 
mechanizmů zajišťujících manipulaci se zeminou a dovoz stavebního materiálu. 
Lze očekávat průjezd cca 15 TNA za den po příjezdových komunikacích a jejich pohyb 
v ploše stavby. Pro ukládání ornice a výkopku na mezideponiích budou použity nakladače. 
Na urovnání terénu budou vyžity kolový dozer a kolové rýpadlo a při přípravě staveniště 
bude využit mobilní jeřáb. 
 
TABULKA 28:MAXIMÁLNÍ SOUBĚH ZDROJŮ HLUKU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V 
AREÁLU 
Zdroje hluku Průměrné nasazení zdrojů hluku Předpokládaná emitovaná hladina 

LAeq,T v 1 metru [dB] 
Počet Činnost min. za směnu 

jednoho mechanizmu 
 

Nákladní automobil* 10 10 77,0 
Kolový dozer 1 180 86,3 
Kolové rýpadlo 1 180 86,3 
Nakladač 1 200 89,8 
Mobilní jeřáb 1 200 81,8 

* působení motoru automobilu zajišťující přepravu ve fázi vykládky (příjezd vypnutí motoru + startování 
a rozjezd)  
 
Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností 
mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 93,0 dB. 
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V etapě provádění stavebních prací lze na staveništi předpokládat provoz mechanizmů 
zajišťujících betonářské práce a ukládání ocelobetonových prvků. Pro demonstraci 
nejvyššího očekávaného zatížení životního prostředí hlukem (v denní době) je uvažováno 
s následujícím vzorkem maximálního souběhu (a překrývání) činností hlavních zdrojů hluku 
na staveništi: 
 
TABULKA 29: MAXIMÁLNÍ SOUBĚH ZDROJŮ HLUKU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
Zdroje hluku Průměrné nasazení zdrojů hluku Předpokládaná emitovaná hladina 

LAeq,T v 1 metru [dB] 
Počet Činnost min.za směnu 

jednoho mechanizmu 
 

Autodomíchávač 8 30 78,5 
Mobilní jeřáb 1 200 81,8 

Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při souběhu činností mechanizmů 
z váženého součtu: LAeq,T = 83,5 dB. 
 
Hlavní objem nákladní dopravy bude tedy představovat doprava stavebního materiálu na 
staveniště. 
Podle odhadu (z analogie s obdobnými akcemi) bude v době stavebních prací přijíždět na 
staveniště cca 5 TNA/hod, to je max. 70 TNA v průběhu maximální pracovní doby (07 – 21 
hod). To představuje maximální počet 140 průjezdů nákladních vozidel v průběhu denní 
doby. 
V rámci eliminace vlivu stavby bude během výstavby realizována mobilní protihluková stěna  
oddělující stavbu od Záchranné stanice živočichů. Stěna bude realizována jako plná, výška 4 
m. 
 
 

VIBRACE 

V období výstavby budou používány hutnící prostředky, které budou zdrojem vibrací. Tyto 
prostředky jsou používány poměrně krátkou dobu a dosah významných vibrací z těchto válců 
je cca 5 m, 
Vibrace kogeneračních jednotek jsou tlumeny jejím pružným uložením a nepřenáší se do 
konstrukce kontejneru a budovy. Agregát kogenerační stanice bude uložen na plovoucí 
železobetonový základ se Sylomerem – trvale pružným tmelem, jehož typ bude vypočítán na 
základě zatížení a rezonančního kmitočtu. 
 
 

ZÁŘENÍ 

Provozovaná technologie není zdrojem záření. Jediným zdrojem světelného záření ve 
venkovním prostoru bude nové pouliční lampy a nové osvětlení objektů bioplynové stanice. 
Stálé osvětlení bude instalováno v prostoru manipulační plochy před provozní halou BPS. 
Od objektů Záchranné stanice tak bude odděleno vlastní halou. 
 
  

RIZIKA HAVÁRIÍ 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších 
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k 
úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí. Proto musí být pracoviště budoucí 
stavby vybaveno sanačními soupravami. K dalším havarijním stavům může hypoteticky dojít 
v souvislosti s požárem.  
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ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a to ani 
v případě plného naplnění plynojemů bioplynem. 
K havarijním stavům může dojít hypoteticky vlivem např. požáru zařízení, nebo hrubou 
nekázní obsluhy. Riziko havárie je velmi malé a musí být eliminováno standardním 
protipožárním zabezpečením objektů. Plynové prostory jsou provedeny v nevýbušném 
provedení. Pravidelně musí být prováděna plynová revize zařízení. 
 
Zařízení musí být projektováno v souladu s platnými požárními směrnicemi. Jako zásoba 
hasící vody budou sloužit jímka na dešťovou vodu a vodovod, případně voda z řeky Blanice. 
V areálu nebudou s výjimkou bioplynu v plynojemu a skladu maziv skladovány žádné 
chemické látky ani přípravky, které by při požáru a jeho hašení mohli způsobit komplikace, 
nebo znečistit horninové prostředí a podzemní vody. V ochranných pásmech okolo 
plynojemů se nebudou nacházet žádné jiné stavby, než stavby bioplynové stanice.  
 
Obsluha zařízení bude vyškolena z provozního řádu a všechny nádoby a jímky budou 
vybaveny automatickou signalizací přetečení. 
 
Jímky, nádrže a fermentory včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců 
vodohospodářsky kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich 
těsnosti. Tato opatření budou zohledněna v Havarijním plánu zařízení. 
 
Detailní popisy havarijních stavů a jejich řešení jsou uvedeny v kapitole D.III.  
 

B. III. 5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A 
ZÁSAHY DO KRAJINY) 

 
Bioplynová stanice nebude významněji zahloubena pod terénem a nedojde k významným 
terénním úpravám. Nejvyšší budova uskladňovací nádrž bude včetně plynojemů vysoká 12 
metrů a fermentory budou včetně plynojemů vysoké 10,5 metru.  
 
Záměr je umístěn ve svahu ukloněném na sever proto bude bioplynová stanice pohledově 
utopena při pohledu od Pavlovic a ze silnice I/125, naopak při pohledu od Blanice bude za 
bioplynovou stanicí vidět svah nad bioplynovou stanicí. 
 
Během výstavby nedojde k žádnému masivnímu odlesnění. 
 
Kvůli vjezdu do areálu bioplynové stanice bude nutno pokácet cca 6 ks dubů a 1 ks modřínu 
opadavého o průměrech kmenů  do 30 cm. Jedná se o stromy rostoucí mimo les. Stromy 
jsou součástí stromořadí podél komunikace. 
 
Odstraněny budou stromy uvedené podrobně v tabulce č. 30: 
 
TABULKA 30: SEZNAM KÁCENÝCH STROMŮ V VJEZDU DO BIOPLYNOVÉ STANICE 

Druh dřeviny Průměr ve výšce 80 cm (cm) odhad stáří (roky) 
bude kompenzováno novou 

výsadbou 
dub letní 8 5 ano 
dub letní 20 15 ano 
dub letní 22 15 ano 
dub letní 23 15 ano 
dub letní 18 15 ano 
dub letní 25 15 ano 
modřín opadavý 32 25 ano 
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ČÁST C. 

 ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Zájmové území se nachází západně od města Vlašim na mírně svažitém pozemku 
ukloněném k severu, který se nachází na ostrohu nad řekou Blanicí a Pavlovickým potokem. 
Oblast se vyznačuje dobrou kvalitou životního prostředí. Větší průmyslové celky se vyjma 
závodu Sellier a Bellot v okolí nevyskytují. Krajina je v okolí záměru tvoří okraj Kácovské 
pahorkatiny. 
 
Pozemek určený pro výstavbu se nachází v areálu Průmyslové zóny Vlašim 38 (dle 
územního plánu) v souladu s územním plánem. V této zóně je realizována severně od 
plánované bioplynové stanice Záchranná stanice živočichů. Pozemek je v současnosti 
zemědělsky využívanou ornou půdou (obhospodařuje Rolnická společnost a.s. Pavlovice). 
 
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm 
ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Na území záměru není vyhlášena ni 
chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zemědělské pozemky v 
nejbližším okolí záměru nejsou zařazeny mezi zranitelné oblasti dle Nitrátové směrnice, 
ovšem v širším okolí se citlivé oblasti ve směru na jih nacházejí. 
 
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To 
prakticky znamená, že: 
• záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na 

lokální, ani na regionální úrovni; 
• v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území 

součástí žádného zvláště chráněného území; 
• dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti ani jejich 

ochranných pásmech, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky; 

• dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 a není součástí Ptačí oblasti, viz 
příloha č.7 tohoto oznámení; 

• dotčené území není součástí přírodního parku. 
 
Do východní části pozemků plánované bioplynové stanice Vlašim zasahuje ochranné pásmo 
lesa, v ochranném pásmu lesa bude vedena část plynovodu. Záměr leží na pozemcích 
vedených v zemědělském půdním fondu (ZPF). Pozemek určený pro výstavbu bioplynové 
stanice je veden v ZPF pod BPEJ 51510. Jedná se o půdu ve II. třídě ochrany ZPF, je tedy 
možno ji za stanovených podmínek vyjmout. Celkem bude ze ZPF vyjmuto 4900 m2 půdy ve 
II.třídě ochrany. Zbytek pozemku bude využit pro realizaci ochranného pásu zeleně a není jej 
třeba ze ZPF vyjímat. 
 
Oblast nespadá pod oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vymezeny MŽP a 
Krajskými úřady – OZKO pro roky 2005 až 2012 pro NO2, NOx, CO SO2, benzenu, PM10 a 
PM2,5. Na základě věstníku MŽP č. 02/2012 náleží správní území stavebního úřadu Vlašim 
do OZKO z hlediska obsahu benzo(a)pyrenu z 0,8% rozlohy. 
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Vlastní záměr Biostanice Vlašim nezasahuje do žádného významného krajinného prvku 
(VKP). Při realizaci plynovodu do areálu Luka je nutno překonat tok a nivu řeky Blanice, které 
jsou ze zákona významným krajinným prvkem. Plynovod bude procházet v ochranném 
pásmu památného stromu dub u Čechova (dub letní ochranné pásmo – poloměr 20 metrů. 
Plynovod bude veden z druhé strany místní komunikace u které památný strom roste a bude 
veden mimo průměr koruny stromu.  
 
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany a území není spjato 
s žádnými významnými historickými událostmi. V lokalitě nejsou evidována archeologická 
naleziště.  
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 
proveditelnost navrhovaného záměru. 
 
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází 
žádná důlní díla, ani sesuvná území.  
 
Území záměru stavby bioplynové stanice se nachází na území vymezeném v souladu 
s územním plánem města Vlašim jako průmyslová zóna – výroba a skladování a stavba 
kogenerační jednotky KJ2  leží dle územně plánovací dokumentace v zastavitelném území 
označeném jako „plochy rekreace – sportovní plochy“ viz příloha č.1. 
 

C. I. 1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ 
PRVKY  

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Na území záměru ani se nenachází žádné lokální, regionální a nadregionální prvky 
územního systému ekologické stability (ÚSES).  
 
V blízkosti zájmové lokality jsou prvky ÚSES vázány na tok Blanice ve vzdálenosti cca 150 m 
západně od záměru. Záměr je od toku Blanice zcela oddělen stávajícím lesním porostem. 
Do nivy a toku Blanice zasáhne stavba navazujícího plynovodu směřujícího od bioplynové 
stanice ke kogenerační stanici ve Vlašimi.  
 
 

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 
Z významných krajinných prvků ze zákona (tj. lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků jezer a 
údolních niv) a evidovaných krajinných prvků se v zájmovém území nenachází žádný. 
V okolí jsou významné krajinné prvky vázány na tok a nivu Blanice a Pavlovického potoka 
do, kterých zasáhne vedení plynovodu od bioplynové stanice. 
 
Ve vzdálenosti cca 850 m jihozápadně od plánované bioplynové stanice se nachází u 
komunikace k býv. cihelně Čechov památný strom – Dub u Čechova, dub letní, obvod 585 
cm. Do okraje ochranného pásma tohoto památného stromu zasáhne vedení plynovodu. 
Plynovod bude procházet na druhé straně silnice, mimo rozsah koruny tohoto dubu.  
 
Do východní části zájmového pozemku bioplynové stanice a do části trasy plynovodu 
zasahuje ochranné pásmo lesního pásu vedoucího podél komunikace Blanický mlýn – silnice 
č. 125 na katastru obce Pavlovice. 
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C. I. 2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ, ÚZEMÍ 
HISTORICKÉHO KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU, 

OCHRANNÁ PÁSMA 
 
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná 
území, území přírodních parků, území historického nebo archeologického významu, která by 
mohla být záměrem dotčena a území není spjato s žádnými významnými historickými 
událostmi. 
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To 
prakticky znamená, že: 
• záměr nezasahuje s výjimkou plynovodu na plochy prvků územního systému ekologické 

stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni; 
• posuzovaný záměr nezasahuje s výjimkou plynovodu do žádného významného 

krajinného prvku; 
• v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území 

součástí žádného zvláště chráněného území; 
• dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti ani jejich 

ochranných pásmech, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky; 

• celé dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 a není součástí Ptačí oblasti, 
viz příloha č.7 tohoto oznámení; 

• dotčené území není součástí přírodního parku. 
 
Nejbližším chráněným územím je území přírodního parku Vlašimský Park (zámecký park) ve 
vzdálenosti cca 2 km západně a dále pak přírodní památka Na Ostrově u obce Nemíž (cca 
1,8 km severně) a přírodní rezervace Jinošovské údolí cca 3 km jižně od záměru. 
Předmětem ochrany nejbližší přírodní památky Na Ostrově je populace jalovce obecného 
(Juneperus comunnis). Tento jehličnatý keř zde porůstá v počtu několika desítek jedinců 
kamenitou stráň. Na jalovec jsou zde vázány vzácné druhy hub a hmyzu (krenálních 
bezobratlých). Tato přírodní památka je dnes udržována pomocí pastvy smíšeným stádem 
ovcí a koz. 
  
Zájmové území se nenachází v blízkosti prvků soustavy Natura 2000. Nejbližším prvkem je 
Evropsky významná lokalita (EVL - CZ0213009) Vlašimská Blanice, která je tvořena tokem 
Blanice mezi Mladou Vožicí a Vlašimí a jejími přítoky Holčovickým potokem,  Poláneckým 
potokem a některými vzdálenějšími přítoky. EVL se nachází ve vzdálenosti cca 2 km 
západně od záměru proti směru toku Blanice.V EVL Vlašimská Blanice jsou předmětem 
ochrany druhy živočichů: velevrub tupý, páchník hnědý, mihule potoční, vydra říční. 
V prostoru Vlašimi, Polánky, Nesperské Lhoty, Hrazené Lhoty a Ovčín je předmětem 
ochrany vodní tok a část nivy Blanice, tedy území kde nebude s digestátem přímo 
nakládáno. 
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C. I. 3. HUSTĚ ZALIDNĚNÁ ÚZEMÍ 
 
Nejbližší obytnou zástavbou je usedlost Blanický Mlýn č.p. 38 nacházející se 414 metrů 
severně od záměru. Dalšími nejbližšími obytnými stavbami jsou rodinné domy č.p. 1016, 
1091, 387 a 336 Vlašim (lokalita Čechov) nacházející se 662 metrů od záměru směrem na 
jihozápad. Ve stejném směru za tokem Blanice leží vila Bárnetka č.e. 4 a 5 vzdálená 768 
metrů od záměru. 
 
Blíže záměru leží v údolí Blanice a Pavlovického potoka několik chat. V k.ú. Vlašim č.e 2 
(183 m), č.e. 2 (338 m), č.e. 3 a č.e.1062 (427 m), č.e.6 (437 metrů), junácký tábor (437m), 
chata bez č.p. (212 m) a v k.ú. Ctiboř chata č.e. 2 (571 m). 
Vzdálenější jsou souvislé obytné zástavby obce Pavlovice (1227 m), města Vlašim (1347 a 
1470 m), Ctiboře (1526 m), Kladrub (1837 m) a Petřín (1920 m). Centrum města Vlašimi je 
od záměru vzdáleno od záměru cca 2,5 km. 
 
Rozvojové zóny pro obytnou výstavbu se dle územního plánu města Vlašim v blízkosti 
záměru nenacházejí. Dle územního plánu obce Pavlovice je vymezena rozvojová lokalita pro 
obytnou výstavbu u komunikace spojující záměr se silnicí č. 125, která je od záměru 
vzdálena 1070 metrů. 
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C. I. 4. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ 
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Oblast nespadá pod oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vymezeny MŽP a 
Krajskými úřady – OZKO pro roky 2005 až 2012 pro NO2, NOx, CO SO2, benzenu, PM10 a 
PM2,5. Na základě věstníku MŽP č. 02/2012 náleží správní území stavebního úřadu Vlašim 
do OZKO z hlediska obsahu benzo(a)pyrenu z 0,8% rozlohy. 

Z výsledků monitorování kvality ovzduší v stanicích imisního monitoringu a z pětiletých 
průměrů koncentrací polutantů pro čtverce území o velikosti 1 km2 zveřejňovaných 
každoročně MŽP lze konstatovat, že v zájmovém území nedochází za normálních 
rozptylových podmínek k překračování limitů imisních koncentrací polutantů NO2, NOx, CO 
SO2, benzenu, PM10 a PM2,5. Pro benzo(a)pyren (BaP) dochází v části městské zástavby  
města Vlašim k překročení imisního limitu. 
 
Areál plánované bioplynové stanice, kogenerační jednotky a plynovod neleží v prostoru staré 
ekologické zátěže, viz mapy www.geoportal.cenia.cz. 
 

C. II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C. II. 1. OVZDUŠÍ A KLIMA 
 

KLIMATICKÉ FAKTORY 

 
Řešené území spadá do klimatické oblasti MT10 (Quittova klasifikace, 1971), která má 
charakteristiku: dlouhé léto, teplé a mírně suché; krátké přechodné období s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem; krátká zima mírně teplá a velmi suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky. Klimatická charakteristika je uvedena v tabulce. 
 
TABULKA 32: CHARAKTERISTIKY KLIMATU V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

 
 

Pro lokalitu Vlašim byl zpracován Českým hydrometeorologickým ústavem Odborný odhad 
větrné růžice, viz tabulka 33. Podrobným rozborem větrné růžice zjistíme následující: 
 

• největší četnost výskytu v dané lokalitě má západní vítr, 19 %, tj. 1667 h.r-1 
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• druhou největší četnost výskytu, 17 %, tj. 1506 h.r-1 má jihozápadní vítr 
• vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 včetně bezvětří lze očekávat v 50 %, tj. 4393 h.r-1 
• větry v rozmezí rychlostí 2,5 až 7,5 m.s-1 se předpokládají v 48 %, tj. 4213 h.r-1 
• zhoršené rozptylové podmínky, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově v 3 %, tj. 

300 h.r-1 
 

Z uvedeného vyplývá, že posuzovaná lokalita je nejčastěji provětrávána západními a 
jihozápadními větry nízkých a středních rychlostí. Zhoršené rozptylové podmínky nastávají 
pouze po 300 hodin za rok. Lokalita Vlašim má velmi dobré rozptylové podmínky. 
 
TABULKA 33: VĚTRNÁ RŮŽICE VLAŠIM (ČHMÚ) 

Celková růžice 
Třídní Směr větru Suma 

rychlost S SV V JV J JZ Z SZ CALM   
1.7 7.30 9.77 2.70 4.54 3.36 8.67 4.77 3.14 5.90 50.15
5.0 3.52 2.18 1.87 7.42 3.92 8.13 13.49 7.56   48.09

11.0 0.01 0.00 0.00 0.23 0.14 0.39 0.77 0.22   1.76
Suma 10.83 11.95 4.57 12.19 7.42 17.19 19.03 10.92 5.90 100.00

 
 

KVALITA OVZDUŠÍ 

 
V bezprostředním okolí zájmové lokality se nenachází stanice imisní monitoringu s 
dostatečně reprezentativním imisním pozadím. Proto byly použity nejbližší stanice, je nutno 
uvést, že se jedná o stanice ve venkovské přírodní zóně: 
Stanice imisního monitoringu č. 1108 Ondřejov v okrese Praha-východ je od ZÚ vzdálena 
cca 25 km severozápadně. Jedná se o pozaďovou stanici ve venkovské přírodní zóně 
s reprezentativností 4 až 50 km. Vlastníkem stanice je ČHMÚ. Imisní monitoring je 
prováděn automatizovaným měřícím programem 
Stanice imisního monitoringu č. 1138 Košetice v okrese Pelhřimov je od ZÚ vzdálena cca 23 
km jihovýchodně. Jedná se o pozaďovou stanici ve venkovské zemědělské,přírodní zóně 
s reprezentativností 10 až 100 km. Vlastníkem stanice je ČHMÚ. Imisní monitoring je 
prováděn automatizovaným měřícím programem 
Oblast nespadá pod oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou vymezeny MŽP a 
Krajskými úřady – OZKO pro roky 2005 až 2012 pro NO2, NOx, CO SO2, benzen, PM10 a 
PM2,5. Na základě věstníku MŽP č. 02/2012 náleží správní území stavebního úřadu Vlašim 
do OZKO z hlediska obsahu benzo(a)pyrenu z 0,8% rozlohy, jedná se o oblast městské 
zástavby. 

 
Základní hodinové, osmihodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky zjištěné na 
výše uvedených stanicích za rok 2011 až 2013 jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
Imisní koncentrace benzenu nejsou na monitorovací stanici sledovány. V části k.ú. Vlašim, 
konkrétně v mětské zástavbě dochází k překročení imisního limitu pro BaP. 
K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5 § 11 
zákona 201/2012 Sb., se použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 
km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty MŽP každoročně zveřejňuje pro 
všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup (na portálu ČHMÚ), jak 
je uvedeno v ods. 6 § 11 zákona 201/2012 Sb. 
Vzhledem k tomu, že některé dílčí lokality se rozkládají na více km2 , bylo pro popis imisní 
situace použito pravidlo nejnepříznivějších situace. Pro popis imisní situace v jednotlivých 
částech zájmového území byly použity nejvyšší koncentrace. V lokalitě Vlašim a Kladruby byl 
pro popis vybrán ze sitě čtverec s nejvyššími hodnotami (může být pro každé průměrovací 
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období jiný). Pro oblasti Římovice a ekosystém byly maximální koncentrace pro jednotlivé 
znečišťující látky v různých čtvercích sítě. 
 
TABULKA 34: IMISNÍ CHARAKTERISTIKA NEJBLIŽŠÍCH STANIC IMISNÍHO MONITORINGU 
V LETECH 2011, 2012 A 2013 

Stanice 
(typ) 

Repre-
zentativ-
nost 

Rok 
Znečiš-
ťující 
látka 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1108 
Ondřejov 

km. 0,5 až 
4 

2012 
SO2 7,1 2,3 1,9 2,7 3,5 32,5(12.2.) 47,7(6.2.) 
NO2 13,9 7,9 7,1 12,8 10,4 32,0(9.2.) 60,3(8.12.) 
NOx 15,3 8,8 7,6 13,7 11,3 38,3 (19.12.) 117,6(15.11) 

2011 
SO2 5,1 2,1 1,9 3,0 3,0 22,6 (24.2) 79,6 (15.11.) 
NO2 13,9 9,3 6,7 - 10,4 43,2 (15.11.) 68,5 (15.11.) 
NOx 15,3 10,2 8,0 - 11,8 66,6 (15.11.) 158,0(15.11. 

1138 Košetice 10 až 100 
km. 

2013 

SO2 4,9 1,1 1,3 1,8 2,3 20,7 (25.1.) 38,3 (25.1.) 
NO2 13,9 8,2 6,7 9,8 9,7 42,4 () 59,7 (24.1.) 
PM10 25,6 17,9 16,9 16,4 19,2 79,3 (25.1.) 107,0(17.2.) 
NOx 15,8 8,9 7,2 10,4 10,7 55,3(23.1.) 94,7(22.1.) 
CO 353,3 303,1 261,2 276,6 299,9 805,0 (23.1.) 926,1(24.1.) 

2012 

SO2 - 1,3 1,1 1,6 2,2 27,7(9.2.) 42,6(9.2.) 
NO2 14,3 8,5 7,5 10,6 10,2 33,7 (9.2.) 55,9 (9.2.) 
PM10 24,7 17,3 16,3 18,3 19,2 86,5 (11.2.) 120,0(1.1.) 
NOx 16,8 9,2 8,4 11,9 11,5 36,4 (9.2.) 99,5 (20.9.) 
CO 348,6 245,3 283,3 333,1 302,6 703,5(29.1.) 788,3(30.1.) 

2011 

SO2 4,0 1,6 0.8 - 2,1 19,7 (24.2.) 32,0 (23.2. 
NO2 13,1 8,1 7,0 10,8 9,7 26,9 (2.2.) 50,7(14.11.) 
PM10 26,8 - 14,5 20,6 19,7 80,5(23.2.) 116,0(23.2.) 
NOx 14,5 8,6 7,6 13,3 11,0 35,0(30.11.) 60,4(30.11.) 
CO 316,8 254,8 272,1 287,5 283,3 634,1(9.1.) 771,9(9.1.) 

Grafická ročenka 
pro rok2010  2010 

SO2     <=8 <=20  

NO2     <=13   
PM10     14-20 30 - 40  

VLAŠIM 
Pětiletý průměr 

Č.b. 
493508 
(714751 
1089380  

2007- 
2011 

NO2     14,9   
PM10     22,7 39,0  
SO2      12,4  
Benzen     0,6   
BaP     1,16   

Č.b. 
492508 
(713759 
1089509 

2008- 
2012 

NO2     16,6   
PM10     22,7 38,0  
PM 2,5     16,6   
SO2      15,2  
Benzen     0,8   
BaP     1,10   

KLADRUBY 
Pětiletý průměr 

Maximum 
z Č.b.: 
496509, 
496510, 
497509, 
497510   

2007- 
2011 

NO2     12,1   
PM10     19,7 35,8  
SO2      12,3  
Benzen     0,6   
BaP     0,46   

Maximum 
z Č.b.: 
496509, 
496510, 
497509, 
497510   

2008- 
2012 

NO2     12.1   
PM10     19,3 34,8  
PM 2,5     14,9   
SO2      15,1  
Benzen     0,8   
BaP     0,53   

DOMAŠÍN 
Pětiletý průměr 

Č.b.49150
9 (715614 
1088260) 

2007- 
2011 

NO2     11,5   
PM10     21,3 37,9  
SO2      12,5  
Benzen     0,6   
BaP     0,81   

Č.b.49150
9 (715614 
1088260) 

2008- 
2012 

NO2     13,1   
PM10     21,2 37,1  

PM 2,5     15,8   

SO2      15,3  
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Stanice 
(typ) 

Repre-
zentativ-
nost 

Rok 
Znečiš-
ťující 
látka 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

Benzen     0,8   
BaP     0,77   

ŘÍMOVICE 
Pětiletý průměr 

Maximum 
z 
Č.b.49550
7 (711905 
1090757) 
a 
Č.b.49650
7 (710914 
1090886 

2007- 
2011 

NO2     10,9   
PM10     19,5 35,5  
SO2      12,4  

Benzen     0,6   

BaP     0,49   

Maximum 
z 
Č.b.49550
7 (711905 
1090757) 
a 
Č.b.49650
7 (710914 
1090886 

2008- 
2012 

NO2     11,2   
PM10     19,2 34,7  

PM 2,5     15,0   
SO2      15,2  
Benzen     0,8   

BaP     0,54   

TEHOV 
Pětiletý průměr 

Č.b.49751
1 (709407 
1087049) 

2007- 
2011 

NO2     12,0   
PM10     19,5 35,6  
SO2      12,1  
Benzen     0,6   
BaP     0,5   

Č.b.49751
1 (709407 
1087049) 

2008- 
2012 

NO2     12,0   
PM10     19,1 34,3  
PM 2,5     14,6   
SO2      15,1  
Benzen     0,8   
BaP     0,51   

PAVLOVICE 
Pětiletý průmě 

Č.b.49550
9 (711648 
1088775) 

2007- 
2011 

NO2     10,6   
PM10     20,2 36,7  
SO2      12,3  
Benzen     0,6   
BaP     0,47   

Č.b.49550
9 (711648 
1088775) 

2008- 
2012 

NO2     11,3   
PM10     15,2 35,6  
PM 2,5     15,2   
SO2      15,3  
Benzen     0,8   
BaP     0,54   

CTIBOŘ 
Pětiletý průmě 

Č.b.49550
9 (711648 
1088775) 

2007- 
2011 

NO2     8,8   
PM10     20,2 36,7  
SO2      12,4  
Benzen     0,6   
BaP     0,46   

Č.b.49550
9 (711648 
1088775) 

2008- 
2012 

NO2     10,4   
PM10     19,8 35,7  
PM 2,5     15,2   
SO2      15,4  
Benzen     0,8   
BaP     0,54   

EKOSYSTÉM 
Pětiletý průměr 

Maximum 
z č.b.: 
491511, 
490510, 
492510, 
494511, 
493510, 
494510, 
495510, 
494509, 
494508, 
492511 

2007- 
2011 

NO2     11,2   
PM10     20,5 37,2  

SO2      12,5  
Benzen     0,6   

BaP     0,56   
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Stanice 
(typ) 

Repre-
zentativ-
nost 

Rok 
Znečiš-
ťující 
látka 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní maximum 
(datum) 

hodinové 
maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

Maximum 
z č.b.: 
491511, 
490510, 
492510, 
494511, 
493510, 
494510, 
495510, 
494509, 
494508, 
492511 

2008- 
2012 

NO2     11,8   
PM10     20,1 36,2  

PM 2,5     15,4   

SO2      15,5  

Benzen     0,8   

BaP     0,59   

 

• 36. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace PM10 (µg.m-3).:  

Stanice imisního 
monitoringu  

36. nejvyšší průměrná denní imisní 
koncentrace PM10  

1138 Košetice 
2011 34,6 (19.11.) 
2012 32,6 (14.11.) 
2013 33,0 (19.11.) 

• 19. nejvyšší maximální hodinové imisní koncentrace NO2 (µg.m-3).: 

Stanice imisního 
monitoringu  

19. nejvyšší maximální hodinová imisní 
koncentrace NO2  

1138 Košetice 1108 Ondřejov 

2011 35,4 (3.2.) 43,0 (19.1.) 
2012 40,9 (11.9.) 43,6 (9.2.) 
2013 52,2 (22.1.) - 

• 25. nejvyšší hodinová a 4. nejvyšší průměrná denní imisní koncentrace SO2 (µg.m-3) 

Rok 25. nejvyšší hodinová imisní 
koncentrace  

4. nejvyšší průměrná denní 
imisní koncentrace  

1138 Košetice 1108 Ondřejov 1138 Košetice 1108 Ondřejov 
2011 20,8 (28.1.) 26,4 (20.5.) 11,9 (28.1.) 14,4 (22.2.) 
2012 28,8 (12.2.) 36,2 (12.2.) 23,6 (12.2.) 27,0 (11.2.) 
2013 21,0 (22.1.) - 13,0 (24.1.) - 

Z výše uvedených údajů lze konstatovat, že v zájmovém území nedochází za normálních 
rozptylových podmínek k překračování limitů imisních koncentrací polutantů NO2, NOx, CO 
SO2, benzenu, PM10 a PM2,5. Pro BaP dochází na území města Vlašim k překročení imisního 
limitu. 
 
Pozadí sirovodíku je měřeno na monitorovací stanici v Moravskoslezském kraji. Pozadí 
amoniaku je měřeno na monitorovacích stanicích v Pardubickém kraji a v Ústeckém kraji. 
Dle tříd kategorií měřících stanic uvedených v Odborné zprávě SZÚ za rok 2012 – Zdravotní 
důsledky a rizika znečištění ovzduší se v Moravskoslezském kraji jedná o stanici městskou, 
průmyslovou s vyšším významem vlivu technologií než dopravy, v Pardubickém kraji a v 
Ústeckém kraji o stanice městské a obytné. Z tohoto důvodu nelze naměřené imisní 
koncentrace z těchto monitorovacích stanic použít jako reprezentativní pro zde hodnocenou 
lokalitu, neboť se nejedná o monitorovací stanice ve venkovské přírodní zóně. 
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C. II. 2. VODA 
 
Území je odvodňováno Pavlovickým potokem č. hydrologického pořadí 1-09-03-073 (ID toku 
10103776, HEIS ID 127930000100). Pavlovický potok se po cca 430 metrech v lokalitě 
Blanický Mlýn vlévá do řeky Blanice č. hydrologického pořadí 1-09-03-074 (ID toku 
10100045, HEIS ID 127420000100), která je levostranným přítokem řeky Sázavy. Všechny 
toky jsou ve správě Povodí Vltavy, s.p. Blanice u Vlašimi je dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. 
vedena jako kaprová voda. Pavlovický potok není veden jako rybná voda. 
Dle vyhlášky č.178/2012 Sb. je celý tok Blanice v okolí Vlašimi od 0 do 68,9 km významným 
vodním tokem se svým ochranným pásmem. Ve Vlašimi jsou na Blanici evidovány tři odběry 
povrchové vody z Blanice a to pro TJ Spartak Zimní stadion Vlašim, Sellier Bellot Vlašim 
Blanice a Prádelna Kyselý Vlašim. Všechny tyto odběry leží nad plánovaným záměrem. 
 
Svým umístněním v k.ú. Vlašim spadá záměr a jeho bezprostřední okolí mezi vymezené 
zranitelné oblasti dle Nitrátové směrnice. Cca 30% pozemků (279 ha) vyčleněných 
k aplikaci digestátu v okolí Vlašimi leží dle aktualizovaného NV č. 103/2003 Sb. mezi 
zranitelnými oblastmi. Jedná se o katastry obcí Vlašim, Zlosim, Hrazená Lhota, Nesperská 
Lhota a Hradiště. Ostatní pozemky o výměře 651 ha v katastrech obcí Domašín, Radošovice 
u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov neleží ve 
zranitelné oblasti. Aplikace digestátu na půdu se bude řídit touto směrnicí a zásadami 
správné zemědělské praxe. Pro aplikaci výsledného fermentačního zbytku (digestátu) 
bude samozřejmě směrodatný obsah všech rizikových látek (dle vyhlášky MZ č.474/2000 
Sb., ve znění 401/2004 Sb. o požadavcích na hnojiva). 
 
V prostoru záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádná chráněná oblast 
přirozené akumulace vody CHOPAV.  
 
Kvalita vody v toku řeky Blanice je pravidelně sledována pracovníky Povodí Vltavy, s.p. 
v říčních profilech 1,9 a 15,8 km. Výsledky tohoto vzorkování jsou shrnuty v tabulkách č. 35 a 
36. Z těchto vzorkování vyplývá, že kvalita povrchové vody v řece Blanici je těsně pod 
Vlašimí horší než před soutokem Blanice se Sázavou. Pod ČOV Vlašim je kvalita vody silně 
ovlivněna organickými látkami, amoniakálním dusíkem, dusičnanovým dusíkem a celkovým 
fosforem. Poté se kvalita vody v řeč zlepšuje díky odbourání těchto látek mikroorganismy a 
naředěním čistšími přítoky.   
 
TABULKA 35: JAKOST VODY V BLANICI V ŘÍČNÍM PROFILU 1,9 KM V PROFILU RADONICE 
(POVODÍ VLTAVY, S.P.) 
Jakost vody v profilu: Radonice 
Číslo profilu: 1066 
Období: 2007-2008 
Vodní tok: Blanice 
Hydrologické pořadí: 1-09-03-092 
Říční km: 1.9 
Oblast: Oblast povodí Dolní Vltavy 
 

ukazatel jednotka minimu
m 

maximu
m průměr medián C90 C95 imisní 

limity 
třída 
jakosti 

teplota vody  °C  0.0   23.7   10.6   9.3   19.1   20.5   25   

reakce vody    7.4   8.5   7.8   7.7   8.2   8.4   6 - 8   

elektrolytická konduktivita  mS/m  30.3   45.5   35.3   34.8   39.0   40.1     I. 

biochemická spotřeba kyslíku 
BSK-5  mg/l  1.2   7.6   3.0   2.8   5.2   5.5   6  III. 

chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem  mg/l  11.0   37.7   19.9   19.0   27.3   31.3   35  III. 

amoniakální dusík  mg/l  0.01   0.42   0.07   0.04   0.14   0.35   0.5  I. 
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dusičnanový dusík  mg/l  1.4   10.1   5.3   4.4   9.1   9.6   7  III. 

celkový fosfor  mg/l  0.03   0.36   0.16   0.13   0.27   0.33   0.2  III. 
 

 
imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

 

 
TABULKA 36: JAKOST VODY V BLANICI V ŘÍČNÍM PROFILU 15,8 KM V PROFILU VLAŠIM POD 
(POVODÍ VLTAVY, S.P.) 
Jakost povrchové vody ve vloženém profilu: 
Vodní tok: Blanice (př.Sázavy) 
Odběrný profil: Vlašim pod 
Období: 2010-2011 
Hydrologické pořadí: 1-09-03-072 
Říční km: 15.8 
Závod: Dolní Vltava 
 

ukazatel jednotka minimu
m 

maximu
m průměr medián C90 C95 imisní 

limity 
třída 
jakosti 

teplota vody  °C  0.4   18.5   9.3   9.8   17.9   18.4   25   

reakce vody    7.4   8.1   7.7   7.7   7.9   7.9   6 - 8   

elektrolytická konduktivita  mS/m  26.7   38.9   34.0   34.6   37.9   38.8     I. 

biochemická spotřeba kyslíku 
BSK-5  mg/l  1.4   6.9   3.1   2.9   5.7   6.4   6  III. 

chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem  mg/l  9.1   28.0   17.8   18.0   25.8   28.0   35  III. 

amoniakální dusík  mg/l  <0.03   1.00   0.25   0.16   0.65   0.86   0.5  II. 

dusičnanový dusík  mg/l  1.6   14.0   6.7   6.3   12.3   13.3   7  IV. 

celkový fosfor  mg/l  0.04   0.22   0.10   0.09   0.17   0.18   0.2  III. 
 

 
imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

 

 
 

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

GEOMORFOLOGIE 

 
Území náleží dle geomorfologického členění do systému Hercynského, provincie Česká 
vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Středočeská pahorkatina, celku 
Vlašimská pahorkatina, podcelku Mladovožická pahorkatina, okrsku Kácovská pahorkatina. 
Rozsah nadmořských výšek blízkého okolí se pohybuje od 350 do 530 m n. m., území města 
Vlašim se nachází v n.m. 350 – 400 m. 
 
Prostor výstavby bioplynové stanice Vlašim má nadmořskou výšku 368 – 376 m.n.m. Bpv. 
 
 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Okolí záměru náleží geologicky do krystalinika moldanubika paleozoického až 
proterozoického stáří. V okolí záměru je horninové prostředí tvořeno především silně 
metamorfovanými krystalinickými komplexy hornin, zejména pararul muskovitického i 
biotitického typu. Plošně velmi rozsáhlé masivy pararul je možné nalézt především východně 
od Vlašimi. Podél řeky Blanice jsou zaznamenány menší výskyty krystalických břidlic 
(zejména) a několik drobných ostrůvků kvarcitu, erlanu a amfibolitu.  
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V okolí záměru byly ve svazích údolí Blanice a Pavlovického potoka odvrtány vrty HJ-2 a K-
58. Vrt východně od záměru ve svahu nad Pavlovickým potokem zastihl do hloubky 1,7 
metrů silně jílovité hlíny, do hloubky 4 metrů byly zastiženy písčité hlíny s úlomky ortoruly 
v ostrohranných úlomcích. Do hloubky 10 metrů byla zastižena rozpukaná zvětralá ortorula a 
hlouběji rozpukaná ortorula. Tento vrt zastihl podzemní vodu v hloubce 3 metrů. 
Vrt západně od záměru ve svahu nad Blanicí zastihl do hloubky 2,7 metrů písčité hlíny a pod 
těmito hlínami byly zastiženy kvartérní písky do hloubky 11 metrů. Tento vrt byl suchý.  
Přímo v zájmovém území nebyl geologický průzkum proveden,ale lze předpokládat, že se 
zde budou vyskytovat do hloubky 2-3 metrů kvartérní hlíny a pod nimi zvětralé a rozpukané 
pararuly. 
 
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází 
žádná důlní díla, ani sesuvná území.  
 
Dle hydrogeologické mapy 1 :50 000 moldanubické pararuly mají koeficient transmisivity 1,1 
– 9,5.10-5 m2.s-1. Zasakování v lokalitě bude možné do rozvětralých pararul a ortorul 
s koeficientem filtrace cca 5.10-6 m.s-1. Propustnější přípovrchová zóna je mocná 10 metrů. 
Pro zasakovací příkopy je vhodná hloubka 2-3 metry. V lokalitě jsou málo jakostní podzemní 
vody ovlivněné obsahem dusičnanů, obsahem železa a nízkým obsahem vápníku. Směr 
proudění podzemní vody v prostoru výstavby bioplynové stanice je k severovýchodu k toku 
Pavlovického potoka. 
 
Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu 6320 – Krystalinikum v povodí 
Střední Vltavy a detailně spadá do útvaru ID 63204 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – 
severní část.  
 

PŮDA 

 
V zájmovém území se vyskytují zejména skupiny hnědých půd (největší podíl), půdy 
ilimerizované, oglejené a rovněž nivní a hydromorfní. Kvalita půdy v širším území je dle tříd 
ochrany, je spíše průměrná. Nejkvalitnější půda se nachází v okolí řeky Blanice. Území 
záměru je tvořeno ornou půdou ve II. třídě ochrany ZPF, BPEJ 51510. 
 
kód BPEJ 51510 – klimatický region - mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 
200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 °C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 700 mm; suchá 
vegetační období 15-30 dní, vláhová jistota 4-10, Luvizemě modální a hnědozemě luvické, 
včetně oglejených variet, středně těžké až těžké,  středně skeletovité, hluboká, mírný svah 3 
– 7°, všesměrová expozice. 
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kenozoikum 
          kvartér 
 holocén 

   1    navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení 
proměnlivé) 

   6    nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží)
   7    smíšený sediment (deluviofluviální) 

   13    kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení 
pestré) 

 pleistocén 
   20    sediment deluvioeolický (složení křemen + přímesi + CaCO3) 
   22    písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 
   26    písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 
 
ČESKÝ MASIV - KRYSTALINIKUM A PREVARISKÉ 
PALEOZOIKUM 
     proterozoikum 
          neoproterozoikum 

   698    amfibolická fylitická břidlice, metabazalt, gabrový porfyr 
(složení amfibol) 

     paleozoikum až proterozoikum 
          neoproterozoikum, kambrium 
   1199   amfibolit 
     paleozoikum 
          karbon, perm 
   1712   aplit, aplit s pegmatitovými hnízdy 
   1716   žilný granit 
     paleozoikum až proterozoikum 
   1262   erlan (složení pyroxen) 
   1264   krystalický vápenec 
   1268   kvarcit,pararula (složení muskovit,muskovit biotit,biotit, (0)) 

   1280   ortorula až metagranit (složení muskovit biotit,dvojslídný, + - 
turmalín) 

   1294   ortorula (složení granát biotit, +- sillimanit) 

   1342   pararula (složení biotit, sillimanit biotit,+- cordierit, muskovit, 
granát) 

   1343   pararula (složení biotit, sillimanit biotit, +- muskovit) 

 
OBRÁZEK 11: GEOLOGICKÁ MAPA 1 : 50000 (ČGS, 2013) 
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PŘÍRODNÍ ZDROJE 

V prostoru záměru není vyhlášeno žádné ložiskové území. Území není poddolováno a neleží 
v sesuvném území. V prostoru záměru nejsou umístěny zdroje pitné vody s vyhlášenými 
pásmy hygienické ochrany. 
 

C. II. 4. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY 
 
Dle biogeografického členění (Culek) spadá posuzované území do bioregionu 1.22 
Posázavský bioregion. Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 41. Střední 
Povltaví (východní část kromě nejjihovýchodnějšího cípu), ve fytogeografickém podokrese 
64b. Jevanská plošina a v jižní části ve fytogeografickém podokrese 64c. Černokostelecký 
perm. Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní (až submontánní). Potenciálně se vyskytují 
hlavně acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). Podél větších toků je vegetace 
svazu Phalaridion. 
Zájmové území je kompletně tvořeno plochou intenzivně využívané orné půdy.   
Přirozená stanoviště se na území záměru ani v jeho bezprostřední blízkosti nevyskytují, viz 
mapování biotopů Agenturou ochrany přírody na obrázku č. 12.  
 

 
 
OBRÁZEK 12: MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ (AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY, 2013) 
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Ve vlastním prostoru předpokládaného záměru se nachází výhradně orná půda bez dřevin. 
Podél komunikace Blanický Mlýn – silnice č. 125 na kterou je záměr dopravně napojen je 
v současné době pás dřevin, převážně dub letní, dub zimní (cca 25 ks), modřín opadavý (2 
ks), bříza bělokorá (5 ks), stáří neznámé, vše průměr kmene cca 25-30 cm. V důsledku 
realizace vjezdu do uvažovaného areálu bude nutno cca 6 ks dubů a 1 ks modřínu pokácet. 
Jedná se o stromy rostoucí samostatně mimo les. 
 
V lokalitě byl proveden v letním období 2013 a v jarním období 2014 proveden biologický 
průzkum. Během tohoto průzkumu byly zaznamenány následující živočichové:  
 
 
TABULKA 37: VÝSLEDKY BIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU  (LÉTO 2013 A JARO 2014) 

OBRATLOVCI 

Český název  Vědecký 
název 

§1 ČS
2 

EU3, 4 Charakter výskytu Poznámka, četnost 
pozorování 

Obojživelníci (Amphibia) 
ropucha 
obecná 

Bufo bufo §
3 

LC  Výskyt v polní kultuře (v 
místě předpokládaného 
staveniště BPS) 
nepravděpodobný, 
využití lesních i 
nelesních stanovišť k 
vykrmování, k zimování, 
rozmnožování nemožné 
(chybí biotopy) 

přejetý ex. na silnici k 
záchranné stanici 

Poznámka: Předpokládané staveniště je bez významu pro obojživelníky, výskyt těchto organizmů v polní 
kultuře, byť by se jednalo o nahodilý výskyt, je velmi nepravděpodobný. Taktéž význam okolí je pouze 
jako zimoviště či místa pro vykrmování obojživelníků v jejich terestrické fázi života, přičemž k tomuto 
účelu může být krajina využívána i dalšími druhy. Negativní ovlivnění obojživelníků výstavbou a 
provozem BPS není očekáváno. 
Plazi (Reptilia) 
slepýš křehký Anguis fragilis §

2 
LC  Výskyt v polní kultuře (v 

místě předpokládaného 
staveniště BPS) 
nepravděpodobný, užší 
vazba nemožná, jinak 
běžný druh kulturní 
urbánní krajiny. 

okraj silnice k 
záchranné stanici 

Poznámka: Předpokládané staveniště je bez významu pro plazi, výskyt těchto organizmů v polní kultuře, 
byť by se jednalo o nahodilý výskyt, je velmi nepravděpodobný. V okolí se určitě vyskytují i další běžné 
druhy, lze očekávat všude přítomnou ještěrku obecnou (Lacerta agilis) v nivě Blatnice je velmi 
pravděpodobná užovka obojková (Natrix natrix). Negativní ovlivnění plazů výstavbou a provozem BPS 
není očekáváno. 
Ptáci (Aves) 
bažant obecný Phasianus 

colcicus 
   blízké okolí, užší vazba 

možná 
vyplašen v blízkosti 
předpokládaného 
staveniště 

brhlík lesní Sitta europaea  

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

budníček menší Phylloscopus 
collybita 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
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Český název  Vědecký 
název 

§1 ČS
2 

EU3, 4 Charakter výskytu Poznámka, četnost 
pozorování 

staveništi 
budníček větší Phylloscopus 

trochilus 
 

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

červenka 
obecná Erithacus 

rubecula  

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

drozd kvíčala Turdus pilaris    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

drozd zpěvný Turdus 
philomelos 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

 holub domácí Columba livia f.
domestica 

   okolí, přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

holub hřivnáč Columba 
palumbus 

 

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

hrdlička divoká Streptopelia 
turtur 

 

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

hrdlička 
zahradní 

Streptopelia 
decaocto 

 

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

jiřička obecná Delichon urbica  NT  okolí, přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

káně lesní Buteo buteo    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

konipas bílý Motacilla alba    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

konopka 
obecná 

Carduelis 
cannabina 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

kos černý Turdus merula    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

kukačka 
obecná 

Cuculus 
canorus 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

mlynařík 
dlouhoocasý Aegithalos 

caudatus  

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

pěnice 
černohlavá 

Sylvia 
atricapilla 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

pěnice 
hnědokřídlá 

Sylvia 
communis 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
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Český název  Vědecký 
název 

§1 ČS
2 

EU3, 4 Charakter výskytu Poznámka, četnost 
pozorování 

staveništi 
pěnice pokřovní Sylvia curruca    okolí bez vazby k 

předpokládanému 
staveništi 

pěnice 
slavíková 

Sylvia borin    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

pěnkava 
obecná 

Fringilla 
coelebs 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

poštolka 
obecná 

Falco 
tinnunculus 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

rehek domácí Phoenicurus 
ochruros 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

rehek zahradní Phoenicurus 
phoenicurus 

 

  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

sedmihlásek 
hajní 

Hippolais 
icterina 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

skřivan polní Alauda 
ervensis 

   hnízdí v lokalitě 1 varující pták, hnízdí 
zřejmě min. 1 pár 

slavík obecný Erithacus 
megarhynchos 

§3 LC  okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

sojka obecná Garrulus 
glandarius 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

stehlík obecný Carduelis 
carduelis 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

straka obecná Pica pica    okolí, přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

strakapoud 
velký 

Dendrocopos 
major 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

strnad obecný Emberiza 
citrinella 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

sýkora babka 

Parus palustris 

   okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

sýkora koňadra Parus major    okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

sýkora 
modřinka 

Parus 
caeruleus 

 

 

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 
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Český název  Vědecký 
název 

§1 ČS
2 

EU3, 4 Charakter výskytu Poznámka, četnost 
pozorování 

šoupálek 
dlouhoprstý 

Certhia 
familiaris   

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

špaček obecný Sturnus 
vulgaris 

 

 

 okolí, přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

vlaštovka 
obecná 

Hirundo rustica §3 

LC

 okolí, přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

vrabec polní Passer 
montanus 

 

LC

 přelety bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

vrána obecná Corvus corone   

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

zvonek zelený Carduelis 
chloris 

 

 

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

zvonohlík 
zahradní Serinus serinus   

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

žluna zelená Picus viridis 

 LC

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

žluva hajní Oriolus oriolus 

§2 LC

 okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi 

Poznámka: Na předpokládaném staveništi zjištěno hnízdění pouze běžného polního druhu  - skřivana 
polního, okolí ornitofauna nebude rušením významně ovlivněna (ovlivnění srovnatelné s výstavbou 
sousední záchranné stanice). Další ornitofauna je v trase výkopů plynovodu, potenciál ovlivnění 
ornitofauny výkopovými pracemi je však také minimální, zvláště budou-li respektovány obecné zásady 
ochrany ptactva, tzn. rušivé stavební aktivity mimo období hnízdění ptáků a péče o potomstvo, maximální 
ohleduplnost, nelze predikovat žádné zaznamenatelné, měřitelné ovlivnění. 
Savci (Mammalia) 
hraboš polní Microtus 

arvalis 
   užší vazba na lokalitu 

předpokládaného 
staveniště, zvláště dle 
aktuální plodiny 

zjištěny pobytové 
stopy, naprosto běžný 
druh na polích i v 
úhoru 

krtek obecný Talpa 
europaea 

   okolí, krtince možná vazba k 
předpokládanému 
staveništi 

myšice Apodemus sp.    vazba na porosty dřevin, 
okraje polí u m. 
křovinné, lesní či lesu 
blízké porosty, křoviny 
navazující na les u m. 
lesní (vyhýbá se 
obdělávané půdě), 
vazba na 
předpokládané 
staveniště BPS 
vyloučena 

v okolí pravděpodobně 
oba běžné druhy m. 
lesní a m. křovinná, 
přesné určení je 
obtížné a neúčelné 
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Český název  Vědecký 
název 

§1 ČS
2 

EU3, 4 Charakter výskytu Poznámka, četnost 
pozorování 

rejsek malý Sorex minutus    zjištěn v lesních a lesu 
blízkých porostech v 
okolí bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi BPS 

 

prase divoké Sus scrofa    jen v okolí - pobytové 
stopy 

bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi BPS 

srnec obecný Capreolus 
capreolus 

   jen v okolí - pobytové 
stopy 

bez vazby k 
předpokládanému 
staveništi BPS 

zajíc polní Lepus 
europaeus 

 NT  vyplašen přímo v lokalitě 
předpokládaného 
staveniště BPS 

užší vazba možná 

Poznámka: v okolí místa předpokládaného staveniště lze očekávat další druhy běžných savců. Negativní 
ovlivnění savců výstavbou a provozem BPS však není očekáváno. 

Legenda: 
1 - stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: 
§1 - kriticky ohrožené 
§2 - silně ohrožené 
§3 - ohrožené 
2 - stupeň ohrožení podle červeného seznamu obratlovců (PLESNÍK et al. 2003): 
CR - kriticky ohrožený 
EN - ohrožený 
VU - zranitelný 
NT - téměř ohrožený 
LC - málo dotčený 
DD - nedostatečné údaje 
NE - nevyhodnocený 
3 - směrnice o stanovištích (92/43/EHS): 
Příloha II - druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí 

ochrany 
Příloha IV - druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu 
Příloha V - druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání 

může být předmětem určitých opatření 
4 - směrnice o ptácích (2009/147/ES): 
Příloha I - druhy, které jsou předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit 

přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření 

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ 

Na pozemku předpokládané stavby BPS je očekávána jen běžná ochuzená fauna 
bezobratlých živočichů, jejichž druhové složení a celková biomasa je v současnosti silně 
závislá na pěstované plodině a užití intenzifikačních prostředků. Ze ZCHD byly při pastvě 
pozorovány jen někteří zástupci čmeláků (rod Bombus), přičemž se jednalo o nejběžnější 
druhy B. terrestris a B. pascuorum, možný je výskyt ji jiných druhů, ale vždy se bude jednat o 
taxony běžné, reálně nikoliv ohrožené. Kolonie čmeláků přímo v místě předpokládaného 
staveniště nebyly zjištěny a lze je pokládat i za méně pravděpodobné (s ohledem na 
obhospodařování).  
 
Z hlediska flóry nebyly při průzkumu v lokalitě zastiženy žádné chráněné druhy. Byly 
zastiženy pouze vyseté plodiny s doprovodnými plevely. Jedná se o zemědělsky 
obhospodařovaný pozemek. 
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C. II. 5. KRAJINA, OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 

KRAJINA 

 
Z hlediska krajinného rázu lze dotčené území a jeho bezprostřední okolí charakterizovat jako 
antropogenně ovlivněnou krajinu, kultivovanou zejména zemědělskou činností.  Krajina je 
v okolí záměru zvlněná, dominantu blízkého okolí tvoří linie návrší na severovýchodu, 
tvořené Petřínským kopcem (450 m.n.m.), Horkou (493 m.n.m.) a Kostelíkem (534 m.n.m., 
na úpatí areál sanatoria). Jednoznačnou dominantou širšího okolí je pak masiv Velkého 
Blaníku (638 m.n.m.) ležící jižně od záměru.   
 
Lokální pohledovou dominantou v okolí záměru je zástavba na okraji obce Pavlovice – 
zejména pak objekty farmy ZD Pavlovice na okraji obce (seníky, stáje, sila). Vlastní území 
záměru a jeho okolí není z Pavlovic a silnice I/125 pozorovatelné. Z nivy Blanice a 
Pavlovického potoka nebude záměr významně viditelný, protože bude krytý lesními porosty a 
15 metrů širokou výsadbou izolační zeleně mezi záchrannou stanicí živočichů a plánovanou 
bioplynovou stanicí.   
 
 
Členitý terén Vlašimské pahorkatiny, rozlehlé lesní porosty i krajinářsky významné porosty 
vysoké liniové zeleně determinují relativně malý dotčený krajinný prostor (DoKP), jehož 
rozloha je cca 89ha (zákres viz obr. 13).  
 

 
OBRÁZEK 13: ZÁKRES DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU (DOKP) 
 
 
DoKP byl vymezen vlastní rekognoskací terénu, pomocí ZM 1:10000 v GIS, částečně i 
odhadem (v blízkosti připravované stavby chybí vhodný výškově a objemově srovnatelný 
referenční objekt). 
DoKP lze předpokládat disjunktní, jeho jižní část o rozloze přibližně 66,5 ha je ze severu 
ohraničena souvislými lesními porosty, východní hranice je tvořena jednak vysokou zelení 
podél silniční komunikace směrem k Blanickému mlýnu (výška porostu 18 - 22m), tak 
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částečně i výběžkem lesa v lokalitě "U břízek". Z jihu je DoKP vymezen terénním hřbetem a 
kótou 406 m n. m. (nadmořská výška staveniště je 370 - 378 m n. m., nejvyšší výška 
stavebních objektů je +12m). Západní hranice DoKP je tvořena vysokou zelení (opět výška 18 
- 22m) podél Blanice. 
Severní disjunktní část je tvořena částí svahů a okrajem lesního porostu v okolí kóty 420,2 m 
n. m. a usedlosti Úlehle severně od obce Ctiboř.  
DoKP lze charakterizovat jako leso-zemědělskou krajinu s intenzivními formami 
obhospodařování na polích i v lesích. Ze staveb jsou v DoKP v současnosti pouze objekty 
areálu Záchranné stanice pro živočichy Vlašim v sousedství připravované stavby. Krajinářsky 
se v DoKP významněji uplatňuje i vysoká liniová zeleň. 
DoKP je podle typologie české krajiny ukázkou vrcholně středověké sídelní krajiny 
Hercynika s leso-zemědělským využitím s reliéfem vrchovin. Dle vzácnosti typů krajin v ČR 
se jedná o typ krajiny běžný (CIBULKA 2005).  
Připravovaná stavba neleží v územích se zvýšenou ochranou krajinného rázu (CHKO, VKP, 
přírodní park) 
 
K pozitivním prvkům krajinného rázu (KR) v DoKP patří: 

- lesní celky 
- vysoká liniová zeleň 
- část nivy říčky Blanice 
- terénní horizonty 

K negativním prvkům KR lze přiřadit: 
- elektrovody 
- poněkud cizorodá zástavba Záchranné stanice pro živočichy s velmi nápadnými 
technicistními prvky (fotovoltaické panely na střechách) 

Víceméně neutrálně působí scelená pole (na dotčeném pozemku a v okolí v současnosti s 
jetelo-obilnou směskou). 
 
 
 
 

OBYVATELSTVO 

Město Vlašim se skládá z obecních částí Bolina, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, 
Polánka, Vlašim, Znosim, ve městě je evidováno 119 ulic a 2463 adres. Zástavba je tvořena 
jak zástavbou sídlištního charakteru, tak zástavbou RD.  
 
V obci Pavlovice je evidováno 78 adres. Výstavba je tvořena rodinnými domy a bytovkami, 
v západní části je dominantou zemědělské družstvo. 
 
V obci Kladruby je evidováno 107 adres. Výstavba je tvořena rodinnými domy a ve východní 
části obce leží rehabilitační ústav Kladruby. 
 
V obci Ctiboř jsou evidovány dvě obecní části Ctiboř a Hrádek se 64 adresami. Výstavba je 
tvořena rodinnými domy. 
 
Obec Petříny je obecní částí obce Tehov a je v ní evidováno 12 adres. Výstavba je tvořena 
rodinnými domy. 
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TABULKA 38: POČTY OBYVATEL V OKOLNÍCH OBCÍCH K 1.1.2014, MINISTERSTVO VNITRA ČR 
 
 Obec 
3.typu 

kód obce 
ČSU 

název 
obce 

Občané ČR 
Muži Muži15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+celkem 

Vlašim 532690 Ctiboř 64 57 59 49 123 106
Vlašim 533084 Kladruby 129 109 112 98 241 207
Vlašim 533076 Pavlovice 106 80 115 89 221 169
Vlašim 530751 Tehov 151 123 173 145 324 268

Vlašim 530883 

Vlašim 
(Domašín 
je obecní 
část 
města 
Vlašim) 5678 4934 5968 5213 11646 10147

 
 
 

HMOTNÝ MAJETEK  

 
V prostoru plánovaného záměru se nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, které 
s umístěním záměru na dotčených pozemcích nesouhlasí. Výjimku tvoří vedení plynovodu, 
které zasáhne obecní komunikaci a bude v několika místech křížit inženýrské sítě. 
 
 
 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

 
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky a realizací záměru nemohou být 
žádné kulturní památky v okolí dotčeny. Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim 
památkové ochrany a území není spjato s žádnými významnými historickými událostmi. V 
lokalitě nejsou evidována archeologická naleziště. 
 
 
 

EXTRÉMNÍ POMĚRY 

 
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 
proveditelnost navrhovaného záměru. V lokalitách plánované výstavby není evidována 
žádná stará ekologická zátěž. 
 

C. III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 
DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

 
Zájmové území se nachází západně od města Vlašim na mírně svažitém pozemku 
ukloněném k severu, který se nachází na ostrohu nad řekou Blanicí a Pavlovickým potokem. 
Oblast se vyznačuje dobrou kvalitou životního prostředí. Větší průmyslové celky se vyjma 
závodu Sellier a Bellot v okolí nevyskytují. Krajina je v okolí záměru tvoří okraj Kácovské 
pahorkatiny. 
 
Pozemek určený pro výstavbu se nachází v areálu Průmyslové zóny Vlašim 38 (dle 
územního plánu) v souladu s územním plánem. V této zóně je realizována severně od 
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plánované bioplynové stanice Záchranná stanice živočichů. Pozemek je v současnosti 
zemědělsky využívanou ornou půdou (obhospodařuje Rolnická společnost a.s. Pavlovice). 
Pozemky v prostoru plánované výstavby kogenerační stanice KJ2 ve sportovním areálu Luka 
ve Vlašimi jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha – jiná plocha. Pozemek je 
uvnitř sportovního areálu a je vyštěrkován. 
 
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm 
ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. Na území záměru není vyhlášena ni 
chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). Zemědělské pozemky v nejbližším 
okolí záměru nejsou zařazeny mezi zranitelné oblasti dle Nitrátové směrnice, ovšem v širším 
okolí se citlivé oblasti ve směru na jih nacházejí. Dotčené území se nenachází v území se 
zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.  
 
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany a území není spjato s 
žádnými významnými historickými událostmi. V lokalitě nejsou evidována archeologická 
naleziště.  
 
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na 
proveditelnost navrhovaného záměru. 
 
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin, ani se zde nenachází 
žádná důlní díla, ani sesuvná území.  
 
Vlastní areál plánované bioplynové stanice v průmyslové zóně leží dle vyjádření MěÚ Vlašim 
(odboru výstavby a územního plánování) v zastavitelném území označeném v územním 
plánu Vlašim  jako „plochy průmyslové výroby a skladování“. Prostor pro umístění 
kogenerační jednotky KJ2 ve sportovním areálu Luka ve Vlašimi se dle územního plámu 
Vlašim nachází v zastavitelném území označeném jako „plochy rekreace – sportovní plochy. 
Všechny navrhované stavby jsou dle vyjádření MěÚ Vlašim (odboru výstavby a územního 
plánování) v souladu s Územním plánem Vlašim, viz příloha č.1. 
 
V současnosti je krajina v okolí plánované výstavby kromě průmyslové činnosti ve Vlašimi 
zatížena především zemědělskou činností a dopravou. 
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ČÁST D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU I NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D. I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 

VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 
  

D. I. 1. VLIV NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 
 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz zařízení bioelektrárny - 
bioplynové stanice neutrální vliv na obyvatelstvo. Energetickým zpracováním vznikajícího 
bioplynu bude produkováno velké množství tepelné a elektrické energie z biologicky 
rozložitelných odpadů. Elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě a pro potřebu 
sportovního areálu Luka, což představuje ekonomický přínos pro investora a úsporu pro 
město Vlašim, dále dojde k omezení emisí skleníkových plynů, protože v kogeneračních 
motorech bude spálen organický uhlík obsažený v biologický rozložitelných odpadech 
pocházející původně z CO2 z atmosféry.  V areálu Luka bude rovněž využito teplo z KJ pro 
vytápění sportovního areálu. Realizace záměru vytvoří 3 až 4 nová pracovní místa v primární 
výrobě. Na zemědělských pozemcích určených pro aplikaci digestátu bude místo 
průmyslových hnojiv, případně nestabilizovaných statkových hnojiv aplikován stabilizovaný 
digestát.  
 
Při provozu záměru nebude docházet k manipulaci s jedy ani nebezpečnými chemickými 
látkami (vyjma motorových olejů uvnitř kontejneru kogenerace v záchytné vaně) a proto je 
vyloučena možnost potencionálního zasažení potravinového řetězce člověka těmito látkami. 
 
V areálu bioplynové stanice a kogenerační jednotky nebude docházet ke skladování 
nebezpečných látek s ohledem na prevenci před vznikem závažných havárií stanovenou 
příslušnou legislativou. Olejové náplně kogeneračních jednotek budou měněny servisními 
organizacemi a rovnou budou odváženy, v kontejneru kogeneračních jednotek bude jen 
zásoba olejů na doplňování. Požární zabezpečení objektu je standardní s vybavením 
signalizací, hasicí technikou a požárními hydranty. 
 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

 
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena zejména 
s dopravou, v menší míře potom z provozu vlastního zařízení: 

• se znečištěním ovzduší,  
• se zvýšenou hlukovou zátěží, 
• se znečištěním vody a půdy, 
• se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),  
• s psychickou zátěží.  
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Hodnocení zdravotních rizik bylo zhodnoceno specializovanou zprávou, která je přílohou č.5 
dokumentace. Posouzení vlivů na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik imisních 
škodlivin v ovzduší vychází z předložené rozptylové studie, která byla zpracována Ing. 
Pavlou Albrechtovou v červenci 2014. Posouzení vlivů na veřejné zdraví z hlediska 
zdravotních rizik hluku vychází z předložené hlukové studie zpracované Ing. Janem 
Kadlecem v březnu 2014, kdy byl proveden výpočet hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku a 
z dopravy. 
 
 
Zdravotní rizika ze znečištění povrchových a podzemních vod a zemědělské 
půdyZáměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, 
nebude rovněž zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s 
kontaminací podzemních a povrchových vod nebo půdy lze vyloučit, protože podzemní voda 
v okolí není využívána,  bioplynová stanice bude osazena záchytným a kontrolním systémem 
průsaků a kogenerační jednotky využívající motorový olej budou mít jeho zásobu uskladněnu 
v sudech v záchytné vaně uvnitř zastřešených kontejnerů kogeneračních jednotek. 
 
 
Zdravotní rizika spojené se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů) 
Záměr nevede k významným celoročním a špičkovým změnám dopravních intenzit (zvýšení 
či snížení) na okolních komunikacích, doprava vázaná na provoz záměru bude oproti dnešku  
mírně zvýšená. K významnému zvýšení dopravní zátěže dojde na místní komunikaci vedoucí 
od silnice č. 125 směrem k průmyslové zóně, to je dáno stávajícím minimálním využitím 
komunikace a to pouze pro vozidla Záchranné stanice živočichů Vlašim a případnou 
obslužnost usedlosti Blanický mlýn. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků 
pro areál bude mírně zvýšeno. 
V maximálních dopravních špičkách dojde  k navýšení nákladní dopravy směrem na Vlašim 
o 5,4 % a Směrem na Pavlovice o 1,1 %. V maximálních špičkách dojde k navýšení osobní 
dopravy směrem na Vlašim o 0,08 % a Směrem na Pavlovice o 0,08 %. Toto navýšení 
dopravy je poměrně malé. 
 
 
Zdravotní rizika spojená se zvýšenou hlukovou a psychickou zátěží 
 
Záměr nemůže být vzhledem k vzdálenosti a přijatým protihlukovým opatřením zdrojem 
významné psychické a hlukové zátěže obyvatelstva, pro stavbu a zejména provoz záměru 
jsou přijata mimořádná opatřeni, záměr je navržen tak, aby byly směrem k sousedící 
Záchranné stanici živočichů umístěny pouze nerušivé části technologie, areál bioplynové 
stanice bude od Záchranné stanice živočichů Vlašim oddělen 15 až 21 metrů širokým valem 
vysokým 3 metry. 
 
Z provedeného posouzení hlučnosti v hodnocení zdravotních rizik vyplývají následující 
závěry (viz. hluková studie je uvedena v příloze č. 4 a hodnocení zdravotních rizik je 
uvedeno v příloze č.5).: 
Vypočtené hodnoty hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku v době denní a v době noční se 
pohybují v uvedených referenčních bodech od 11,6 dB do 32,4 dB, kdy neočekáváme 
nepříznivé zdravotní účinky. Vzhledem k možnosti výskytu tónové složky ze stacionárních 
zdrojů hluku je v hlukové studii před kolaudací doporučeno měření hluku k ověření výsledků 
výpočtů hlukové studie.  
 
Vypočtené hodnoty hlučnosti z dopravy se u většiny referenčních bodů pohybují pod 
hodnotou 50 dB, kdy neočekáváme nepříznivé zdravotní účinky. Ve třech  referenčních 
bodech (okraj zástavby Vlašimi a rozvojové plochy obce Pavlovice) se může projevit mírné a 
silné obtěžování včetně zhoršené komunikace řečí vlivem hluku z dopravy, kdy po realizaci 
BPS zůstávají tyto uváděné účinky na stávající úrovni jako před realizací BPS. 
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Zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší 
 
Z provedeného posouzení hodnocených imisních škodlivin na veřejné zdraví vyplývají 
následující závěry: 
Vypočtené imisní příspěvky koncentrací PM10 a PM2,5 jsou nízké a nebudou zdrojem 
zvýšeného zdravotního rizika pro obyvatelstvo. 
Ve stávající imisní situaci by mohly být překračovány směrné hodnoty WHO pro imisní 
koncentrace PM10 a PM2,5, z čehož vyplývá, že tyto koncentrace by mohly být spojeny 
s mírně zvýšenými zdravotními riziky na základě nejnovějších informací WHO. Pro Vlašim, 
Domašín, Pavlovice, Ctiboř je mírně překračována směrná hodnota WHO pro průměrné 
roční koncentrace PM10. Pro Kladruby, Římovice, Tehov není překračována směrná hodnota 
WHO pro průměrné roční koncentrace PM10. Pro všechny uváděné obce je překračována 
směrná hodnota WHO pro průměrné roční koncentrace PM2,5. 
 
Vypočtené imisní příspěvky hodinových koncentrací NO2 jsou nízké, kdy z výpočtů kvocientů 
nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko akutních toxických účinků ani po 
započtení stávajícího imisního pozadí. Pro hodnocení chronického účinku NO2 není možné 
stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný 
zdravotně nepříznivý účinek. V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu 
vyhodnocení chronického účinku oxidu dusičitého na lidské zdraví a WHO doporučuje riziko 
NO2 vyhodnocovat na základě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic 
s předpokladem, že v tomto riziku je již zohledněn i vliv dalších škodlivin ve venkovním 
ovzduší včetně oxidu dusičitého. Tento výpočet je pro jednotlivé ukazatele nemocnosti 
proveden v kapitole charakterizace rizika suspendovaných částic. V případě stávajícího 
imisního pozadí nejsou překračovány směrné hodnoty WHO pro průměrné roční koncentrace 
NO2. Uváděné vypočtené imisní příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 jsou nízké a 
nebudou zdrojem zvýšeného zdravotního rizika pro obyvatelstvo. 
 
Pro vypočtené hodinové imisní příspěvky koncentrací SO2 z výpočtů kvocientů 
nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko akutních toxických účinků ani po 
započtení stávajícího imisního pozadí. Ve stávající imisní situaci na měřících stanicích 
Košetice a Ondřejov v letech 2011 -2013 se 98 % kvantil denních koncentrací SO2 
pohyboval pod hodnotu preventivní směrné hodnoty WHO. Vypočtené imisní příspěvky 
denních koncentrací SO2 taktéž nepřekračují směrnou preventivní hodnotu WHO. 
V současné době nejsou k dispozici vztahy ke kvantitativnímu vyhodnocení účinku oxidu 
siřičitého na lidské zdraví. Epidemiologické studie se směsí látek v ovzduší prokázaly vliv na 
úmrtnost a nemocnost při spolupůsobení SO2 a suspendovaných prachových částic u 
citlivých skupin populace. Výpočet rizika, ve kterém je zohledněn i vliv dalších škodlivin ve 
venkovním ovzduší, je uveden pro jednotlivé ukazatele nemocnosti v kapitole charakterizace 
rizika suspendovaných částic.   
 
Vypočtené imisní příspěvky osmihodinových koncentrací CO jsou nízké, kdy z výpočtů 
kvocientů nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko toxických účinků ani po 
započtení stávajícího imisního pozadí. 
 
Vypočtené imisní příspěvky ročních koncentrací benzenu jsou nízké, kdy z výpočtů kvocientů 
nebezpečnosti vyplývá, že neočekáváme významné riziko toxických účinků ani po započtení 
stávajícího imisního pozadí. V případě karcinogenního rizika se pro vypočtené imisní 
příspěvky ročních koncentrací benzenu pohybujeme řádově v úrovni 10-11 až 10-10 tj. 4-5 
řádů pod přijatelným rizikem. V případě pozadí průměrných ročních imisních koncentrací 
benzenu se ILCR pohybuje řádově v úrovni přijatelného rizika 4,8 x10-6, což znamená 
zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 5 případů na milion 
obyvatel při celoživotní expozici 70 let. Toto stávající přijatelné riziko se po realizaci záměru 
nezmění. 
 



      Dokumentace vlivu záměru  na ŽP dle  přílohy č. 4 “Bioelektrárna Vlašim“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov            91 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

V případě karcinogenního rizika se pro vypočtené imisní příspěvky ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu pohybujeme řádově v úrovni 10-8 až 10-11 tj. 2-5 řádů pod přijatelným 
rizikem. V případě pozadí průměrných ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu ve 
Vlašimi je překračován imisní limit ČR tj. je překračována mez společensky přijatelného 
rizika. ILCR se pohybuje řádově v úrovni rizika 1 x10-4, což znamená zvýšení 
pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 100 případů na milion obyvatel při 
celoživotní expozici 70 let.  V případě pozadí průměrných ročních imisních koncentrací 
benzo(a)pyrenu v Kladrubech a ostatních obcích není překračován imisní limit ČR tj. není 
překračována mez společensky přijatelného rizika. ILCR se pohybuje na úrovni 4,7x10-5, 
tedy zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění o cca 47 případů na milion 
obyvatel při celoživotní expozici 70 let pro Kladruby. V případě ostatních obcí se ILCR se 
pohybuje na úrovni 4,4x10-5 – 7,1x10-5, tedy zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového 
onemocnění o cca 44 - 71 případů na milion obyvatel při celoživotní expozici 70 let. Toto 
stávající riziko ve Vlašimi, Kladrubech i ostatních obcích se po realizaci záměru nezmění.  
 
 
Zdravotní rizika spojená se znečištěním ovzduší - pachová zátěž 
 
Dále byly rozptylovou studií hodnoceny dvě látky (amoniak NH3 a sulfan H2S) sloužící jako 
indikátory zápachu. Hodnocen byl rozptyl zapáchajících látek v Domašíně, Tehově, 
Římovicích, Pavlovicích, Ctiboři a v Záchranné stanici živočichů Vlašim. Při využití referenční 
imisní koncentrace H2S stanovené jako ochrana před zápachem Státním zdravotním 
ústavem ve výši 7ug.m-3 bylo prokázáno, že tato koncentrace bude dosažena pouze 
v nejjižnější části záchranné stanice pro živočichy těsně za valem při účinnosti biofitru na 
H2S vyšším než 5% obecného emisního limitu. 
Na základě hodnocení rozptylu těchto látek v různých úrovních jejich obecného emisního 
limitu bylo rozptylovou studií doporučeno nastavit výkon biofiltru tak, aby na výstupu emise 
H2S dosáhly nejvýše cca 5% obecného emisního limitu. Projektovaný biofiltr je schopen 
takového výkonu dosáhnout. 
Při účinnosti biofiltru vyšším než 5% obecného emisního limitu H2S prokázala rozptylová 
studie, že v obytné zástavbě v k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice  bude po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst koncentrací H2S v obou sledovaných 
výškách 1,5 a 10 metrů nad terénem o 0,07 ug/m3 (maximální hodinová koncentrace), což je 
čichově těžko koncentrace. 
Při účinnosti biofiltru vyšším než 5% obecného emisního limitu H2S prokázala rozptylová 
studie, že v obytné zástavbě v k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice  bude po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst koncentrací H2S v obou sledovaných 
výškách 1,5 a 10 metrů nad terénem o 0,00008 ug/m3 (průměrná roční koncentrace), což je 
čichově nepostihnutelná koncentrace. 
V obytné zástavbě Vlašimi a ostatních obcích neočekáváme překračování nejnižšího 
čichového prahu pro amoniak a pro sirovodík. Zápach je ryze subjektivní vjem a proto bude 
nutno výkon biofiltru upravit až během zkušebního provozu. Zpracovatelka rozptylové studie 
doporučila výkon biofiltru nastavit tak, aby na výstupu emise sirovodíku dosáhly nejvýše cca 
5% obecného emisního limitu. 
Dlouhodobým sledováním šíření zápachu z chovů prasat a bioplynových stanic bylo 
v Německé spolkové Republice zjištěno, že šíření zápachu významně brání výsadba 
vysokých topolů kolem dokola zařízení, proto tuto výsadbu v areálu doporučujeme realizovat. 
 
K problematice pachových látek lze ještě obecně konstatovat, že v případě realizace záměru 
bioplynové stanice Vlašim bude probíhat anaerobní fermentace v plynotěsných  
fermentorech, kde nehrozí únik pachových látek do ovzduší. Další možné zdroje zápachu, 
jako jsou prostor manipulace s odpady jsou realizovány v uzavřené hale vybavené odsávací 
vzduchotechnikou zaústěnou do biofiltru. Venkovní objekty příjmu vstupních surovin (příjem 
zemědělských materiálů) budou opatřeny uzávěry a zabezpečeny proti zápachu jako běžná 
zemědělská BPS. Uskladňovací nádrž digestátu je navržena jako uzavřená s plynotěsným 
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zakrytím. Celková doba zdržení materiálů v zařízení bioplynové stanice bude min. 80 dní. 
Proto se nemůže v případě digestátu vzniklého fermentací výše popsaných surovin jednat o 
aktivní materiál ze kterého by byl vyvíjen zápach. 
 
 
Vzhledem k umístění záměru v bezprostředním sousedství záchranné stanice 
živočichů Vlašim je nutno věnovat mimořádnou pozornost zabezpečení záměru 
z hlediska eliminace hluku a možného zápachu ve vztahu k areálu záchranné stanice. 
V areálu záchranné stanice je uvažováno s ubytováním pracovníků stanice a dále je 
nutno zajistit odpovídající prostředí zde umístěným živočichům. 
 
 
Vliv na obyvatelstvo, na zdravotní rizika, včetně sociálně ekonomických vlivů bude 
poměrně malý a je mu předcházeno instalovanými technickými opatřeními. 
 

D. I. 2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím 
vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů a z dopravy. Dopravní zatížení v 
období výstavby bude nižší než během intenzivních kampaní při vyvážení digestátu, proto 
nejsou emise z dopravy během výstavby samostatně hodnoceny, protože budou nižší než 
v období provozu. Zvýšená prašnost bude vzhledem k omezenému rozsahu záměru 
poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. zkrápěním některých ploch staveniště.  
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Zdroje emisí v době plánovaného provozu záměru bioplynové stanice jsou uvedeny 
v kapitole č. B. III. 1. 
Pro hodnocení vlivu záměru v období provozu byla zpracována detailní rozptylová studie 
tvořící přílohu č. 3 tohoto oznámení. Ve studii byl hodnocen rozptyl znečišťujících látek ze 
zdrojů znečištění ovzduší a imisní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v obytné zóně  
v Domašíně, Vlašimi, Kladrubech, Tehově, Římovicích, Pavlovicích, Ctiboři, v rekreačních 
chatách, v Záchranné stanici živočichů Vlašim a ve vybraných prostorech s výskytem 
vegetace a ekosystému. 
V rozptylové studii byly provedeny všechny výpočty imisních koncentrací jednotlivých 
znečišťujících látek za všech možných kombinací tříd stability a rychlosti větru a dále 
průměrná roční koncentrace, která respektuje četnost výskytu jednotlivých směrů a rychlostí 
větru, stabilitních tříd atmosféry a fond provozní doby jednotlivých zdrojů. Tyto imisní 
koncentrace byly počítány v celkem 4535 referenčních bodech. Vzhledem k účelu této 
rozptylové studie a použitelnosti metodiky SYMOS 97 byly imisní koncentrace počítány ve 
výšce 1,5 m nad terénem (dýchací zóna), 10 m (okna horních pater) a ve výšce 25 m nad 
terénem (pro ekosystém). 
 
Bioplyn vznikající fermentací bude využit v kogeneračních jednotkách pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny jednak pro vlastní potřebu technologie fermentace a jednak pro 
komerční účely. Z pohledu znečišťování ovzduší budou z výfuků obou kogeneračních 
jednotek do ovzduší unikat oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a 
suspendované částice (PM10 a PM2,5). 
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Rozptylová studie hodnotila i vliv dopravy vyvolané v souvislosti s provozem fermentační 
stanice. Z dopravy připadají v úvahu emise oxidů dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO), 
suspendované částice (PM10 a PM2,5), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). 
 
Dle stávající legislativní úpravy není možno ve fázi projektu hodnotit pachové látky, nehledě 
k tomu, že vyhláškou č. 362/2006 Sb. není stanoven žádný imisní limit pro pachové látky, 
přípustná míra obtěžování zápachem je stanovena pouze obecně a její překročení se 
hodnotí pro každý případ individuálně na základě písemné stížnosti občanů. Protože však 
v navrhované BPS budou zpracovány i odpady, které vyžadují hygienizaci a v provozu haly 
hygienizace bude instalován biofiltr, který bude eliminovat emise pachových látek bylo 
přistoupeno k hodnocení rozptylu zápachu pomocí typických zapáchajících látek 
(prekurzorů). Pro hodnocení vlivu provozu provozní haly resp. biofiltru byly modelován emise 
H2S a NH3, které byly stanoveny podle obecných emisních limitů uvedených v příloze č. 9 
vyhlášky 415/2012 Sb.   

 
V případě emisí NOx byly v rozptylové studii počítány maximální hodinové, průměrné roční 
imisní koncentrace NO2 a průměrné roční imisní koncentrace NOx, v případě CO byly 
počítány pouze průměrné osmihodinové koncentrace, v případě SO2 byly počítány hodinové, 
maximální denní a průměrné roční imisní koncentrace a v případě tuhých znečišťujících látek 
byly počítány maximální denní a průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic 
PM10 a PM2,5. Pro emise benzenu a BaP byly počítány průměrné roční imisní koncentrace. 
V případě emisí H2S a NH3 byly počítány maximální hodinové a průměrné roční imisní 
koncentrace. 
Při hodnocení imisní situace na lokalitě je nutné vzít v úvahu, že maximální denní imisní 
koncentrace mají vzhledem k metodice výpočtu význam maximálních průměrných denních 
koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že 
při jakékoli změně rozptylových podmínek budou imisní koncentrace vždy nižší. 
Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění 
je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností 
nižší než vypočtené. 

 
Výpočty rozptylu bylo zjištěno následující: 
 
Hodnocení ochrany zdraví lidí 
oxid siřičitý  - SO2  
Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 4,1 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
16,0 ug/m3. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší 
nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,4 ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, 
Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst obou 
sledovaných výškách nad terénem o 1,0 ug/m3. U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 2,7 ug/m3 a ve výšce 
10 m nad terénem o 3,1 ug/m3. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 
1,5 m nad terénem severně od KGJ2 v obytné zástavbě v k.ú. Vlašim, ve výšce 10 m nad terénem v  
blízkosti výfuku KGJ1 v těsné blízkosti areálu BPS. V obytné zástavbě dojde k navýšení imisního 
zatížení o 44%, ovšem kvalitu ovzduší v zájmovém území tento nárůst neovlivní. 

Průměrné denní koncentrace - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 3 ug/m3 (o 20 %) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 11,1 ug/m3 (o 73 %). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,24 ug/m3 (o 1,5%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,7 ug/m3 (o 4,4%). U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 1,8 ug/m3 (o 12 %) a ve výšce 10 m nad terénem o 2,3 ug/m3 (o 15 %). 
Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 1,5 m nad terénem severně od 
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KGJ2 v k.ú. Vlašim v bytové zástavbě, ve výšce 10 m nad terénem v  blízkosti výfuku KGJ1 na 
hranici areálu BPS. Nejvyšší nárůst je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní.  

 oxid dusičitý - NO2 (emisní limit 1000 mg.m-3) 

Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 9,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
38,3 ug/m3. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší 
nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 1,5 ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, 
Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve 
výšce 1,5 m nad terénem o 3,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 3,6 ug/m3. U referenčních bodu 
reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m 
nad terénem o 8,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 8,2 ug/m3. Maximální zatížení v celém 
zájmovém území je očekáváno ve výšce 1,5 m nad terénem severně od KGJ2 umístěné ve 
sportovním areálu Luka v k.ú. Vlašim u bytového domu č.p. 1687, ve výšce 10 m nad terénem v  
blízkosti výfuku KGJ1 v areálu BPS. I maximální nárůst je nízký, v obytné zástavbě dojde k navýšení o 
49% a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní. 

Průměrné roční koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,243 ug/m3 (o 2,3%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,472 ug/m3 (o 4,5%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,017 ug/m3 (o 0,16%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,057 ug/m3 (o 0,6%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,062 ug/m3 (o 0,6%). U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,141 ug/m3 (o 1,2%) a ve výšce 
10 m nad terénem o 0,167 ug/m3 (o 1,4%). Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno 
v obou výškových hladinách nad terénem v prostoru pole jižně od areálu BPS Nejvyšší nárůst 
imisních koncentrací je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní.  

  

oxid dusičitý - NO2 (emisní faktor technologie 500 mg.m-3) 

Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 4,8 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
19,2 ug/m3. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší 
nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,83 ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, 
Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou 
sledovaných výškových hladinách o 2,0 ug/m3. U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 4,7 ug/m3 a ve výšce 
10 m nad terénem o 4,5 ug/m3. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 
1,5 m nad terénem severně od KGJ2 umístěné ve sportovním areálu Luka v k.ú. Vlašim u bytového 
domu č.p. 1687, ve výšce 10 m nad terénem v  blízkosti výfuku KGJ1 na hranici areálu BPS. I nejvyšší 
nárůst je nízký, v obytné zástavbě dojde k navýšení o 25 % a kvalitu ovzduší v zájmovém území 
neovlivní. 

Průměrné roční koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,121 ug/m3 (o 1,2%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,236 ug/m3 (o 2,3%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,008 ug/m3 (o 0,08%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,029 ug/m3 (o 0,3%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,031 ug/m3 (o 0,3%). U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,071 ug/m3 (o 0,6%) a ve výšce 
10 m nad terénem o 0,083 ug/m3 (o 0,7%). Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno 
ve výšce 1,5 m nad terénem v prostoru pole jižně od BPS, ve výšce 10 m nad terénem je očekáváno 
v  blízkosti výfuku KGJ v areálu BPS. Nejvyšší nárůst imisních koncentrací je nízký a kvalitu ovzduší 
v zájmovém území neovlivní. 
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oxid uhelnatý - CO  

Maximální osmihodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové 
BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 121,3 ug/m3 a ve výšce 10 m nad 
terénem o 247,9 ug/m3. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván 
nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 5,4 ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, 
Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší 
nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 15,4 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 15,3 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 41,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 82,8 ug/m3. Maximální 
zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 1,5 m nad terénem cca 150 m severně od 
KGJ2 v prostoru obytné zástavby, ve výšce 10 m nad terénem v  blízkosti výfuku KGJ1 na jižní 
hranici areálu BPS. I nejvyšší nárůst je nízký, v obytné zástavbě dojde k navýšení imisního zatížení o 
27 % a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní. 

 

Suspendované částice PM10 a PM2,5 
Průměrné denní koncentrace PM10 - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 1,9 ug/m3 (o 5%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 7,1 ug/m3 (o 18,3%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,24 ug/m3 (o 0,7%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,97 ug/m3 (o 2,7%). U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 3,1 ug/m3 (o 8,2%) a ve výšce 10 m nad terénem o 2,9 ug/m3 (o 7,7%). 
Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 1,5 m nad terénem cca 150 m 
severně od KGJ2 v prostoru obytné zástavby, ve výšce 10 m nad terénem v  blízkosti výfuku KGJ1 na 
jižní hranici areálu BPS.  

Průměrné roční koncentrace PM10 - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,047 ug/m3 (o 0,2%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,082 ug/m3 (o 0,4%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,005 ug/m3 (o 0,02%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,059 ug/m3 (o 0,29%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,057 ug/m3 (o 0,28%). U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,148 ug/m3 (o 0,7%)a ve výšce 
10 m nad terénem o 0,158 ug/m3 (o 0,8%). Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno 
v obou sledovaných výškových hladinách nad terénem v prostoru ochranného valu BPS. Nejvyšší 
nárůst imisních koncentrací je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní.  

Průměrné roční koncentrace PM2,5 - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,040 ug/m3 (o 0,2%) a ve výšce 10 m nad 
terénem o 0,076 ug/m3 (o 0,50%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,003 ug/m3 (o 0,02%). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,018 ug/m3 (o 0,12%) – k.ú. 
Pavlovice. U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván 
nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,048 ug/m3 (o 0,3%)a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,063 ug/m3 (o 0,4%). Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno ve výšce 1,5 m nad 
terénem v prostoru ochranného valu BPS, ve výšce 10 m nad terénem v  blízkosti výfuku KGJ1 na 
jižní hranici areálu BPS. Nejvyšší nárůst imisních koncentrací je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém 
území neovlivní. 

 

Benzen  
Průměrné roční koncentrace – nárůst imisních koncentrací benzenu souvisí pouze s nárůstem 
dopravy v souvislosti s provozem BPS a proto byl výpočet proveden pro výšku 1,5 m nad terénem. 
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V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 
1,5 m nad terénem o 0,00014 ug/m3 (o 0,02%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,0000064 ug/m3 (o 
0,0%). V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,000085 ug/m3 (o 0,01%) – k.ú. 
Pavlovice. U referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván 
nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,00026 ug/m3 (o 0,03%). Maximální zatížení v celém 
zájmovém území je očekáváno v prostoru ochranného valu BPS. Nejvyšší nárůst imisních koncentrací 
je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní. 

 
benzo(a)pyren - BaP  
Průměrné roční koncentrace – nárůst imisních koncentrací BaP souvisí pouze s nárůstem dopravy 
v souvislosti s provozem BPS a proto byl výpočet proveden pro výšku 1,5 m nad terénem. V k.ú. 
Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m 
nad terénem o 0,00012 ng/m3 (o 0,01%). V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,000006 ng/m3 (o 0,00 %). V k.ú. 
Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,000086 ng/m3 (o 0,02%)-Pavlovice. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,00015 ng/m3 (o 0,03%). Maximální zatížení v celém zájmovém území 
je očekáváno na příjezdové komunikaci k BPS poblíž křižovatky s komunikací Vlašim - Pavlovice. 
Nejvyšší nárůst imisních koncentrací je nízký a kvalitu ovzduší v zájmovém území neovlivní. 

 

 

Hodnocení ochrany ekosystému a vegetace 

SO2 
Průměrné roční koncentrace - po zprovoznění BPS je očekáván nárůst koncentrací mimo zástavbu a 
zemědělský areál ve výšce 1,5 m nad terénem nejvýše o 0,036 µg.m-3 (nárůst o 1,0%). Ve výšce 10 m 
nad terénem je očekáván nárůst koncentrací mimo zástavbu a zemědělský areál o 0,045 µg.m-3 
(nárůst o 1,3%). Ve výšce 25 m nad terénem je očekáván nárůst koncentrací mimo zástavbu a 
zemědělský areál o 0,209 µg.m-3 (nárůst o 6,0%). V celém zájmovém území je očekáváno nejvyšší 
navýšení imisních koncentrace ve výšce 1,5 m nad terénem severně od KGJ2 v obytné zástavbě, ve 
výšce 10 m nad terénem na jižnímokraji areálu BPS a ve výšce 25 m nad terénem v prostoru 
atletického stadiónu Luka.   

NOx (emisní limit 1000 mg.m-3) 

Průměrné roční koncentrace - po zprovoznění BPS je očekáván nárůst koncentrací v referenčních 
bodech reprezentujících ekosystém ve výšce 1,5 m nad terénem nejvýše o 0,9 µg.m-3, ve výšce 10 m 
nad terénem o 1,2 µg.m-3 a ve výšce 25 m nad terénem o 5,0 µg.m-3. V celém zájmovém území je 
očekáváno nejvyšší navýšení imisních koncentrace ve výšce 1,5 m nad terénem v prostoru příjezdové 
komunikace k areálu BPS, ve výšce 10 m nad terénem v těsné blízkosti výfuku KGJ v areálu BPS a 
ve výšce 25 m nad terénem v prostoru atletického stadiónu Luka. 

 

NOx (emisní faktor technologie 500 mg.m-3) 

Průměrné roční koncentrace - po zprovoznění BPS je očekáván nárůst koncentrací v referenčních 
bodech reprezentujících ekosystém ve výšce 1,5 m nad terénem nejvýše o 0,5 µg.m-3, ve výšce 10 m 
nad terénem o 0,6 µg.m-3 a ve výšce 25 m nad terénem o 2,6 µg.m-3. V celém zájmovém území je 
očekáváno nejvyšší navýšení imisních koncentrace ve výšce 1,5 m nad terénem jižně od areálu BPS, 
ve výšce 10 m nad terénem v blízkosti výfuku KGJ v areálu BPS a ve výšce 25 m nad terénem 
v prostoru atletického stadiónu Luka. 
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Vyhodnocení emisí NH3 a H2S (prekurzory zápachu) 

NH3 (15% emisního limitu 50 mg.m-3) 

Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,99 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,96 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,39 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 1,04 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 73,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 87,8 ug/m3 severně od 
KGJ1 – ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou 
sledovaných výškových hladinách nad terénem v areálu BPS.  

Průměrné roční koncentrace - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,004 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,004 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,0012 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,0027 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,66 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 0,63 ug/m3 severně od 
KGJ1 – ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou 
sledovaných výškových hladinách nad terénem v areálu BPS. 

H2S (15% emisního limit 10 mg.m-3) 

Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,20 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,19 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,08 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové 
BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,21 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 14,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 17,6 ug/m3 severně od 
KGJ1 – ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou 
sledovaných výškových hladinách nad terénem na jižní hranici areálu BPS.  

Průměrné roční koncentrace - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,0007 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,0007 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,00024 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,00053 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,132 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 0,126 ug/m3 severně od 
KGJ1 – ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou 
sledovaných výškových hladinách nad terénem na jižní hranici areálu BPS. 

H2S (5% emisního limit 10 mg.m-3) 

Maximální hodinové koncentrace – V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,09 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,08 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,0034 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové 
BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,09 ug/m3. U 
referenčních bodů reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 6,56 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 7,84  severně od KGJ1 – 



      Dokumentace vlivu záměru  na ŽP dle  přílohy č. 4 “Bioelektrárna Vlašim“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov            98 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou sledovaných 
výškových hladinách nad terénem v areálu BPS.  

Průměrné roční koncentrace - V k.ú. Vlašim bude v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS 
očekáván nejvyšší nárůst ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,0002 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 
0,0002 ug/m3 jihozápadně od KGJ1 – Vlašim č.p. 1826. V k.ú. Kladruby bude v obytné zástavbě po 
zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,00008 
ug/m3. V k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř bude v obytné zástavbě po zprovoznění 
nové BPS očekáván nejvyšší nárůst v obou sledovaných výškách nad terénem o 0,00018 ug/m3. U 
referenčních bodu reprezentujících ekosystém je po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst 
ve výšce 1,5 m nad terénem o 0,044 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 0,042 ug/m3 severně od 
KGJ1 – ZO ČSOP Vlašim. Maximální zatížení v celém zájmovém území je očekáváno v obou 
sledovaných výškových hladinách nad terénem v areálu BPS. 
 
 
 
Celkové shrnutí vlivů zákměru na ovzduší 
Celé zájmové území bylo mimo oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro NO2, CO, SO2, 
PM10, PM2,5, benzen a roky (2005 až 2012), jak vyplývá z údajů ČHMÚ. (www.chmi.cz). 
V lokalitě Vlašim – město dochází k překročení průměrných ročních imisních koncentrací 
benzo(a)pyrenu (BaP). Oblast Vlašim a okolí je velmi dobře provětrávána s nízkým podílem 
inverzních stavů.   

Nejvyšší nárůsty znečištění byly pro všechny sledované znečišťující látky vypočteny pro I. a 
II. třídu stability, jejíž četnost výskytu v zájmovém území je pouze 300 hodin za rok, 
v relativním vyjádření 3,5% roku, přepočteno na dny 12,5 dne za rok. 

Hodnocení k.ú. Vlašim - je očekáván nejvyšší nárůst znečištění cca 70 až 200 m severně od 
sportovního areálu Luka, v prostoru bytové zástavby a to především u krátkodobých 
koncentrací (maximální hodinové, průměrné denní). Rovněž v prostoru ZO ČSOP Vlašim a 
to ve výšce 10 m nad terénem je očekáván nárůst významný z hlediska posuzovaného 
území. Pro sledované polutanty (SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen, BaP) není 
v absolutních hodnotách nárůst znečištění vysoký a v lokalitě se neočekává v souvislosti se 
zprovozněním BPS překročení imisních limitů.  

Hodnocení k.ú. Kladruby – příspěvky všech sledovaných polutantů ke stávajícímu imisnímu 
pozadí jsou nízké a vliv provozu budoucí BPS na kvalitu ovzduší v této lokalitě se očekává 
malý. 

Hodnocení k.ú. Domašín, Tehov, Římovice, Pavlovice, Ctiboř - příspěvky všech sledovaných 
polutantů ke stávajícímu imisnímu pozadí jsou nízké a vliv provozu budoucí BPS na kvalitu 
ovzduší v těchto lokalitách se očekává malý. 

Hodnocení prostoru označeného souhrnně ekosystém – toto území reprezentuje ekosystém, 
ale některé referenční body jsou rovněž rekreačními objekty, proto byly hodnoceny všechny 
sledováné znečištění pro všechny sledované látky. Příspěvky všech sledovaných polutantů 
ke stávajícímu imisnímu pozadí jsou v absolutním vyjádření nízké a vliv provozu budoucí 
BPS na kvalitu ovzduší v tomto území se očekává malý.  

Nejvyšší průměrné denní imisní koncentrace PM10 byly vypočteny v respirační zóně na jižní 
hranici ZO ČSOP a v obytné zástavbě severně od kogenerační jednotky ve sportovním 
areálu Luka. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny pro I. a II. třídu stability, jejiž četnost výskytu 
v dané lokalitě je pouze 300 hodin (3,5%) za rok. Ovšem v absolutních hodnotách se jedná o 
nízký nárůst. Po navýšení stávajícího imisního pozadí se neočekává překročení imisního 
limitu. Průměrné denní imisní koncentrace PM10 mají význam, vzhledem k metodice výpočtu, 
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou 
nastat, trvaly celý den. To znamená, že při jakékoli změně rozptylových podmínek (rychlosti 
nebo směru větru či stability atmosféry) budou imisní koncentrace vždy nižší. 
Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové podmínky se během dne ani minimálně nezmění 
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je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností 
nižší než vypočtené.   

Výpočet znečištění H2S a NH3 z biofiltru byl proveden pro emise na výstupu z biofiltru ve výší 
15% obecného emisního limitu definovaného v příloze č 9 vyhlášky 415/2012 Sb. Jak je 
zřejmé z výpočtu, odchozí vzdušnina z biofiltru se bude vzhledem ke své teplotě (cca 25°C) 
jen velmi omezeně rozptylovat. Do modelu byl zahrnut bezpečnostní val, který bude v tomto 
směru svou funkci plnit. Nejvyšší hodnoty lze očekávat v prostoru ochranného valu. Na jižní 
hranici ZO ČSOP Vlašim byl vypočten maximální hodinový imisní příspěvek H2S 15 ug.m-3. 
Referenční imisní koncentrace SZÚ pro ochranu před zápachem činí 7ug.m-3 pro průměrné 
denní imisní koncentrace. Metodika SYMOS´97 umožňuje výpočet průměrných denních 
imisních koncentrací pouze pro PM10 a SO2. Proto byly pro H2S vypočteny maximální 
hodinový a průměrné roční imisní příspěvky. Obecně lze konstatovat, že průměrné denní 
imisní koncentrace jsou asi o třetinu nižší něž maximální hodinové imisní koncentrace. Do 
výpočtu bohužel není možno zahrnout vliv ochranného pásu zeleně. Pro výkon biofiltru, při 
kterém bude maximální výše emisí na výstupu ve výši 5% obecného emisního limitu, byl 
vypočten maximální hodinový imisní nárůst ve výši 7,8 ug.m-3. Z analýzy výsledků výpočtu 
pro výkon biofiltru, při které bude maximální výše emisí na výstupu ve výši 10% obecného 
emisního limitu, vyplývá, že na jižní hranici ZO ČSOP Vlašim by došlo k překročení 
referenční průměrné denní imisní koncentrace H2S pro ochranu před zápachem. Imisní 
příspěvek NH3 bohužel nemá definován parametr, podle kterého by bylo možno vyhodnotit 
vliv imisního příspěvku na okolí. Zápach je ryze subjektivní vjem, a proto bude nutno výkon 
biofiltru pro záchyt zapáchajících látek upravit až během zkušebního provozu. V této chvíli 
je možno doporučit pro výstavbu výkon (účinnost) biofiltru nastavit tak, aby na 
výstupu emise H2S dosáhly nejvýše cca 5% obecného emisního limitu. 
Dlouhodobým sledováním šíření zápachu z chovů prasat a bioplynových stanic bylo 
v Německé spolkové Republice zjištěno, že šíření zápachu významně brání výsadba 
vysokých topolů kolem dokola zařízení. Toto opatření způsobí, že případně uniklý zápach 
stagnuje v areálu a rozptyluje se spíše vertikálním směrem (nahoru). Proto tuto výsadbu 
v areálu doporučujeme realizovat. 
 

V rozptylové studii vypočtené imisní příspěvky v obytné zástavbě jsou nízké a z výsledků 
vyplývá, že provoz nové BPS v k.ú. Vlašim významně neovlivní kvalitu ovzduší ve všech 
sledovaných lokalitách.  

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po zprovoznění bioplynové stanice v k.ú. Vlašim 
nebude pro hodnocení ochrany zdraví lidí tedy v obytné zástavbě obce ani při velmi 
nepříznivých rozptylových podmínkách imisní nárůst překračovat legislativou stanovené 
imisní limity. U NO2, NOx, CO, SO2, PM10, PM2,5, benzenu se nepředpokládá při součtu se 
stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních limitů v celém zájmovém území. 
U benzo(a)pyrenu (BaP) je v části zájmového území, konkrétně v zástavbě města Vlašim, 
překročen imisní limit. Imisní příspěvek BaP v této lokalitě bude navýšen pouze o 0,01% 
stávajícího imisního pozadí. 

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že zprovoznění bioplynové stanice v k.ú. Vlašim se pro 
hodnocení ochrany ekosystému a vegetace projeví zvýšením imisních koncentrací pouze 
v blízkém okolí BPS. U žádné z hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá při 
součtu se stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních limitů. Proto 
z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této oblasti námitek. 

 
Celkový vliv záměru v době výstavby a provozu na ovzduší lze označit jako malý 
s malým dosahem. 
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D. I. 3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A 
BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

HLUK 

Vliv záměru na hlukovou situaci byl podrobně posouzen v samostatné hlukové studii tvořící 
přílohu č. 4. V této studii je hodnoceno jak období výstavby, tak i provozu. 
 
 
 

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu běžných 
stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány (odstřely apod.). 
Stavba bude probíhat pouze v denní dobu. Hluková zátěž v období výstavby byla spočítána 
v hlukové studii pro několik variant souběhu stavebních strojů.  
Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v etapě provádění těžkých 
stavebních prací bude při souběhu činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 93,0 
dB. 
 
Maximální emitovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v etapě provádění stavebních 
prací bude při souběhu činností mechanizmů z váženého součtu: LAeq,T = 83,5 dB. 
Vzhledem k umístění stavby v blízkosti Záchranné stanice živočichů (ZS) Vlašim je nutno 
věnovat zvláštní pozornost zabezpečení stavby z hlediska hluku a dalšího ovlivnění prostředí 
v rámci provozu Záchranné stanice (ZS). V kompenzačních opatřeních navrhujeme oddělení 
prostoru stavby od areálu ZS mobilní protihlukovou stěnou o výšce 4 m, což zajistí oddělení 
stavby, snížení hlukových emisí a podstatně tak eliminuje vliv stavby na ZS, pracovníky ZS i 
chovaná zvířata. 
 
Hluk spojený s výstavbou lze při přijetí kompenzačních opatření označit po dobu 
stavby za akceptovatelný. 
 
 

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU 

 
Dle výsledků hlukové studie (příloha č.4) se nepředpokládá překročení imisních limitů hluku 
a vibrací na pracovištích a ve venkovním prostoru v denní ani noční době.  
 
Zdrojem hluku jsou především kogenerační jednotky. Ty jsou umístěny v odhlučněných 
kontejnerech a to jak na lokalitě biostanice tak na lokalitě Luka. Na výfuk (výška 10 m na 
bioplynové stanici a 12 m na lokalitě Luka) kogenerační jednotky je také umístěn tlumič 
snižující hlukovou zátěž. Kogenerační jednotka 300 i 250 kJ jako celek emituje  hluk v úrovni 
LAeq = 50 dB ve vzdálenosti 10 metrů od kontejneru. Provoz KJ je v případně nutnosti dalšími 
opatřeními možno dále odhlučnit. 
 
Uvnitř haly úpravy odpadů je umístěn drtič biomasy, LAeq = 85 dB(A) ve vzdálenosti 1,0 m, 
provoz max. 4h. denně. Plášť haly je tvořen trapézovým plechem, zvuková neprůzvučnost 
stěn min. Rw = 0 dB.  
 
Další zdroj hluku bude transformátor umístěný v kioskové trafostanici. Průměrná hladina 
akustického tlaku v místnosti s transformátorem bude LAeq < 75 dB (A). Při vážené hodnotě 
stavební neprůzvučnosti obvodových konstrukcí bude útlum stavebních konstrukcí, včetně 
dveří Rw: 25 dB. Vně trafostanice tedy bude hodnota akustického tlaku menší než 50 dB(A). 
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Dalšími malými zdroji hluku jsou kalová čerpadla umístěná v odhlučněné strojovně zařízení a 
elektromotory míchacích systémů v příjmové jímce a na fermentoru a ventilátory uvnitř 
biofiltru. 
 
V hlukové studii jsou vyčísleny hlukové emise u chráněných objektů na okraji areálu směrem 
k Záchranné stanici živočichů Vlašim a nejbližší obytné či chráněné objekty v blízkém okolí. 
V následující tabulce č. 39 uvádíme přehled vypočtených akustických hladin produkovaných 
záměrem ve vybraných referenčních bodech. 
 
 
TABULKA 39: PŘEHLED VYPOČTENÝCH AKUSTICKÝCH HLADIN PRODUKOVANÝCH ZÁMĚREM 
VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH BODECH  

bod 
výpočtu 

C.1 
Před realizací 
záměru BPS 
z dopravy: 
LAeq,16h (dB) 

C.2 
Po realizaci bioplynové 

stanice z dopravy: 
LAeq,16h (dB) 

Poznámka: C.3 
Po realizaci záměru 
bioplynové stanice 

z provozu bioplynové 
stanice (BPS + areálová 

doprava): 
LAeq,8h (dB) 

1- okraj zástavby Ctiboř 30,6 28,8 

bod je ve stavu po 
realizaci BPS v 

akustickém stínu  
nádrží BPS a 

ochranného zemního 
valu 

11,7 

2 -okraj zástavby Petříny 30,6 30,7  11,7 
3 -Blanický Mlýn 34,2 34,6  19,0 
4 -Blanický Mlýn 35,6 36,1  21,4 

5 - Junácký tábor 
Blanice 35,8 33,9 

bod je ve stavu po 
realizaci BPS v 

akustickém stínu  
nádrží BPS a 

ochranného zemního 
valu 

21,3 

6 - chata č.e. 533 36,5 36,7  18,5 
7 - budova bez ČP v 
údolí Pavlovického 

potoka 
37,2 39,0  26,5 

8 -chata č.e. 2 37,8 38,1  18,6 
9 - chata č.e. 1062 37,8 38,1  19,1 

10 - chata č.e. 3 38,0 38,3  17,2 
11 -chata č.e.2 40,6 41,3  30,0 
12 - č.e. 4 a 5 41,6 41,7  19,5 

13 - okraj zástavby 
Kladruby 41,4 41,5  11,6 

14 - RD v lokalitě 
Čechov 41,6 41,8  23,0 

15 - okraj stávající 
zástavby Pavlovice 46,9 47,0  15,6 

16 - Okraj zástavby 
Vlašim 47,7 47,8  19,4 

17 - Okraj zástavby 
Vlašim 54,9 55,1  20,0 

18 - č.p. 1000 Vlašim 45,1 45,2  32,4 
19 - rozvojová zóna 

Pavlovice 55,5 55,6  15,9 

20 - rozvojová zóna 
Pavlovice 58,7 58,8  15,1 

21 - ZS Vlašim hranice 
pozemku u BPS 38,2 29,9 bod je ve stavu po 

realizaci BPS v 
akustickém stínu  

nádrží BPS a 
ochranného zemního 

valu 

27,2 

22 - ZS Vlašim hranice 
pozemku u BPS 38,1 33,5 30,5 

23 - ZS Vlašim areál 37,6 34,8 26,3 

 
Hluk z dopravy je v následující tabulce, doprava bude prováděna výhradně v denní dobu.  
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TABULKA 40: PŘEHLED VYPOČTENÝCH EMISÍ HLUKU VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH 
BODECH PRO HLUK Z DOPRAVY DENNÍ DOBA – PŘED REALIZACÍ ZÁMĚRU BIOPLYNOVÉ 
STANICE Z DOPRAVY 

Bod 
výpočtu 

Vypočtená 
hodnota: 

LAeq,16h /dB(A)/ 

Hygienický limit pro den:
L Aeq,16h /dB(A)/ 

posouzení 

1 30,6 50 vyhovuje 
2 30,6 50 vyhovuje 
3 34,2 50 vyhovuje 
4 35,6 50 vyhovuje 
5 35,8 50 vyhovuje 
6 36,5 50 vyhovuje 
7 37,2 50 vyhovuje 
8 37,8 50 vyhovuje 
9 37,8 50 vyhovuje 

10 38,0 50 vyhovuje 
11 40,6 50 vyhovuje 
12 41,6 50 vyhovuje 
13 41,4 60 vyhovuje 
14 41,6 50 vyhovuje 
15 46,9 60 vyhovuje 
16 47,7 60 vyhovuje 
17 54,9 60 vyhovuje 
18 45,1 50 vyhovuje 
19 55,5 60 vyhovuje 
20 58,7 60 vyhovuje 
21 38,2 50 vyhovuje 
22 38,1 50 vyhovuje 
23 37,6 50 vyhovuje 

 
 
TABULKA 41: PŘEHLED VYPOČTENÝCH EMISÍ HLUKU VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH 
BODECH PRO HLUK Z DOPRAVY DENNÍ DOBA – PO REALIZACÍ  BIOPLYNOVÉ STANICE Z 
DOPRAVY 

Bod 
výpočtu 

Vypočtená 
hodnota: 

LAeq,16h /dB(A)/ 

Hygienický limit pro den:
L Aeq,16h /dB(A)/ 

posouzení 

1 28,8 50 vyhovuje 
2 30,7 50 vyhovuje 
3 34,6 50 vyhovuje 
4 36,1 50 vyhovuje 
5 33,9 50 vyhovuje 
6 36,7 50 vyhovuje 
7 39,0 50 vyhovuje 
8 38,1 50 vyhovuje 
9 38,1 50 vyhovuje 

10 38,3 50 vyhovuje 
11 41,3 50 vyhovuje 
12 41,7 50 vyhovuje 
13 41,5 60 vyhovuje 
14 41,8 50 vyhovuje 
15 47,0 60 vyhovuje 
16 47,8 60 vyhovuje 
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Bod 
výpočtu 

Vypočtená 
hodnota: 

LAeq,16h /dB(A)/ 

Hygienický limit pro den:
L Aeq,16h /dB(A)/ 

posouzení 

17 55,1 60 vyhovuje 
18 45,2 50 vyhovuje 
19 55,6 60 vyhovuje 
20 58,8 60 vyhovuje 
21 29,9 50 vyhovuje 
22 33,5 50 vyhovuje 
23 34,8 50 vyhovuje 

Poznámka:  
- Výpočet a posouzení pro noční dobu není nutné provádět z důvodu úplné absence dopravy a areálové 
dopravy v nočních hodinách!!! 

 
 
TABULKA 42: PŘEHLED VYPOČTENÝCH EMISÍ HLUKU VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH 
BODECH PRO HLUK Z PROVOZU BIOPLYNOVÉ STANICE (BPS + AREÁLOVÁ DOPRAVA) - DENNÍ 
+ NOČNÍ DOBA 

Bod 
výpočtu 

Vypočtená 
hodnota: 

LAeq,8h /dB(A)/ 

Hygienický limit 
pro den: 

L Aeq,8h /dB(A)/ 

Informativně 
uvedeno: 

Hygienický limit pro 
noc: 

L Aeq,1h /dB(A)/ 

posouzení 

1 11,7 45 35 vyhovuje 
2 11,7 45 35 vyhovuje 
3 19,0 45 35 vyhovuje 
4 21,4 45 35 vyhovuje 
5 21,3 45 35 vyhovuje 
6 18,5 45 35 vyhovuje
7 26,5 45 35 vyhovuje
8 18,6 45 35 vyhovuje 
9 19,1 45 35 vyhovuje 

10 17,2 45 35 vyhovuje 
11 30,0 45 35 vyhovuje 
12 19,5 45 35 vyhovuje 
13 11,6 45 35 vyhovuje
14 23,0 45 35 vyhovuje 
15 15,6 45 35 vyhovuje 
16 19,4 45 35 vyhovuje 
17 20,0 45 35 vyhovuje 
18 32,4 45 35 vyhovuje 
19 15,9 45 35 vyhovuje 
20 15,1 45 35 vyhovuje
21 27,2 45 35 vyhovuje 
22 30,5 45 35 vyhovuje 
23 26,3 45 35 vyhovuje 

Poznámka: 
- Hlukové emise od stacionárních zdrojů hluku jsou pod limitní denní i noční hodnotou (kogenerace jsou 
tlumeny protihlukovým kontejnerem), proto výpočet a posouzení pro noční dobu není nutné provádět 
z důvodu úplné absence dopravy a areálové dopravy v nočních hodinách!!! 

 
Provoz bioplynové stanice současně s provozem souvisejícího dopravního zatížení po 
příjezdových komunikacích v rozsahu předpokládaném posuzovaným projektem a doprava 
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v areálu bioplynové staniceí nezpůsobí překročení hygienických limitů stanovených 
nařízením vlády č. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011Sb. 
(24. srpen 2011). ani v denní, ani v noční době, ani významně nezvýší hluk v okolí oproti 
současnému stavu. 
 
Výskyt výrazné tónové složky v chráněných prostorech nepředpokládáme. 
 
Doporučení:  
Po dobu výstavby BPS doporučuji provést ochranná protihluková opatření z hluku z provozu 
stavby formou protihlukové stěny dřevěné konstrukce po severní hranici budoucího areálu 
BPS v rozsahu dle potřeby, výška stěny 4 m. 
 
Před kolaudací provést kontrolní měření hluku z provozu akreditovanou hlukovou laboratoří. 
 
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za přijatelný a platné limity nejsou 
dosahovány (překračovány). Podmínkou je provedení dostatečných protihlukových 
opatření zejména v oblasti útlumu hluku z KJ na hlukovou studií předpokládané 
hodnoty útlumu a v období výstavby konstrukce dočasné protihlukové stěny. 
 

ZÁŘENÍ 

 
Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou osvětlení.  
 
Osvětlení není navrženo jako stálé, je uvažováno s osvětlením pomocí halogenových 
výbojek osvětlujících manipulační prostor u BPS, 2 x reflektor umístěný na hale ve výšce cca 
5 m, směrován jižně dolů (45°). 1 x reflektor umístěný u dávkovače tuhé biomasy 
nevyžadující hygienizaci, upevněn na fermentoru (nevýbušné provedení) směrován jižním 
směrem dolů (45°). Světla budou spouštěna fotobuňkou. 

Umístění areálu a jeho osvětlení nepředstavuje s ohledem na pozici a provozní dobu 
provozovny omezení nejbližších chráněných objektů jejich osvětlením. 
 
V zájmovém území nebyl prováděn radonový průzkum, dle mapy radonového rizika ČGS je 
záměr umístěn v oblasti středního rizika.  
 

D. I. 4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Vlivy bioplynové stanice na povrchovou a podzemní vodu, lze spatřovat v nakládání 
s dešťovými vodami a to jak čistými, tak znečištěnými, v nakládání se splaškovými vodami ze 
sociálního zařízení, v nakládání s látkami nebezpečným vodám a v havarijních stavech 
spojených s únikem látek nebezpečných vodám, Dalším vlivem může být spotřeba vody. 
Tyto vlivy mohou vznikat jak v době výstavby, tak v době provozu. 
 

OBDOBÍ PROVOZU 

 
Vlivy záměru spojené s nakládám s dešťovými vodami 
 
Zpevněné plochy kde nebude docházet k znečištění dešťových vod (střechy fermentorů a 
auskladňovacích nádrží, obslužné komunikace, apod.)  budou napojeny na nově zbudovaný 
dešťový systém, který zahrnuje dešťovou kanalizaci, retenční/požární nádrž s objemem 80 
m3  a zasakovací drény. 
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 V areálu zařízení nebude docházet k parkování žádné techniky apod. vyžadující instalaci 
lapolů apod. 
V prostoru umístění kontejnerové kogenerační jednotky KJ2 na stadionu Luka nedojde ke 
změnám srážkovo odtokových poměrů. 
 
Za retenční nádrží budou dešťové vody svedeny do zasakovacích příkopů v areálu 
bioplynové stanice, kde budou řízeně zasáknuty. Bioplynová stanice bude navíc v nejnižších 
místech obehnána obvodovým valem, který 100 % zamezí odtoku dešťové vody mimo areál. 
 
Pro účely tohoto oznámení byl hydrogeologem a hydrotechnikem  proveden podle nové ČSN 
75 9010:2013 – Vsakovací  zařízení srážkových vod výpočet zasakovacích objektů dle této 
normy. Do zasakovacích příkopů budou svedeny dešťové vody z plochy 3052 m2, 1952  m2 
ploch budou s nepropustnou vrstvou se součinitelem odtoku 1 a 1100 m2 budou asfaltové či 
betonové plochy se součinitelm odtoku 0,8, 1698 m2 budou zatravněné plochy s koeficientem 
odtoku 0,1.  Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy bude 3130 m2. Při 
koeficientu filltrace (zásaku) rozvětralých pararul je  5.10-6 m.s-1, a součiniteli bezpečnosti 
vsaku 2, srážkoměrné stanici Tábor, vychází pro periodicitu 0,1 (10-letý návrhový déšť) 
plocha zásaku 171 m2 a objem vsakovacího zařízení 111 m3. Doba prázdnění takového 
objektu nedosáhne 72 hodin předepsaných normou. Zasakovací objekty pro čisté dešťové 
vody tedy musí mít minimální plochu zásaku 180 m2 a minimální objem vsakovacího 
zařízení 117 m3 (bez požární jímky). 
 
Znečištěné  dešťové vody s obsahem organických látek zachycené během deště 
v prostorech manipulační plochy a ostatní biomasy do BPS (plocha cca 250 m2) budou 
svedeny oddělenou kanalizací do vstupní jímky BPS o objemu 100 m3, tyto znečištěné vody 
budou využívány jako procesní vody v BPS. Vody z této jímky jsou automaticky odčerpávány 
do fermentoru na základě signalizace hladinových čidel. Maximální návrhový déšť o objemu 
3,54 m3 jímka o objemu 100 m3 bez problémů zachytí a objem fermentorů v tisících kubíků je 
pro přečerpání dostatečný. 
 
 
Vlivy záměru spojené s nakládáním se splaškovými vodami 
 
Pracovníci BPS budou využívat nové sociální zázemí realizované v provozní hale BPS. 
Roční množství vyprodukovaných splaškových odpadních vod se bude pohybovat kolem 87 
m3. Tyto odpadní vody budou zachytávány v záchytné jímce žumpě, alespoň o objemu 20 
m3. Vody budou 5 x ročně odvezeny na čistírny odpadních vod. 
 
 
Vlivy záměru spojené s nakládáním s látkami nebezpečným vodám a v havarijních 
stavech spojených s únikem látek nebezpečných vodám 
 
Oleje používané pro provoz obou kogenerací a ostatních technologií v KJ budou skladovány 
v samostatném zabezpečeném příručním skladu ve strojovně KJ. Sklady budou vybaveny 
záchytnými plechovými vanami. Únik těchto látek do podzemních vod nelze tedy 
předpokládat a případné úkapy lze jednoduše likvidovat. 
 
V záměru jsou zpracovávány biologicky rozložitelné odpady, které budou vykládány buď na 
vodohospodářsky zabezpečeté ploše, v budově příjmu, nebo budou na vodohospodářsky 
zabezpečené ploše přečerpávány d vstupní jímky buioplynové stanice. 
Záměrem bude dále produkován kapalný digestát, který  bude skladován v nově vybudované 
uskladňovací nádrži a bude používán jako hnojivo. Digestát v tuhém i tekutém stavu je 
považován jako organické hnojivo podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, mezi tzv. 
závadné látky. Ten, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, 
aby nevnikly do podzemních nebo povrchových vod a neohrozily životní prostředí. 
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Digestát bude stáčen do cisteren na vodohospodářsky zabezpečené ploše vyspádované do 
příjmové jímky bioplynové stanice. Případné havarijní úniky a úkapy digestátu jsou spolu 
s dešťovými vodami spláchnuty do této jímky a opět přečerpány do bioplynové stanice. 
 
Proti přetečení jsou nádrže bioplynové stanice obsahujících odpady a digestát vybaveny  
hydrostatickým a maximálním  měřením  stavu  hladiny  kalu a měřením teploty a dále  2 
průhledy DN 300. Při dosažení maximální hladiny je automaticky zastaven přísun hmoty do 
dané nádrže. Případné průsaky digestátu skrz nádrže  jsou monitorovány podkladním 
monitorovacím systémem složeným z geotextilie  400  g/m2,  izolační  folie  tl.  0,8  mm, 
obvodového drénu DN 100 a dvojice kontrolních sond, kde je možné realizovat vzorkování. 
 
Jímky, nádrže a fermentory, včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců 
kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti.  Při 
provozu záměru nebude docházet k manipulaci s jedy a nebezpečnými látkami, je proto 
vyloučena možnost potencionálního zasažení potravinového řetězce člověka těmito látkami.  
 
Výše popsanými způsoby je bráněno provozním a havarijním únikům látek nebezpečných 
vodám do půdy a podzemních a později povrchových vod. 
 
Přesto navrhujeme nad a pod bioplynovou stanicí vybudovat monitorovací hydrogeologický 
vrt a z vrtů budou odebrány podzemní vody, které budou analyzovány na úplný chemický 
rozbor ÚCHR. Výsledky laboratorních analýz budou do budoucna sloužit jako pozaďové 
hodnoty a pro prokázání těsnosti celé technologie. 
 
 
Vlivy na spotřebu vod 
Celkem odhadujeme, že ročně bude spotřebováno okolo 500 m3 vody jako technologické 
k oplachům stáčecího místa, apod. Jako technologickou vodu lze použít i zachycenou vodu 
dešťovou. V sociálním zařízení bude spotřebováno ročně 80 m3 pitné vody. 
V prostoru umístění kontejnerové kogenerační jednotky KJ2 na stadionu Luka nebude 
spotřebovávána voda. 
 
V areálu bioplynové stanice bude realizován nový vrt, z něhož bude zajištěna dodávka části 
technologické vody pro zařízení v bezsrážkovém období a dodávka pitné vody do sociálního 
zařízení. Celoroční odběr maximálně 580 m3, tj 0,018 l.s-1 (reálně 250 m3) za rok odpovídá 
přibližně spotřebě vody v rodinném domě obývaném cca 6 osobami. Tato spotřeba je malá a 
pro dané území snesitelná. Zdrojová oblast pro akumulaci podzemních vod nad vrtem má 
výměru cca 100.000 m2 - 0,1 km2. V oblasti Vlašimi je hodnota specifického odtoku 
podzemních vod 6,5 l.s-1 na km2. Zdrojová oblast je tedy bezpečně schopna poskytovat 
přítok podzemní vody 0,65 l.s-1, což je 35-násobek požadovaného odběru. 
Území je schopno poskytnout významně větší než požadované množství podzemní vody. 
Odběrem 580 m3 podzemní vody v areálu bioplynové stanice nedojde k významnému vlivu 
na množství a kvalitu podzemních vod v lokalitě. Navíc pomocí zasakovacích příkopů dojde 
k významnému navýšení zásaku dešťových vod přímo v lokalitě, takže podzemní vody 
budou doplňovány.   
 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. V případě potřeby čerpání vody ze dna 
jámy pro založení fermentoru a uskladňovací nádrže, může být odčerpávána dešťová a 
podzemní voda. Tato voda bude odváděna v souladu s následným stavebním povolením 
např. vypuštěna volně na terén či zasakována do dočasných zasakovacích objektů dle 
pokynů vodoprávního orgánu. Bude se jednat o čistou vodu v množství max. cca 1,5 l/s.  
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Sociální zázemí pracovníků stavby bude řešit její dodavatel mobilními toaletami.  
 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by provozem záměru nemělo dojít, 
ani při výstavbě, provozu, ukončení a havarijních stavech. Podzemní voda není ve směru 
proudění na severovýchod od záměru bioplynové stanice využívána. Lze doporučit, 
vzhledem k charakteru záměru, věnovat zvýšenou pozornost vodohospodářskému 
zabezpečení záměru, jak je popsáno v kapitole B.I.6 a opatřením v kapitole D.IV. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody bude při realizaci preventivních 
vodohospodářských opatření minimální. 
 

D. I. 5. VLIVY NA PŮDU 
 

OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Záměr bude realizován na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako orná půda ve II. 
třídě ochrany ZPF.  Celková plocha záměru bude cca 9000 m2. Ze ZPF bude nutno vyjmout 
4900 m2. 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor ploch vedených v ZPF (BPEJ 51510). Celkem bude ze 
ZPF vyjmuto 4900 m2.  Půda se nachází v II. třídě ochrany ZPF dle BPEJ. 
Půdy II. třídy ochrany patří mezi zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s 
ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Územní plán Vlašim řadí 
pozemky dotčené výstavbou záměru mezi plochy pro průmyslovou výrobu a skladování, tedy 
mezi plochy zastavitelné. Plánované vynětí ze ZPF považujeme za akceptovatelné, protože 
toto vyjmutí ze ZPF bylo předschváleno krajským úřadem již při tvorbě průmyslové zóny a 
během změny ÚP Vlašim. 
 
Realizace si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa. Stavba na východním 
okraji a částí trasy plynovodu zasahuje do ochranného pásma lesa. Jedná se o ochranné 
pásmo lesního celku přiléhajícího ke komunikaci Blanický Mlýn – silnice č. 125. 
 
 

OBDOBÍ PROVOZU ZÁVĚRU  

  
Omezení negativních vlivů na půdu v rámci provozu zařízení bioplynové stanice je 
zabezpečeno instalací moderních technologií, u kterých je pro případ havarijního stavu 
vybudována nová asfaltová vodohospodářsky zabezpečená plocha a kanalizační svody do 
nově vybudovaných nepropustných jímek, takže nebude i v případě havarijních stavů 
docházet k únikům kapalin do půdy. Jímky a nádrže budou vybaveny automatickým 
systémem kontrolujícím přetečení jímek. Dále bude ochrana půdy zajištěna důsledným 
dodržováním provozních řádů. 
 
V průběhu výstavby bude doplňování pohonných hmot prováděno na blízké čerpací stanici, 
staveniště bude vybaveno havarijní záchytnou soupravou. 
Oleje používané pro provoz obou kogenerací a ostatních technologií v KJ budou skladovány 
v samostatném zabezpečeném příručním skladu ve strojovně KJ. Sklady budou vybaveny 
záchytnými plechovými vanami. Kontejnery jsou uzavřené a zastřešené. Únik těchto látek do 
půdy tedy nelze předpokládat a případné úkapy lze jednoduše likvidovat havarijní soupravou 
umístěnou v kontejneru kogenerační jednotky. 
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APLIKACE DIGESTÁTU NA PŮDU 

Na půdu bude aplikován digestát ve formě kapaliny (není uvažováno se separací digestátu). 
Vliv aplikace fermentačního zbytku na půdu je obecně považován za pozitivní – hnojivý efekt 
organického a organicko-minerálního hnojiva, návrat organiky půdě. Digestát bude 
registrován u ÚKZÚZ a využíván jako hnojivo a to jednak v tuhé formě po separaci a jednak 
ve formě tekuté. Vzhledem k vstupním surovinám je možno předpokládat zcela 
bezproblémovou registraci. Digestát (jak tuhý, tak kapalný) patří mezi tzv. typová hnojiva, typ 
18.1.e. 
Kvalita digestátu je sledována 1 ročně v ukazatelích, sušina, obsah spalitelných látek, 
celkový obsah dusíku, pH,  kadmium, olovo, rtuť, arsen, chrom, měď, molybden, nikl a zinek. 
V souladu s HACCP bude kontrolována kvalita digestátu i s ohledem na přítomnost 
Indikátorových organismů, kterými je hodnocena kvalita hygienizace. V digestátu bude 
sledován obsah Salmonella, Enterococaeae a termotolerantní koliformní bakterie s četností 
12 x za rok. 
Používáním typového hnojiva se sledovanou kvalitou na zemědělsky intenzivně využívaných 
pozemcích místo statkových nebo minerálních hnojiv, při dodržování podmínek aplikace 
hnojiv může mít spíše kladný vliv, protože digestát neobsahuje klíčení schopná semena 
plevelů a nebudou spotřebovávána vyráběná anorganická hnojiva. Typová hnojiva musí 
obsahovat maximálně stejné množství zbytkových koncentrací jako ostatní hnojiva. Při 
dodržení podmínek aplikace tekutého hnojiva aplikátory nemůže docházet k přímému 
splachu hnojiv do vodních toků. 
Navíc digestát prošel fermentací a nemůže obsahovat významné koncentrace toxických 
látek, protože by již během fermentace došlo k inhibici fermentačního procesu.  
 
Digestát v tuhém i tekutém stavu je považován jako organické hnojivo podle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, mezi tzv. závadné látky. Ten, kdo zachází se závadnými látkami, 
je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do podzemních nebo povrchových vod a 
neohrozily životní prostředí. 
Skladování tuhých a tekutých digestátů musí být prováděno podle vyhlášky č. 274/1998 
Sb. „o skladování a způsobu používání hnojiv“ za podmínek, jaké jsou vyžadovány 
pro hnůj a kejdu.  Aplikace digestátu musí být rovnoměrná po celém pozemku, je zakázáno 
aplikovat na půdu přemokřenou, zasněženou nebo promrzlou, je nutno zamezit 
vniknutí digestátu do povrchových vod nebo na sousední pozemek. Aplikace digestátu je 
předmětem evidence použitých hnojiv podle vyhlášky č. 274/1998 Sb. 
Ve zranitelných oblastech je třeba respektovat Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a 
provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Jde zejména o omezení 
hnojení dusíkem a respektování období zákazu hnojení. Dávka digestátu by měla vycházet z 
potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, z množství přístupných 
živin a organické hmoty v půdě a ze stanovištních a pěstitelských podmínek. 
Ve státech EU se přesouvá použití tekutých digestátů ke hnojení rostlin z posklizňového do 
vegetačního období, a to z důvodu rychlého účinku obsaženého dusíku a z důvodů dobrých 
organoleptických vlastností digestátů. 
Polními pokusy bylo zjištěno, že využití digestátů je levnější variantou hnojení minerálními 
průmyslovými hnojivy se srovnatelnými účinky (výnos jen o málo menší). 
 
Resumé: Při respektování zákonných ustanovení a omezení je aplikace digestátu jako 
hnojiva z hlediska okolní bioty a speciálně pak bioty vodních toků bezpečnou alternativou k 
jiným formám hnojení zemědělské půdy. V porovnání s aplikací průmyslových hnojiv a z 
organických hnojiv pak speciálně kejdy má užití digestátu nesporné výhody, a to i z hlediska 
vlivů na okolní přírodu. Negativní účinky aplikace digestátu jako hnojiva na biotu dosud 
nebyly v odborné literatuře popsány, zaznamenány. 
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Výsledný digestát bude v případě záměru bioplynové stanice Vlašim rozvážen na 
zemědělsky využívané plochy zemědělských podniků dodávajících biomasu, které 
obhospodařují celkem 930 ha zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Tyto 
zemědělské podniky obhospodařují 140 ha trvalých travních porostů, 790 ha orné půdy a 
žádné pastviny. Jedná se o: zemědělské podniky AGR-KVARTO s.r.o. - Ovčíny, Statek 
Domašín - Domašín, Zemědělské družstvo vlastníků Radošovice, Kút Jan – Radošovice 1, 
Kút Ladislav – Radošovice a Týnice s.r.o. – Český Brod. Plochy pro aplikaci digestátu leží 
v katastru obcí Vlašim, Zlosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, 
Radošovice u Vlašimi, Ctiboř, Libež, Divišov u Benešova, Všechlapy nad Blanicí a Měchnov. 
 
Dané pozemky se většinou nenacházejí v citlivých oblastech dle Nitrátové směrnice, 
aplikace digestátu se touto směrnicí bude řídit. Dle této směrnice a bilance dusíku je 
k aplikaci digestátu z Biostanice Vlašim třeba cca 700 ha orné půdy. K dispozici je 790 ha 
orné půdy a navíc 140 ha trvalých travních porostů. Zajištěná kapacita je tedy dostatečná. 
 
Aplikace digestátu je dle hnojných plánů těchto společností vhodná od půlky března do 
konce října. 

• od půlky března do půlky dubna je možné digestát aplikovat před vysazením kukuřice 
• koncem července po řepce (5. června – 10.září) a po ozimném ječmenu (5. června – 

7. srpna) 
• po sklizni pšenice od konce července do 20. srpna 
• mezi tím je možné v bezsrážkovém období aplikovat na trvalé travní porosty 
• po ostatních plodinách je možné aplikovat digestát do konce října 
• na mezi plodiny nebo víceletky, kde se bude zaorávat v červnu, nebo po senážním 

žitě od půlky května do konce května 
• s aplikátory je možné aplikovat digestát do porostů pšenice než doroste do výšky 30 

cm od 10 – 25 května a do kukuřice v červnu. 
 
S využitím hnojných plánů je aplikace digestátu v okolí Vlašimi možná 229 dní v roce, celou 
tuto dobu ovšem není vhodné počasí (podmáčení pozemků, promrznutí půdy, apod.), Proto 
projekt počítá s aplikací digestátu ročně po dobu 130 dní v roce. 
 
Vliv na půdu spočívající v záboru ZPF bude střední, neboť se předpokládá zábor půdy 
ve 2 stupni ochrany ZPF. Vliv záměru na znečištění půdy bude minimální.  Záměr 
zasahuje do ochranného pásma lesa. Záměr nezasahuje do území lesa. 
 
 

D. I. 6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
 
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze v lokalitě tvořené 
pararulami moldanubika předpokládat. Pararuly jsou minerálně velmi chudé a nemohou 
obsahovat žádné fosílie a velmi zřídka obsahují minerální ložiskové akumulace. 
Záměr není umístěn do prostoru ložisek nerostných surovin a nezasahuje do ochranných 
pásem vodních zdrojů, ani do CHOPAV. 
 
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou v době výstavby a 
provozu žádné.  
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D. I. 7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
 

OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁMĚRU 

Přímý vliv záměru na faunu a flóru lze v době výstavby označit jako malý. Záměr bioplynové 
stanice je umístěn ve stávajícím využívaném pozemku na zemědělsky obhospodařovaných 
plochách. V lokalitě plánované bioplynové stanice byl letním období 2013 a v jarním období 
2014 proveden biologický průzkum. 
 
Vlivy na faunu 
 
Obojživelníci (Amphibia) 
Předpokládané staveniště je bez významu pro obojživelníky, výskyt těchto organizmů v polní 
kultuře, byť by se jednalo o nahodilý výskyt, je velmi nepravděpodobný. Během průzkumu 
nebyly obojživelníci přímo v prostoru výstavby zastiženi.Taktéž význam okolí je pouze jako 
zimoviště či místa pro vykrmování obojživelníků v jejich terestrické fázi života, přičemž k 
tomuto účelu může být krajina využívána i dalšími druhy. Negativní ovlivnění obojživelníků 
výstavbou a provozem BPS není očekáváno. 
 
Plazi (Reptilia) 
Předpokládané staveniště je bez významu pro plazi, výskyt těchto organizmů v polní kultuře, 
byť by se jednalo o nahodilý výskyt, je velmi nepravděpodobný. Na okraji silnice k záchranné 
stanici byl zjištěn výskyt slepíše křehkého. Výskyt slepýše křehkého v polní kultuře (v místě 
předpokládaného staveniště BPS) je nepravděpodobný, užší vazba je nemožná, jedná se o 
jinak běžný druh kulturní urbánní krajiny. V okolí záměru se určitě vyskytují i další běžné 
druhy, lze očekávat všude přítomnou ještěrku obecnou (Lacerta agilis) v nivě Blatnice je 
velmi pravděpodobná užovka obojková (Natrix natrix). Negativní ovlivnění plazů výstavbou a 
provozem BPS není očekáváno. 
 
Ptáci (Aves) 
Na předpokládaném staveništi zjištěno hnízdění pouze běžného polního druhu  - skřivana 
polního, okolí ornitofauna nebude rušením významně ovlivněna (ovlivnění srovnatelné s 
výstavbou sousední záchranné stanice). Další ornitofauna je v trase výkopů plynovodu, 
potenciál ovlivnění ornitofauny výkopovými pracemi je však také minimální, zvláště budou-li 
respektovány obecné zásady ochrany ptactva, tzn. rušivé stavební aktivity mimo období 
hnízdění ptáků a péče o potomstvo, maximální ohleduplnost, nelze predikovat žádné 
zaznamenatelné, měřitelné ovlivnění. 
 
Savci (Mammalia) 
V lokalitě byl zjišten výskyt hraboše polního, krtka obecného, myšice a zajíce polního, kteří 
budou mít vazbu k předpokládanému staveništi. V lese západně od záměru a širším okolí byl 
zjištěn výskyt rejska malého, prasete divokého a srnce obecného. Tyto savci nemají vazbu 
k předpokládanému staveništi. V okolí místa předpokládaného staveniště lze očekávat další 
druhy běžných savců. Negativní ovlivnění savců výstavbou a provozem BPS však není 
očekáváno. 
 
Na pozemku předpokládané stavby BPS je očekávána jen běžná ochuzená fauna 
bezobratlých živočichů, jejichž druhové složení a celková biomasa je v současnosti silně 
závislá na pěstované plodině a užití intenzifikačních prostředků. Ze ZCHD byly při pastvě 
pozorovány jen někteří zástupci čmeláků (rod Bombus), přičemž se jednalo o nejběžnější 
druhy B. terrestris a B. pascuorum, možný je výskyt ji jiných druhů, ale vždy se bude jednat o 
taxony běžné, reálně nikoliv ohrožené. Kolonie čmeláků přímo v místě předpokládaného 
staveniště nebyly zjištěny a lze je pokládat i za méně pravděpodobné (s ohledem na 
obhospodařování). Podrobnější průzkum bezobratlých živočichů nemá opodstatnění. I 
rozsáhlejší průzkumy je vždy nutné chápat jako více méně orientační. Běžně používané 
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metody dokáží identifikovat jen část bezobratlých a to i v případech, kdy se průzkum 
intenzivně zaměřuje pouze na některé skupiny. Problematičnost průzkumu bezobratlých také 
souvisí s tím, že účinné metody průzkumu se neobejdou bez zásahu do obecných i 
speciálních podmínek ochrany živočichů (odchyt často i velkého množství materiálu, 
zasahování do biotopů, usmrcování apod.). Dalšími negativními okolnostmi při plánování a 
zadávání průzkumů bezobratlých je taxonomická obtížnost, neefektivnost, často nedostatek 
reálných informací o rozšíření a skutečné vzácnosti jednotlivých druhů a do určité míry i 
neschopnost praktického využití velkého množství informací o velkém množství taxonů např. 
v případě plánování různých opatření. I indikační význam (např. fauny střevlíků, drabčíků, 
pavouků) je omezený a často nejednoznačný, biotopy a jejich narušení lze charakterizovat 
podstatně přesněji daleko jednoduššími způsoby. Pro účely posuzování vlivu staveb na biotu 
většinou postačuje zjištění jen druhů zájmových z hlediska speciální ochrany přírody, tedy 
druhů zvláště chráněných. 
 
 
Vlivy na flóru 
 
Záměr bude mít malý vliv na flóru. Záměr je umístěn na zemědělské orné půdě. Na okraji 
záměru je nutno provést kácení vzrostlých dřevin za účelem realizace vjezdu do 
plánovaného areálu. Jedná se o dřeviny z vegetačního pásu podél komunikace Blanický 
mlýn – silnice č. 125. Zde se nachází 1 řada stromoví, většinou druhu dub letní, dub zimní, 
modřín opadavý, bříza bělokorá.  
 
Odstraněny budou: 
 
TABULKA 43: PŘEHLED STROMŮ ROSTOUCÍM MIMO LES ODSTRANĚNÝCH BĚHEM VÝSTAVBY 

Druh dřeviny 

Průměr ve 
výšce 80 
cm (cm) 

odhad 
stáří (roky)

bude 
kompenzováno 
novou výsadbou 

dub letní 8 5 ano 
dub letní 20 15 ano 
dub letní 22 15 ano 
dub letní 23 15 ano 
dub letní 18 15 ano 
dub letní 25 15 ano 
modřín 
opadavý 32 25 ano 
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OBRÁZEK 14: KÁCENÉ DŘEVINY PRO VJEZD DO AREÁLU BIOSTANICE 

 
Kompenzace pokácených stromů bude realizována formou výsadby nových stromů 
v zeleném pásu oddělujícího areál ZS Vlašim od areálu Biostanice Vlašim. Jedná se o 
plochu 2250 m2. Druhová skladba výsadby bude realizována ve spolupráci se CSOP 
Vlašim. Kácené stromy mohou být kompenzovány také případnou výsadbou 
izolačních pásů topolů, snižujících únik zápachu do okolí. 
 
 
Vliv záměru na zvláště chráněná území 
Dotčené území neleží v přírodním parku, národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. Chráněná území se nacházejí ve značné 
vzdálenosti od záměru, která přímé vlivy zcela vylučuje. 
 
 

OBDOBÍ PROVOZU ZÁMĚRU 

Vliv emisí do ovzduší na ekosystémy a vegetaci 
Emise z kogeneračních jednotek mohou mít vliv na ekosystémy a vegetaci prostřednictvím 
kyselého prostředí, proto byly v rozptylové studii stanoveny speciální body v místech 
s porosty stromů. V těchto bodech byly počítány koncentrace oxidu siřičitého a oxidů dusíku 
ve výškách 1,5; 10 a 25 metrů nad terénem po zprovoznění bioplynové stanice. 

Výpočty rozptylu emisí shrnuté v kapitole č. D.I.2. prokázaly, že zprovoznění bioplynové 
stanice v k.ú. Vlašim se pro hodnocení ochrany ekosystému a vegetace projeví zvýšením 
imisních koncentrací pouze v blízkém okolí kogeneračních jednotek BPS. U žádné z 
hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá při součtu se stávajícím imisním 
pozadím překročení příslušných imisních limitů při jejichž překročení by měl záměr vliv na 
ekosystémy a vegetaci. Proto z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této 
oblasti námitek. 
 
 
 
Vliv záměru na zvláště chráněná území 
 
Poblíž EVL Blanice bude aplikovat digestát jako hnojivo na zemědělské pozemky společnost 
AGR-KVARTO s.r.o. – Ovčíny a z části Statek Domašín - Domašín. Tyto společnosti již dnes 
poblíž EVL hospodaří a provádí pravidelné hnojení stejných pozemků hnojivy v režimu 
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zranitelné oblasti a s ohledem na přítomnost velevruba tupého citlivého na koncentrace 
dusičnanů. Dodržují tedy podmínky aplikace hnojiv ve zranitelných oblastech a dodržují 
dávky dusíku. Digestát nebude obsahovat žádné další znečišťující látky v koncentracích 
vyšších než již používaná hnojiva. Naopak nebude obsahovat slíčení schopná semena 
plevelů, proto bude na lokalitách, kde bude aplikován digestát možné snížit používání 
herbicidů.  
 
 
Celkový vliv na flóru, faunu a ekosystémy 
 
Záměr bioplynové stanice bude mít kladný vliv ve vyřazení chemických hnojiv a snížení 
využívání herbicidů na plochách, které budou hnojeny pomocí digestátu, který je přirozeným 
hnojivem, v kterém se např. oproti hnoji nenachází semena plevelů schopných vyklíčit. 
 
Celkový vliv na faunu, flóru a ekosystémy bude  malý a lokální. 
 

D. I. 8. VLIVY NA KRAJINU 
 
Do východní části pozemků plánované bioplynové stanice Vlašim zasahuje ochranné pásmo 
lesa, v ochranném pásmu lesa bude vedena část plynovodu. Záměr leží na pozemcích 
vedených v zemědělském půdním fondu (ZPF). Pozemek určený pro výstavbu bioplynové 
stanice je veden v ZPF pod BPEJ 51510. Jedná se o půdu ve 2. stupni ochrany ZPF, je tedy 
možno ji za stanovených podmínek vyjmout. Celkem bude ze ZPF vyjmuto 4900 m2 půdy ve 
2 stupni ochrany. Zbytek pozemku bude využit pro realizaci ochranného pásu zeleně a není 
jej třeba ze ZPF vyjímat. 
 
Vlastní záměr Biostanice Vlašim nezasahuje do žádného významného krajinného prvku 
(VKP). Při realizaci plynovodu do areálu Luka je nutno překonat tok a nivu řeky Blanice, které 
jsou ze zákona významným krajinným prvkem. Plynovod bude procházet v ochranném 
pásmu památného stromu dub u Čechova (dub letní ochranné pásmo – poloměr 20 metrů. 
Plynovod bude veden z druhé strany místní komunikace u které památný strom roste a bude 
veden mimo průměr koruny stromu. Pro tuto trasu bude nutné získat souhlas se zásahem do 
ochranného pásma památného stromu.  
 
Bioplynová stanice nebude významněji zahloubena pod terénem a nedojde k významným 
terénním úpravám. Nejvyšší budova uskladňovací nádrž bude včetně plynojemu vysoká 12 
metrů a fermentory budou včetně plynojemů vysoké 10,5 metru. Nádrže a membrány 
plynojemů bioplynové stanice jsou vyvedeny v nerušivé zelené barvě.  Záměr bude tvořit 
novou pohledovou dominantu pro návštěvníky a pracovníky Záchranné stanice živočichů 
Vlašim při pohledu jižním směrem. Přímá viditelnost objektů biostanice bude omezena 
jednak realizací ochranného valu a jednak výsadbou ochranné zeleně. 
Pro průmyslovou zónu Vlašim 38 i sousední Vlašim 39 platí dle regulativu Územního plánu 
města Vlašim max. výška umístěných objektů 12 m, což záměr splňuje. 
 
   
Vyhodnocení záměru výstavby areálu bioplynové stanice dle zákonných kritérií KR 
(§12, zák. č. 114/1992 Sb.):   
Pozn.: Plynovod bude zakopán v podzemí, nebo protlačován protlaky a nebude tudíž 
viditelný. Kogenerační jednotka v areálu sportovního areálu Luka ve Vlašimi bude položena 
na štěrkové zpevněné plochy, vedle sportoviště v intravilánu obce. 
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Přírodní charakteristiky 
V DoKP lze identifikovat dominující nepřírodní biotopy (sensu CHYTRÝ et al. 2001) lesní i 
nelesní, přírodní biotopy rekognoskací terénu nebyly zjištěny, pokud se zde vyskytují, tak 
spíše jen maloplošně či marginálně. ÚSES je v DoKP vymezen v podobě biokoridorů lokální 
úrovně (zdroj: výkres limitů ÚPD ORP Vlašim) v nivě říčky Blanice a Pavlovického potoka. Za 
významné krajinné prvky (VKP) ze zákona (§ 3 písm. b, zákona č. 114/1992 Sb.) lze v DoKP 
označit lesní porosty a část údolní nivy Blanice, registrovaná VKP v DoKP absentují (zdroj: 
výkres limitů ÚPD ORP Vlašim). V DoKP nejsou vymezena zvláště chráněná území ani 
území soustavy Natura 2000 (zdroj: Geoportál). 
Samotný záměr je situován na pozemek intenzivně zemědělsky využívaný (v současnosti 
porost jetelo-obilné směsky). Přírodní charakteristiky nejsou záměrem výstavby 
bioplynové stanice nikterak dotčeny.  
 
Kulturní charakteristiky 
V DoKP nejsou kulturní nemovité památky či jinak historicky a kulturně významná místa a 
objekty. Chybí zde roztroušená zástavba i souvislejší zastavěné plochy typu obcí. 
Charakteristickými znaky kulturní charakteristiky jsou v DoKP scelené intenzivně 
obhospodařované lány, intenzivně obhospodařované převážně jehličnaté lesní porosty, 
místní komunikace a nelesní výsadby mimo zastavěná území. Novým znakem DoKP je areál 
Záchranné stanice pro živočichy Vlašim. 
Realizace záměru povede k obohacení kulturní charakteristiky DoKP o určitý 
maloprůmyslový rozměr, který v DoKP zatím chybí. Zařízení k produkci a využití bioplynu 
dosud není běžnou součástí venkovské krajiny, i když právě venkov s bohatými zdroji 
možných vstupních suroviny je v poslední době cílovou lokací celé řady podobných záměrů. 
Anaerobní fermentace s následným energetickým využitím produkovaného bioplynu je 
environmentálně a ekonomicky perspektivní, přínosnou metodou zpracování odpadů, jejichž 
bohatým zdrojem je právě zemědělský venkov. Do budoucna lze logicky očekávat další 
rozvoj tohoto segmentu.  
Naprosto běžnou součástí typické zemědělské krajiny jsou areály zemědělských podniků, 
kde přítomnost živočišné produkce je provázena objemově i výškově srovnatelnými objekty 
senážních věží, různých tanků a zásobníků. Tyto objekty jsou objemově, výškově i 
napojením na zemědělskou produkci analogické objektům záměru BPS. Záměr z tohoto 
hlediska tedy není nikterak cizorodý v zemědělské, ev. leso - zemědělské krajině, i když v 
DoKP představuje novum. 
Realizace záměru ovlivní kulturní charakteristiky, míra ovlivnění je však srovnatelná s 
vlivem sousedního objektu Záchranné stanice pro živočichy Vlašim, je spíše nízká. 
 
Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
V DoKP nejsou vymezena ZCHÚ ani území soustavy Natura 2000 (zdroj: Geoportál). 
 
Záměr nemá na ZCHÚ vliv. 
Vliv na VKP 
Za VKP ze zákona (§ 3 písm. b, zákona č. 114/1992 Sb.) lze v DoKP označit lesní porosty a 
část údolní nivy Blanice, registrovaná VKP v DoKP absentují (zdroj: výkres limitů ÚPD ORP 
Vlašim). 
Vlastní bioplynová stanice Vlašim a kogenerační jednotka na stadionu nezasahuje do VKP 
ze zákona, ani do registrovaných VKP. Plánované vedení plynovodu při překračování řeky 
Blanice nezasáhne do dřevní zeleně, ani do doprovodných nivních porostů, ani do toku 
Blanice a její nivy, protože plynovod bude pod Blanicí veden protlakem. Přesto bude 
k tomuto protlaku bude požádáno o vyjádření Odboru životního prostředí městského úřad 
Vlašim z hlediska vlivu na VKP. 
VKP nejsou záměrem ovlivněna. 
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Vliv na kulturní dominanty. 
Objekty označitelné za kulturní dominanty v DoKP nejsou, ergo nemohou být 
záměrem ovlivněny. 
 
Estetické hodnoty 
Prvky KR a jejich vzájemné uspořádání generují v mysli citlivého člověka estetický vjem. Co 
je estetické a co nikoliv je záležitostí individuálního naturelu jednotlivých pozorovatelů. Při 
objektivizaci snahy o posouzení estetičnosti či neestetičnosti v kulturní krajině by měly hlavní 
úlohu hrát zákonitosti estetiky (přiměřenost, určitost, logičnost, adekvátnost). Z hlediska 
přiměřenosti, určitosti, logičnosti a adekvátnosti nelze očekávat významnější dopady záměru. 
Záměr sice představuje nový prvek v DoKP, dosud zde nezastoupený ani v analogické 
podobě, jedná se však o prvek, jehož přítomnost v zemědělské ev. leso - zemědělské krajině 
není nelogická, jednotlivé objekty jsou co do formy určité, funkční, přiměřené, adekvátní. 
Četnost podobných provozů v krajině bude dále pravděpodobně růst. Problematičtější je jeho 
"odtržení" od souvislejší zástavby, např. logičtější by bylo jeho umístění přímo ke zdroji 
zpracovávaných odpadů (např. v areálu zemědělského podniku, na okraji obce apod.), 
takové umístění by se však mohlo setkat s odporem občanů takových obcí z důvodu určité 
zátěže, která s takovými záměry bývá často i málo oprávněně spojována. Ergo umístění 
záměru mimo osídlený prostor je také logické. 
Některé charakteristiky záměru nejsou ve stávajícím stavu projektové rozpracovanosti ještě 
řešeny, z hlediska estetiky jsou důležitými parametry barva jednotlivých objektů, sadové 
úpravy v areálu BPS i výška vegetačních prvků. Barevné odstíny křiklavé, kontrastní s 
barvami okolní krajiny, v menší míře nevhodné ozelenění ploch či absence zeleně může 
významně přispět k zhoršení estetických hodnot v DoKP. Příkladem nedocenění významu 
těchto parametrů může být i sousední objekt Záchranné stanice pro živočichy Vlašim (jen 
nízká zeleň, ne příliš vhodné barevné řešení štukovaných fasád). 
Ovlivnění estetických hodnot DoKP lze shrnout tak, že k určitému ovlivnění pravděpodobně 
dojde, nicméně ani při aplikaci metod hodnocení vlivů na krajinný ráz nelze jednoznačně a 
objektivně posoudit míru takového ovlivnění (co expert, to jiný názor). Při rozumném 
nadhledu, uvědomění si dynamičnosti krajiny, vývoje jejího využívání, společenského a 
technologického pokroku atd., i jen při prostém zamyšlení se je zřejmé, že nedojde k 
neúnosné změně estetických hodnot v DoKP. 
 
Harmonická měřítka krajiny 
Část estetického vnímání krajiny, je především otázkou přiměřenosti záměru okolní krajině. 
Charakter DoKP je dán především vegetačním pokryvem (porosty vysokých dřevin, polní 
kultury) se zřetelnými dělícími liniemi. Tyto prvky jsou v kulturní leso-zemědělské krajině 
přirozeně velkoplošné. V souladu s přirozenými harmonickými měřítky je také maloplošné 
zastoupení či absence vzácnějších prvků konkrétní krajiny ev. i zástavby. 
Záměr BPS nikterak měřítka v DoKP nenarušuje. 
 
Harmonické vztahy v krajině 
Opět část estetického vnímání krajiny, je především otázkou logičnosti, adekvátnosti záměru 
v krajině. Těmto aspektům byla věnována pozornost v části textu sledující vlivy na estetické 
hodnoty DoKP. Lze identifikovat určitou nejednoznačnost v logičnosti záměru (existence více 
pravd, umístění záměru je do jisté míry nelogické, ale zároveň i logické). Z hlediska 
adekvátnosti umístění záměru a předpokládané formy a řešení nejsou negativní souvislosti 
predikovány. 
Stavba BPS nenaruší harmonické vztahy k v DoKP. 

 
Záměr je z hlediska krajinného rázu únosný ev. podmíněně únosný (s podmínkou 
vhodného barevného řešení záměru, vhodné sadové úpravy areálu). 
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Celkový vliv záměru  na krajinný ráz lze označit za omezený a pouze lokální v omezeném 
dotčeném krajinném prostoru. 
 

D. I. 9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na hmotný majetek lze prakticky vyloučit, záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od 
jiných průmyslových a obytných objektů. Přímo v prostoru plánovaného záměru se 
nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, které s umístěním záměru nesouhlasí. 
Výjimku bude tvořit vedení plynovodu, které bude křížit inženýrské sítě a obecní komunikaci. 
Plynovod bude veden výhradně po pozemcích města Vlašim. Tato křížení bude nutné 
prodnat v vlastníky sítí a komunikace. Vliv na hmotný majetek bude neutrální. 
 
V prostoru záměru a plynovodu se nenachází žádné kulturní památky, památná místa a 
archeologické naleziště, které by mohli být záměrem přímo dotčeny. A realizací záměru 
nemohou být dotčeny ani žádné kulturní památky v okolí.  Vliv na kulturní památky se tedy 
nepředpokládá. 
 
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, 
dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.  
 
Pozitivně lze hodnotit potenciální součinnost s jinou výrobou v rámci průmyslové zóny Vlašim 
což může přinést vyšší zhodnocení pozemků (např. dodávka energie v rámci zóny). 
Potenciální negativní vliv může spočívat v ovlivnění cen nemovitostí – vliv zvýšené dopravy 
na plánovanou obytnou zástavbu v rozvojové zóně Pavlovice. Zde by ovšem tímto 
způsobem působil jakýkoliv záměr v průmyslové zóně, kde např. logistické centrum by 
přineslo daleko vyšší dopravní zátěž.  
 
Lze tedy říci že vliv na hmotný majetek a kulturní památky bude malý. 
 

D. I. 10. VLIVY NA CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
 
Z chráněných území se v relativní blízkosti záměru nachází přírodní památka Na Ostrově u 
obce Nemíž (cca 1,8 km severně). Předmětem ochrany je zde populace jalovce obecného 
(Juneperus comunnis). Tento jehličnatý keř zde porůstá v počtu několika desítek jedinců 
kamenitou stráň. Na jalovec jsou zde vázány vzácné druhy hub a hmyzu (krenálních 
bezobratlých). Tato přírodní památka je dnes udržována pomocí pastvy smíšeným stádem 
ovcí a koz. 
Vliv záměru na toto chráněné území by mohl spočívat pouze v poškození vegetace (jalovců) 
prostřednictvím emisí produkovaných spalováním bioplynu v kogenerační jednotce KJ1. 
Proto byl v rámci zpracované rozptylové studie hodnocen vliv emisí SO2, NO2, NOx, PM10, 
PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu, NH3 a H2S na ekosystém a vegetaci přímo v bodě 5064 PP 
Na Ostrově. Pro tento bod byly v rozptylové studii vypočteny modelované imisní příspěvky a 
nárůst oproti stávající imisní situaci, viz tabulka č. 44. 
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TABULKA 44: MODELOVANÉ IMISNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁRŮST OPROTI STÁVAJÍCÍ IMISNÍ SITUACI 
V REFERENČNÍM BODĚ 5064 – PP NA OSTROVĚ 

polutant 

Pětiletý 
průměr 

pro 
roky 

2007 až 
2011 

(ug.m-
3) 

Modelované imisní koncentrace  pro referenční bod 5064 PP Na 
Ostrově 

hodnota 
imisního 

limitu 

příspěvek 
ve výšce 
1.5m nad 
terénem 
(ug.m-3) 

% 
nárůst 
imisí 

oproti 
stávající 
situaci 

příspěvek 
ve výšce 
10 m nad 
terénem 
(ug.m-3) 

% 
nárůst 
imisí 

oproti 
stávající 
situaci 

příspěvek 
ve výšce 
25 m nad 
terénem 
(ug.m-3) 

% 
nárůst 
imisí 

oproti 
stávající 
situaci 

NO2 – průměrné roční (emisní 
faktor 1000 mg.m-3)  11.8 0.024 0.20 0.024 0.20    

NO2 – maximální hodinové 
(emisní limit 1000 mg.m-3) 68.5 1.5 2.19 1.5 2.19    

NOx – průměrné roční (emisní 
limit 1000 mg.m-3) 11.8 0.10 0.85 0.10 0.85 0.10 0.85 30 

NO2 – maximální hodinové 
(emisní faktor 500 mg.m-3) 68.5 0.8 1.17 0.9 1.31    

NO2 – průměrné roční (emisní 
faktor 500 mg.m-3) 11.8 0.012 0.10 0.012 0.10    

SO2 – maximální hodinové 36.2 0.3 0.89 0.3 0.93    

SO2 –průměrné denní 15.4 0.2 1.52 0.2 1.59    

SO2 – průměrné roční 3.5 0.004 0.12 0.004 0.12 0.004 0.12 20 

PM10 –průměrné denní 37.2 0.25 0.67 0.26 0.70    
PM10 – průměrné roční 20.5 0.005 0.02 0.005 0.02    
PM2,5 – průměrné roční 15.4 0.003 0.02 0.003 0.02    
benzenu – průměrné roční 0.8 0.000004 0.001    
BaP – průměrné roční 0.59 0.00000 0.00    
koncentrace NH3 – maximální 
hodinové  0,55  0,55     

koncentrace NH3 – průměrné 
roční  0,002  0,002     

H2S (5% obecného emisního 
limitu) – maximální hodinové  0,05  0,05     

H2S (5% obecného emisního 
limitu) – průměrné roční  0,0002  0,0002     

 
Z vypočtených hodnot je zřejmé, že v prostoru přírodní památky Na Ostrově dojde vlivem 
provozu záměru ke zvýšení imisního pozadí všech sledovaných polutantů v lokalitě o 0 až 
2,19%. V tomto prostoru zdaleka nedojde ani k překročení platných imisních limitů pro 
vegetaci pro NOx a SO2. 
 
Z mapy izofon v hlukové studii vyplývá, že se přírodní památka Na Ostrově nachází v oblasti 
kde je hladina akustického tlaku nižší než 30 dB s případným nárůstem po realizaci záměru 
v rozsahu 0 – 0,1 dB. Pozaďová hodnota odpovídá běžnému přírodnímu pozadí a případný 
nárůst akustického tlaku je minimální a neznatelný. 
 
Lze tedy konstatovat, že díky značné vzdálenosti přírodní památky Na Ostrově od 
plánovaného záměru, k přírodní památce zasahují vlivy záměru jen velmi okrajově:  
 

- rozptylovou studií nebyl prokázán vliv záměru na ovzduší a jeho 
prostřednictvím na ekosystémy v prostoru přírodní památky Na Ostrově, 

- hlukové emise – hlukovou studií nebyla prokázána možnost šíření hluku do 
lokality přírodní památky Na Ostrově. 

 
Území přírodního památky  se nachází mimo směr proudění podzemních vod ve vztahu 
k záměru a také proti proudu toku povrchových vod (přítok Blanice – Petříský potok). 
V blízkosti přírodní památky nebude prováděna aplikace digestátu. Realizace záměru na 
přírodní památku nemůže mít vliv ani v případě potenciálního havarijního stavu. 
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Dle sdělení Krajského úřadu nemůže záměr bioplynové stanice, plynovodu a kogenerační 
jednotky v areálu LUKA mít samostatně ani ve spojení s jinými vliv na evropsky významné 
lokality NATURA 2000, ani na Ptačí oblasti z důvodu jejich velké vzdálenosti, viz příloha č.7. 
 
Zájmové území se nenachází v blízkosti prvků soustavy Natura 2000. Nejbližším prvkem je 
Evropsky významná lokalita (EVL CZ0213009) Vlašimská Blanice, která je tvořena tokem 
Blanice mezi Mladou Vožicí a Vlašimí a jejími přítoky Holčovickým potokem,  Poláneckým 
potokem a některými vzdálenějšími přítoky. EVL se nachází ve vzdálenosti cca 2 km 
západně od záměru.V EVL Vlašimská Blanice jsou předmětem ochrany druhy živočichů: 
velevrub tupý, páchník hnědý, mihule potoční, vydra říční. Velevrub tupý je citlivý na 
koncentrace dusičnanů ve vodním prostředí, V prostoru Vlašimi, Polánky, Nesperské Lhoty, 
Hrazené Lhoty a Ovčín je předmětem ochrany vodní tok a část nivy Blanice, tedy území kde 
nebude s digestátem přímo nakládáno. 
 
Poblíž EVL Blanice bude aplikovat digestát jako hnojivo na zemědělské pozemky společnost 
AGR-KVARTO s.r.o. – Ovčíny a z části Statek Domašín - Domašín. Tyto společnosti již dnes 
poblíž EVL hospodaří a provádí pravidelné hnojení stejných pozemků hnojivy v režimu 
zranitelné oblasti a s ohledem na přítomnost velevruba tupého citlivého na koncentrace 
dusičnanů. Dodržují tedy podmínky aplikace hnojiv ve zranitelných oblastech a dodržují 
dávky dusíku. Digestát nebude obsahovat žádné další znečišťující látky v koncentracích 
vyšších než již používaná hnojiva. Naopak nebude obsahovat klíčení schopná semena 
plevelů, proto bude na lokalitách, kde bude aplikován digestát možné snížit používání 
herbicidů.  
 
 

D. II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na areál bioplynové stanice a jeho 
dopravní napojení. 
  
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako 
přijatelné s nízkými, zanedbatelnými až středními vlivy. Vlivy přesahující platné limitní či 
hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 
 
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout 
následujícím způsobem: 
 
1. Aspekty s kladným vlivem: 

• výroba elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce z obnovitelných zdrojů 
energie, 

• zpracování bioodpadů 
• úspora přírodních zdrojů  - neobnovitelných zdrojů energie, 
• snížení zápachu z některých bioodpadů při jejich jiném zpracování, 
• omezení využití umělých hnojiv 

 
2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným: 

• vlivy na obyvatelstvo, 
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• vlivy na horninové prostředí, a přírodní zdroje, 
• vibrace, elektromagnetické, ionizující záření, 
• kulturní památky, 
• vlivy na povrchové a podzemní vody, 
• vliv na půdu – znečištění půdy. 

 
3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo 
doporučené limity: 
 

• znečištění ovzduší – emise z kogeneračních jednotek a dopravy, emise z areálu, 
• vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, 
• vlivy na krajinný ráz, 
• vlivy na dopravu, 
• vlivy hluku. 

 
4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat 
zvláštní pozornost (přestože nedosahuje platných limitů): 

• vliv na půdu – zábor ZPF, 
• vliv na VKP ze zákona (zásah plynovodu do OP památného stromu a toku a nivy 

Blanice) 
 
5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity: 
 
Provozem areálu se nepředpokládá vznik synergických vlivů. Z provedeného rozboru 
vyplývá, že posuzovaný záměr nebude provázen rizikem vlivů, které by způsobily narušení 
některého faktoru ochrany životního prostředí podstatným způsobem, nebo přesahujícím 
platné limity.  
 
Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.  
 
Protože nebyl prokázán vliv záměru na populaci, nebude rozsah vlivů záměru na tuto 
populaci žádný.  
 
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není 
v rozporu s UP města Vlašim. 
 
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze 
hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu 
využití energie obnovitelných zdrojů a zpracování bioodpadů lze výstavbu bioplynové 
stanice v k.ú. Vlašim výhradně při dodržení podmínek pro přípravné práce, výstavbu a 
provoz zařízení podmíněně doporučit. 
 
 

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 
STÁTNÍ HRANICE 

 
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se nepředpokládá 
dopad nepříznivých vlivů mimo území ČR. 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

 
Během výstavby záměru nepředpokládáme výskyt nestandardních stavů či havárií, 
s výjimkou případných úniků provozních náplní ze stavební mechanizace a dopravních 
prostředků, které budou eliminovány přímo jejich obsluhou. Na staveništi budou k dispozici 
sorbenty a nádoby na použité sorbenty.   
 
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované 
riziko, doprava nebezpečného zboží nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona 
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a to ani v případě špikovacího zdroje 
s navýšenou kapacitou plynojemů. 
 
Provozní řád zařízení bioplynové stanice by měl být zpracován v souladu s vyhláškou č. 
341/2008, řešit následující možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu: 
• přijetí vstupního materiálu, který způsobí inhibici, či zastavení procesu fermentace, 
přijetí vstupního materiálu, který nelze zpracovat v technologii úpravy odpadů, 
nefunkčnost linky příjmu odpadů 
• požár, 
• přívalový déšť, 
• výpadek kogeneračních jednotek, 
• přeplnění jímek a jejich netěsnost 
• průsak náplní z fermentorů nebo z uskladňovací nádrže do podložního monitorovacího 

systému, 
• výpadek přečerpávací stanice, či únik materiálů v přečerpávací stanici, 
• únik bioplynu do kontejnerů kogenerace, 
• únik bioplynu v areálu 
• únik ropných látek z mobilních prostředků, nebo mechanizace 
• únik bioplynu z plynovodu do areálu Luka 
 

ANALÝZA RIZIK NESTANDARDNÍCH STAVŮ 
 
 
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy uvedené v 
tabulce č. 45. 
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TABULKA 45: SOUPIS RIZIKOVÝCH STAVŮ  

popis rizika technická indikace rizika pravděpodobnost 
výskytu 

zasažená část životního 
prostředí, či populace 

popis reálného dopadu ne 
jednotlivé složky  životního 
prostředí 

postup eliminace dopadů 
popsaných rizikových stavů 

přijetí vstupního materiálu, 
který způsobí inhibici, či 
zastavení procesu 
fermentace 

výsledky provozního 
monitoringu množství 
vývinu plynu, pH, kvalita 
bioplynu apod. 

Minimální, u 
dominantních 
surovin není 
předpoklad obsahu 
nežádoucích látek 

Obsluha – zvýšená pracovní 
činnost, finanční ztráta 
investora 

Při inhibici nedojde 
k přímému ovlivnění ovzduší 
a vod. Bude vyprodukováno 
větší množství odpadů, které 
nebude možné aplikovat na 
zemědělské pozemky. 
Investorovi vzniknou značné 
ekonomické škody z výpadku 
výroby elektrického proudu a 
vzniknou náklady na likvidaci 
obsahu fermentoru. 

V případě částečné inhibice je 
možné přiředěním obsahu 
fermentoru proces opět 
nastartovat. 
 
V případě úplné inhibice je 
nutné digestát obsah 
fermentoru předat oprávněné 
osobě jej odvézt  na velkou 
komunální ČOV (Praha, 
Kolín, Pardubice). 

přijetí vstupního materiálu, 
který nelze zpracovat 
v technologii úpravy 
odpadů – při základní 
přejímce odpadů nejsou 
identifikovány rizikové 
složky, velké kusy apod. 

obsluha při manipulaci a 
běžné kontrole, zastavení 
technologie 

běžný provozní stav odstávka technologie 
zpracován odpadů obsluha 
provede vytřídění materiálu 
uvnitř haly, nezpracovatelný 
materiál bude shromažďován 
ve speciálních nádobách a 
odvážen externí firmou k 
likvidaci 

reálný dopad na složky 
životního prostředí bude 
pouze v produkci odpadů, 
který není možné v zařízení 
dále zpracovat. Vliv na ostatní 
složky se nepředpokládá.   

Tento stav lze omezovat 
důsledným upomínáním a 
případným vracením 
vstupních surovin a odpadů 
dodavatelům.  

delší nefunkčnost linky 
příjmu odpadů 
 

okamžitá, zastavení linky, 
obsluha, pokud bude 
odstávka delší je nutné 
zastavení příjmu odpadů, 
skladování odpadů 
v areálu BPS je 
nepřípustné 

nízká, všechna 
zařízení jsou 
standardní servis je 
zajištěn v rámci 
servisní smlouvy 

finanční ztráta investora reálný dopad na složky 
životního prostředí nebude 
žádný  

Tento stav lze eliminovat 
pravidelnou údržbou zařízení. 

požár okamžitá – kouř nízká ovzduší, příp. vegetace,
příp. vody, obsluha 

při požáru se do ovzduší 
uvolňují tuhé znečišťující 
látky, zápach, oxid uhelnatý, 
oxid uhličitý a intenzivní kouř 
Při hašení požáru může dojít 
ke splavování znečišťujících 
látek do podzemních vod. 

Na bioplynové stanici budou 
instalována kouřová čidla a 
hasicí přístroje, v areálu 
bioplynové stanice bude 
vybudována požární nádrž. 
Bude zpracován požární řád. 

přívalový déšť okamžitá v případě 
zaplnění jímek 

velmi nízká – 
vstupní jímka má 
dostatečnou 
kapacitu pro 

podzemní vody, povrchové 
vody 
půda a horninové prostředí 

V případě zaplnění všech 
záchytných jímek a výpadku 
obou jištěných čerpadel by 
došlo k přetečení těchto 

Pro eliminaci rizik je důležité 
udržovat v provozu schopném 
stavu čerpadla a záložní 
čerpadla a automatický 
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popis rizika technická indikace rizika pravděpodobnost 
výskytu 

zasažená část životního 
prostředí, či populace 

popis reálného dopadu ne 
jednotlivé složky  životního 
prostředí 

postup eliminace dopadů 
popsaných rizikových stavů 

přívalový déšť a 
vody lze zpracovat 
v systému BPS 

jímek. Vody by kontaminovaly 
podzemní vody. Ohrožení 
povrchových vod Blanice je 
nereálné, protože obsah 
jímek se silně naředí 
dešťovou vodou a dále se 
naředí po cestě v podzemní 
vodě. 

spínací a výstražný systém. 
Zároveň musí být zpracován 
havarijní řád a musí z něj být 
proškolena obsluha.  

výpadek kogeneračních 
jednotek 

automatická - okamžitá běžný provozní 
stav, např. při 
opravách,  

ovzduší – bioplyn bude 
okamžitě spalován na fléře 

Protože bude v případě 
výpadku kogeneračních 
jednotek bioplyn spalován na 
havarijní fléře, nebude 
ovlivněna žádná složka 
životního prostředí. Vzniknou 
jen ekonomické škody.  

Tento stav lze omezit 
používáním kvalitních 
součástek, tento stav nelze 
zcela eliminovat, pouze 
havarijní fléra musí být 
udržována 
v provozuschopném stavu.  

přeplnění jímek a jejich 
netěsnost 
 

automatická - okamžitá  velmi nízká – jímky 
mají dostatečnou 
kapacitu a jsou 
vybaveny 
kontrolním 
systémem hladiny a 
průsaků 

povrchové vody, podzemní 
vody, půda a horninové 
prostředí 

V případě zaplnění všech 
záchytných jímek a výpadku 
obou jištěných čerpadel by 
došlo k přetečení těchto 
jímek.V případě netěsnosti 
jímek by došlo k průsaku 
obsahu do podzemní vody 
Průsakové vody by 
kontaminovaly podzemní 
vody. Ohrožení povrchových 
vod Blanice je nereálné, 
protože obsah jímek se silně 
naředí dešťovou vodou a dále 
se naředí po cestě 
v podzemní vodě. 

Pro eliminaci rizik je důležité 
udržovat v provozu schopném 
stavu čerpadla a záložní 
čerpadla a automatický 
spínací a výstražný systém. 
Pravidelně musí být 
kontrolován kontrolní systém 
průsaků. Zároveň musí být 
zpracován havarijní řád a 
musí z něj být proškolena 
obsluha.  

průsak náplní z fermentorů  
nebo z  uskladňovací 
nádrže do podložního 
monitorovacího systému 

automatická - okamžitá velmi nízká podzemní vody,
horninové prostředí 

výpadek přečerpávací 
stanice, či únik materiálů 
v přečerpávací stanici 

automatická - okamžitá velmi nízká – vždy 
je k dispozici 
záložní čerpadlo 

podzemní vody,
horninové prostředí 

únik CO nebo bioplynu do 
místnosti kogenerace 

automatická - okamžitá velmi nízká, 
automatická 
detekce 

obsluha Došlo by k vzniku výbušného 
prostředí v kontejneru a hrozil 
by jeho výbuch. 

Pravidelně musí být 
kontrolován detekční systém 
úniku CO a metanu pomocí 
plynových bombiček. 

únik bioplynu okamžitá – 
charakteristický zápach 
zjištěný obsluhou, 
methanová čidla 
v kontejneru kogenerace 

nízká obsluha, ovzduší Dojde k ovlivnění kvality 
ovzduší a k uvolnění zápachu 
do ovzduší. 

Je nutné tento stav detekovat 
organolepticky obsluhou. Únik 
plynu také signalizuje náhlý 
pokles tlaku plynu 
v plynojemech. 
Po zjištění úniku musí být 
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popis rizika technická indikace rizika pravděpodobnost 
výskytu 

zasažená část životního 
prostředí, či populace 

popis reálného dopadu ne 
jednotlivé složky  životního 
prostředí 

postup eliminace dopadů 
popsaných rizikových stavů 

v plynojemech snížen tlak, 
převedením většího množství 
plynu na fléru a musí být 
opraveno místo úniku. 

únik ropných látek z 
mobilních prostředků, nebo 
mechanizace 

okamžitá – obsluha nízká půda, 
příp. vody 

Únik ropných látek ohrožuje 
půdu a podzemní vodu v okolí 
mechanizace a kogenerací. 
Protože jsou technologie 
nadzemní je únik ropných 
látek viditelný a lehce 
detekovatelný. 

Únik ropných látek musí být 
ihned sanován pomocí 
sorbentů, které jsou po 
použití uloženy do plechových 
sudů.  

dopravní nehoda spojená 
s únikem ropných látek 

okamžitá – obsluha nízká půda, 
příp. vody 

Únik bioplynu z plynovodu 
do areálu Luka 

okamžitá – pokles 
výkonu KJ, zápach 
bioplynu na trase 

velmi nízká ovzduší Dojde k ovlivnění kvality 
ovzduší a k uvolnění zápachu 
do ovzduší a hrozil by vznik 
výbušného prostředí. 

Únik lze deekovat při poklesu 
tlaku plynu v potrubí. Po té je 
nutné uzavřít plynové potrubí 
do plynovodu a odborně 
opravit závadu na plynovém 
zařízení. Bioplyn je mezi tím 
spalován buď na jedné 
kogenerační jednotce nebo 
fléře. 
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DOPADY HAVARIJNÍCH STAVŮ NA OKOLÍ 
 
PŘIJETÍ VSTUPNÍHO MATERIÁLU, KTERÝ ZPŮSOBÍ INHIBICI, ČI ZASTAVENÍ PROCESU 

FERMENTACE 

V případě, že je do zařízení přijímán materiál obsahující např. antibiotika, těžké kovy, či 
dlouhodobě vysoké koncentrace dusíkatých látek, může dojít při neodborně prováděném 
provozu zařízení k částečné inhibici procesu fermentace. Tyto látky se mohou vyskytovat 
v materiálech typu masokostní moučka, kaly z ČOV, prasečí či drůbeží kejda, materiály 
s vysokým obsahem bílkovin, jateční odpady apod. Tyto materiály nebudou v provozu 
zpracovávány, nebo (v případě jatečních odpadů) budou zpracovávány v malém množství 
v poměru k ostatním surovinám, což nenarušuje optimální složení surovinové skladby. 
Žádné z těchto materiálů nebudou do zařízení přijímány v takovém množství aby byl, tj. 
havarijní stav nebude moci nastat. Tuto havárii lze řešit jen vypuštění části obsahu 
fermentoru a dopuštěním vodou či materiálem z jiné BPS se zdravým procesem. Odčerpané 
materiály je možné odvozem likvidovat na větší ČOV či jako kejdu (v případě splnění 
legislativy hnojiv). V případě, že bude materiál likvidován jako odpad bude se jednat o 
katalogové číslo: 
 

Katalogové číslo Název odpadu dle katalogu odpadů Kategorie 
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného 

a rostlinného odpadu O 

 
 

PŘIJETÍ VSTUPNÍHO MATERIÁLU, KTERÝ NELZE ZPRACOVAT V TECHNOLOGII 
ÚPRAVY ODPADŮ 

Při provozu může dojít k situaci, kdy je po přijetí odpadu následně identifikována jeho část 
jako nezpracovatelná. V případě bioodpadů vyžadujících hygienizaci může jít jednak o 
nežádoucí nezpracovatelné příměsi – kovy, plasty, ale i např. o příliš velké kusy, které nebyly 
při běžné přejímce odpadu odhaleny. Obsluha následně provede uvnitř nečisté zóny haly 
ruční vytřídění těchto nežádoucích příměsí a uloží je do speciálních nádob dle typu odpadu. 
 
Při přijetí bioodpadů, které nejsou zpracovávány uvnitř haly (tráva z pokosu, BRKO) je 
předpokládán výskyt běžných nezpracovatelných frakcí – dřevo, kameny, hlína. Při 
identifikaci těchto materiálů bude provedeno ruční vytřídění těchto částí, nebo v případě 
vysokého znečištění odpadu bude odpad zpracován v kontejnerové technologii úpravy a 
zpracování BRKO. 
 
 
PŘIJETÍ VSTUPNÍHO MATERIÁLU, KTERÝ ZPŮSOBÍ NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ ÚPRAVY 

ODPADŮ 

V případě běžné poruchy linky příjmu odpadů dochází k zastavení celé linky. Nejčastějším 
zdrojem poruch je vlastní mechanismus drtiče, který je silně namáhán. S touto poruchou je 
v provozu běžně počítáno a je odstraňována v řádu hodin. Odpady v tomto případě zůstávají 
v násypce, nově navážené odpady jsou ponechány v kontejnerech uvnitř haly, nebo složeny 
do boxů. Jakékoliv dlouhodobější skladování odpadů v hale je ovšem zcela nepřípustné.  
 
V případě delší odstávky linky příjmu odpadů je nutno příjem odpadů zastavit a již přijaté 
odpady neprodleně odvézt z areálu k alternativnímu zpracování (jiná BPS – v okolí Pacov, 
Přibyšice, asanační závod – v okolí Věž). 
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POŽÁR 

Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany a technologické kázně 
nebo při průniku nepovolané osoby do areálu biostanice. 
 
V případě požáru může dojít zejména ke vznícení bioplynu, či olejové náplně kogenerační 
jednotky. Stavební materiály používané na stavbu zařízení a v kontejnerech bioplynové 
stanice jsou vesměs nehořlavé. Proto nelze předpokládat větší rozšíření požáru. Při požáru 
se mohou uvolňovat široká spektra oxidů a aromatických látek majících nepříznivý vliv na 
životní prostředí a lidské zdraví.  
 
Rozšíření požáru do okolních porostů, například unášením hořícího materiálu větrem, je 
málo pravděpodobné, vzhledem k charakteru přítomných hořlavých látek na BPS. Teoreticky 
je možný úlet části hořící střechy plynojemu do zeleného pásu – zastřešen je řešeno z málo 
hořlavé membrány vyztužené tkaninou a dále ukotvené ke konstrukci fermentoru upínacími 
pásy. I v případě požáru zůstává membrána na vrchu nádrže či na hladině.  V areálu 
nebudou s výjimkou bioplynu v plynojemu a skladu maziv a odpadů skladovány žádné 
chemické látky ani přípravky, které by při požáru a jeho hašení mohli způsobit komplikace, 
nebo znečistit horninové prostředí a podzemní vody. Únik provozních náplní jímek a 
fermentorů v důsledku požáru lze vyloučit, jedná se o materiál zcela nehořlavý – obsah vody 
přes 90%.  
 

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ, PŘEPLNĚNÍ JÍMEK 

Veškeré plochy, kde je prováděna manipulace s odpady jsou umístěny v kryté části 
technologie, nebo řešeny jako plochy vodohospodářsky zabezpečené a svedené do 
vstupních jímek BPS. 
 
Přeplnění jímek systému BPS vlivem přívalového deště – tedy fermentoru, dofermentoru a 
uskladňovací nádrže je velmi nepravděpodobné vzhledem k velikosti těchto nádrží. 
 
V případě, že bude docházet k nadměrnému naplnění nádrží BPS a přeplnění skladovací 
jímky na digestát je automaticky zastaveno dávkování vstupních surovin do BPS a je nutno 
uvolnit kapacitu uskladňovací nádrže digestátu jeho odvozem (využití jako hnojivo). 
Uskladňovací nádrž má dostatečnou skladovací kapacitu více než na 180 dní provozu BPS. 
Její přeplnění je velmi nepravděpodobné. 
 

VÝPADEK KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK 

K výpadkům kogeneračních jednotek může docházet buď plánovaně při různých opravách, či 
jiných havarijních stavech, nebo neplánovaně při její poruše. Ve všech případech bude 
automaticky zastavena dodávka bioplynu do kogeneračních jednotek a plyn bude jímán do 
plynojemů, v případě delší opravy závady bude kapacita plynojemu vyčerpána a bioplyn 
bude automaticky vypouštěn na asistovanou fléru, kde bude spalován. Instalovaná fléra je 
schopna spalovat veškerý bioplyn produkovaný fermentory a zabraňuje úniku bioplynu i při 
výpadku obou KJ. V případě výpadku el. proudu je technologie fléry poháněna malým 
dieselagregátem (součást technologie). 
 
 

NETĚSNOST JÍMEK A ROZVODŮ 

V případě netěsností jímek by mohlo dojít k úniku jejich náplně do horninových vrstev a dále 
do podzemních vod. 
 
Vodohospodářsky zabezpečená plocha, jímky, nádrže a fermentory, včetně potrubí musí být 
pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let bude provedena 
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zkouška jejich těsnosti v souladu s ČSN 75 0905 a v souladu s aktuálním zněním Zákona o 
vodách č. 254/2001 Sb. 
 
  
PRŮSAK NÁPLNÍ Z FERMENTORŮ DO PODLOŽNÍHO MONITOROVACÍHO 
SYSTÉMU  
 
Pod vodotěsnými betonovými nádržemi (fermentory a uskladňovací nádrž) bude instalován 
monitorovací systém pro kontrolu případných průsaků. Tento systém bude složen z izolační 
folie, drenážního rouna, obvodového drénu a kontrolních sond vyústěných nad terén. Tento 
systém bude automaticky indikovat průsaky. Průsakové vody bude možné čerpat a případně 
analyzovat. Průsakové vody mohou obsahovat vysoké koncentrace amoniaku, CHSK, BSK. 
O úniku bude v souladu s provozním řádem zařízení vyrozuměn příslušný orgán státní 
správy v odpadovém hospodářství a příslušný orgán státní správy ve vodním hospodářství.  
 
 

ÚNIK BIOPLYNU 

V případě vzniku netěsnosti na plynovém potrubí bioplynu či armaturách v období mezi jejich 
pravidelnými revizemi může dojít k unikání bioplynu. Tento stav bude indikovat obsluha 
zařízení organolepticky podle typického zápachu bioplynu. Ihned po zjištění úniku budou 
zahájeny práce směřující k zjištění místa úniku a k odstranění závady. K drobnému úniku 
bioplynu dojde při tlakování rozvodů bioplynu, prostřednictvím odvzdušňovacího potrubí a 
výduchu. Tento stav nastává pouze při náběhu bioplynové stanice po dobu cca 1/2 hodiny. 
 
 
ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK Z MOBILNÍCH PROSTŘEDKŮ, NEBO MECHANIZACE, PŘÍPADNĚ 

DOPRAVNÍ NEHODA SPOJENÁ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

V případě jakéhokoliv úniku ropných látek z manipulačních strojů, dopravních prostředků, 
kogenerační jednotky apod., nebo při nehodě v rámci areálu bude nutné provést následující 
soubor opatření: 
• zabránit dalšímu úniku ze zdroje (stabilizací převržené nádoby, přemístěním vadné 

nádoby nebo jejího obsahu do bezvadné nádoby, nebo jiným vhodným způsobem dle 
situace),  

• zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek nebo nebezpečné složky tuhého odpadu 
posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená v okolí), přednostně je únik 
lokalizován ve směrech ke kanalizačním vpustím, vodním tokům nebo odkrytému terénu, 

• kontaminovaný sorbent, případně i kontaminovanou zeminu (v případě úniku na volný 
terén) odtěžit a deponovat na bezpečném místě (těsná nádoba, zajištěná plocha, 
nákladový prostor vozidla), 

• zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu oprávněnou osobou v souladu s 
platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady. 

 
 

ÚNIK BIOPLYNU Z POTRUBÍ 

Plynovod realizovaný mezi areálem BPS a areálem Luka je proveden jako běžné STL 
plynovody. V případě vzniku netěsnosti na plynovém potrubí či armaturách v období mezi 
jejich pravidelnými revizemi může dojít k unikání bioplynu. Tento stav bude indikován 
organolepticky podle typického zápachu bioplynu. Ihned po zjištění úniku budou zahájeny 
práce směřující k zjištění místa úniku a k odstranění závady. Větší únik bioplynu bude 
zaznamenán poklesem jeho tlaku v lokalitě Luka a ztrátou výkonu KJ. Musí ihned dojít 
k lokalizaci netěsnosti a odstranění závady. Potrubí bude možno na BPS uzavřít, přebytečný 
bioplyn pak bude pálen na havarijní fléře v areálu BPS. 
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VYHODNOCENÍ RIZIK NESTANDARDNÍHO STAVU 
 
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je nízké. Toto riziko je utlumeno 
přirozenými podmínkami v lokalitě výstavby. Technická opatření pro prevenci 
nestandardního stavu a vybavení bioplynové stanice prostředky k likvidaci požáru, nebo 
havarijního úniku škodlivin odpovídají rizikům provozu a požadavkům platné legislativy. 
 
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako nárazové a krátkodobé 
v případech požáru v areálu nebo úniku obsahu jímek do vod povrchových. Následky těchto 
stavů jsou výrazně utlumeny s rostoucí vzdáleností od bioplynové stanice (rozptyl škodlivin 
v ovzduší, vysoká míra naředění průsakových vod v nižších polohách povodí). 
 
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako střednědobé až dlouhodobé 
v případě průniku škodlivin na hladinu podzemní vody. Dopady tohoto stavu jsou rovněž 
vázány na lokalitu provozu, významné projevy ve vzdálenějším okolí nejsou očekávány. 
 
Riziko úniku nebezpečných látek v rámci přepravy je nízké, vyšší míru rizika představuje únik 
ropných látek z provozních dutin vozidla. Toto riziko je však obecně spojeno se silničním 
provozem, resp. nutností přepravy odpadu a není vyvoláno provozem stavby ani záměrem 
jejího rozšíření. 
 
Riziko výše uvedených nestandardních stavů je obecně spojeno s provozem obdobných 
zařízení. Míra rizika je zpracovatelem dokumentace a zpracovateli dílčích částí dokumentace 
považována pro danou lokalitu za akceptovatelnou. 
 
Postup obsluhy zařízení při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných 
stavů kontrolním orgánům státní správy je součástí provozního řádu a havarijního řádu 
zařízení, který musí být předložen orgánům státní správy k posouzení. 
 

D. IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA 
 
• Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a 

vyhláškami. 
• Ke kolaudaci stavby je nutné předložit doklad o smluvním odstranění odpadu 

oprávněnou osobou. 
• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a 

informačním systémem pro návštěvníky. 
• Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu s platnou 

legislativou. 
• Zařízení KJ bude odhlučněno na úroveň 50 dB(A) ve vzdálenosti 10 m od KJ 
• Během stavby bude dle doporučení hlukové studie realizována mobilní protihluková 

stěna o výšce 4 m oddělující stavbu od areálu ZS Vlašim 
• Bude navržena ochranná výsadba zajišťující omezení vlivu stavby na krajinu, zejména 

zelený pruh mezi ZS Vlašim a zařízením 
• Je nutné získat povolení k umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší. 
• Je třeba respektovat závěry radonového průzkumu, na jehož základě by měla být 

navržena příslušná opatření. 
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• Opláštění staveb větších rozměrů bude provedeno v barvě splývající s okolím.  
• U všech nově vybudovaných nádrží bude před uvedením do provozu vykonána 

těsnostní zkouška. 
• Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení. 
• Jímku pro dávkování vstupních surovin koncipovat jako uzavřenou, s uzavíratelným 

ocelovým poklopem, zamezujícím úniku pachových látek. 
• Pohonné hmoty je třeba doplňovat do stavební techniky mimo prostor výstavby 

v zařízeních k tomu určených. 
• Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění komunikací. 
• Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána technika, která 

bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb.; 
• Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně omezoval 

možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a okolí, a to především 
v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu. 

• Nad a pod bioplynovou stanicí bude vybudován monitorovací hydrogeologický vrt a z 
vrtů budou odebrány podzemní vody, které budou analyzovány na úplný chemický 
rozbor ÚCHR. Výsledky laboratorních analýz budou do budoucna sloužit jako pozaďové 
hodnoty. 

• Zasakovací objekty pro čisté dešťové vody tedy musí mít minimální plochu zásaku 180 
m2 a minimální objem vsakovacího zařízení 117 m3 (bez požární jímky). 

• Další stupně projektové dokumentace BPS budou zpracovány v souladu s metodickým 
pokynem MŽP pro BPS. 

• Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních 
prací. Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci řádně očištěny. 

• Sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby 
nedocházelo k jejich padání na vozovku a do přírodních ploch (zaplachtování). 

• Přesuny stavební techniky, vytíženost nákladních automobilů a dopravní trasy musí být 
navzájem koordinovány a optimalizovány. 

• Pro období výstavby a provozu záměru zpracovat, nechat vodoprávním úřadem schválit 
a dodržovat havarijní plán pro látky závadné vodám, ve smyslu vodního zákona 
č.254/2001 Sb. a dle prováděcí vyhl. č. 450/2005 Sb., v platném znění. 

• Omezit na minimum zásahy do VKP a prvků ÚSES, zejména v návrhu ZOV. 
 
 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ 
 
• Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou   
• Bude vedena podrobná evidence přijaté biomasy a produkovaných materiálů. 
• Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu. 
• Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu a 

podzemních vod v rozsahu v jakém bude uložen. 
• Bude prováděno hodnocení a kontrola výstupů v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o 

hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 474/2000 Sb.  
• Pro provoz zařízení musí l být zpracován Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší 

(soubor TOO a TPP), který musí být důsledně dodržován. 
• Pro provoz zařízení bude zpracován provozní řád zařízení pro nakládání s odpady 
• Vzhledem ke zpracování živočišných odpadů bude pro provoz zařízení zpracován 

systém kritických bodů – tzv. HACCP a systém monitoringu a odběru vzorků 
• Z provozu hygienizačního zařízení bude vedena kontinuální evidence teplot a dávkování 

v souladu s legislativou 
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• Provozovatel zařízení musí vyžadovat od odběratelů digestátu aplikaci v souladu 
s hnojnými plány a pomocí aplikátorů na tekutá hnojiva 

• Musí být vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší a provozní deník 
zařízení pro nakládání s odpady. 

• Obsluha musí zajišťovat pravidelnou kontrolu a péči o biofiltr tak, aby nebyla narušena 
jeho funkce (vlhkost, struktura, teplota a funkce neutralizační vypírky). 

• Technické řešení BPS musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu 
pracovního prostředí pro zaměstnance. 

• Vodohospodářsky zabezpečená plocha mezisklad surovin, jímky, nádrže a fermentory, 
včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou 
za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti. 

• Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná opatření 
při případné havárii a s těmito pravidly seznamovat zaměstnance. 

• Pravidelně 1 ročně budou odebírány vzorky podzemní vody z vrtů nad a pod areálem 
bioplynové stanice. Tyto vzorky budou analyzovány na úplný chemický rozbor ÚCHR. 
Výsledky laboratorních analýz budou srovnávány s pozaďovými hodnotami. Výsledky 
analýz budou předkládány vodoprávnímu. 

• Do jednoho roku po zprovoznění záměru provést v dohodě s orgánem ochrany 
veřejného zdraví kontrolní měření hluku v obci Pavlovice a to na okraji rozvojové zóny a 
u domů č.p. 55 a 50, nebo v bodech dohodnutých s orgánem ochrany veřejného zdraví 
pro ověření výpočtů hlukové studie. 

• Provést autorizované měření emisí na výstupu z kogenerací. 
• Možné úkapy nebo úsypy přivážených materiálů nebo výstupního stabilizovaného 

digestátu ihned splachovat vodou do vstupní jímky BPS. 
• Okna a dveře ve strojovně kogeneračních jednotek nepoužívat (za účelem ochrany 

okolního prostoru před hlukem) k větrání objektu strojovny. 
• Zajistit řádnou údržbu jednotlivých částí BPS, aby nedocházelo k závadám po stránce 

hlukové a emisí do ovzduší.  
• Zajistit dostatečnou kontrolu všech zařízení záměru z hlediska požární bezpečnosti.  
• Zajistit kvalitní údržbu vysázeného zeleného pásu a náhradní výsadby.. 

 

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ 
 
Nejsou navrhována. 
 
 

D. V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A 
VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ  
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PŘEHLED PŘEDPISŮ 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č. 156/1998 Sb.  o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí 
- Zákon č. 59/2006 Sb.  . o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcích předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č. 458/2000 Sb. o podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 185/2001 Sb.. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, a o integrovaném 

registru znečišťování a o změně zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu 
- Vyhláška č. 474/2000 Sb. o požadavcích na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších úprav 
- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 

ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 294/2005 
- Příloha č. 6/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, IHE Praha, 1986 
- Příloha č. 2/1991 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, RL pro FCH vyšetř. 

a hyg. hodnocení venkovního ovzduší, AHEM Praha, 1991 
- Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady 

- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 
- novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Planeta č. 2 - časopis 

ministerstva životního prostředí, 2/2005 
- ČSN 73 0592 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisících akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 
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- Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 
Sb. (24. srpen 2011) 

- Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, 
- Nařízení vlády č. 598/2006 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o 

minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu 
motorových benzínů a motorové nafty na trhu České republiky. Platnost od 1.1.2007, 

- Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, ke zpracování rozptylových studií. 
Příloha 1: Metodická příručka modelu SYMOS´97 – aktualizace 2013. Příloha 2: 
Metodika výpočtu podílu frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících 
látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx. Příloha 3: Metodika výpočtu 
resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací. 
Věstník MŽP 8/2013 a 11/2013. 

- OZKO a mapa ČR interpretující úroveň znečištění konstruovaná v síti 1x1 km, ve 
formátu shapefile (shp ESRI) (http://portal.chmi.cz/ ) 

- Vyhláška 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 
situacích, ze dne 8. října 2012¨ 

- Vyhláška 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ze dne 30.listopadu 
2012 

 

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE  
 
Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získaných podkladů, uvedené literatury a 
zákonných předpisů.  
 
Pro účely oznámení byly autorizovanými osobami zpracovány rozptylová studie, hluková 
studie a hodnocení zdravotních rizik. Přičemž základním podkladem byl především upravený 
technologický návrh zařízení (BioplynCS s.r.o., 2012, 2013, 2014). 
 
Hluková studie 
Hluková studie z pracovaná v programu Hluk plus, verze 7.63  může vykazovat dle autorů 
programu Hlukplus nepřesnost výpočtu 2 dB. 

 

Rozptylová studie 
Rozptylová studie byla zpracována v programu Symos 97, aktualizace 2013 (věstník MŽP 
11/2013).Modelování dle metodiky SYMOS 97 se významně uplatňuje v procesu EIA 
(posuzování vlivů na životní prostředí dle přísl. zákona), kdy je tímto způsobem 
vyhodnocován předpokládaný vliv navrhovaných zdrojů (bodových, plošných, liniových - 
dopravních komunikací) na úroveň znečištění ovzduší v oblasti jejich možného dosahu. 

Výpočet emisních faktorů traktorů pro jednotlivé znečišťující látky byl proveden pomocí 
programu MEFA 13. 

Příloha 2: Metodika výpočtu podílu frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých 
znečišťujících látek a výpočtu podílu emisí NO2 v NOx. Příloha 3: Metodika výpočtu 
resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací. 
Věstník MŽP 8/2013 a 11/2013. 

Metoda modelování může být také použita k dopočítávání mezilehlých hodnot v imisních 
mapách primárně odvozených z údajů naměřených v síti monitorovacích stanic. Tj. provede 
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se modelový výpočet se zahrnutím všech zdrojů s předpokládaným dosahem v dané oblasti 
a  obdržené imisní pole se následně "nafituje" na naměřené hodnoty imisních koncentrací, 
které jsou pro oblast k dispozici. Tento způsob je z hlediska zahrnutí specifického profilu 
terénu v místech mezi měřícími stanicemi relativně přesnější než prostá interpolace 
naměřených hodnot. Obecně lze připomenout skutečnosti již diskutované v teoreticky 
zaměřené kapitole 6.1. Gaussovký model pro výpočet rozptylu znečišťujících příměsí (nebo 
lze říkat výpočet znečištění ovzduší) - tedy i model zavedený metodikou SYMOS 97 vychází 
ze zjednodušujícího popisu turbulentní difúze, resp. turbulence samotné.  

Nicméně tento model není sám sobě fyzikálně nekorektní, výchozí zjednodušení - 
homogenita turbulence je sice s ohledem na fyzikální realitu zásadní, avšak při výpočtu 
střední (časově zprůměrované) veličiny reprezentuje pro řadu reálných meteorologických 
situací akceptovatelnou míru přiblížení. 
 
Hodnocení zdravotních rizik 
Výsledky posouzení vlivů na veřejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a závěry 
posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uváděná 
v dokumentaci, v rozptylové studii a v hlukové studii. 
 
Studie vychází z projektovaných předpokladů, které bude třeba v rámci dalších stupňů 
projektové dokumentace a provozu záměru v případě potřeby upřesnit a ověřit. 
 
Přes všechny tyto nedostatky lze s ohledem na předpokládaný rozsah záměru považovat 
informace v rámci zpracování oznámení za dostatečné pro kvalifikované hodnocení přímých 
i nepřímých vlivů záměru. 
 
Podrobnější posouzení některých vlivů bude pravděpodobně možné provést při zkušebním 
provozu technologie.  
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PŘEHLED PŘEDPISŮ 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcích předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 458/2000 Sb. o podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, a o integrovaném 

registru znečišťování a o změně zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 

půdního fondu 
- Vyhláška č. 474/2000 Sb. o požadavcích na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 

ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 
- Vyhláška č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. ze dne 23. června 2009, o zjišťování emisí ze 

stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady 
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- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 
v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
- Nařízení vlády č. 146/2007 ze dne 30.5. 2007, o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů 

- 362/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. června 2006 o 
způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem 
způsobu jejího zjišťování 

- Vyhláška 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 
situacích, ze dne 8. října 2012¨ 

- Vyhláška 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ze dne 30.listopadu 
2012 

 

ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 
Záměr je předkládán v jedné lokalizační a technologické variantě. Jedinou jinou alternativou 
je varianta nulová spočívající v nerealizaci záměru.  
  

ČÁST F 

ZÁVĚR 
 
 
U posuzovaného záměru “Bioelektrárna Vlašim“ nebyl prokázán významný vliv tohoto 
záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel vylučující jeho realizaci. Vzhledem 
k výše uvedeným faktům lze výstavbu záměru při dodržení podmínek pro výstavbu a 
provoz podmíněně doporučit.  
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ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

 
 
Název záměru: Bioelektrárna Vlašim 
 
Záměr náleží do kategorie: 
 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění spadá pod bod 3.1 „Zařízení ke 
spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW“, kategorie II, přílohy č. 1 k 
zákonu č 100/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav, Záměr nedosahuje těchto limitních 
hodnot a proto se jedná v této kategorii o podlimitní záměr. 
 
Záměr spadá pod bod 10.1. „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných                        
odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 
ostatních odpadů.“ 
 
Záměr je zpracován v rozsahu Dokumentace vlivů na životní prostředí (EIA) dle přílohy 4 
zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav.  
 
Předmětem záměru je realizace bioelektrárny - bioplynové stanice pro zpracování odpadů a 
zemědělských produktů s celkovým výkonem 550 kWel. 
 
Bioelektrárna - bioplynová stanice bude zpracovávat ostatní odpady, živočišné odpady 
(množství omezeno do 10 t za den resp. 3600 t za rok), statková hnojiva a případně cíleně 
pěstovanou rostlinnou biomasu (travní senáž, pro nájezd technologie kukuřičnou siláž). 
Výstavba bioplynové stanice je uvažována tzv. na zelené louce na pozemcích tvořených v 
současné době ornou půdou v souladu s územním plánem města Vlašim. Hlavní 
energetickou surovinou jsou přijímané ostatní odpady, doplňkovou surovinou pak 
zemědělská biomasa. Do zařízení nebudou přijímány nebezpečné odpady. 
 
Zařízení bude produkovat bioplyn a tzv. digestát využitelný jako hnojivo. Vyrobený bioplyn 
bude spalován ve 2 kogeneračních jednotkách, kde z něj bude vyráběna elektrická energie a 
teplo. Jmenovitý stálý elektrický výkon zařízení bude 550 kWel přičemž KJ s výkonem 300 
kWel  (dále KJ1) bude umístěna na vlastní lokalitě BPS, zbytek bioplynu bude veden nově 
realizovaným střednětlakým plynovodem  do areálu Luka, kde bude umístěna KJ s výkonem 
250 kWel (KJ2) a kde bude využita elektrická energie i teplo. Elektrická energie bude 
prodávána do sítě a vyrobené teplo bude využito pro vlastní potřebu BPS, úpravu odpadů a 
vytápění. Větší část tepla z kogenerační jednotky 1 bude využita pro ohřev fermentorů a část 
bude dodávána do záchranné stanice Vlašim. Elektrická a tepelná energie vyrobená na 
kogenerační jednotce 2 bude využita ve sportovním areálu LUKA ve Vlašimi. Část tepla 
v letních měsících, kdy je omezen odběr pro vytápění budov a fermentorů bude 
pravděpodobně likvidována na tepelném výměníku.  
 
Z technologického hlediska se jedná o osvědčený model reaktorové tzv. mokré technologie 
anaerobní fermentace prováděné v plynotěsně uzavřených vyhřívaných nádržích 
(fermentorech) doplněný jednotkou zpracování odpadů kompletně umístěnou v nové hale a 
zabezpečenou proti úniku zápachu. 
 
Bioplynová stanice Biostanice Vlašim se skládá se 4 základních technologických celků: 
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linka příjmu a úpravy odpadů: Technologie úpravy a sterilizace odpadů bude kompletně 
umístěna v nové montované hale obsahující zařízení příjmu kapalných i tuhých odpadů 
vyžadujících drcení a hygienizaci. Příjmové objekty zahrnují realizaci hygienické smyčky tak, 
aby nemohlo dojít k úniku závadných látek mimo halu. Vzdušnina z haly bude pro zabránění 
úniku zápachu odsávána a zpracována na biofiltru. 

linka mokré fermentace: Jedná se o 2 stupňovou technologii s 1 klasickým fermentorem 
(míchání, ohřev, integrovaný plynojem) a 1 dofermentorem stejné konstrukce. Vstupní sekce 
bude rozdělena na dvě části, na příjem materiálů, které jsou pevné a nevyžadují hygienizaci 
a drcení (rostlinná biomasa, travní hmota, kukuřičná siláž, mrva) a na příjem tekutých 
materiálů nevyžadujících hygienizaci (voda, kejda, močůvka apod.). Příjem hygienizovaných 
odpadů z linky úpravy odpadů bude realizován přímo do fermentorů. Předpokládaná teplota 
fermentace 40°C při době zdržení biologické hmoty v uzavřených nádobách min. 80 dní 
zabezpečuje dostatečné odstranění pachových látek a stabilizaci výstupu ze zařízení. 

linka využití bioplynu a zázemí bioplynové stanice: Materiály budou na bioplynové stanici 
biologicky stabilizovány. Během řízeného rozkladu biologické hmoty v uzavřených 
reaktorech bude vznikat bioplyn. Vyrobený bioplyn bude spalován v  kogenerační jednotce 
300 + 250 kWel. KJ1 s výkonem 300 kWel bude umístěna na lokalitě BPS v kontejnerovém 
provedení, KJ2 s výkonem 250 kWel bude umístěna v areálu Luka taktéž v kontejnerovém 
provedení. S areálem BPS ji bude propojovat nový plynovod. Havarijně bude možné bioplyn 
pálit na fléře na lokalitě BPS (kapacita fléry postačuje pro spálení veškerého bioplynu), takže 
nehrozí únik bioplynu mimo technologii. Sociální zázemí bude realizováno hale BPS (WC, 
sprcha, šatna). 

linka zpracování heterogenních složek BRKO: zpracovávaný biologicky rozložitelný 
komunální odpad obsahuje dle provozních zkušeností určitý podíl složek, které je obtížné až 
nemožné zpracovat v technologii mokré fermentace. Jedná se o vytříděný strukturní materiál 
s podílem např., dřevní hmoty, hlíny apod. Pro zpracování těchto materiálů bude v rámci 
areálu Biostanice Vlašim realizována kontejnerová fermentační jednotka tzv. suché 
fermentace, kde obsah příměsí nevadí, naopak zajišťuje žádoucí strukturu zpracovávaného 
materiálu. 

 
Kapacita zařízení je cca 18.620 tun/rok ostatních odpadů či energetických surovin za rok. 
V zařízení nebudou zpracovány nebezpečné odpady. Maximální roční kapacita zpracování 
živočišných odpadů III. kategorie 3.600 t za rok (max. do 10 tun za den), průměrně je ve 
vsázce počítáno s 3000 nasmlouvanými tunami. V počátečním období provozu je uvažováno 
se zpracováním následujících odpadů: 
 

Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
bioodpad - separace 
komunálního odpadu 1,4 500 25 125 
odpady z pekáren 3,3 1200 80 960 
Kukuřičná siláž* 0,0 0 32 0 
Lihovarské výpalky 11,0 4000 6 240,0 
Tráva 2,2 800 25 200,0 
Odpady ovoce a zelenina, 
zpracování rostlin 16,4 6000 20 1200,0 
jídelní odpad, jateční odpad, 
maso a vnitřnosti, krev - odpady  
III kategorie 8,2 3000 18 540,0 
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Druh materiálu t / den t/rok sušina % sušiny t/rok 
Bramborový odpad 5,5 2000 25 500,0 
Tuky 0,1 20 90 18,0 
Kaly ČOV 3,0 1100 20 220,0 
Celkem (průměr) 51,0 18620 21,5 4003 

*Pozn. Kukuřičná siláž je v seznamu uvedena s nulovým množstvím, protože může být 
použita pro uvedení technologie bioplynové stanice do provozu, pro vlastní provoz pak 
nebude využívána. Proto ji není možné z možných vstupních materiálů zcela vyloučit. 
 
Záměr vlastní BPS je uvažován na p.č.  944/14 kat. území Vlašim. Vlastní BPS je umístěna 
v souladu s Územním plánem města Vlašim. KJ2 v areálu Luka bude umístěna na pozemku 
p.č. 822/110 k.ú. Vlašim.  
 
Plynovod bude veden po pozemcích p.č. 944/14, 944/19, 907, 944/12, 2343/1, 915, 914/2, 
912, 541/1, 777/1, 541/6, 541/11, 822/114, 822/110 vše k.ú. Vlašim. Trasa překonává tok 
řeky Blanice p.č. 2411/32. 
 
Nová výstavba záměru proběhne na ploše cca 9.000 m2, skrývka ornice bude provedena na 
ploše cca 4500 m2. 
 
Realizací záměru dojde k vytvoření 3 - 4 nových pracovních míst . 
Zpracování bioodpadů v bioplynové stanici zajišťuje jejich stabilizaci a tím přispívá ke snížení 
emisí skleníkových plynů vznikajících neřízeným rozkladem těchto organických látek. Záměr 
je v souladu s plánem odpadového hospodářství České republiky a Středočeského Kraje, i s 
trendy v EU. Bioplynová stanice představuje také vhodný doplňkový zdroj v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) s plnou regulovatelností výkonu a přispívá, v případě 
využití zemědělských komodit, a částečně ke stabilizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů 
v zemědělství. Lokalita umístění záměru je výhodná z hlediska možného napojení vytápění 
blízkých objektů ZS Vlašim  a areálu LUKA ve Vlašimi a rezervovaným příkonem el. sítě.  
 
Popsaná varianta je jedinou uvažovanou variantou umístění a jedinou technologickou 
variantou 

 
Zdravotní rizika pro člověka a populaci se realizací záměru vrámci přijatelného  rizika 
nezmění. 

 

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že po zprovoznění bioplynové stanice v k.ú. Vlašim 
nebude pro hodnocení ochrany zdraví lidí tedy v obytné zástavbě obce ani při velmi 
nepříznivých rozptylových podmínkách imisní nárůst překračovat legislativou stanovené 
imisní limity. U NO2, NOx, CO, SO2, PM10, PM2,5, benzenu se nepředpokládá při součtu se 
stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních limitů v celém zájmovém území. 
U benzo(a)pyrenu (BaP) je v části zájmového území, konkrétně v zástavbě města Vlašim, 
překročen imisní limit. Imisní příspěvek BaP v této lokalitě bude navýšen pouze o 0,01% 
stávajícího imisního pozadí. 

Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že zprovoznění bioplynové stanice v k.ú. Vlašim se pro 
hodnocení ochrany ekosystému a vegetace projeví zvýšením imisních koncentrací pouze 
v blízkém okolí BPS. U žádné z hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá při 
součtu se stávajícím imisním pozadím překročení příslušných imisních limitů. Proto 
z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této oblasti námitek. 

 
V obytné zástavbě Vlašimi a ostatních obcích neočekáváme překračování nejnižšího 



      Dokumentace vlivu záměru  na ŽP dle  přílohy č. 4 “Bioelektrárna Vlašim“ 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov            140 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

čichového prahu pro amoniak a pro sirovodík. Zápach je ryze subjektivní vjem a proto bude 
nutno výkon biofiltru upravit až během zkušebního provozu. Zpracovatelka rozptylové studie 
doporučila výkon biofiltru nastavit tak, aby na výstupu emise sirovodíku dosáhly nejvýše cca 
5% obecného emisního limitu. 
 
Celkový vliv záměru v době výstavby a provozu na ovzduší lze označit jako malý 
s malým dosahem. 
 
Provozem zařízení bioplynové stanice a návaznou dopravou, v rozsahu předpokládaném 
posuzovaným projektem, nemůže dojít k překročení nejvyšších přípustných hladin 
stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v denní ani v noční době. 
 
V rámci projektové přípravy je nutno realizovat nadstandardní protihlukovou ochranu KJ, což 
je nutné z důvodu blízkosti objektů ZS Vlašim a obytné zástavby v případě lokality Luka. 
 
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za přijatelný a platné limity nejsou 
dosahovány (překračovány). Podmínkou je provedení dostatečných protihlukových 
opatření zejména v oblasti útlumu hluku z KJ na hlukovou studií předpokládané 
hodnoty útlumu a v období výstavby konstrukce dočasné protihlukové stěny. 
 
Záměr je v souladu s Územním plánem Vlašim. 
 
U záměru plánované výstavby bioplynové stanice Vlašim nebyl prokázán významný vliv 
tohoto zařízení na zdraví obyvatel, horninové prostředí a přírodní zdroje, vibrace, 
elektromagnetické a ionizující záření, kulturní památky, povrchové a podzemní vody. 
 
Malý vliv záměru byl prokázán u vlivů na znečištění ovzduší, vlivu na flóru, faunu a 
ekosystémy, vlivu na krajinný ráz, vliv na podzemní a povrchové vody a vlivu na dopravu.  
 
Realizace záměru si vyžádá vyjmutí 4900 m2 ploch vedených v ZPF (BPEJ 51510) ve II. 
třídě ochrany. Vyjmutí je možné pouze podmíněně, podmínky stanoví orgán ochrany ZPF. 
Toto vyjmutí ze ZPF bylo předschváleno krajským úřadem již při tvorbě průmyslové zóny a 
změně ÚP. 
 
Omezení negativních vlivů na půdu v rámci provozu zařízení je zabezpečeno instalací 
moderních technologií. Vliv na půdu spočívající v záboru ZPF bude střední protože se jedná 
o bonitní půdu. Vliv záměru na znečištění půdy bude minimální. 
 
Záměr částečně zasahuje do ochranného pásma lesa. 
  
Záměr zasahuje do VKP ze zákona (zásah plynovodu do OP památného stromu a toku a 
nivy Blanice).  K tomu bude nutné získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k 
zásahu do VKP (významného krajinného prvku) dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a Souhlas se zásahem do ochranného pásma památného stromu 
 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu 
využití energie obnovitelných zdrojů a zpracování bioodpadů lze výstavbu bioplynové 
stanice v k.ú. Vlašim výhradně při dodržení podmínek pro přípravné práce, výstavbu a 
provoz zařízení podmíněně doporučit. 
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ČÁST H 

PŘÍLOHY  
 
Seznam příloh: 
 
 
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru 
2. Výřez z katastrální mapy, situace záměru 
3. Rozptylová studie 
4. Hluková studie 
5. Hodnocení zdravotních rizik záměru 
6. Fotografická příloha 
7. Vyjádření KÚ o vlivu záměru na soustavu Natura 2000 
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