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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma
.A.S.A., spol. s r.o.

A. 2. Identifikační údaje
IČ: 45809712
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Ďáblická 791/89
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Bioplynová stanice Úholičky.
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 sb. v platném znění:
Kategorie II, záměr 10.1, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému
využívání nebo odstraňování ostatních odpadů
B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
V Praze a Středočeském kraji vzniká velké množství bioodpadů z drobného
podnikání, zpracovatelského průmyslu, v obchodních řetězcích, z jídelen a restaurací
a u obyvatel. Nakládání s nimi není dnes zcela uspokojivě řešeno, část je spalována
ve spalovně Malešice, část je skládkována se směsným komunálním odpadem a
některé bioodpady jsou drceny v kuchyňských drtičích a končí v kanalizační síti, kde
mohou způsobovat značné hygienické a technické problémy.
Záměrem společnosti .A.S.A. je vybudování nové bioplynové stanice pro zpracování
bioodpadů v areálu skládky Regios a.s. Úholičky. Bioodpady budou na bioplynové
stanici plně hygienizovány a stabilizovány na materiál vhodný k využití jako hnojivo.
Vyrobený bioplyn bude spalován v kogeneračních jednotkách, kde z něj bude
vyráběna elektrická energie a teplo. Elektrická energie bude prodávána za státem
garantované výkupní ceny do sítě, vyrobené teplo bude využito pro vytápění
technologických celků a dále nabídnuto k užívání pro podnikatelské záměry, část
tepla bude pravděpodobně likvidována na tepelném výměníku.
Kapacita bioplynové stanice činí do 15.000 tun bioodpadů na vstupu za rok.
Budou přijímány odpady z potravinářského průmyslu, nízkorizikové odpady z jatek
dle nařízení EP č. 1774/2002, odpady ze supermarketů, jídelen a restaurací a tříděná
biosložka komunálního odpadu od obyvatel. Kapacita zařízení může být také
interpretována jako do 3.000 tun sušiny za rok.
B. I. 3. Umístění záměru
Kraj : Středočeský
Obec : Úholičky
Katastrální území : Úholičky
NUTS 4: CZ021A
Lokalita pro uvažovanou bioplynovou stanici Úholičky se nachází na volném prostoru
v areálu skládky Regios a.s. na pozemku p. č. 199/17 k. ú. Úholičky, v části
technologického zabezpečení skládky. V blízkosti záměru se nacházejí některé
stávající objekty skládky vhodné k využití v rámci provozu bioplynové stanice Ekora s.r.o.___________________________________________________________________
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420267914573, e-mail: ekora@ekora.cz
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trafostanice, stávající kogenerační jednotka na využití skládkového plynu, hořák
zbytkového plynu (fléra), jímka skládkových vod.
Zájmové území neleží v zátopovém pásmu. Nejbližší obytná zástavba obce Úholičky
se od záměru nachází cca 700 – 800 m v jižním až jv směru převážně podél místní
komunikace k vlakové stanici Úholičky . Nejbližší obytná zástavba obce Tursko leží
cca 2 km ssz směrem od záměru. Východně od záměru se nachází objekt čerpací
stanice užitkové vody s filtrační stanicí, na kterou navazuje vedení DN 700 mm
probíhající areálem skládky.
Plošná výměra areálu bioplynové stanice nacházející se v prostoru skládky REGIOS
a.s. je cca 4.000 m2, stávající oplocená plocha areálu skládky činí 158.700 m2,
z toho zatěsněná plocha úložiště 71066 m2. Cca 2,4 ha z úložiště jsou již
rekultivovány, na cca 1 ha je rekultivace připravována v roce 2006. Na skládce je
řízeně uloženo cca 1,260.000 m3 odpadů.

skládka Regios
a.s. Úholičky

Obrázek č. 1: Umístění záměru (zdroj: T – map server, mapy.centrum.cz)

Dle platného územního plánu obce Úholičky, jehož závazná část byla vyhlášena
vyhláškou č. 4/1998 se záměr nachází na ploše PA – Výroba, sklady, výrobní služby
určené k organizované skládce odpadů, jímacímu zařízení bioplynu, druhotnému
zpracování odpadu. Skládka má v územním plánu vyhlášené ochranné pásmo 500
m.
Výřez územního plánu je patrný z následujícího obrázku:

Ekora s.r.o.___________________________________________________________________
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420267914573, e-mail: ekora@ekora.cz
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Lokalizace záměru

Obrázek č. 2: Výřez z územního plánu obce Úholičky

Detailní umístění záměru s ohledem na pozici okolní zástavby je patrné
z následujícího obrázku:
příjezd
Skládka REGIOS a.s.
Čerpací stanice
užitkové vody

Lokalizace záměru

nejbližší
obytný objekt

Obrázek č. 3 Lokalizace záměru (zdroj: www.seznam.cz)
Ekora s.r.o.___________________________________________________________________
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
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Z hlediska územního plánu se záměr nachází cca 400 m od ssv výhledové lokality č.
5 určené pro čisté bydlení nacházející se při severním okraji obce a cca 600 ssv od
návrhové lokality č. 4 pro čisté bydlení. V prostoru mezi obcí a záměrem je
v územním plánu navržen cca 110 m široký pás ochranné lesní zeleně.
B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem společnosti .A.S.A. je vybudování bioplynové stanice pro zpracování
bioodpadů produkovaných ve svozovém regionu v areálu skládky Regios a.s.
Úholičky. Bioplynová stanice je koncipována tak, aby byl v budoucnu umožňovala
zpracovávat významný podíl tříděných komunálních bioodpadů od obyvatel.
Vyrobený bioplyn bude sloužit jako ekologický zdroj elektrické energie a tepla a v
budoucnu se počítá s jeho využitím pro pohon vozidel.
Záměr je v souladu je v souladu s plánem odpadového hospodářství Prahy i
Středočeského kraje.
Záměr s ohledem na jeho velikost a dosah přímých i nepřímých vlivů nekoliduje
s dalšími záměry, které jsou v zájmovém území uvažovány (leží cca 5 km sz od
plánovaného „severního okruhu“ kolem Prahy). Z hlediska stávajících zařízení, která
mohou mít určitý vliv na životní prostředí, se záměr nachází cca 2 km jjz od VÚJ Řež,
cca 7,5 km od letiště Ruzyně a cca 5 km od letové trasy vedoucí přes Suchdol.
Záměr se nachází v areálu stávající skládky REGIOS a.s. Úholičky, která je zvláště
velkým zdrojem znečištění ovzduší podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
Vyhodnocení možnosti případného kumulativního vlivu záměru se stávající skládkou
je součástí rozptylové studie uvedené v příloze č. 8.
V areálu skládky se dále nachází linka na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP)
ze spalitelných odpadů pro využití v cementářských pecích v areálu skládky skupiny
S-OO, Regios a.s., s maximální zpracovatelskou kapacitou 10.000 tun alternativního
paliva za rok, která však není zdrojem znečištění ovzduší.
B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Nakládání s bioodpady se vzhledem k závazkům platné legislativy a nově i k
závazným částem POH stává důležitou součástí odpadového hospodářství měst,
obcí i původců. V současné době existuje minimum zpracovatelských kapacit
umožňujících efektivní využití těchto bioodpadů, často je tak s nimi nakládáno na
hranici (i za hranicí) legislativy a v případě zájmu o správné nakládání není k
dispozici odpovídající zařízení. Koncepce zařízení vychází z velkého množství
obdobných stanic nacházejících se např. v Německu, Rakousku, Švédsku, kapacitně
se jedná spíše o zařízení s menší až střední kapacitou.
Výstavba bioplynové stanice v areálu skládky Regios a.s. Úholičky umožní
zpracovávat a hygienizovat produkované bioodpady z části území Středočeského
kraje a hl. m. Prahy v rámci svozových oblastí společností .A.S.A. a REGIOS.
Ekora s.r.o.___________________________________________________________________
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Produkovaný materiál bude ve stanici odvodňován a následně bude materiálově
využit přímo jako hnojivo v zemědělství nebo jako substrát pro výrobu kompostu či
jako rekultivační substrát. Při provozu stanice bude produkováno značné množství
elektrické a tepelné energie. Elektrická energie bude prodávána do veřejné sítě za
státem garantované výkupní ceny a bude zdrojem příjmů. Tepelná energie bude
využita pro vytápění objektů stanice a skládky a bude využívána rovněž v technologii
zařízení. Bioplynová stanice rovněž poskytne cca 3 – 5 nových pracovních míst.
Vybraná lokalita je výhodná zejména v možnosti využití stávajícího dopravního
napojení a infrastruktury skládky. Vzdálenost od obytné zástavby a lokalizace
záměru zaručuje minimální vliv na obyvatelstvo. Popsaná varianta je jedinou
uvažovanou variantou, neboť obdobná lokalita společnosti .A.S.A se ve
Středočeském kraji nenachází.
B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru
B. I. 6. 1. Technický popis záměru
Hlavními technologickými celky bioplynové stanice (BPS) jsou vstupní, resp. provozní
objekt, dotřiďovací zařízení pro tříděné komunální odpady, vstupní homogenizační
jímka, hygienizace materiálu, fermentor, nádrže na čištění produkované kalové vody,
plynojem nasazený na fermentoru a kogenerační stanice. Pro evidenci přijímaných
bioodpadů bude využita stávající mostní váha na skládce a dále se předpokládá
využití stávajícího administrativního a sociálního zázemí skládky, ve kterém bude
rovněž umístěn velín bioplynové stanice.
Hlavní provozní objekt
Odpady budou přijímány v oddělené příjmové části hlavního provozního objektu
stanice, který bude tvořit uzavřená montovaná hala o rozměrech 20 x 30 m, např. typ
Llentab, výška haly 7,5 m s přístavkem pro hygienizaci a odvodnění. Hala bude
založena na patkách, vybavena průmyslovou betonovou podlahou ve dvou
výškových úrovních odpovídajících terénním podmínkám. Vyšší terén bude sloužit
částečně jako nájezdová rampa do oddělené příjmové části, nižší terén bude sloužit
pro umístění zbývající části technologie. Hala bude vybavena pozinkovaným
opláštěním s podezdívkou a skupinou osvětlovacích oken. Vestavba příjmu odpadů
bude vybavena nájezdovou rampou s koncovou výsypkou a s drtiči odpadu s
protiběžnými válci. Tato vstupní část bude tzv. nečistou zónou provozu a bude
pravidelně hygienicky ošetřována horkou vodou, resp. párou. Objekt bude otevřen
jen po dobu nutnou pro vjezd a odjezd vozidla, během manipulace s bioodpady a
hygienického ošetření svozové techniky bude stále uzavřen. Od zbývající části haly,
ve které je umístěna hygienizace, odvodnění materiálu, strojovny, je příjmová část
oddělena vestavěnými příčkami a je vybavena odsávací vzduchotechnikou
zaústěnou do dezodorizačního biofiltru.
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Dezodorizační biofiltr
Jednotlivá odsávací místa (příjmová část haly, homogenizační jímka) jsou propojena
nerezovým spiro potrubím do odsávacího ventilátoru rovněž z nerez materiálu.
Odsávací ventilátor o výkonu cca 2000 m3/hod. je součástí biofiltru, který je umístěn
ve venkovním prostoru. Potrubní rozvody jsou vybaveny regulačními klapkami pro
možnost seřízení požadovaného odsávaného množství. Odsávací potrubí bude
vyspádováno a rozvody vně budovy a v prostoru dezintegrátoru budou opatřeny
tepelnou izolací.
Filtr je řešen jako dva samostatné aparáty s uzavíracími armaturami na vstupu
vzduchu a vody a tím je umožněno provozovat při výměně substrátu alespoň jednu
část filtru. V odnímatelné střeše filtru jsou instalovány sprchovací trubky zajišťující
rovnoměrné vlhčení substrátu technologickou vodou (přívod PE trubkou D1“).
Množství vody je řízeno ručně obsluhou tak, aby byla náplň udržována ve vlhkém
stavu, nesmí být promočena – ztráta funkce.
Filtr včetně ventilátoru musí být umístěn na zpevněné ploše o nosnosti 8 kN/m2 a
velikosti 8x7 m.
Předpokládaná životnost substrátu je 3 až 5 let při účinnosti dezodorizace 80 až 90
%. Provoz odsávací vzduchotechniky se předpokládá 4 hod. denně v pracovních
dnech, tj. 1000 hod./rok.
Příprava bioodpadů a hygienizace
Ze vstupního hrubého drtiče budou biodopady dopravovány šnekem dvěma různými
cestami. Průmyslové odpady, včetně nízkorizikových odpadů z jatek, budou po
drcení a magnetické separaci přímo směšovány s kapalnými odpady a s procesní
vodou v uzavřené zásobní jímce o objemu 500 m3. Jímka je kruhová, betonová,
částečně zapuštěná v terénu a vybavená betonovým zakrytím. Vzduch nad jímkou je
odsáván vzduchotechnikou opět do biofiltru na dezodorizaci.
Komunální bioodpady budou zpracovávány navíc v třídícím zařízení obsahujícím
rotační třídění v kapalné fázi tzv. pulper nebo jiný obdobný systém zabezpečující
stejný účinek. To zajistí oddělení těžkých nežádoucích příměsí (písek, sklo) a
zároveň plastů. Přetříděné odpady budou vedeny potrubím do stejné zásobní jímky,
kde budou smíšeny s kapalnými a průmyslovými odpady. Kapalné odpady budou
stáčeny v provozní budově čerpadly přímo do mísící jímky. Popsané zařízení - pulper
uspokojivě odděluje plasty a organický materiál a umožňuje tak zpracování některých
problematických materiálů, jako jsou např. zkažené potraviny v obalech, bez
nežádoucích efektů v provozu a negativního ovlivnění kvality výstupního materiálu.
Dle zahraničních zkušeností obsahují bioodpady získané u obyvatel cca 3% nečistot,
které mohou velmi negativně ovlivnit kvalitu výstupního materiálu a hnojiva a je
vhodné je tímto způsobem separovat.
V oddělené části provozní budovy bude dále umístěn rekuperační výměník a
hygienizační jednotka. V zásobní jímce budou hygienizované odpady naředěny
kapalnými materiály na provozní sušinu zhruba 8%, ve spodní části zásobníku
zároveň může dojít k odsazení těžkých předmětů a směs odpadů bude dále čerpána
v kapalné fázi potrubím a rozdrcena na frakci max. 8 mm v tzv. Mono-Muncheru. Po
proběhnutí hygienizace při 70°C a době zdržení 1 hod. při této teplotě bude materiál
čerpán k vlastní methanizaci do fermentoru. Proces hygienizace je řízen
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automatickým systémem sledujícím teplotu, dobu zdržení, výšku hladiny v nádržích,
při nedodržení předepsaných parametrů je materiál přepuštěn opět na vstup do
zařízení a hygienizován znovu.
Fermentor a integrovaným plynojemem
Fermentor o užitném objemu cca 3.000 m3 (materiál beton, průměr cca 21 m, výška
cca 10,5 m) bude míchán pádlovými nebo vrtulovými míchadly poháněnými
elektromotorem. Anaerobní fermentace bude probíhat při teplotě 37 - 40 °C. Čerpání
substrátu do fermentoru je řízeno automaticky v nastavených časových intervalech.
Reaktor je uzavřenou nádobou a je vybaven zařízením pro rozrušování případné
pěny na povrchu kapaliny, pojistným zařízením jistící přebytek plynu, zařízením na
odkalování a místem pro umístění měřících zařízení pro analyzování kvality plynu a
biomasy v reaktoru. Nádrž fermentoru je tepelně izolovaná a opláštěná trapézovým
plechem.
Schéma fermentoru je patrné z následujícího obrázku:

Obr. č. 4: Řez fermentorem s integrovaným plynojemem (vytápění fermentoru bude řešeno
výměníkem před vstupem do reaktoru)

Vznikající bioplyn v množství cca bude jímán do plynojemu o objemu 500 m3
umístěného v horní části fermentoru pod membránovou střechou nebo na
vyhrazeném místě v areálu stanice (dle technologie dodavatele stavby). Bioplyn je
odsiřován biologickou cestou malým přídavkem vzduchu do reaktoru a jednoduchou
kondenzací je ve strojovně plynojemu (obsahující rovněž ventilátor na zvýšení tlaku)
zbavován vody. Po těchto úpravách je kvalita bioplynu dostatečná pro využití
v kogeneračních jednotkách.
Kogenerační jednotka
Kogenerační jednotka, typ MOTORGAS TBG 260 s jmenovitým elektrickým výkonem
257 kW a tepelným výkonem 365 kW a s jmenovitou spotřebou bioplynu 110 m3/hod.
bude instalována vedle stávající kogenerace pro využití skládkového plynu a bude v
kontejnerovém provedení. Základní technické parametry zařízení jsou uvedeny
v příloze č. 5. Vyrobené teplo bude využito k hygienizaci vstupních materiálů, k
vytápění provozní haly a strojoven bioplynové stanice a část bude pravděpodobně
likvidována na výměníku. V budoucnu se počítá s jeho využitím např. pro sušení
výstupního materiálu. S provozní budovou bude jednotka spojena izolovaným
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dvoutrubkovým vedením odpadního tepla, dále bude do jednotky zabezpečen přívod
pitné vody. V případě výpadku kogenerační jednotky bude bioplyn veden na stávající
spalovací fléru skládkového plynu s kapacitou 300 m3/hod. Jednotka bude mít
samostatný výfuk vyvedený nad střechu kontejneru do výška cca 4,5 m nad zemí.
Odvodnění materiálu a čištění kalové vody
Zfermentovaný materiál (někdy nazývaný digestát) bude shromažďován ve
skladovací betonové nádrži o objemu 500 m3 (rozměr 10x10 m, výška 5,5 m) –
částečné zapuštění pod terén) s mícháním, zónovými odběry a následně bude
odvodňován na odstředivce. Odvodněný materiál v množství cca 5.800 tun za rok se
sušinou cca 30 % (pro cílovou kapacitu vstupů 15.000 t/rok) bude v první fázi
dodáván jako substrát pro kompostování částečně na kompostárnu JENA, dále jako
rekultivační materiál na skládku Regios a.s. a po předpokládané registraci jako
hnojivo bude přímo uplatňován v zemědělství. Kalová voda z odvodnění bude při
recyklu v případě potřeby v návaznosti na koncentrace dusíku (je možné, že čistírna
nebude muset být vůbec provozována) čištěna v malé SBR čistírně zabezpečující
snížení obsahu dusíku pod 1 g/l a bude shromažďována v zásobní nádrži 500 m3
(rozměr 10x10 m, výška 5,5 m – částečné zapuštění pod terén). Principem čištění
kalové vody je reakce v nitratačním kontinuálním aerovaném reaktoru o objemu 350
m3. Zde dojde k převedení amoniakálního dusíku na dusitany. Denitratace je
následně prováděna v anoxickém reaktoru 350 m3, který je rovněž součástí zařízení.
Během denitratace budou dusitany redukovány na elementární dusík (N2), který
odvětrá do atmosféry. Kapacita zařízení je v kontinuálním režimu cca 0,76 l/s.
Následně bude voda recirkulována jako procesní voda v systému, čímž dojde k
úspoře ředící vody na vstupu. Obě skladovací nádrže budou umístěny v jednom
celku rozděleným přepážkami spolu s SBR čistírnou. Přebytky kalové vody, které
nebudou recirkulovány nebudou čištěny a budou dle potřeby odváženy k aplikaci na
zemědělskou půdu jako hnojivo či odváženy na externí ČOV nebo zasakovány do
skládky.

Obrázek č. 5: Jednoduché schéma technologie bioplynové stanice
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B. I. 6. 2 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 ke
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
Methanogeneze – závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny
octové, vodíku a CO2 vzniká methan, tento krok provádějí methanogenní
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

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 extrémě 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 velmi často v České republice využívány na větších a
středních čistírnách odpadních vod ke stabilizaci čistírenských kalů. V západní
Evropě jsou umístěny desítky bioplynových stanici komunálního charakteru
s kapacitami pohybujícími se v řádu mnoha desítek tisíc t odpadů za rok.
Zemědělských aplikací bioplynových stanic jsou pak tisíce až po výkonové velikosti
cca 5 MWh el. výkonu.
Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je
bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 70%) a oxidu uhličitého (cca
30%). Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O,
ethanu a nižších uhlovodíků. Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní
materiál (digestát), který lze výhodně použít jako hnojivo.
Kogenerace
Kogenerace, neboli společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou
aplikaci moderních technologií na známé principy. Kogenerační jednotku tvoří
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generátor na výrobu elektřiny, poháněný spalovacím motorem. Takovéto agregáty
jsou známy například z nemocnic, kde tvoří záložní zdroj pro případ výpadku
elektřiny ze sítě.
Obecný princip a výhody kogenerace jsou patrné z obr. č. 7, kde je uvedeno
srovnání klasické oddělné výroby elektřiny (uhelná tepelná elektrárna) a tepla
(výtopna) s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v kogenerační jednotce (dále jen
KJ). Jak je patrné, KJ ušetří zhruba 40% primárního paliva na stejné množství
vyrobené elektřiny a tepla. Úspora primárních paliv je doprovázena i významnou
úsporou emisí škodlivin. Technické zařízení, které kombinovanou výrobu elektřiny a
tepla realizuje se nazývá kogenerační jednotka (dále jen KJ). Kogenerační jednotky
využívají různé principy :
•

S parní či spalovací turbinou (průmyslové a městské teplárny).

•

S pístovým spalovacím motorem.

•

Nové technologie (ORC systémy, mikroturbiny, palivové články, apod.).

Z hlediska běžného výkonového rozpětí a projektové flexibility jsou nejčastější
aplikace pístových KJ, kterých je např. jen v JČ provozováno 50-60 ks (celkový
výkon 4-5 MWel). Princip pístové KJ uvádí obr. č. 6.

Obr. č. 6 Princip kogenerační jednotky na bázi
pístového spalovacího motoru

Obr. č. 7 Srovnání klasické (oddělené)
a kombinované výroby elektřiny a tepla

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 ohřev reaktorů a jednak
může být její přebytek využit k dalším účelům dle záměrů investora. Díky tomu je
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dosaženo vysoké účinnosti celého procesu a tím dochází k úspoře paliv a tím i
k snižování množství škodlivých emisí.
Rekuperace tepla
Jedním ze základů ekonomičnosti moderních zařízení na anaerobní fermentaci je
důsledné využití odpadního tepla, tzv. rekuperace. Rekuperace je realizována
rekuperačním výměníkem, kdy je odpadní teplo výstupního kalu využito k předehřátí
vstupujícího materiálu a následně není nutné vyhřívat vlastní fermentor. Dále je
využito odpadní teplo kalu z fermentoru, které pokrývá tepelné ztráty vlastní nádrže.
B. I. 6. 3 Počet zaměstnanců
Chod bioplynové stanice bude zajišťovat obsluha 3 - 5 zaměstnanců, 1 x vedoucí
stanice, 2 - 4 x technik stanice. Na některých pracích se mohou podílet stávající
zaměstnanci skládky. Sociální zázemí obsluhy bude zabezpečeno v hlavní provozní
budově skládky, která je vybavena dostatečnou kapacitou.
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Rok 2007 – 2008
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Obec Úholičky, obec Velké Přílepy, město Černošice, Středočeský kraj
B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí na stavbu, MÚ Úholičky, stavební odbor
Stavební povolení na stavbu bioplynové stanice, MÚ Úholičky, stavební odbor
Rozhodnutí o umístění středního zdroje znečištění ovzduší, KÚ Středočeského kraje
Povolení k provozování zařízení pro nakládání s odpady, KÚ Středočeského kraje

Ekora s.r.o.___________________________________________________________________
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
Tel./fax: +420267914573, e-mail: ekora@ekora.cz

17

Dokumentace záměru Bioplynová stanice Úholičky

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Realizace záměru si vyžádá zábor ostatní půdy na pozemku p. č. 199/17 k. ú.
Úholičky. Jedná se o součást areálu skládky určenou pro technické zázemí skládky,
charakter ostatní plocha – manipulační plocha v majetku společnosti REGIOS a.s.
Plošná výměra záměru je cca 4.000 m2. Přístupové komunikace budou zachovány
beze změn, bude provedeno jejich prodloužení ke vstupnímu objektu.
Záměr nevyžaduje zábor půdy v zemědělském a půdním fondu.
B. II. 2. Voda
K provozu bioplynové stanice bude využíváno určité množství technologické vody pro
ředění vstupních materiálů, ročně se může jednat maximálně o cca 24.000 m3 v
případě, že nebude vůbec využívána recyklace kalové vody, což je zcela
nepravděpodobné a z hlediska investora neúčelné a nevýhodné. To je pouze
teoretická hodnota vzhledem k plánovanému maximálnímu využití recyklace. Reálně
předpokládáme 90% podíl recyklace kalové vody, z čehož plyne předpokládaná
spotřeba 2.400 m3 užitkové vody na doředění vstupních materiálů a snížení obsahu
dusíku. Tato voda bude získávána z rozvodu říční užitkové vody DN 350, který je
napojen do areálu skládky.
Sociální zařízení pro pracovníky bude zajištěno ve stávajících prostorách skládky.
Pitná voda bude zajištěna rovněž ze stávajících zdrojů zázemí skládky (zásobování
balenou pitnou vodou), dále se předpokládá přistavování cisterny s pitnou vodou
v pravidelných intervalech. Pro 3-5 nových pracovníků bioplynové stanice se
spotřeba pitné vody bude pohybovat kolem 150 m3/rok.
Hlavní provozní hala bioplynové stanice bude rovněž vybavena přípojkou napojenou
na rozvod užitkové vody skládky. Voda bude využívána jako zdroj pro vysokotlaký
čistič s ohřevem, případně vyvíječ páry pro čištění příjmového objektu, svozové
techniky a technologie. V objektu bude umístěna malá úpravna vody zabezpečující
dosažení kvality odpovídající použití v parním vyvíječi, teplovodním okruhu apod.
Množství spotřebované vody pro tyto účely se bude pohybovat kolem 1500 m3/rok.
Přípojka upravené užitkové vody bude z hlavního objektu rovněž vyvedena do nové
kogenerační kontejnerové jednotky, kde bude sloužit k doplnění ztrát v teplovodním
okruhu jednotky. Předpokládaná spotřeba vody činí cca 5 m3/rok.
Celková spotřeba pitné vody pro záměr tedy bude činit cca 150 m3/rok, spotřeba
užitkové vody cca 3900 m3 za rok s částečnou úpravou.
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Hlavním surovinovým zdrojem bioplynové stanice jsou především zpracovávané
biologicky rozložitelné materiály. Pro uvažovaný provoz se v první fázi jedná o tato
množství bioodpadů, členění dle katalogu odpadů ve Vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb.:
•
•
•
•
•
•

tuky a odpad z tukových lapolů (kat. číslo odpadu 02 02 04)
bioodpady z obchodních řetězců a supermarketů 1.000 tun za rok, sušina
30 % (kat. číslo odpadu např. 20 02 01)
bioodpady z výroby potravin, 1.425 tun za rok, sušina cca 35 % (kat. číslo
odpadu 02 06 01)
filtrační zbytky z hydrolýzy škrobů, sušina 20 % (kat. číslo odpadu 02 03
05)
nízkorizikové jateční odpady, 3.760 tun za rok o sušině cca 30 %,
(materiály kategorie 3 dle nařízení 1774/2002 EP), (není kat. číslo
odpadu, na tyto odpady se nevztahuje zákon o odpadech)
zbytky jídel, tříděná biosložka komunálního odpadu 800 t za rok, sušina
cca 20 %, (kat. číslo odpadu 20 02 01)

V zařízení nebudou zpracovávány žádné nebezpečné odpady dle zákona č.
185/2001 ve znění pozdějších předpisů (106/2005 Sb.).
Předpokládáme, že v rámci provozu zařízení bude možno zpracovat dále bioodpady,
které můžeme zařadit do těchto kategorií dle katalogu odpadů ve Vyhlášce MŽP č.
381/2001 Sb.:
020102
020103
020106
020202
020203
020204
020301
020304
020305
020403
020501
020502
020601
020603
020702
020704
020705
040101
040107
190809
200108
200125
200201

Odpad živočišných tkání
Odpad rostlinných pletiv
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalné odpady, sbírané odděleně a zpracovávané mimo
místo vzniku
Odpad živočišných tkání
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpad z destilace lihovin
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpadní klihovka a štípenka
Kaly neobsahující chrom
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Jedlý olej a tuk
Biologicky rozložitelný odpad
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200302
200304

Odpad z tržišť
Kal ze septiků a žump

Pozn. jedná se o teoretický výčet možných odpadů. Vzhledem k tomu, že technologie vyžaduje
zachovat v rámci provozu vyrovnané složení odpadů, předpokládá se zpracování pouze části výše
jmenovaných odpadů bez jejich významnějších množstevních změn

Žádné z těchto odpadů nejsou nebezpečnými odpady dle zákona č. 185/2001 ve
znění pozdějších předpisů (106/2005 Sb.).
V průběhu provozu se počítá s postupným zpracováním biologicky rozložitelných
odpadů až na plnou kapacitu cca 15.000 tun za rok, která by měla být dosažena do
cca 1-2 let od spuštění technologie.
Kapacita zařízení dále počítá s postupným rozvojem třídění biosložky směsného
komunálního odpadu a jejím zpracováním v zařízení, to je i hlavním důvodem
zařazení třídícího zařízení v technologii stanice. Dle zahraničních zkušeností je
možný provoz stanice prakticky pouze z příjmu tříděné biosložky směsného
komunálního odpadu.
Pro údržbu a čištění strojů a zařízení budou také spotřebovávány mazací tuky a oleje
(různé druhy), případně jiné přípravky. Budou používána pouze biologicky
rozložitelná moderní maziva v množství do cca 20 kg/rok, která budou skladována ve
stávající provozní budově skládky v zabezpečeném skladu.
V případě provozu malé SBR čistírny na kalovou vodu, jejíž činnost závisí na
množství dusíku v kalové vodě (je možné, že nebude vůbec provozována – bude
ověřeno v průběhu činnosti stanice) bude do denitrifikačního reaktoru dovážen
externí substrát. Jedná se např. o ethanol apod. v množství pohybujícím se v řádu
několika tun za rok. Doprava bude provedena cisternami s napuštěním přímo do
nádrže.
Elektrická energie a zemní plyn
Elektrická energie do areálu stanice bude přivedena ze stávajícího rozvodu skládky
Regios a.s. od trafa 800 kV, které již zahrnuje potřebnou kapacitní reservu. Výstup
z kogenerační jednotky a odběr stanice budou vybaveny samostatným měřením
vyrobené a odebrané el. energie. Maximální soudobý příkon všech instalovaných
elektrických zařízení, včetně parního vyvíječe bude cca 300 kW. Předpokládaná
vlastní spotřeba energie bude vzhledem k očekávanému fondu pracovní doby
jednotlivých strojů maximálně cca 2.500 kWh za den, tj. cca 912.500 kWh za rok.
Bude vytvořeno propojení bioplynového rozvodu stanice se systémem odplynění
skládky a napojení na kogenerační jednotky. Plyn bude realizován v ocelovém nebo
plastovém potrubí dle příslušných technickým norem. Zemní plyn nebude zaveden,
pro nastartování technologie se předpokládá využití odpadního tepla ze stávající
kogerenační jednotky, resp. zapojení vstupu bioplynu ze skládky na novou
kogenerační jednotku.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v zájmovém území je v současné době tvořena především dopravou po
silnici č. 240 Praha - Kralupy nad Vltavou přes Velké Přílepy a Tursko, odtud pak po
místní komunikaci přímo ke skládce mimo obec Úholičky.

Obrázek č. 8: Intenzita dopravy v regionu (zdroj: ŘSD ČR, sčítání dopravy 2000)

Intenzita provozu na této silnici je v úseku 1-4350 dle sčítání dopravy v roce 2005
7.857 průjezdů vozidel za den. Provoz je tvořen jednak osobní dopravou a jednak
poměrně intenzivním provozem nákladní dopravy v členění 2724 nákladních aut,
5104 osobních aut, 29 motocyklů za den. Část z této dopravy je tvořena přímo
dopravou na skládku Úholičky (roční kapacita přes 100.000 tun, cca 70 % ze směru
od Kralup přes Tursko, 30 % od Prahy ve směru od Velkých Přílep), odhadem to
reprezentuje cca 80-100 průjezdů nákladních vozidel za den.
Nároky na dopravní infrastrukturu budou tvořeny především zavážením
zpracovávaných materiálů do stanice a odvozem zfermentovaného materiálu zpět k
využití.
Navážení kapalných odpadů bude prováděno zabezpečeným cisternovým vozem o
kapacitě cca 15 tun materiálu. Při návozu celkem cca 3.500 tun kapalných materiálů
předpokládáme zavážení cca 1 x denně, tj. 2 průjezdy denně. Cisternový prostředek
bude využíván i k předpokládanému odvozu nerecyklované části kalové vody na
některou větší městskou ČOV (Praha, Kralupy, Kladno). Předpokládá se využití
zpátečních cest vozidla - počet průjezdů nebude navýšen.
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Navážení pevných bioodpadů bude prováděno svozovými prostředky společnosti
.A.S.A. v kontejnerech zabezpečených dle typu odpadu a vozidly se speciální
zatěsněnou nástavbou na svoz bioodpadů a vestavěným čištěním svozových nádob.
V cílovém stavu v rámci plného provozu zařízení se bude jednat o dovoz cca 11.500
tun pevných materiálů kontejnery o objemu 5 a 10 m3. Při fondu pracovní doby 254
dní se bude jednat o navýšení dopravy o cca 16 průjezdů nákladního vozidla do 10 t
za den.
Odvoz pevného materiálu z odstředění bude prováděn rovněž v kontejnerech, při
produkci 5.800 tun materiálu při sušině 30 % bude nutno provádět odvoz 3 x denně
kontejnery 10 m3. To znamená nárůst dopravy o dalších 6 průjezdů svozových
prostředků. Některé bioodpady budou rovněž sváženy menšími vozidly např. Avia.
Předpokládáme cca 4 průjezdy denně.
Osobní dopravu zaměstnanců a návštěv předpokládáme vozidly v počtu 4 ks, celkem
se bude jednat o 8 průjezdů os. vozidel za den.
Celkové navýšení dopravní zátěže tedy bude činit 24 průjezdů nákladních vozidel do
10 t za den a 8 průjezdů osobních vozidel v denní dobu mezi 7 - 17 hod. Bude se
tedy jednat o nárůst o cca 3 průjezdy nákladních vozidel za hodinu, což představuje
navýšení menší než 1 % stávající nákladní dopravy na silnici č. 240. Z hlediska
celkové dopravy se jedná o navýšení o cca 0,3 %.

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Provoz záměru
Obecně je nutné poznamenat, že realizací záměru dojde ke snížení emisí
skleníkových plynů (především methanu) z potenciálně skládkovaných bioodpadů a
také k omezení emisí z tradičních zdrojů energie, které budou nahrazeny
kogenerační jednotkou.
Bodové zdroje emisí
Bodovým zdrojem emisí bude především kogenerační jednotka o jmenovité spotřebě
bioplynu 110 m3/hod, jmenovitém elektrickém výkonu 257 kW a jmenovitém
tepelném výkonu 365 kW, uvažujeme s jednotkou MOTORGAS TBG 260. Provozní
parametry jednotky jsou následující:
elektrický výkon

257 kW

tepelný výkon

365 kW

spotřeba bioplynu

110 m3.h-1

složení bioplynu

metan min 65 %, CO2 35 %, výhřevnost 23 000 kJ.m-3
plyn splňuje požadavky
NV 352/2002Sb.[6] na limitní obsah síry
v palivu max. 2200 mg.m-3 v přepočtu na
obsah metanu
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typ motoru

WAUKESHA F 18 GLD, zážehový

přebytek spalovacího vzduchu/způsob hoření

1,55/chudá směs

koncentrace škodlivin ve výfuku
CO < 650 mg.m-3

(suchý plyn, n.p., 5 % O2)

NOx < 500 mg.m-3

Jednotka poběží nepřetržitě, odstavena bude pouze na nutnou údržbu v délce cca
1,5 dne v měsíci. Fond provozní doby (dále jen FPD) jednotky byl stanoven na 8 000
hodin za rok. Jednotka bude mít samostatný výfuk vyvedený nad střechu provozní
budovy o výšce 4,5 m nad zemí. Množství výfukových plynů bylo vypočteno na
základě stechiometrie za použití dalších údajů, jako je přebytek vzduchu, složení a
spotřeba bioplynu atd. v množství 1 165 m3N.h-1 skutečných vlhkých spalin resp.
850 m3N.h-1 referenčních suchých spalin přepočtených na 5% O2. Teplota spalin byla
odhadnuta na 130°C.
Dle zákona č. 86/2002 Sb. se jedná o středně velký zdroj znečištění ovzduší,
jednotka bude splňovat dané emisní limity dle nařízení vlády č.352/2002 Sb. V rámci
dokumentace byla zpracována rozptylová studie hodnotící vliv instalace kogenerační
jednotky na imisní situaci v zájmovém území.
Hlavními emitovanými látkami budou produkty spalování bioplynu, tedy především
CO, NOx a SO2.
Předpokládaná roční produkce bioplynu činí 1.068.477 m3. Při předpokládaném
obsahu methanu 65 % tedy předpokládáme spálení 694.510 m3 methanu. Roční
emise vzniklé spálením bioplynu jsou pak uvedeny v následující tabulce č. 1.
Tabulka č. 1 – Přehled bodových zdrojů emisí
Číslo a název zdroje
MOTORGAS TBG260

Výška Objemový Teplota Průměr
Souřadnice [m] výdu- tok odpadn odp.
ústí
FPD
chu ího plynu
plynu výduch [h.r-1]
[m]
[Nm3.s-1]
[°C]
u [m]
x
y
981

955

4,5

0,3237

130

Emise
-1

NOx

[g.s ]
CO

SO2

0,25 8000 0,1181 0,1535 0,0874

Případné emise SO2, který vzniká spalováním bioplynu s vyšším obsahem H2S, jsou
potlačeny odsiřováním bioplynu (odsíření formou dávkování malého množství
vzduchu do plynu v reaktoru, síra se sráží v kapalině v reaktoru ). Přítomnost H2S
totiž ve spalovaném bioplynu významně snižuje životnost kogeneračních motorů,
zkracuje intervaly výměn oleje a oprav. Příměs H2S v bioplynu je velmi nežádoucí a
kvalitní odsíření je jednou z podmínek bezproblémového provozu kogenerační
jednotky.
Zdrojem pachových látek by mohl být vstupní objekt bioplynové stanice (biofiltr) a
svozová technika. Veškerý svoz bude prováděn v zabezpečených a k tomu určených
dopravních prostředcích a svozových kontejnerech, které budou v areálu stanice v
zabezpečené hale vstupního objektu čištěny a hygienicky ošetřeny parní dezinfekcí
či vysokotlakou horkou vodou. Vstupní objekt bioplynové stanice tvoří roletovými
vraty uzavíratelná hala oddělená příčkami od zbývající části haly vybavená odsávací
vzduchotechnikou zaústěnou do biofiltru. Bodové odsávání vzduchotechniky je
umístěno nad jednotlivými místy intenzivní manipulace s bioodpady, jako je vstupní
výsypka, drtič, dopravník apod. Výkon vzduchotechniky se na biofiltru předpokládá
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cca 2000 m3/hod. při provozu 4 hod. denně v průběhu manipulace s biologicky
rozložitelným odpadem uvnitř příjmového objektu. Biofiltr lze považovat za výduch či
výpust ze zařízení na omezování emisí, platí pro něj emisní limit 50 OUER.m-3 a při
množství odsávané vzdušiny 2 000 m3.h-1 byla emise pachových látek určena ve výši
27,78 OUER.s-1
Malá SBR čistírna kalové vody sloužící k odstraňování dusíku běžným nitrifikačním a
denitrifikačním procesem bude z technologických důvodů jen velmi malým zdrojem
emisí a proto není do výpočtů uvažována. Její funkce bude záviset na množství
dusíku v kalové vodě a je možné, že při optimalizované skladbě ji nebude třeba
vůbec provozovat.
Liniové zdroje
Liniové zdroje emisí budou představovány především návozem materiálu na
bioplynovou stanici a odvážením zfermentovaného materiálu nákladními automobily
s převahou vozidel do 10 t. Vzhledem k celkovému rozsahu dopravy v zájmovém
území (7.857 průjezdů vozidel za den, z toho 2724 nákladních) a předpokládanému
celkovému nárůstu o 0,3 % zahrnujícímu 24 průjezdů nákladních aut a 8 průjezdů
osobních vozidel denně by tento vliv neměl být významný.
Množství emisí produkovaných nákladní automobilovou dopravou bylo na dopravní
trase vedoucí v hlavní silnici Velké Přílepy - Tursko specifikováno výpočtovým
programem MEFA následně.
CO
faktor 3,7758

Emisní
(g/km)
Emise (kg/rok)

18,1

NOx
2,6680

NO2
0,3273

PM10
0,1067

12,8

1,57

0,5

Při výpočtu byl předpokládán průjezd nákladních vozidel ve směru na křižovatku
hlavní silnice Velké Přílepy - Tursko v délce 0,8 km a při průměrné rychlosti 30
km/hod pro hodnotu emisí roku 2006 (EURO4).
Etapa výstavby záměru
V rámci výstavby záměru v prostoru stávající skládky v délce cca 5-6 měsíců
předpokládáme občasné zvýšení prašnosti a emise způsobené provozem běžných
stavebních mechanismů. Týká se to zejména stavebních prací, které zahrnují
založení objektů, betonování základů a podlah. Dalšími částmi bioplynové stanice
jsou pak dodávky strojních celků zahrnujících výstavbu montované haly, osazení
drtičů, potrubních tras, čerpadel apod.
Současně se v rámci provádění stavební části předpokládá nasazení cca 1 bagru,
UDS a cca 4 ks nákladních vozidel po dobu cca 2-3 měsíců. V rámci stavebních
prací však nebudou prováděny terénní úpravy, které by vyžadovaly dopravu zemin
apod. ve větším rozsahu a proto předpokládáme denní počet průjezdů cca 15-20.
Počet průjezdů nákladních vozidel se v rámci montáže technologické části stanice
předpokládá cca 10 za den a bude zahrnovat především návoz instalované
technologie.
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Vzhledem k provozu skládky, vzdálenosti od obytné zástavby obce Úholičky cca 700
m a převažujícímu západnímu až jihozápadnímu větru nebude obytná zástavba
ovlivněna nad úroveň legislativních limitů.
B. III. 2. Odpadní vody
Při provozu bioplynové stanice bude vznikat značné množství kalové vody z
odvodnění výstupního materiálu a to v množství cca 30.900 m3 za rok. Z tohoto
množství bude cca 24.000 m3 za rok recirkulováno zpět na vstup do procesu po
předčištění na instalované SBR čistírně zahrnující nitrifikační a denitrifikační nádrže
o objemu 2x350 m3. V nitrifikačním stupni dochází k převedení amoniakálního dusíku
na dusitany, ve druhém pak na převedení dusitanů do elementárního dusíku, který
odvětrává za pomoci přídavku externího substrátu (např. ethanolu apod.). Nutnost
čištění závisí na množství dusíku v kalové vodě, v případě optimalizace nebude třeba
čištění vůbec provádět. Na vstup do procesu bude doplněno ještě cca 2.400 m3
užitkové vody.
Zbývajících 6.900 m3 kalové vody za rok bude odváženo na smluvní ČOV
(navrhujeme některou blízkou velkou městskou ČOV - Kralupy, Praha, Kladno), část
bude využita ve vhodných obdobích v zavlažovacím systému skládky Regios a.s. k
zasakování do skládkového tělesa. Skládka má dlouhodobý nedostatek zavlažovací
vody a zasakování kalové vody z bioplynové stanice může příznivě ovlivnit biologické
procesy ve skládkovém tělese vzhledem k vyššímu obsahu amoniakálního dusíku
(cca 1 - 2 g/l N-NH4). Tato kalová voda neobsahuje žádné nebezpečné složky ani
těžké kovy a na bioplynových stanicích v západní Evropě je zcela běžné její využití
jako hnojivé závlahy na polích, tato možnost se rovněž předpokládá v i tomto
případě.
Menší množství odpadních vod bude vznikat např. při mytí některých částí zařízení
v příjmovém objektu, tyto odpadní vody v množství cca 1500 m3/rok budou odvedeny
do sběrné jímky o objemu cca 15 m3, která je v případě potřeby vyvážena na ČOV.
Dešťové odpadní vody budou ze střechy provozní haly a přilehlých zpevněných ploch
(kde nedochází k parkování mechanizace) odvedeny samostatnou dešťovou
kanalizací do nově budované zasakovací jímky, která je realizována v rámci řešení
nakládání s dešťovými vodami z komunikací na skládce. V případě potřeby bude tato
větev vybavena lapolem.
Výpočet množství vznikající dešťové vody je uveden v následující tabulce:
Tab. č. 2 - Roční bilance srážkových vod:
Plocha [m2]

Koeficient odtoku

Zastavěné plochy

1200

0,9

562

Zpevněné plochy

1370

0,7

499

Ostatní plochy zelené

1620

0,4

337

CELKEM ZA ROK

Qr [m3/rok]

1398
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Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 126 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab. č. 3: - Bilance odtoku v době přívalových dešťů
Plocha [m2]

Koeficient odtoku

Q (l/s)

Qr [m3/15 minut]

Zastavěné plochy

1200

0,9

13,6

12,2

Zpevněné plochy

1370

0,7

12,1

10,9

Ostatní plochy zelené

1620

0,4

8,2

7,4

33,9

30,5

CELKEM ZA ROK

Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve stávajícím provozním objektu skládky,
produkce splaškových vod, které jsou jímány v septiku a následně odváženy
k likvidaci, se pohybuje kolem 150 m3/rok.
Etapa výstavby záměru
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody technologického charakteru, sociální
zázemí pracovníků bude zabezpečeno ve stávající provozní budově skládky.
B. III. 3. Produkované odpady
Etapa provozu záměru
V rámci provozu bioplynové stanice budou produkována malá množství komunálních
odpadů souvisejících s provozem. Tento odpad bude shromažďován v příslušné
sběrné nádobě a bude likvidován externě na skládce Regios a.s. Bude se jednat o
běžný komunální odpad obsluhy bioplynové stanice, který bude shromažďován
v kontejnerech u hlavního objektu skládky. Odpad bude po příslušné evidenci uložen
na skládce odpadů.
•

Směsný komunální odpad 0,5 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 03 01)

Po zprovoznění třídící linky - pulperu na tříděné komunální odpady a odpad ze
supermarketů bude v rámci provozu zařízení produkován odpad vytříděných
nežádoucích plastů a těžších materiálů charakteru např. písku. Vzhledem k
předpokládaným vlastnostem těchto vytříděných materiálů předpokládáme jejich
uložení na skládce Regios a.s., resp. předání k recyklaci. Množství lze odhadnout na
cca 30 tun za rok v následujícím členění:
•
•
•

Plasty 10 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 01 39)
Kov 15 t/rok (kat. číslo odpadu: 20 01 40)
Písek 5 t/rok (kat. číslo odpadu: 19 08 02)

V případě výměny náplně biofiltru, který tvoří v podstatě směs rašeliny a kompostu
se jedná o produkci odpadu katalogové číslo 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad,
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který bude zpracován na kompostárně či uložen na skládce Regios. Jeho množství
se předpokládá cca 10-15 t 1x za 2 roky.
Údržba svozové techniky bude prováděna u smluvních podniků a vzniklé odpady
budou likvidovány v rámci nakládání s odpady těchto provozů.
Etapa výstavby záměru
V průběhu stavby bioplynové stanice, která bude trvat cca 5-6 měsíců, bude vznikat
menší množství stavebních odpadů. Jedná se zejména o následující odpady:
Katal. č.
odpadu
15 01 01
15 01 06
17 01 01
17 01 07
17 02 01
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 06 04

Název druhu odpadů – zkráceně
Papírové a lepenkové obaly
Směsné obaly
Beton
Směsi nebo odd. frakce betonu,
cihel
Dřevo
Asfaltové směsi neuved. pod č.
170301
Železo a ocel
Kabely neuvedené po 170410
Izolační materiály neuvedené pod č.
17060

Předpokládaný způsob
nakládání
Materiálové využití
Skládka odpadů
Recyklace
Recyklace
Energetické využití
Recyklace
Recyklace
Materiálové využití, skládka
Odstranění – spalovna
odpadů, skládka

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel
prací, který se řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů
bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost
má materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). Celkové
množství vzniklých odpadů odhadujeme do 100 t.
B. III. 4. Hluk, vibrace, záření apod.
Etapa provozu záměru
Nepředpokládá se překročení imisních limitů hluku a vibrací na pracovištích a ve
venkovním prostoru a to zejména v obytné zástavbě obce Úholičky.
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotka MOTORGAS TBG 260. Dle
údajů výrobce se hluková úroveň na kogeneračních jednotkách pohybuje kolem 70
dB ve vzdálenosti 1 m od krytu kogeneračního motoru. Dalším zdrojem hlukových
emisí je výfuk z kogenerační jednotky, bez tlumiče činí hluková zátěž 80 dB
v bezprostřední blízkosti výfuku. Kogenerační jednotka bude umístěna
v samostatném odhlučněném kontejneru. Výfuk může být opatřen tlumičem hluku
regulujícím výstupní hlukovou úroveň na 50 dB. Tato zátěž se dá v případě potřeby
dále snižovat instalací dalších tlumičů na výfuk. Kogenerační jednotka bude
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umístěna vedle stávající kogenerační jednotky využívající skládkový plyn. Provozní
fond cca 8000 hod. za rok.
Dalšími malými zdroji hluku jsou drtiče odpadu, u kterých se předpokládá hladina
akustického tlaku ve výši cca 85 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje. Drtič je umístěn
v montované hale hlavní provozní budovy bioplynové stanice. Provoz pouze ve
všední dny v pracovní době v rozsahu cca 4 hod./den.
Dále se jedná o ventilační systém na biofiltr, kde se hladina akustického tlaku
pohybuje 1 m od ventilátoru ve výši 57 dB. Ventilátor je venkovní. Provoz pouze ve
všední dny v pracovní době v rozsahu cca 4 hod./den.
Jedná se rovněž o odstředivku umístěnou v montovaném přístavku k hlavní provozní
budově bioplynové stanice, zde se hladina akustického tlaku pohybuje kolem 40 dB
ve vzdálenosti 1 m od stroje. Provozní fond cca 4400 hod. za rok.
Dalšími malými zdroji hluku mohou být pulper, dopravníky (provoz pouze ve všední
dny v pracovní době v rozsahu cca 4 hod./den) a kalová čerpadla umístěná ve
strojovně bioplynové stanice, resp. v hlavní provozní budově a elektromotory
míchacích systémů v příjmové jímce a na fermentoru (provoz s pravidelným režimem
po celý den).
Zdrojem hluku budou dopravní prostředky provádějící návoz a odvoz materiálu do/z
fermentační stanice. Návoz a odvoz bude prováděn pouze v denní dobu v pracovní
dny. Vzhledem k celkovému nárůstu dopravní zátěže bylo v hlukové studii vypočteno
navýšení oproti stávajícímu stavu o setiny dB v obci Tursko a ještě menší příspěvek
v obci Velké Přílep. Jedná se v podstatě o nesledovatelné nárůsty.
Provozovaná technologie není zdrojem záření. Vibrace kogenerační jednotky jsou
tlumeny jejím pružným uložením na základové desce, takže se nepřenáší mimo
kontejner. Jiné zdroje vibrací se v prostoru bioplynové stanice nenachází.
Etapa výstavby záměru
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu
běžných stavebních mechanismů. Vibrace mohou pocházet od běžných hutnících
mechanismů v rámci přípravy staveniště.
Mimořádné stavební práce nejsou očekávány (odstřely apod.).
B. III. 5. Další produkované materiály
Fermentovaný substrát po odvodnění v množství cca 5800 t/rok se sušinou cca 25 –
30 % bude alternativně po příslušné registraci jako hnojivo podle zákona o hnojivech
aplikován na zemědělskou půdu.
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Dále bude možné jeho uplatnění jako suroviny pro místní kompostárnu, v tomto
případě by se jednalo o produkci odpadu katalogové číslo 190606, produkty
vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu.
Dále bude možné za podmínek platné legislativy použít fermentovaný substrát jako
rekultivační materiál pro skládku Regios.
Nakládání s odpadní kalovou vodou bylo popsáno v kapitole B.III.2.
B.III.6 Doplňující údaje
V rámci stavby se nepředpokládají žádné zásahy do krajiny či významné terénní
úpravy, které by souvisely s realizací záměru. Jedná se převážně o montované
konstrukce s výškou cca 8 m, resp. o umístění podzemních betonových nádrží a
nadzemní betonové nádrže s výškou 10,5 m a nasazeným vrchlíkem plynojemu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Zájmové území se nachází v oblasti s průměrnou kvalitou životního prostředí. Jedná
se o dlouhodobě intenzivně využívanou zemědělskou oblast. Životní prostředí je
ovlivňováno skládkou Regios a.s. a v širších souvislostech blízkostí Prahy, leteckým
koridorem směřující na přistávací dráhy letiště Praha - Ruzyně a dopravní zátěží na
komunikaci Praha - Kralupy.
C. I. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
V bezprostřední blízkosti skládky se nenacházejí prvky systému ekologické stability.
Východním směrem přes místní silnici Libčice nad Vltavou - Úholičky se nachází
okrajový výběžek nadregionálního biocentra Údolí Vltavy - Šárka, Roztoky a
Veltrusice (NRBC 1 dle generelu ÚSES Praha-západ. Základem tohoto biocentra
jsou zachovalé celky kaňonu Vltavy a přilehlá údolí jejích přítoků které jsou ovšem od
prostoru skládky poměrně vzdálené.
Cca 0,5 km východně se nachází významný krajinný prvek U Moráňských skal (VKP
17 dle ÚSES).
Dále na východ probíhá nadregionální biokoridor Údolí Vltavy (NRBK 1). Ten je
tvořen údolím Vltavy a nivou mezi komunikacemi a tokem řeky ve vzdálenosti cca 1,5
km od záměru.
V okolí záměru se nenachází žádná ptačí oblast v systému NATURA 2000.
Stavbou ani provozem záměru do těchto prvků ÚSES nebude zasahováno. Je nutno
konstatovat, že vliv stavby i provozu bioplynové stanice bude v porovnání s vlivem
skládky zanedbatelný.
C. I. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického
kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí záměru se cca 400 m jz nachází v územním plánu
zakreslené chráněné ložiskové území Ubčice. Jiné žádné lokality charakteru
chráněných území, přírodních parků a území historického, kulturního a
archeologického významu se v okolí nenachází. Nejbližšími chráněným územím je
údolí Únětického potoka cca 4 km jihovýchodně. V širším okolí se pak nacházejí
některé kulturní památky a archeologická naleziště. Lze jmenovat Levý Hradec a
Únětice.
Vzhledem k malému rozsahu záměru nemohou být tyto celky nijak dotčeny.
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C. I. 3. Hustě zalidněná území
Nejbližší obydlená území se nacházejí v obci Úholičky cca 700 m jižním a
jihovýchodním směrem. Obec Úholičky má v současné době 564 obyvatel, zástavbu
obce tvoří většinou rozvolněná zástavba rodinných domků se zahradami. V územním
plánu obce je v lokalitě č. 5 ve vzdálenosti cca 400 m jv směrem výhledově plánován
další rozvoj bydlení v individuelně řešených domech se zahradami pro 1-2 rodiny.
V lokalitě č. 4 ve vzdálenosti cca 600 m jv od záměru je navrhována dle ÚP rovněž
zástavba rodinných domů. Od záměru je obytná zástavba obce oddělena převážně
zemědělsky obdělávanými pozemky, v územním plánu je v tomto prostoru plánována
výsadba pásu ochranné lesní zeleně.
Ve větší vzdálenosti od záměru se nacházejí obce Velké Přílepy (1,5 km, jz), Tursko
(2 km, s), Svrkyně (2 km, z), Řež (2 km východně přes řeku Vltavu). Dopravní trasy
vedou v nejbližším okolí přes vesnice Tursko a nebo Velké Přílepy.

C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C. II. 1. Ovzduší
Z hlediska klimatického patří okolí skládky Úholičky do teplé oblasti, vyznačující se
dlouhým teplým létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně
teplou a velice suchou zimou. Průměrná roční teplota je 8,5 oC. Průměrná teplota
v lednu je –1 až –2 oC a v červenci je 18 – 19 oC, sněhová pokrývka však bývá pouze
40 dní v roce.
Srážkové úhrny v jednotlivých blízkých srážkoměrných stanicích jsou uvedeny v
následující tabulce:
Tab. č. 4 – Srážkové úhrny
Měsíc
1
2
3
Stanice
Klecany
23
22
25
Koleč
23
22
27
Středokluky 23
22
26

4

5

42
40
36

56
54
57

6

7
8
Srážky / mm
72
75
65
71
70
62
68
76
64

9

10

11

12

Celkem

43
42
43

38
34
36

31
31
30

28
28
28

520
504
509

Jedná se o poměrně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v zájmovém území
nepřesahuje 520 mm. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních
měsících, tj. od června po srpen s maximem v červenci (76 mm). Nejsuššími měsíci
jsou leden a únor s 22 - 23 mm srážek. Rozdíl mezi srážkovými úhrny a výparem
nabývá záporných hodnot především v jarních měsících a v létě.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly
větru. Odborný odhad celkové větrné růžice pro lokalitu Úholičky podle ČHMÚ Praha
je uveden v následující tabulce:
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Tab. č. 5 – Větrná růžice
Rychlostní
třída (m/sec)
S
SV
1,7
2,00
1,50
5,0
7,00
5,50
11,0
1,50
0,40
celkem
10,50
7,40

Směr větru (%)
V
2,20
10,30
1,10
13,60

JV
1,10
5,30
0,50
6,90

J
1,10
4,20
0,30
5,60

JZ
Z
1,00 1,10
11,30 10,70
7,00 9,50
19,30 21,30

SZ
Bezvětří
1,30
4,40
6,90
2,80
11,00
4,40

Součet
15,70
61,20
23,10
100,00

Převládající směr větru je západní (21%), jihozápadní (19%) a východní (13%).
Minimum četnosti větrů leží ve směru od jihu (6%), jihovýchodu (7%) a
severovýchodu. Bezvětří se vyskytuje pouze s četností 4%.
Z hlediska regionální úrovně znečištění ovzduší se zde nalézá jediná měřící stanice
imisního monitoringu č. 1150 v Řevnicích, na území Prahy 6, které nejblíže sousedí
jihovýchodním směrem se nalézají další tři měřící stanice imisního monitoringu,
stanice č. 776 Praha 6 – Santinka, č. 777 Praha 6 – Veleslavín a č. 1528 Praha 6 –
Suchdol.
Základní hodinové, osmihodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
zjištěné na výše uvedených stanicích za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.
V době zpracování této studie (květen 2006) údaje za rok 2005 ještě nebyly
k dispozici.
Tabulka č. 6 – Imisní charakteristiky na stanicích AIM v okresech Praha západ a Praha 6 v roce 2004
Stanice
(typ)

1150
Řevnice
(pozaďová
venkovská)

Reprezentativnost

oblastní
měřítko
městské
nebo
venkov

Vzdále- Znečišnost od ťující
zdroje
látka
[km]

(pozaďová
městská,
obytná)

0,5-4 km

8,1

777
Praha 6
Veleslavín

okrskové
měřítko

(pozaďová
městská,
obytná)

0,5-4 km

8,3

1528
Praha 6
Suchdol

okrskové
měřítko

(pozaďová
předměstská,
obytná)

0,5-4 km

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

roční
průměr

denní
maximum
(datum)

hodinové
maximum
(datum)

3,9

---

---

---

---

NOx

8,1

---

---

---

---

33,0(6.2.)

---

SO2

9,4

---

---

---

---

52,2(25.1.)

61,4(25.1.)

NO2

35,0

---

---

---

---

100,2(24.1.)

120,5(7.1.)

NOx

51,4

---

---

---

---

237,6(23.1.)

348,1(24.1.)

SO2

11,9

3,8

2,8

7,5

6,5

50,3(25.1.)

60,7(25.1.)

NO2

33,2

24,7

24,4

30,9

28,5

102,3(7.1.)

136,0(8.1.)

NOx

53,0

33,8

34,1

61,8

46,1

299,1(23.1.)

560,1(23.1.)

SO2

---

---

---

6,3

---

18,6(12.12.)

36,0(12.12.)

NO2

---

---

---

29,4

---

65,0(25.11.)

95,1(4.10.)

NOx

---

---

---

---

---

193,9(25.11.)

331,5(25.11.)

7,0(13.2.)

---

30,5

776
okrskové
měřítko

čtvrtletní

SO2

4-50 km

Praha 6
Santinka

Koncentrace [µg.m-3]

6,0
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Na základě měření na výše uvedených stanicích lze v místě výstavby očekávat
stávající maximální hodinové imisní koncentrace SO2 v rozmezí 36 µg.m-3 až 61
µg.m-3 a maximální denní imisní koncentrace v rozmezí 7 µg.m-3 až 52 µg.m-3. V
případě NO2 lze očekávat v místě výstavby maximální hodinové imisní koncentrace
v rozmezí 95 µg.m-3 až 136 µg.m-3 a průměrné roční imisní koncentrace okolo
29 µg.m-3
Imisní koncentrace CO se na výše uvedených stanicích neměří.
Limitní hodnoty hodnocených znečišťujících látek nejsou v žádné imisní
charakteristice překračovány, kromě průměrných ročních imisních koncentrací NOx
na stanici č. 777 Praha 6 Veleslavín.
Skládka REGIOS a.s.
V zájmovém území se nachází významný zdroj znečištění ovzduší a to skládka
odpadů Regios, která je zvláště velkým zdrojem znečištění. Jedná se především o
možné emise skládkového plynu a zápach. Vznikající skládkový bioplyn je z tělesa
skládky odsáván čerpací stanicí plynu odkud je po úpravě (filtrace, odloučení
kondenzátu) výtlačným potrubím veden do vysokoteplotní pochodně resp. do
navazující technologie na výrobu tepla a elektrické energie – kogenerační jednotky.
Stávající kogenerační jednotka na skládce
Pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie je instalována jedna
kogenerační jednotka MOBIL TBG 520 o výkonu 520 kW el. a 735 kW tep.
Kogenerační jednotka sestává ze soustrojí plynový motor – synchronní alternátor, ze
systému využití tepla a elektrického rozvaděče. Jednotka je umístěna v děleném
kontejneru s částí pro obsluhu a částí pro vlastní soustrojí. Výfukové plyny jsou
vedeny výfukovým potrubím přes tlumič prostupem ve střeše kontejneru. Vyústění
výfukového potrubí je vyvedeno izolovanou trubkou DN 250 4,5 m nad rovinu
základového bloku kontejneru kogenerační jednotky. Kontejner jednotky je umístěn
na zpevněné ploše v blízkosti čerpací stanice plynu v jižní části areálu skládky.
V jednotce je použit čtyřdobý, zážehový, turbodmychadlem přeplňovaný vidlicový
dvanáctiválec s mezichladičem
typ

Waukesha L 36 GLD

jmenovitý mechanický výkon

550 kW

jmenovité otáčky

1500 min-1

počet válců

12

zdvihový objem motoru

36 dm3

přebytek vzduchu/způsob hoření

1,55/chudá směs

palivo

skládkový plyn (50 % CH4) o výhřevnosti 19 MJ.m-3
plyn splňuje požadavky NV 352/2002Sb.[6] na limitní
obsah síry v palivu max. 2200 mg.m-3 v přepočtu na
obsah metanu

spotřeba paliva při jmen. výkonu

279,6 m3.h-1

koncentrace škodlivin ve výfuku]
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(suchý plyn, n.p., 5 % O2)

CO < 650 mg.m-3
NOx < 500 mg.m-3

Vysokoteplotní pochodeň
V případě nevyhovující kvality bioplynu pro využití v kogenerační jednotce či při její
odstávce nebo havárii je bioplyn likvidován spalováním na vysokoteplotní pochodni.
Vysokoteplotní pochodeň VTP BIO 300 je postavena na betonové ploše 3 x 3 m na
volném prostranství ve vzdálenosti min. 3,5 m od čerpací stanice. Jedná se o svislou
válcovou konstrukci s ocelovým pláštěm o výšce 7,5 m a průměru 1 m. Pochodeň je
vybavena injektorovou hořákovou soustavou spalující čerpaný skládkový plyn při
teplotách a časových parametrech potřebných k dokonalému spálení skládkového
plynu (teplota 1000 – 1200 °C, doba zdržení při této teplotě min. 0,3 s). Použitá
sestava umožňuje spalování 300 m3.h-1 skládkového plynu.
Pachové emise
Níže uvedený postup určení emise pachových látek ze skládky byl použit i
v rozptylové studii firmy EPAS, s.r.o., Neratovice, která byla v květnu roku 2003
vypracována pro záměr realizace výstavby etapy II skládky Úholičky.
Podle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. skládka, na kterou je přijímáno více než 10 t
odpadu denně nebo má celkovou kapacitu větší než 25 000 t je zařazena do
kategorie zvláště velké zdroje znečišťování a platí pro ní obecné emisní limity pro
pachové látky. Aby bylo vůbec možné odhadnout emise pachových látek a následně
vypočítat jejich rozptyl bylo nutno přijmout následující předpoklady:
1. Pachové látky se v ovzduší chovají jako každá jiná stabilní znečišťující
látka a během transportu se nemění jejich chemické složení
2. Zdroj emisí (skládka) bude splňovat obecný emisní limit 5 OUER.m-3 na
hranici pozemku stacionárního zdroje (zdroj nemá vlastní komín a je
umístěn v obydlených částech intravilánů obcí nebo v jejich ochranných
pásmech, tj. na území ve vzdálenosti kratší nebo rovné 2 km od
nejbližšího místa na hranici intravilánů přilehlých obcí)
3. Jako plocha zdroje byla uvažována celková plocha skládkového pole, tj.
71 066 m2
4. Hranice pozemku je totožná se stávajícím oplocením areálu
Při odhadu emisí pachových látek jsme postupovali tak, že jsme do výpočtu zadali
určitou emisi pachových jednotek OUER.s-1, vypočetli imisní koncentrace na hranici
pozemku ve 42 referenčních bodech a nalezli absolutní maximum bez ohledu na
rozptylové podmínky a referenční bod. Podle výše maxima jsme snížili či zvýšili
emise tak, abychom se co nejvíce přiblížili hodnotě emisního limitu 5 OUER.m-3.
Naznačenou iterační metodou jsme dospěli k hypotetické emisi pachových
látek 21 000 OUER.s-1 z celé plochy skládky, tzn. že měrná emise pachových
látek z jednotkové plochy činí 0,2955 OUER.s-1.m-2. Při této emisi pachových
látek bude splněn na hranici pozemku resp. oplocení skládky emisní limit 5 OUER.m3
.
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Následně byl proveden v rozpylové studii odhad stávajícího imisního zatížení lokality
při uvážení výše specifikovaných zdrojů znečištění ovzduší. Výsledky jsou shrnuty
v následujících tabulkách, podobně jsou komentovány v rozptylové studii, která je
přílohou č. 8 dokumentace.
Tabulka č. 7 – Vypočtené imisní koncentrace NO2 – současný stav
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ

x

y

z

786
915
1018
1217
1435
1630
1736
1715

273
132
241
247
375
555
805
675

274
245
245
246
285
257
198
228

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Maximum u zástavby

Imisní koncentrace NO2
[µg.m-3]
hodinové

roční

1,03
0,59
0,66
0,64
1,67
0,68
0,46
0,56
1,67

0,0132
0,0057
0,0058
0,0059
0,0165
0,0101
0,0021
0,0049
0,0165

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 1,67 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 0,46 µg.m-3 do 1,67 µg.m-3. Imisní limit 200 µg.m-3 není překročen ani
v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 136 µg.m-3.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 13,99 µg.m-3
v referenčním bodě č. 240 v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá cca 225 m SSZ od kogenerační jednotky v oblasti bez jakékoli zástavby. K překročení
limitní koncentrace 200 µg.m-3 nedochází ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí
ve výši 136 µg.m-3.
Maximální průměrná roční imisní koncentrace NO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 0,0165
µg.m-3 byla vypočtena opět v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ V referenčních bodech
č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí
od 0,0021 µg.m-3 do 0,0165 µg.m-3. Imisní limit 40 µg.m-3 není překročen ani v součtu se stávajícím
pozadím ve výši okolo 29 µg.m-3.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální průměrná roční koncentrace 0,2415 µg.m-3
v referenčním bodě č. 220 cca 87 m severně od kogenerační jednotky. Referenční bod leží uvnitř
areálu skládky. Imisní limit 40 µg.m-3 není překročen ani v součtu se stávajícím pozadím ve výši okolo
29 µg.m-3.
Tabulka č. 8 – Vypočtené imisní koncentrace CO – současný stav
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ
Maximum u zástavby

x

y

z

786
915
1018
1217
1435
1630
1736
1715

273
132
241
247
375
555
805
675

274
245
245
246
285
257
198
228

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

Imisní koncentrace CO
[µg.m-3]

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

9,41
3,39
3,49
3,53
15,04
4,56
1,55
2,54
15,04

osmihodinové
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Maximální osmihodinová imisní koncentrace CO u nejbližší obytné zástavby ve výši 15,04 µg.m-3
byla vypočtena v referenčním bodě 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 1,55 µg.m-3 do 15,04 µg.m-3. Imisní limit 10 000 µg.m-3 není
překročen. Imisní pozadí CO se v okolí místa výstavby nesleduje.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální osmihodinová koncentrace 128,46 µg.m-3
v referenčním bodě č. 220 v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0 m.s-1. Jedná se o referenční bod
vzdálený cca 87 m severně od kogenerační jednotky, který se nachází uvnitř areálu skládky.
K překročení limitní koncentrace 10 000 µg.m-3 nedochází, imisní pozadí CO se v okolí místa výstavby
nesleduje.
Tabulka č. 9 – Vypočtené imisní koncentrace SO2 – současný stav
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ
Maximum u zástavby

x

y

z

786
915
1018
1217
1435
1630
1736
1715

273
132
241
247
375
555
805
675

274
245
245
246
285
257
198
228

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Imisní koncentrace SO2
[µg.m-3]
hodinové

5,02
2,04
2,00
2,05
9,62
2,75
1,17
1,42
9,62

denní

4,08
1,74
1,73
1,78
7,77
2,35
0,94
1,12
7,77

Maximální hodinová imisní koncentrace SO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 9,62 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 1,17 µg.m-3 do 9,62 µg.m-3. Imisní limit 350 µg.m-3 není překročen ani
v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 61 µg.m-3.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 92,23 µg.m-3
v referenčním bodě č. 240 v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá cca 225 m SSZ od kogenerační jednotky v oblasti bez jakékoli zástavby. K překročení
limitní koncentrace 350 µg.m-3 nedochází ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí
ve výši 61 µg.m-3.
Maximální denní imisní koncentrace SO2 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 je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou
s největší pravděpodobností nižší než vypočtené.
Maximální denní imisní koncentrace SO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 7,77 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 0,94 µg.m-3 do 7,77 µg.m-3. Imisní limit 125 µg.m-3 není překročen ani
v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 52 µg.m-3.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální denní imisní koncentrace SO2 77,47 µg.m-3
v referenčním bodě č. 220 v II. třídě stability při rychlosti větru 5,0 m.s-1. Jedná se o referenční bod
vzdálený cca 87 m severně od kogenerační jednotky, který se nachází uvnitř areálu skládky.
K překročení limitní koncentrace 125 µg.m-3 nedochází ani v součtu s horní hranicí odhadovaného
imisního pozadí ve výši 52 µg.m-3.
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Tabulka č. 10 – Vypočtené imisní koncentrace pachových látek – současný stav
Imisní koncentrace pachových
Souřadnice [m]
Výška
látek [OUER.m-3]
výpočtu
Maxi
nad
Číslo referenčního bodu
mální terénem
hodinové
x
y
hodin
[m]
ové
786 273 274
1,8
n – dům 716 m J od KGJ
1,40
915 132 245
1,8
o – dům 832 m J od KGJ
0,47
1018 241 245
1,8
p – dům 722 m J od KGJ
0,49
1,8
q – dům 754 m JV od KGJ 1217 247 246
0,49
1,8
r – dům 743 m JJV od KGJ 1435 375 285
2,03
1,8
s– dům 768 m JV od KGJ 1630 555 257
0,67
1736 805 198
1,8
t – dům 773 m V od KGJ
0,17
1,8
u – dům 790 m JV od KGJ 1715 675 228
0,33
Maximum u zástavby
2,03
Maximální hodinová imisní koncentrace pachových látek u nejbližší obytné zástavby ve výši 2,03
OUER.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při
rychlosti větru 1,5 m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné
objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí od 0,17 OUER.m-3 do 2,03 OUER.m-3. Imisní
limit 3 OUER.m-3 není překročen.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 8,51 OUER.m-3
v referenčním bodě č. 264 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá na povrchu tělesa skládky, proto pro hodnocení pachové zátěže není podstatný.
Z referenčních bodů ležících mimo areál skládky byla vypočtena maximální imisní koncentrace
pachových látek 5,95 OUER.m-3v bodě č. 219 cca 100 m západně od oplocení skládky. Celkem je
mimo areál skládky překročena odvozená limitní hodnota 3 OUER.m-3 v 73 referenčních bodech, ale
ani v jediném případě to není více než povolené 2 % roku, tj. 175 hodin (max. 83 hodin).

C. II. 2. Voda
V místě a nejbližším okolí záměru nejsou žádné významnější vodoteče, které by
svými průtoky či rozlivem mohly ovlivňovat provoz skládkového prostoru a bioplynové
stanice a pro něž by naopak skládka a bioplynová stanice znamenala zásah do
přirozených poměrů nebo dokonce zdroj znečištění. Jediným tokem v bližším okolí
skládky Úholičky je Podmoráňský potok (č. hydrolog. pořadí 1-12-02-018), který
protéká cca 700-800 m jižně od zájmového území skládky a tvoří levostranný přítok
Vltavy. Zájmové území tak lze zařadit do jeho povodí. Plocha povodí
Podmoráňského potoka je 9,57 km2, průměrný průtok v závěrečném profilu je 0,02
m3/sec. a specifický odtok pro příslušné povodí je 2,09 l/sec.km2. Severozápadní
částí zájmového území probíhá orografická rozvodnice, tzn. že plochou menší část
území areálu skládky ležící severozápadně od této rozvodnice spadá již do povodí
Turského potoka (č. hydrologického pořadí 1-12-02-039).
Nakládání s dešťovými vodami je v areálu skládky řešeno odvodňovacím příkopem
skládky a systémem dešťové kanalizace skládky. Dále jsou srážkové vody odváděny
do místní vodoteče ( bezejmenný přítok Podmoráňského potoka), která má
dostačující kapacitu.
Připravuje se realizace zasakovací jímky pro řešení dešťových vod z komunikací
v prostoru areálu skládky.
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Výluhové vody ze skládky jsou jímány v centrální jímce nacházející se v jižní části
areálu, odkud jsou odváženy v případě potřeby k likvidaci na ČOV.

umístění
záměru

Obrázek č. 9: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1:50000 © VÚV Praha

Podzemní vody jsou v okolí záměru jsou zařazeny do zranitelných oblastí dle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., kde platí tzv. nitrátová směrnice.
C. II. 3. Půda a horninové prostředí
C. II. 3. 1. Geomorfologické poměry
Podle zeměpisného lexikonu ČSR (Demek a kol., 1987) patří širší okolí zájmového
území do provincie České vysočiny, soustavy Pražská plošina, podsoustavy
Kladeská tabule a celku Turské plošiny. Turská plošina je členitá pahorkatina s
hluboce zaříznutým údolím Vltavy a jejich přítoků. Nad parovinný reliéf vystupují
hřbety a suky buližníků a spilitů. Nejvyššími kótami v okolí jsou Ers (345 m.n.m.) a
Kamýk (333 m.n.m.). V těsném okolí zájmového území je nejvyšší kóta 320,3 m.n.m.
východně od silnice Velké Přílepy – Tursko a nejníže leží údolí Vltavy v Podmoráni o
nadmořské výšce okolo 172 m.n.m.
Záměr se nachází v jižní části skládky v prostoru, který menší terénní hrana dělí na
dvě části. Tato terénní hrana bude vhodně využita pro umístění příjmové části
v uzavřené hale. Vyšší část staveniště leží na kótě cca 302 m n.m., nižší část
staveniště na kótě cca 295 – 299,6 m n.m. Terén velmi mírně spadá směrem
k jihovýchodu. Těleso skládky dosahuje výšky cca 325 m n.m.
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C. II. 3. 2. Geologické poměry
Realizovanými vrtnými pracemi a na základě dokumentace archivních vrtů lze
konstatovat, že horninová báze v zájmovém území je tvořena algonkickými břidlicemi
a je charakterizována velmi nízkou puklinovou propustností. Pukliny v těchto
břidlicích jsou často zatěsněny jílovými produkty zvětrávání. Tato báze je překryta
křídovými sedimenty, jejichž celková mocnost se zvětšuje severozápadním směrem
(8,5 – 10,7 m). Křídové sedimenty jsou ve spodní části zastoupeny písčitými až
písčitojílovitými sedimenty s průlinově puklinovou propustností a puklinově
propustnými svrchními partiemi. V období kvartéru došlo k vývoji sprašových
sedimentů a sprašových hlín s velmi nízkou propustností, které tvoří celý pokryv
zájmového území. Mocnost sprašových sedimentů a hlín je 2,5 – 7 m.
Záměr se nachází v oblasti s nízkým až přechodným radonovým indexem.

Obrázek č. 10: Mapa radonového rizika pro zájmovou oblast.

C. II. 3. 3. Hydrogeologické poměry
V širším okolí zájmového území záměru lze vymezit tři hlavní hydrogeologické celky:
-

svrchnoproterozoické horniny s minimální puklinovou propustností
křídové sedimenty se slabou průlinovou a proměnlivou puklinovou
propustností
kvartérní terasové sedimenty

Svrchnoproterozoické horniny tvoří podloží celého území. Jsou zastoupeny
břidlicemi, drobami, spility, případně žulovými porfyry a porfyrity. Všechny horniny
postrádají průlinovou propustnost, voda je v nich vázána převážně až na zónu
přípovrchového rozpojení puklin.
Křídové sedimenty vytvářejí plošiny v nadloží svrchního proterozoika. Cenoman je
zastoupen jemnozrnnými až středně zrnnými pískovci a písčitými jílovci s
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kombinovanou propustností průlino-puklinovou. Turonské slínovce mají výhradně
propustnost puklinovou. Mocnost křídových sedimentů se pohybuje okolo 30-40 m a
generelně stoupá k severovýchodu.
Kvartérní vltavské terasy jsou zastoupené hrubozrnnými písky a štěrkopísky v
mocnosti 10-15 m. Jsou značně propustné, průměrné hodnoty koeficientu průtočnosti
jsou v řádu 10-2 m2.s-1 a koeficientu filtrace v řádu 10-4 m.s-1. Voda v kvartérních
terasách je v úzké závislosti na vodě povrchové.
V celém území jsou plošně rozšířeny spraše a sprašové hlíny vyznačující se velmi
slabou propustností, která se pohybuje zhruba v rozmezí 0,4 – 3,10-7 m.s-1. Uvedené
spraše tvoří prakticky nepropustný pokryv nevhodný pro infiltraci a akumulaci
podzemních vod.
V rámci inženýrsko-geologického průzkumu prováděného GMS a.s. Praha v roce
1993 byla zjištěna v lokalitě záměru podzemní voda v hloubce 12,5 – 16 m pod
terénem. Ze závěrečné zprávy GMS a.s. vyplývá, že během sledovaného období
nedocházelo k výrazným změnám hladin podzemní vody ani během vydatných
červnových srážek. Příčinou je zřejmě nízká propustnost sprašových sedimentů a
slínovců, které brání výrazné infiltraci srážkových vod. Směr proudění podzemních
vod v zájmovém území je dán sklonem báze křídových sedimentů, případně zóny
zvětrání a přípovrchového rozpojení puklin svrchnoproterozoických hornin. Pohyb
podzemních vod je generelní od SZ k JV, tedy od hydrogeologické rozvodnice k ose
údolí levostranného přítoku Podmoráňského potoka.
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy
Areál skládky Regios a.s. a tedy i záměr se nachází v zemědělské krajině s
ojedinělými zbytky lesů a přírodní krajiny. Bezprostřední okolí je tvořeno zemědělsky
využívanými plochami, oblast se nachází na okraji Řípského bioregionu. Podél cest
se nachází aleje převážně ovocných strojů – třešeň, jabloň, hruška a jiných dřevin –
šípek, hloh apod. Dále se vyskytují běžné travní porosty mezí a silničních krajnic
tvořené druhy lebeda, merlík, kopřiva, lopuch, čistec, kakost smrdutý, třtina, pýr,
jílek, srha, jitrocel, mařinka, svízel, kozí brada, rožec, kohoutek, sedmikráska,
smetánka, rmen, jetel a další.
Fauna je zastoupena těmito druhy: ježek východní, ježek západní, zajíc polní,
hraboš polní a další. Skládkové těleso často láká ptáky. Jedná se o druhy racek
chechtavý, vrána obecná, havran polní. Dále lze vidět dravce, poštolka obecná, káně
lesní. V zachovalých přírodních společenstvech zahrnutých většinou do systému
ÚSES lze najít některé vzácnější druhy: ještěrka zelená, ještěrka obecná, muflon,
suchomilka obecná.
Vlastní záměr leží uvnitř areálu skládky na plochách určených pro technickou reservu
apod., které jsou v současnosti nevyužívanými částmi areálu. S ohledem na činnosti
v areálu skládky nelze předpokládat existenci významných ekosystémů v tomto
prostoru.
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D. KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálních vlivů
Posuzovaný areál bioplynové stanice nemůže přímo ovlivnit obyvatelstvo žijící
v nejbližších obytných zónách, protože se nachází jižně od záměru ve vzdálenosti
cca 700 m. Cca 400 m jižně až jihovýchodně od záměru je pak v územním plánu
výhledově uvažována výstavba dalších rodinných domů, zároveň se v blízkosti
záměru uvažuje s výsadbou pásu lesní ochranné zeleně kryjící záměr a skládku od
obce.
Ke vlivu na obyvatele by teoreticky mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší
emisemi škodlivin z kogenerace (emise NOx, SO2, CO), pachovými emisemi a z
vyvolané autodopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, PM10), v důsledku vlivu hluku a
případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů.
D I.1.1. Vlivy v období výstavby
V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby areálu bioplynové stanice půjde o
vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnosti, výfukových plynů aut při stavebních
pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy
časově omezené na dobu výstavby cca 5-6 měsíců. Vliv vyvolaný samotnou stavební
aktivitou na území záměru se může dotýkat obyvatel obytných zón jen velmi
omezeně, protože automobily přijíždějící na stavbu nebudou těmito zónami projíždět.
Obecně dojde k emisím oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a PM10 do ovzduší a
k zvýšení hlukového pozadí lokality. Tyto vlivy nebudou s ohledem na vzdálenost
v nejbližších obytných zónách vůbec měřitelné.
Znečišťování ovzduší - doprava vyvolaná v období výstavby s počtem max. 20 TNA
za den představuje nevýznamný a časově omezený zdroj, který není nutné blíže
hodnotit. Pokud jde o staveniště, jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti
v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) je
v kap. B III.1.3. uvedeno, že, vzhledem k jeho časově omezenému působení i
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby, jej není třeba blíže hodnotit. Přitom je možné
při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o
taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek apod.
Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude
významný a bude časově omezený.
Rovněž z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel
v okolí stavby, neboť dopravní trasy jsou vedeny zcela mimo obytnou zástavbu obce
Úholičky.
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D.I.1.2. Vlivy v období provozu
V příloze č. 9 je zařazeno odborné posouzení vlivu stavby „Bioplynová stanice
Úholičky“ na zdraví obyvatel z hlediska vlivu hluku a znečišťování ovzduší
vypracované Státním zdravotním ústavem Praha. Tento materiál vycházel z hlukové
(příloha č. 7) a rozptylové studie (příloha č. 8).
Cílem odborného posouzení bylo vyhodnotit dopad emisí hluku a emisí rizikových
látek a pachu do ovzduší ze záměru. Hodnoceny byly emise hluku za plného provozu
a s tím spojené dopravy.
Zdravotní rizika v důsledku znečišťování ovzduší a hluku
V příloze č. 9 je zařazeno odborné posouzení vlivu stavby „Bioplynová stanice
Úholičky“ na zdraví obyvatel z hlediska vlivu hluku a znečišťování ovzduší
vypracované Státním zdravotním ústavem Praha.
Pro jednotlivé znečišťující látky jsou konstatovány následující závěry:
Oxid dusičitý
Znečištění ovzduší oxidem dusičitým odhadované pro pozaďovou situaci může být
podle teoretického výpočtu příčinou zvýšení výskytu onemocnění dýchacích cest
(bronchitis, astma, pneumonie) a jejich symptomů u dětí z 2% očekávaného výskytu
v nezatížené populaci na asi 2,3 % a u astmatických obtíží u dětí z 2% na asi 2,8 %.
Příspěvek hodnoceného zdroje je v řádu setin µg/m3. Jde o tak nepatrnou změnu, že
je z praktického hlediska nehodnotitelná, protože nepřekročí rozsah nejistot, které
jsou s hodnocením rizika za daných podmínek spojeny a nemůže se nijak odrazit ve
zdravotním stavu.
Pokud jde o krátkodobou expozici, predikuje zdravotní riziko zvýšeného výskytu
astmatických obtíží u citlivých jedinců, protože zdraví jedinci snesou bez následků
koncentrace kolem 2 000 µg/m3. Překročení krátkodobé imisní koncentrace 200
µg/m3 nevylučuje, při spolupůsobení dalších faktorů (chlad, námaha..), možnost
zvýšení reaktivity dýchacích cest pro některé zvláště citlivé osoby s astmatickými
obtížemi a chronickou obstrukční bronchitidou i když riziko vzniku obtíží je
popisováno většinou až od 400 µg/m3 při jednohodinové expozici.
Nejvyšší příspěvek plánovaného provozu k maximálním hodinovým koncentracím
oxidu dusičitého byl spočten na nejvýše 1, µg/m3, což je vzhledem k výše uvedeným
zdravotně významným koncentracím zcela zanedbatelné.
Oxid uhelnatý
Nepředstavuje absolutně žádné zdravotní riziko ani pro citlivé osoby. Plánovaná
stavba tuto situaci neovlivní.
Oxid siřičitý
I při zvážení odhadu pozaďových koncentrací daných dálkovým přenosem a dalšími
možnými zdroji je možno uzavřít, že oxid siřičitý nemá v hodnocené oblasti vliv na
zdraví obyvatel.
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Pachové látky
V případě pachu nejde o riziko poškození organizmu nebo vzniku nemoci, ale o více
či méně závažné narušení faktoru pohody, tedy riziko obtěžování a diskomfortu.
Míra negativního vnímání pachu jednotlivými osobami závisí na četnosti výskytu
zápachu, délce jeho trvání a na tom, zda je pach vnímán jako příjemný nebo
nepříjemný. Vnímání zápachu je mimo jiné ovlivňováno vlhkostí vzduchu a teplotou
vzduchu i teplotou nosní sliznice. Dále je ovlivněno životními zkušenostmi, kulturním
prostředím a zvyklostmi a také významně vztahem konkrétního člověka ke zdroji
zápachu.
Rozptylová studie uvádí koncentrace pachových látek v mezinárodních pachových
jednotkách, současně ale správně uvádí, že použitý výpočtový model není určen pro
výpočet koncentrací pachových látek. Vysoká nejistota spočteného výsledku vyplývá
z povahy smyslového vnímání, v tomto případě čichových podnětů. „Informativnost“
takto vypočtených koncentrací pachových látek neumožňuje odhadnout možné
obtěžování obyvatel, způsobené pachovými látkami emitovanými z posuzovaného
provozu. Jediné, co lze z rozptylové studie odhadnout je, že zřejmě nedojde
k významné změně oproti současnému stavu.
Hluk
Nejbližší venkovní chráněný prostor je přibližně 600 až 800m od plánovaného
umístění bioplynové stanice. I když byl brán v úvahu maximální provoz na skládce,
předpokládané hladiny hluku z jejího provozu nepředstavují žádná zdravotní rizika
pro obyvatele žijící v nejbližších chráněných objektech, protože přepokládané
hodnoty hluku jsou velmi nízké a bezpečné. Provoz bioplynové stanice na pozemku
skládky Úholičky a s provozem související doprava po silnici č. 240 a příjezdové
komunikaci v rozsahu předpokládaném posuzovaným projektem nezpůsobí
překročení nejvyšších přípustných hladin stanovených nařízením vlády č. 502/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů ani v denní ani v noční době.
Lze tedy usuzovat, že nedojde k ohrožení zdraví obyvatel žijících v nejbližších
obytných objektech z důvodu nadměrného hluku.
Závěr
Byl proveden orientační odhad zdravotních rizik znečišťujících látek v ovzduší a
hluku, jejichž zdrojem může být plánovaný provoz bioplynové stanice v areálu skládky
v katastru obce Úholičky.
•

•

Pro vybrané znečišťující látky v ovzduší - oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid
siřičitý platí, že spočtené příspěvky k imisní situaci dané plánovaným provozem
jsou velmi malé a neznamenají pro obyvatele zdravotní riziko. V případě
pachových látek předložené podklady neumožňují odhad možného obtěžování
obyvatel, dávají pouze předpoklad, že nedojde k významné změně oproti
současnému stavu.
Koncentrace oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého odhadované pro stávající situaci
nepředstavují zátěž, která by mohla být zdrojem zdravotního rizika. Současná
odhadovaná roční koncentrace oxidu dusičitého může teoreticky přispívat k
výskytu chronických onemocnění dýchacích cest a jejich symptomů u dětí
zvýšením z 2% na asi 2,3% a astmatických obtíží z 2% na asi 2,8% proti výskytu
ve zcela nezatížené populaci.
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•

Realizace plánovaného projektu bioplynové stanice nezvýší zdravotní rizika
z hluku pro populaci v nejbližších lokalitách.

Nakládání s odpady a nebezpečnými látkami
Pronikání škodlivin z provozu bioplynové stanice do potravinového řetězce člověka
lze v podstatě vyloučit provedenými i plánovanými eliminačními opatřeními. Možností
průniku rizikových látek do technologie je pouze vstupní bioodpad, který může
obsahovat teoreticky rizikové složky, jedná se zejména o komunální bioodpady.
Zařazená technologie třídění těchto materiálů na vstupu do zařízení separuje složky
nebiologického charakteru z odpadů, takže tyto procesem neprochází až do
výstupního substrátu. Podíl rizikových složek v těchto odpadech je na základě
provozních zkušeností obdobných bioplynových stanici v zahraničí natolik nízký, že
neohrožuje kvalitu výsledného substrátu a kalové vody. Výstupní substrát bude
monitorován v souladu s platnou legislativou. Předpokládá se jeho uplatnění buď
v zemědělství dle zákona o hnojivech nebo jako surovina pro kompostování či
rekultivační materiál pro skládky. Každý způsob využití má své zákonné limity a
normy, které budou podléhat kontrole příslušných orgánů.
Odpadní vody produkované technologií budou vypouštěny do samostatné bezodtoké
jímky o objektu 15 m3, která bude vyvážena dle potřeby na ČOV. Dešťové vody ze
střech a komunikací budou odváděny do nově budované zasakovací jímky, která řeší
nakládání s těmito vodami na skládce.
V provozu nebudou používány látky škodlivé zdraví, menší množství používaných
dezinfekčních prostředků tvoří běžně dostupné biologicky odbouratelné prostředky
bez negativních vlivů. Jejich použití je omezeno pouze na dezinfekci příjmové části
objektu, části technologie a svozových prostředků rovněž za použití vysokotlaké
horké vody či páry. Odpadní vody obsahující tyto látky budou odváděny do zmíněné
bezodtoké jímky a vyváženy na ČOV.
Výroba bioplynu
Výroba bioplynu, umístění plynojemu, čerpací stanice plynu a kogenerační jednotky
respektuje příslušná ochranná pásma, kolem fermentoru s plynojemem se
předpokládá min. 6,5 m široké ochranné pásmo. Z hlediska oprav zařízení se jedná o
vyhrazená plynová zařízení, která podléhají zvláštním předpisům, včetně příslušných
revizí plynových zařízení.
V případě výpadku kogenerační jednotky se předpokládá havarijní spalování plynu
na stávající fléře umístěné v areálu skládky.
Sociální a ekonomické dopady
Výstavba „Bioplynové stanice Úholičky“ bude mít pozitivní sociální dopady, neboť
v souvislosti s její realizaci se předpokládá vytvoření celkem 5-6 nových trvalých
pracovních míst.
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Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální
důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické
jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v
souvislosti s provozem areálu očekávat. S ohledem na charakter záměru, který se
soustřeďuje pouze na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a výrobu bioplynu
s kogenerační výrobou el. energie, umístění záměru na skládce s vyhlášeným
ochranným pásmem nelze zároveň předpokládat negativní vliv na zájem o bydlení
ani cenu nemovitostí. Záměr kapacitně nepředstavuje zvýšené zatížení území ve
srovnání s provozem stávající skládky komunálních odpadů, které by mělo vést ke
změnám např. ochranných pásem skládky apod.
Je nutné konstatovat, že výhledová výstavba rodinných domů v prostoru č. 5 dle
územního plánu je v bezprostřední blízkosti ochranného pásma skládky a tudíž cena
pozemků musí tuto skutečnost respektovat i bez plánovaného záměru.
Narušení faktorů pohody
Umístění bioplynové stanice v areálu stávající skládky bude minimálně ovlivňovat
obyvatelstvo okolní obytné zástavby nad stávající úroveň, jak to dokládá rozptylová
studie (příloha č. 8) a hluková studie (viz. příloha č. 7) Dopravní trasy odpadů a
výstupních substrátů jsou vedeny mimo obytnou zástavbu obce Úholičky, vliv na
obce Tursko a Velké Přílepy je minimální díky stávající dopravní zátěži.
Bezprostřední okolí budoucího areálu bioplynové stanice uvnitř ochranného pásma
skládky komunálních odpadů není rekreačně využíváno, jedná se o území využívané
pro zemědělskou činnost. Není ani předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě
není sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních či oddechových aktivit. Záměr
tak lze z hlediska uvedeného vlivu považovat za nevýznamný a neovlivní výhledovou
výstavbu rodinných domů v lokalitě č. 5 dle územního plánu.
D.I. 2 Vlivy na ovzduší
Etapa výstavby záměru
Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím
vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů v období cca 5-6 měsíců,
z toho cca 2-3 měsíce stavební činnost. Tyto vlivy jsou vzhledem k omezenému
rozsahu záměru poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. zkrápěním
některých ploch staveniště stávající technikou z vybavení skládky. S ohledem na
vzdálenost záměru od obytné zástavby cca 700 m, převládající směr západních až
jihozápadních větrů a zejména s ohledem na charakter stavby, který vylučuje
významné terénní práce a přesuny hmot, nepředpokládáme negativní ovlivnění
ovzduší .
Etapa provozu záměru
Zdrojem emisí z bioplynové
spotřebě bioplynu 1.068.477
kW a tepelném výkonu
motorgenerátorový systém.

stanice bude provoz nové kogenerační jednotky při
m3 za rok, tj. 121 m3/hod, elektrickém výkonu cca 260
350 kW. Tato kogenerační jednotka obsahuje
Kogenerační jednotka bude splňovat dané emisní
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standardy dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb. K vlivu je potřeba uvážit ještě činnost
stávající kogenerační jednotky na skládce, s čímž rozptylová studie počítá.
V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané imisní koncentrace u vybrané
obytné a jiné zástavby.
Tabulka č. 11 – Vypočtené imisní koncentrace NO2 – výhled
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ

x

y

z

786
915
1018
1217
1435
1630
1736
1715

273
132
241
247
375
555
805
675

274
245
245
246
285
257
198
228

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Maximum u zástavby

Imisní koncentrace NO2
[µg.m-3]
hodinové

1,64
0,90
1,02
0,98
2,78
1,09
0,70
0,86
2,78

roční

0,0206
0,0088
0,0091
0,0091
0,0256
0,0156
0,0032
0,0076
0,0256

Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 2,78 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 0,70 µg.m-3 do 2,78 µg.m-3. Imisní limit 200 µg.m-3 není překročen ani
v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 136 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu je
po realizaci záměru u vybrané obytné zástavby očekáváno zvýšení hodinových imisních koncentrací o
0,25 µg.m-3 až 1,11µg.m-3, tj. zvýšení o 52,6 % až 66,5 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 22,01 µg.m-3
v referenčním bodě č. 240 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,9 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá cca 225 m SSZ od kogenerační jednotky v oblasti bez jakékoli zástavby. K překročení
limitní koncentrace 200 µg.m-3 nedochází ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí
ve výši 136 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno
zvýšení hodinových imisních koncentrací o 0,19 µg.m-3 až 9,00 µg.m-3, tj. zvýšení o 46,0 % až 78,5 %
stávajícího stavu.
Maximální průměrná roční imisní koncentrace NO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 0,0256
µg.m-3 byla vypočtena opět v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ V referenčních bodech
č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí
od 0,0032 µg.m-3 do 0,0256 µg.m-3. Imisní limit 40 µg.m-3 není překročen ani v součtu se stávajícím
pozadím ve výši okolo 29 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru u vybrané obytné
zástavby očekáváno zvýšení průměrných ročních imisních koncentrací o 0,0011 µg.m-3 až
0,0091µg.m-3, tj. zvýšení o 54,1 % až 56,2 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální průměrná roční koncentrace 0,3773 µg.m-3
v referenčním bodě č. 220 cca 87 m severně od kogenerační jednotky. Referenční bod leží uvnitř
areálu skládky. Imisní limit 40 µg.m-3 není překročen ani v součtu se stávajícím pozadím ve výši okolo
29 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno zvýšení
průměrných ročních imisních koncentrací o 0,0007 µg.m-3 až 0,1358 µg.m-3, tj. zvýšení o 44,2 % až
70,7% stávajícího stavu.
Tabulka č. 12 – Vypočtené imisní koncentrace CO – výhled
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu
x

y

z

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

Imisní koncentrace CO
[µg.m-3]
osmihodinové

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ

786 273 274
1,8
15,26
915 132 245
1,8
5,35
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p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ

1018
1217
1435
1630
1736
1715

241
247
375
555
805
675

245
246
285
257
198
228

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

5,59
5,63
24,19
7,39
2,44
3,96
24,19

Maximum u zástavby

Maximální osmihodinová imisní koncentrace CO u nejbližší obytné zástavby ve výši 24,19 µg.m-3
byla vypočtena v referenčním bodě 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 2,44 µg.m-3 do 24,19 µg.m-3. Imisní limit 10 000 µg.m-3 není
překročen, imisní pozadí CO se v okolí místa výstavby nesleduje. Oproti stávajícímu stavu je po
realizaci záměru u vybrané obytné zástavby očekáváno zvýšení osmihodinových imisních koncentrací
o 0,89 µg.m-3 až 9,45 µg.m-3, tj. zvýšení o 55,7 % až 62,2 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální osmihodinová koncentrace 217,19 µg.m-3
v referenčním bodě č. 220 v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0 m.s-1. Jedná se o referenční bod
vzdálený cca 87 m severně od kogenerační jednotky, který se nachází uvnitř areálu skládky.
K překročení limitní koncentrace 10 000 µg.m-3 nedochází, imisní pozadí CO se v okolí místa výstavby
nesleduje. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno zvýšení
osmihodinových imisních koncentrací o 0,61 µg.m-3 až 88,73 µg.m-3, tj. zvýšení o 39,1 % až 72,2 %
stávajícího stavu.
Tabulka č. 13 – Vypočtené imisní koncentrace SO2 – výhled
Souřadnice [m]
Číslo referenčního bodu

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ
Maximum u zástavby

x

y

z

786
915
1018
1217
1435
1630
1736
1715

273
132
241
247
375
555
805
675

274
245
245
246
285
257
198
228

Výška
výpočtu
nad
terénem
[m]

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

Imisní koncentrace SO2
[µg.m-3]
hodinové

8,31
3,32
3,28
3,37
16,31
4,48
1,83
2,19
16,31

denní

6,96
2,81
2,83
2,90
13,51
3,79
1,45
1,74
13,51

Maximální hodinová imisní koncentrace SO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 16,31 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 2,0
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 1,83 µg.m-3 do 16,31 µg.m-3. Imisní limit 350 µg.m-3 není překročen
ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 61 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu
je po realizaci záměru u vybrané obytné zástavby očekáváno zvýšení hodinových imisních
koncentrací o 0,65 µg.m-3 až 6,68µg.m-3, tj. zvýšení o 55,1 % až 69,5 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 147,34 µg.m-3
v referenčním bodě č. 240 v 1. třídě stability při rychlosti větru 1,9 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá cca 225 m SSZ od kogenerační jednotky v oblasti bez jakékoli zástavby. K překročení
limitní koncentrace 350 µg.m-3 nedochází ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí
ve výši 61 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno
zvýšení hodinových imisních koncentrací o 0,38 µg.m-3 až 63,29µg.m-3, tj. zvýšení o 43,4 % až 82,1 %
stávajícího stavu.
Maximální denní imisní koncentrace SO2 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
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se během dne ani minimálně nezmění je velmi malá a proto skutečné denní imisní koncentrace budou
s největší pravděpodobností nižší než vypočtené.
Maximální denní imisní koncentrace SO2 u nejbližší obytné zástavby ve výši 13,51 µg.m-3 byla
vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7
m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné objekty, jsou očekávány
imisní koncentrace v rozmezí od 1,45 µg.m-3 do 13,51 µg.m-3. Imisní limit 125 µg.m-3 není překročen
ani v součtu s horní hranicí odhadovaného imisního pozadí ve výši 52 µg.m-3. Oproti stávajícímu stavu
je po realizaci záměru u vybrané obytné zástavby očekáváno zvýšení maximálních denních imisních
koncentrací o 0,52 µg.m-3 až 5,75 µg.m-3, tj. zvýšení o 54,7 % až 74,0 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální denní imisní koncentrace SO2 125,01 µg.m-3
v referenčním bodě č. 240 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,7 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá cca 225 m SSZ od kogenerační jednotky v oblasti bez jakékoli zástavby. Vezmeme-li
v úvahu horní hranici odhadovaného imisního pozadí ve výši 52 µg.m-3, pak je ve 12ti referenčních
bodech v bezprostředním okolí kogeneračních jednotek nebezpečí překročení limitní koncentrace 125
µg.m-3, ale ani v jediném případě to nebude déle než jsou povolené 3 dny v roce. Oproti stávajícímu
stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno zvýšení maximálních denních
imisních koncentrací SO2 o 0,30 µg.m-3 až 50,00 µg.m-3, tj. zvýšení o 47,4 % až 100,2 % stávajícího
stavu.
Zde je třeba zdůraznit, že emise SO2 z obou kogeneračních jednotek byly vypočteny pro maximálně
povolený obsah celkové síry v palivu 2 200 mg.m-3 plynu v přepočtu na obsah metanu. Dle zkušeností
s již provozovanými bioplynovými stanicemi se skutečný obsah celkové síry v palivu pohybuje okolo
1 000 mg.m-3 plynu v přepočtu na obsah metanu. Skutečné emise a tím pádem i imise budou proto
zhruba poloviční oproti vypočteným nehledě k tomu, že plyn s vysokým obsahem síry velmi výrazně
snižuje životnost motorů kogeneračních jednotek.
Tabulka č. 14 – Vypočtené imisní koncentrace pachových látek – výhled
Imisní koncentrace pachových
Souřadnice [m]
Výška
látek [OUER.m-3]
výpočtu
Maxi
Číslo referenčního bodu
nad
mální terénem
x
y
hodinové
hodin
[m]
ové
786 273 274
1,8
n – dům 716 m J od KGJ
1,41
915 132 245
1,8
o – dům 832 m J od KGJ
0,47
1018 241 245
1,8
p – dům 722 m J od KGJ
0,49
1,8
q – dům 754 m JV od KGJ 1217 247 246
0,49
1,8
r – dům 743 m JJV od KGJ 1435 375 285
2,03
1630
555
257
1,8
s– dům 768 m JV od KGJ
0,67
1736 805 198
1,8
t – dům 773 m V od KGJ
0,17
1715
675
228
1,8
u – dům 790 m JV od KGJ
0,33
Maximum u zástavby
2,03
Maximální hodinová imisní koncentrace pachových látek u nejbližší obytné zástavby ve výši 2,03
OUER.m-3 byla vypočtena v referenčním bodě č. 5 – dům 743 m JJV od KGJ v I. třídě stability při
rychlosti větru 1,5 m.s-1. V referenčních bodech č. 1 až 8, které reprezentují nejbližší chráněné
objekty, jsou očekávány imisní koncentrace v rozmezí od 0,17 OUER.m-3 do 2,03 OUER.m-3. Imisní
limit 3 OUER.m-3 není překročen. Oproti stávajícímu stavu je po realizaci záměru u vybrané obytné
zástavby očekáváno zvýšení hodinových imisních koncentrací o 0 OUER.m-3 až 0,003 OUER.m-3, tj.
zvýšení o 0 % až 0,25 % stávajícího stavu.
Z referenčních bodů v síti byla vypočtena maximální hodinová koncentrace 8,51 OUER.m-3
v referenčním bodě č. 264 v I. třídě stability při rychlosti větru 1,5 m.s-1. Jedná se o referenční bod,
který se nalézá na povrchu tělesa skládky, proto pro hodnocení pachové zátěže není podstatný.
Z referenčních bodů ležících mimo areál skládky byla vypočtena maximální imisní koncentrace
pachových látek 5,95 OUER.m-3v bodě č. 219 cca 100 m západně od oplocení skládky. Celkem je
mimo areál skládky překročena odvozená limitní hodnota 3 OUER.m-3 v 73 referenčních bodech, ale
ani v jediném případě to není více než povolené 2 % roku, tj. 175 hodin. (max. 83 hodin). Oproti
stávajícímu stavu je po realizaci záměru v síti referenčních bodů očekáváno zvýšení hodinových
imisních koncentrací o 0 OUER.m-3 až 0,032 OUER.m-3, tj. zvýšení o 0 % až 0,67 % stávajícího stavu.
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Výpočty rozptylu emisí bylo prokázáno, že provoz bioplynové stanice (a s tím
související provoz kogenerační jednotky), která bude umístěna v areálu
skládky Regios, a.s. Úholičky se projeví zvýšením imisních koncentrací pouze
v bezprostředním okolí areálu bioplynové stanice. Za předpokladu, že bude
splněn emisní limit pro pachové látky, nebude obyvatelstvo obtěžováno
zápachem. U všech hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá
překročení příslušných imisních limitů i při součtu se stávajícím imisním
pozadím.
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny veškeré vypočtené imisní koncentrace
hodnocených znečišťujících látek u vybrané obytné a jiné zástavby v okolí bioplynové
stanice Úholičky v současnosti i po realizaci záměru. Tabulka je doplněna o maxima
vypočtená v síti referenčních bodů, o odhad stávajícího imisního pozadí a hodnotu
imisního limitu.

n – dům 716 m J od KGJ
o – dům 832 m J od KGJ
p – dům 722 m J od KGJ
q – dům 754 m JV od KGJ
r – dům 743 m JJV od KGJ
s– dům 768 m JV od KGJ
t – dům 773 m V od KGJ
u – dům 790 m JV od KGJ

Roční

SO2
[µg.m-3]

NO2
[µg.m-3]

Výhled

Výhled

Současnost

Denní

Současnost

Výhled

Současnost

Výhled

Současnost

z

Výhled

y

Současnost

x

Výhled

Číslo a název referenčního
bodu

Imisní koncentrace
OsmihoMaximální hodinové
dinové
pachové
SO2
CO
NO2
látky
-3
[µg.m-3]
[µg.m-3]
[µg.m ]
-3
[OUER.m ]
Současnost

Souřadnice
[m]

Výška nad terénem [m]

Tabulka č. 15 – Přehled vypočtených imisních koncentrací

786 273 274 1,8 1,03 1,64 5,02 8,31 1,40 1,41
915 132 245 1,8 0,59 0,90 2,04 3,32 0,47 0,47
1018 241 245 1,8 0,66 1,02 2,00 3,28 0,49 0,49
1217 247 246 1,8 0,64 0,98 2,05 3,37 0,49 0,49

9,41 15,26 4,08 6,96 0,0132 0,0206

1435 375 285 1,8 1,67 2,78 9,62 16,31 2,03 2,03
1630 555 257 1,8 0,68 1,09 2,75 4,48 0,67 0,67
1736 805 198 1,8 0,46 0,70 1,17 1,83 0,17 0,17
1715 675 228 1,8 0,56 0,86 1,42 2,19 0,33 0,33

15,04 24,19 7,77 13,51 0,0165 0,0256

3,39 5,35 1,74 2,81 0,0057 0,0088
3,49 5,59 1,73 2,83 0,0058 0,0091
3,53 5,63 1,78 2,90 0,0059 0,0091
4,56 7,39 2,35 3,79 0,0101 0,0156
1,55 2,44 0,94 1,45 0,0021 0,0032
2,54 3,96 1,12 1,74 0,0049 0,0076

Maximum u zástavby

1,67 2,78 9,62 16,31 2,03 2,03 15,04 24,19 7,77 13,51 0,0165 0,0256

Maximum v síti referenčních bodů

14,0 22,0 92,2 147,3 8,51 8,51 128,5 217,2 77,5 125,0 0,2415 0,3773

Stávající imisní pozadí - odhad
Imisní limit

95 - 136

36 – 61

---

---

7 – 52

29

200

350

3

10000

125

40

Zdrojem emisí do ovzduší bude doprava související s provozem záměru. Materiál
bude zavážen nákladními auty většinou v cisternovém a kontejnerovém provedení se
zakrytím. Ty budou mít upravené nákladové prostory dle druhu sváženého odpadu
(cisterna na kapalné odpady, zabezpečené svozové prostředky na dopravu
bioodpadů), aby nedocházelo k únikům pachových emisí a hygienicky závadných
materiálů při převozu. Nárůst dopravní zátěže v okolí bude činit 0,3 % z celkového
zatížení komunikací, což nepředstavuje významnou hodnotu. Zavážení bude
prováděno pouze v pracovní dny a v denních hodinách po trasách mimo obytnou
zástavbu obce Úholičky. Provoz by tedy neměl výrazně ovlivňovat ani narušovat
životní prostředí.
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Závozem bioodpadů by nemělo dojít ke zvýšení prašnosti, provoz bude veden pouze
po stávajících zpevněných komunikacích, v prostoru vjezdu do bioplynové stanice
budou provedeny nové zpevněné komunikace.
D. I. 3. Hluk
Etapa výstavby záměru
Během výstavby dojde ke zvýšení hlučnosti vlivem stavebních mechanismů.
Vzhledem k vzdálenosti od obytné zástavby cca 700 m a jejímu oddělení od prostoru
stavby terénními překážkami nepředpokládáme negativní vliv na obyvatele.
Etapa provozu záměru
Bodovým zdrojem hluku bude na bioplynové stanici kogenerační jednotka,
nevýznamnými zdroji hluku budou dále elektromotory míchadel reaktorů, čerpadel a
drtiče zpracovávaného materiálu. Podrobnosti jsou hodnoceny v hlukové studii, která
je uvedena v příloze č. 7.
Ke zvýšení hlukové zátěže může dojít rovněž vlivem nárůstu dopravy. Zavážení
amateriálu však bude prováděno pouze v pracovní dny běžnými dopravními
prostředky během denní doby po silnici č. 240 a příjezdové komunikaci mimo
obytnou zástavbu obce Úholičky.
V záběru hlukové studie je uvedeno, že provoz bioplynové stanice ani s tím
související doprava materiálu po silnici č. 240 a příjezdové komunikaci nezpůsobí
překročení nejvyšších přípustných hladin stanovených pro denní ani noční dobu ani
v obci Tursko ani v obci Velké Přílepy, kudy jsou dopravní trasy vedeny.
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by nemělo dojít,
manipulační plochy v areálu stanice budou zpevněné a vodohospodářsky
zabezpečené s odvodem povrchových vod do nově budované zasakovací jímky
v areálu skládky (v případě potřeby bude vedení osazeno lapolem). Rovněž vody ze
střech objektů budou svedeny do nově budované zasakovací jímky. Vody z čištění
příjmového objektu a z budovy bioplynové stanice budou svedeny do samostatné
bezodtoké jímky o obsahu cca 15 m3. Obsah jímky bude dle potřeby vyvážen na
ČOV. Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve stávajících prostorech
technického zabezpečení skládky.
Z hlediska nakládání s vodami se jedná o skladování kapaliny v celkem 2 nádržích.
V první homogenizační jímce o objemu 500 m3 je udržována zásoba rozředěných
bioodpadů s vodou (sušina cca 10-12 %) pro vlastní proces. Jedná se o podzemní
betonovou nádrž, např. systém Wolf budovanou z armovaného vodostavebního
betonu a vybavenou vnitřními izolačními nátěry. Vlastní fermentor je tvořen nadzemní
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betonovou nádrží o užitném objemu cca 3000 m3, která je opět provedena
z vodostavebního betonu a je vybavena ochrannými izolačními nátěry. Po jejich
provedení se předpokládá provedení příslušných zkoušek těsnosti.
Možnost úniku kapaliny z nádrže je zcela teoretická, neboť stanice je vybavena
řídícím systémem kontrolujícím hladiny vody v nádržích. Potrubní rozvody jsou
většinou nadzemní, resp. vedené v kolektorech, takže umožňují kontrolu těsnosti. Na
základě zkušeností s provozem obdobných zařízení v zahraničí nebyly zjištěny
závady na těsnosti fermentorů a betonových nádrží, většinou se jednalo o běžné
poruchy čerpací techniky apod. bez úniku kapaliny.
V případě úniku netěsností nádrže je možné okamžitě havarijně vyčerpat obsah
reaktoru do hlavní jímky skládkových výluhů a odtud odvézt na ČOV k likvidaci.
Kvalita podzemních vod je v zájmovém území sledována monitorovacím systémem
skládky.
Prostor bioplynové stanice se nachází mimo záplavové území vymezené průtokem
Q100 a není ohrožen ani intenzivními povrchovými toky vody za přívalových dešťů.
D. I. 5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si vyžádá zábor plochy technického zabezpečení skládky na části
pozemku p. č. 199/17 k. ú. Úholičky v areálu skládky Regios a.s. Úholičky. Bude
provedeno vodohospodářské zabezpečení některých částí pozemku a bude
vybudována technologie bioplynové stanice. Plošná výměra těchto úprav bude činit
cca 4.000 m2. Nepředpokládáme negativní vliv na půdu v okolí záměru a to řešením
odtoku dešťových vod do nově budované zasakovací jímky po případném předčištění
na lapolu. Při stavebních činnostech nebudou káceny žádné stromy ani dřeviny.
Nedojde k záboru půdy v zemědělském ani lesním půdním fondu.
D. I. 6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí související s výstavbou a provozem bioplynové stanice
Úholičky lze v zásadě rozdělit na dva okruhy:
- vlivy působící v etapě výstavby (např. výkopy atd.)
- vlivy působící za plného provozu (např. možnost kontaminace podloží při
havarijním úniku látek škodlivých vodám z nákladních a osobních aut).
Realizace stavby spojená s terénními úpravami a výkopovými pracemi omezeného
rozsahu a malé hloubky (skrytí vrchní vrstvy zeminy, úprava a stabilizace s výjimkou
založení patek a nádrží) nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území.
Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny.
Rovněž ovlivnění hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by
negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.
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Vliv záměru z hlediska znečištění horninového prostředí při výstavbě a provozu
záměru je popsán v předcházející kapitole D.I.5.
D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Prostor staveniště leží v areálu skládky REGIOS a.s. Úholičky, v prostoru
vyčleněném pro technické zabezpečení skládky. Lokalita v širším okolí hostí
průměrně bohatou entomocenózu, její hodnota je průměrná.
Ve vlastní lokalitě stavby ani v jejím blízkém okolí se trvale nevyskytují žádné zvláště
chráněné druhy ve smyslu zákona 114 / 92 Sb. a Vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb.
Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude
nevýznamný, neboť zde působí vliv skládkování na skládce REGIOS a.s.
Z předcházejících hodnocení vyplývá, že při výstavbě bioplynové stanice ani po jejím
uvedení do provozu nedojde k záboru zemědělského a lesního půdního fondu ani k
negativnímu vlivu na chráněné části přírody, floru a faunu.
Navrhovaná stavba dle provedeného hodnocení na jednotlivé složky životního
prostředí rovněž nepovede k dalšímu poškozování stávajících ekosystémů v širším
zájmovém území.
Vliv na ekosystémy lze označit za nevýznamný.
Stromy rostoucí mimo les
V areálu staveniště se nenachází dřeviny, které by byly záměrem přímo dotčeny.
D. I. 8. Vlivy na krajinu
Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a
antropogenní textury. V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin
použitelná při hodnocení krajinného rázu. Byly definovány tři účelové krajinné typy:
Typ A krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“),
dominantní až výlučný výskyt sídelních a industriálních nebo agroindustriálních
prvků. Zaujímá cca 30 % území ČR.
Typ B krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“),
masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt sídelních prvků
a ojedinělý výskyt industriálních prvků. Zhruba 60 % rozlohy ČR.
Typ C krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), dominantní
výskyt přírodních prvků, minimum sídelních a absence industriálních prvků. Zaujímá
cca 10 % rozlohy ČR.
Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie:
(+)
zvýšená hodnota
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(0)
(-)

základní hodnota
snížená hodnota

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze nejbližší
zájmové území zařadit rámcově do typu (B +).
Pro posouzení vlivu navrhované stavby na krajinu resp. estetické parametry území je
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu
území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :
1.Vznik nové charakteristiky území - nebudou realizovány rozsáhlé objekty, výška
objektu montované haly a fermentoru nepřevýší 10-11 m a nedojde k vytvoření nové
charakteristiky území (tou je vlastní těleso skládky). Vliv je možné pokládat za
nevýznamný.
2. Narušení vizuálních vjemů – stavba bude vytvářet nový pohledový prvek
v blízkých pohledech z okolních komunikací. Vliv na narušení vizuálních vjemů bude
omezený tělesem skládky.
3. Dálkové pohledy – lokalita vzhledem k umístění není dálkově pohledově
exponovaná. Ve směru od jihu, východu a západu je pak největší dominantou těleso
skládky, které okolí terén převyšuje o cca 20-30 m (kóta cca 325 m n.m.)
Stavba nebude mít významnější vliv na krajinný ráz.
D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace záměru v areálu stávající skládky komunálních odpadů REGIOS a.s.
nebude mít vliv na kulturní památky, tyto se v prostoru záměru ani jeho blízkosti
nenachází. Vlastní prostor záměru již byl upraven v rámci stavby skládky a jedná se
o využití technické reservy areálu.
Záměr kapacitně nepředstavuje zvýšené zatížení území ve srovnání s provozem
stávající skládky komunálních odpadů, které by mělo vést ke změnám např.
ochranných pásem skládky apod. Je nutné konstatovat, že výhledová výstavba
rodinných domů v prostoru č. 5 dle územního plánu cca 400 m jižně od záměru je
v blízkosti hranice ochranného pásma skládky a tudíž cena pozemků musí tuto
skutečnost respektovat i bez uvážení plánovaného záměru.

D. II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů
U posuzovaného záměru je, vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci,
přeshraničních vlivů vyloučena.

možnost
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D. III. Charakteristika evironmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Z běžného provozu záměru při dodržování legislativních předpisů a navržených
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu
žádná významná rizika.
V provozu nebudou skladována množství chemikálií vyžadující přijetí zvláštních
bezpečnostních opatření.
Instalovaná technologie výroby bioplynu je v souladu s nejlepší dostupnou
technologiemi na trhu (BAT) a to např. pro zpracování jatečních odpadů apod.
S chemickými látkami a přípravky (dezinfekční přípravky) bude ve společnosti
nakládáno v intencích požadavků Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a
přípravcích ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s nebezpečnými látkami a
přípravky bude provádět osoba s příslušnou autorizací, či osoba jí proškolená.
Školení těchto osob bude prováděno vždy každý rok a o této skutečnosti bude
proveden signovaný zápis.
Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval pouze případ mimořádné události
(např. v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru). Provoz záměru bude
zabezpečen tak, aby se riziko nestandardního stavu či havárií minimalizovalo.
Za nejzávažnější mimořádné události z hlediska negativního vlivu na životní prostředí
a zdraví obyvatel lze považovat:
- únik látek závadných vůči vodám
- úniky plynu, požár
Únik závadných látek
Možným zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy
(popř. geologického podloží) by se mohly stát používané vody, resp. směs bioodpadu
a vody umístěná v homogenizační nádrži, fermentoru a nádrži kalové vody. Toto
riziko je však minimalizováno stavebním provedením zahrnujícím výstavbu izolované
jímky vybavené příslušnými ochrannými nátěry.
Zpracovávané bioodpady ve směsi s vodou lze označit jako látky nebezpečné vodám
dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a proto bude vypracován příslušný havarijní
plán. Havarijní plán bude obsahovat následující základní údaje:
- charakterizaci technologického zařízení (anaerobní fermentace, zneškodnění
odpadních vod, zpracování odpadů)
- výčet případů možných havárií (poruchy potrubí, porucha těsnosti jímek apod.)
- definici ohrožených míst (podlahy v objektu, zpevněné plochy v okolí apod.)
- přehled manipulovaných rizikových látek a odpadů
- výčet základních opatření v případě výskytu havárie (informování vedení
společnosti, kontakt servisní společnosti, zásyp místa úniku sorbetem, dle rozsahu
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havárie informování Policie, Hasičského záchranného sboru, správce vodního toku
apod.)
- provedení opatření pro zabránění další dotace znečištění po zjištění havárie (např.
přečerpání obsahu nádrží apod.)
- administrativní podmínky (zápis o havárii apod.)
- lokalizaci a množství havarijních prostředků
- nahlašovaní povinnosti, plány vyrozumění a propojení organizací při řešení
havarijní ochrany
- seznam organizací vybavených pro řešení havarijní situace
- definici vodohospodářských poměrů na lokalitě
Havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad.
Obecné ohrožení v souvislosti s dopravou odpadů řeší dohody ADR a další předpisy
(zákon o silniční dopravě aj.).
Mimořádným událostem se bude předcházet preventivními technickými i
organizačními opatřeními (pravidelnou kontrolou jímek, skladovacích nádobu a
kontejnerů, kontrolou a údržbou instalovaných zařízení, dodržováním provozních a
pracovních postupů a pracovní kázně).
Úniky emisí, plynu, požár, výpadek ventilátoru ve strojovně plynojemu, výpadek
kogenerační jednotky
Za mimořádné události spojené s únikem emisí škodlivin lze považovat zejména
požár, dále také výpadek kogenerace, poruchu odsávání bioplynu z fermentoru
apod.
Riziko požáru je možné uvažovat např. vlivem poruchy elektrického systému
(zejména v rozvaděčích, přepínačích, transformátorech, apod.), vlivem úniku
bioplynu (vlivem např. netěsnosti spoje plynového potrubí, při porušení potrubí, únik
plynu nedovřením uzávěru potrubí, apod.) apod.
Požár představuje ohrožení obecného charakteru, do ovzduší mohou při požáru
unikat toxické zplodiny hoření. Pokud jde o ohrožení okolního obyvatelstva v případě
požáru, to je vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby velmi nízké. Dopady požáru
by se mohly týkat přímo jen zaměstnanců. Dále by mohla být kontaminována půda a
povrchová a podzemní voda použitím hasebních prostředků a vyplavením
zpracovávaných odpadů při hašení. Vliv působení potenciálních mimořádných
událostí lze označit jako krátkodobý. Pravděpodobnost vzniku těchto nestandardních
stavů lze účinně minimalizovat vhodnými opatřeními (technickými, organizačními).
Stavba bude projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru
činností (tvorba a využití bioplynu) včetně nároků na požární vodu. Objekt bude
vybaven hasícími přístroji. V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna
pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických zařízení v rozsahu dle
požadavků dodavatele a platné legislativy.
Z pohledu eventuelních nestandardních situací při výpadku dodávky elektrické
energie je třeba konstatovat, že dochází současně k přerušením čerpání a
odvodnění materiálu. Tato situace bude řešena ostrovním režimem provozu
kogeneračních jednotek, které nahradí dodávku ze sítě tak, aby nebylo třeba provoz
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stanice omezovat. Zásoba plynu v plynojemu pak postačí na několik hodin provozu
jednotky.
Jiným problémem je výpadek ventilátoru zvyšujícího tlak bioplynu nebo omezení
průchodnosti potrubí do plynojemu. Vedení je vybaveno pojistnými ventily, resp.
odbočkou na spalovací fléru, která zabezpečí spálení vzniklého bioplynu bez jeho
akumulace.
Problematika poruchy zařízení bude řešena v provozním řádu zařízení ve smyslu
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

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

Umístění stanice se nachází v blízkosti komunikace a mimo obytnou zástavbu
v areálu moderního odpadového centra Regios a.s.
Příjmový objekt je umístěn ve vnitřních zcela uzavřených prostorách haly
vybavených vzduchotechnikou s koncovým biofiltrem pro eliminaci pachových
emisí
Při výstavbě i provozu záměru bude postupováno dle platných legislativních
předpisů.
Kvalita výstupní materiálu bude pravidelně sledována v souladu s platnou
legislativou na obsah všech předepsaných cizorodých látek i organismů.
Kontrola navážených materiálů bude zkoumána v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech a s nařízením 1774/2002 EP.
Bude dodržována hygiena provozu očistou příjmového objektu, svozových
prostředků i technologie WAP s horkou vodou, případně párou za použití
malého množství dezinfekčních prostředků.
Bude prováděn pravidelný monitoring emisí z motorů kogenerace.
Bude prováděn v souladu s platnou legislativou monitoring pachových emisí
Bude prováděno pravidelné měření hluku na blízkých chráněných objektech.
Návoz kapalného materiálu a odvoz kalové vody k likvidaci je prováděn jednou
cestou svozového prostředku, tím dochází k redukci počtu nutných jízd a ke
snížení dopravní zátěže.
Navážka bioodpadů a odvoz substrátu bude prováděn pouze v pracovní dny
a v denní době a bude prováděna po komunikacích mimo obytnou zástavbu
obce Úholičky.

D. V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Předpokládané vlivy na životní prostředí byly
průzkumem porovnáním a na základě předpokladů:

prognózovány

matematicky,
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Matematicky
Pro hodnocení dopadů záměru resp. vlivu emisí ze stacionárních zdrojů na imisní
situaci okolí bylo provedeno modelování imisního zatížení pomocí programového
systému SYMOS´97. Pro výpočet emisí z vyvolané dopravy bylo použito prostředku
MEFA.
Pro hodnocení vlivu hluku z provozu bioplynové stanice na hlukovou situaci okolí byly
provedeny výpočty hladin hluku.
Průzkumem
Na základě rekognoskace v okolí záměru byly prognózovány vlivy záměru na faunu a
flóru.
Porovnáním
Výsledky výpočtů imisního i hlukového zatížení byly následně porovnávány se
stanovenými či doporučenými imisními limity, referenčními koncentracemi (expertiza
vlivu na zdraví) a limity hlukové zátěže.
Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu,
zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní
prostředí, dříve zpracovaných studií a projektů.
Předpoklady:
V hlukové studii byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady
hlučnosti těchto zařízení a pro mobilní zdroje hluku byly použity vstupní data o
předpokládané intenzitě vyvolané dopravy.
V rozptylové studii byly použity jako vstupní data garantované hodnoty emisí
kogeneračních jednotek a při odhadu emisí z autodopravy byly použity hodnoty
předpokládané intenzity vyvolané dopravy a rychlosti vozidel.

D VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi
přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí
vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a
provozu obdobných objektů.
Zpracovatel oznámení EIA při hodnocení vlivu záměru na životní prostředí vycházel
zejména z:
- prohlídky lokality budoucí bioplynové stanice v areálu skládky REGIOS a.s. a
jejího zájmového okolí
- informací investora o technologii navrhované bioplynové stanice
- výsledků rozptylové a hlukové studie
- ze závěrů autorizovaného hodnocení zdravotních rizik hluku a emisí
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Hodnocení zdravotních rizik je zatíženo řadou nejistot, vyplývajících z použitých
vstupních dat a postupů. Je to dáno tím, že řada vstupních dat je výsledkem
aproximací, modelů a odborných odhadů, které doplňují chybějící data nutná pro
další vyhodnocení. Toto je potřeba mít na vědomí při dalším používání uvedených
závěrů.
Jde zejména o tyto nejistoty:
- nejistoty vstupních dat o emisích znečišťujících látek a hluku – tyto nejistoty
jsou součástí každého odhadu pro nerealizované provozy
- nejistoty dané použitými výpočetními modely, které jsou vždy jen přiblížením
skutečnosti
- nejistota hodnocení pozaďového znečištění v místech, kde nejsou k dispozici
data přímo z hodnocené lokality. Situace je charakterizována odborným odhadem
na základě výsledků z blízkých, a hlavně charakterem okolí a zdrojů znečištění
podobných, měřících stanic imisního monitoringu.
- použitý screeningový expoziční scénář uvažuje nejnepříznivější variantu
(horní mez), která předpokládá, že lidé jsou vystaveni hodnoceným koncentracím
celých 24 hodin. Tento přístup může nadhodnocovat míru rizika z venkovního
ovzduší
- použití toxikologických dat a vztahů mezi dávkou a účinkem na základě
epidemiologických dat ze zahraničních studií. Použití těchto podkladů je
nutné, poněvadž údajů o vztahu dávka - účinek je nedostatek. Při tom je jasné, že
přenesení těchto vztahů z jiného prostředí, z populace s jinými životními
zvyklostmi, může být zatíženo jistými nepřesnostmi.
Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné
k posouzení vlivů na životní prostředí, včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v
odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako
poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností
prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) přímé i nepřímé vlivy výstavby i
provozu bioplynové stanice na okolní obyvatele i životní prostředí.
V oblasti pachových látek se v současnosti připravuje změna legislativy, v návrhu je
změna vyhlášky o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry
obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování č. 356/2002 Sb. Celá problematika
byla proto konzultována se zástupci ČHMU, kteří se metodicky podílejí na přípravě
podkladů.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V kapitole B.I. 5. je uvedeno, že:
-

-

se ve Středočeském kraji v blízkosti města Praha nenachází žádná jiná vhodná
lokalita vybavená obdobným kapacitním a logistickým zázemím, jako areál
skládky Region a.s
Proto je posuzovaný záměr navržen bez dalších
lokalizačních variantních řešení.
co se týká případných kapacitních variant, tyto nejsou v předkládaném
oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná jediná aktivní varianta vychází z
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požadavků investora na cílovou kapacitu zařízení – cca 15.000 t bioodpadů /
rok , která byla zvolena v návaznosti na výsledky průzkumu trhu.
Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná
varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj. navržená varianta stavby .

F. ZÁVĚR
Investor – .A.S.A spol. s.r.o. připravuje stavbu „Bioplynová stanice“ v k.ú. Úholičky.
Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy na
životní prostředí a obyvatele v dané lokalitě a nejbližším okolí navrhované stavby.
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel je úměrné současnému
stavu znalostí o připravované stavbě. Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na
opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí.
Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s
realizací navrhované stavby „Bioplynová stanice“ v k.ú. Úholičky a za
předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci
negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaná
stavba je z hlediska vlivů na obyvatele a okolní životní prostředí
akceptovatelná.
Provoz bioplynové stanice společnosti .A.S.A spol. s.r.o. nebude významně
nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Společnost .A.S.A spol. s.r.o. (investor) připravuje realizaci záměru výstavby areálu
„Bioplynové stanice“ v areálu skládky REGIOS a.s., k.ú. Úholičky. Konkrétně se
jedná o zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů spojené s výrobou
a využitím bioplynu.
Areál stanice má být umístěn v jižní části skládky REGIOS a.s na ploše technického
zabezpečení o výměře cca 4000 m2.
Bioplynová stanice bude v plné kapacitě zpracovávat do 15.000 t bioodpadů za rok o
charakteru odpadů ze supermarketů, nízkorizikových odpadů z jatek, separované
biosložky komunálního odpadu apod. Odpady budou v uzavřené příjmové hale
vybavené odsávací vzduchotechnikou zaústěnou do dezodorizačního biofiltru
dotříděny a rozdrceny a následně v kapalině odčerpány do vlastní technologie. Zde
dochází na nepřístupu vzduchu (tudíž i bez zápachu) k jejímu zpracování spojenému
s tvorbou bioplynu. Bioplyn je následně v kogenerační jednotce o el. výkonu 260 kW
spálen, elektrická energie je dodávána do sítě za garantované výkupní ceny. Teplo je
částečně spotřebováno v technologii, částečně pak bude k dispozici pro další využití.
Provozem bioplynové stanice bude vznikat cca 5800 t/rok fermentačního substrátu
se sušinou cca 25 – 30 %. Tento materiál bude alternativně po příslušné registraci
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jako hnojivo podle zákona o hnojivech aplikován na zemědělskou půdu nebo bude
využíván jako zakládka do kompostu blízké kompostárny či jako rekultivační substrát
na skládce REGIOS a.s. Dále bude ročně vznikat cca 6900 m3 kalové vody, která
použita jako hnojivá závlaha, odvážena na externí ČOV a nebo řízení zasáknuta do
tělesa skládky.
Umístění areálu „Bioplynové stanice“ společnosti.A.S.A spol. s.r.o. a situace stavby
jsou znázorněné v příloze č. 3.
Předkládané oznámení EIA pro stavbu “ Bioplynová stanice Úholičky“ je zpracováno
v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí.
K jednotlivým vlivům :
Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel
Emise škodlivin v areálu bioplynové stanice budou vznikat v kogenerační jednotce,
na biofiltru a z vyvolané autodopravy. Nejvýznamnější emitovanou škodlivinou jsou
NO2, CO2, SO2 a zápach.
Byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena v příloze č. 8 oznámení EIA.
Znečištění ovzduší NO2, CO2, SO2 se u obytné zástavby v okolí areálu bioplynové
stanice v důsledku výše uvedeného nárůstu emisí zvýší na hodnoty: NO2 2,78 µg/m3
(hod.), 0,256 µg/m3 (roční) u CO2 pak na 24,19 µg/m3 (8 hod.) a u SO2 pak na
16,31 µg/m3 (hod.) a 13,51 µg/m3 (den). V žádném případě nebudou překročeny
platné imisní limity ani při započtení pozadí lokality.
U pachových emisí je oproti stávajícímu stavu odhadováno navýšení do 0,25 %
maximálních hodinových koncentrací v prostoru nejbližších chráněných objektů, což
je v podstatě neměřitelná hodnota a svědčí o minimálním vlivu bioplynové stanice.
Mimo chráněné objekty bylo odhadováno nejvyšší zvýšení v prostoru cca 100 m
západně od skládky a to o cca 0,67 % oproti stávající situaci.
V žádném ze sledovaných referenčních bodů by nemělo dojít k překročení platných
limitů pachových látek nad úroveň stanovenou platnou legislativou.
Rizika vyplývající z emisí výše uvedených látek byla odhadnuta v autorizovaném
hodnocení zdravotních rizik, které provedl Státní zdravotní ústav (MUDr. Helena
Kazmarová). Protokol z hodnocení zdravotních rizik je uveden v příloze č. 9 tohoto
oznámení.
Pro vybrané znečišťující látky v ovzduší - oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid siřičitý
platí, že spočtené příspěvky k imisní situaci dané plánovaným provozem jsou
velmi malé a neznamenají pro obyvatele zdravotní riziko. V případě pachových
látek předložené podklady neumožňují odhad možného obtěžování obyvatel, dávají
pouze předpoklad, že nedojde k významné změně oproti současnému stavu.
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Vliv hluku
V období výstavby nebude docházet u okolní obytné zástavby k překračování
limitních hodnot platných pro období výstavby.
V období provozu
Pro posouzení vlivu hluku z provozu závodu na nejbližší chráněné objekty byla
vypracována hluková studie (viz. příloha č. 7 tohoto oznámení). Závěry hlukové
studie jsou takové, že provoz bioplynové stanice a související doprava po silnici č.
240 a příjezdové komunikaci nezpůsobí překročení nejvyšších přípustných hladin
(hygienických limitů) stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb. ani v denní ani
v noční době.
Realizace plánovaného projektu bioplynové stanice nezvýší zdravotní rizika
z hluku pro populaci v nejbližších lokalitách.
Vlivy na vodu
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by nemělo dojít,
manipulační plochy v areálu stanice budou zpevněné a vodohospodářsky
zabezpečené s odvodem povrchových vod do nově budované zasakovací jímky
v areálu skládky (v případě potřeby bude vedení osazeno lapolem). Rovněž vody ze
střech objektů budou svedeny do nově budované zasakovací jímky. Vody z čištění
příjmového objektu a z budovy bioplynové stanice budou svedeny do samostatné
bezodtoké jímky o obsahu cca 15 m3. Obsah jímky bude dle potřeby vyvážen na
ČOV. Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve stávajících prostorech
technického zabezpečení skládky.
Přebytečná kalová voda, která nebude recirkulována do procesu stanice bude
odvážena na externí zneškodnění na vhodnou ČOV, případě řízeně zasakována do
zasakovací drenáže skládky a nebo použita jako hnojivá závlaha.
Bioplynová stanice se nachází mimo záplavové území a místa soustředěného
erozivního toku povrchových vod.
Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod by měl být nevýznamný.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Výstavbou záměru na ploše cca 4000 m2 bude dotčen pozemek p.č. 199/17 k. ú.
Úholičky, v části technologického zabezpečení skládky. Jedná se o ostatní plochu –
manipulační plochu. Posuzovaná stavba si nevyžádá zábor pozemků ze
zemědělského ani lesního půdního fondu.
Při stavbě a provozu bioplynové stanice e nepředpokládá znečišťování půdy resp.
horninového prostředí v lokalitě stavby. Posuzovaná stavba nebude mít vzhledem ke
svému charakteru a založení stavby vliv na geologické poměry v areálu nebo jeho
okolí.
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Vlivy na chráněná území, flóru a faunu
Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve
smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do
ochranných pásem těchto území. V území dotčeném výstavbou areálu bioplynové
stanice se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a
jiné fenomény s určitou ochranou. Posuzovaná stavba tedy v žádném případě
nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.
V území dotčeném stavbou ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické
ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky
významné oblasti. V prostoru stavby se nevyskytuje ani chráněné ložiskové území
(CHLÚ), územním plánu zakreslené ložiskové území se nachází jihozápadně od
záměru a nebude dotčeno. Žádná chráněná území nemohou být výstavbou stanice
ovlivněna.
Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin.
V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou
zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů
rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby
v sídlech.
Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude
nevýznamný.
Vliv na strukturu a funkční využití území
Umístění bioplynové stanice Úholičky v areálu skládky REGIOS a.s. je v souladu s
územním plánem obce Úholičky, viz. příloha č. 1.
Stavba nebude s ohledem na charakter okolí (skládka), ve kterém se nachází,
narušovat krajinný ráz a pohledově rušit okolí. Vzhledem k tomu, že se stavba
nachází v areálu skládky s ochranným pásmem 500 m, u kterého se žádná změna
nepředpokládá, nemělo by rovněž dojít ke změně cen pozemků v nejbližší obytné
zástavbě ani výhledově plánované výstavbě.
Vliv na dopravní situaci v zájmovém území lze, s ohledem na dopravní vytížení a
kapacity uzlových bodů, hodnotit rovněž jako nevýznamný.
V návaznosti na uvedené hodnocení je možno navrhovanou výstavbu
„Bioplynové stanice Úholičky“ firmy .A.S.A spol. s.r.o. doporučit k realizaci.
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