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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B. I. Základní údaje 
 
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení     
 
Bioplynová stanice Žabovřesky. 
 
Kategorie 10.1 Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu ostatních odpadů. 
 
 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru    
 
Záměrem společnosti HEEL a.s. je vybudování nové zemědělské bioplynové stanice 
pro zpracování exkrementů hospodářských zvířat a zemědělské produkce (kukuřičné 
siláže) v areálu partnerského zemědělského podniku Farma Žabovřesky s.r.o. a 
v jeho bezprostřední blízkosti.  
 
Základním cílem partnerství mezi investorem a Farmou Žabovřesky s.r.o. je vytvořit 
vhodné podmínky pro diverzifikaci zemědělské výroby, což s sebou přinese stabilitu 
projektu v dlouhodobém horizontu.  
 
Materiály budou na bioplynové stanici stabilizovány a řízeným rozkladem v 
uzavřených reaktorech bude vznikat bioplyn. Vyrobený bioplyn bude spalován 
v kogeneračních jednotkách, kde z něj bude vyráběna elektrická energie a teplo. 
Elektrická energie bude prodávána do sítě a vyrobené teplo bude využito pro 
vytápění technologických celků a případně dále nabídnuto k užívání.  
 
Kapacita zařízení je cca 14.000 tun materiálu na vstupu za rok. Budou přijímány 
výhradně zemědělské materiály. V zařízení nebudou zpracovány vedlejší živočišné 
produkty dle nařízení 1774/2002 EP, zařízení není vybaveno technologickými celky 
pro příjem těchto materiálů. 
 
 
B. I. 3. Umístění záměru    
 
Kraj: Středočeský 
Správní obec: Chlístov 
Katastrální území: Chlístov 
NUTS 4: CZ0211 
 
Areál bioplynové stanice je umístěn na pozemcích ve stávajícím areálu podniku 
Farma Žabovřesky s.r.o. a dále na pozemcích v jeho bezprostřední blízkosti. Jedná 
se o pozemky p.č. 600/1 a 562/1, k.ú. Chlístov u Benešova.  Areál je umístěn zcela 
mimo obytné území. Střed obce Žabovřesky je vzdálen cca 200 m od záměru, 
nejbližší obytné objekty cca 180 m. 
 
Část pozemku p.č. 600/1 je nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu 
(předpokládá se v průběhu dalších stupňů projektové přípravy). 
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Zájmové území neleží v zátopovém pásmu. Plošná výměra záměru je cca 5000 m2. 
 

 
        

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

 
 
Obrázek 2: Umístění záměru v areálu Farma Žabovřesky s.r.o. 
 

umístění BPS 



Bioplynová stanice Žabovřesky 

 8 

 
B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Záměrem společnosti HEEL a.s. je vybudování bioplynové stanice farmářského typu. 
Bioplynová stanice je koncipována tak, aby umožňovala zpracovat uvažované 
zemědělské materiály a podílela se tak na stabilizaci a udržitelném vývoji 
zemědělské produkce. Vyrobený bioplyn bude sloužit jako ekologický zdroj elektrické 
energie a tepla a v budoucnu je možné počítat s jeho využitím např. pro pohon 
vozidel. 
 
Záměr nekoliduje z dalšími záměry. Záměr je v souladu se strategií EU a ČR 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v případě využití vybraných bioodpadů je 
v souladu s POH ČR i Středočeského kraje a energetickou koncepcí Středočeského 
kraje. 
 
B. I. 5. Zdůvodnění  potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí    
 
Řízená anaerobní fermentace zabezpečí jímání metanu (BP) a jeho energetické 
využití (významné omezení úniku do atmosféry). Metan - CH4 (hlavní energetická 
složka BP) vzniká i v přírodě při samovolném rozkladu organické hmoty. Přitom je 
velmi významným skleníkovým plynem (1 t CH4 ≈ 21 t CO2). Jeho jímání má tedy 
stejný „proti skleníkový“ efekt jako jímání 21 násobného množství CO2. 
 
Dalším přínosem aplikace anaerobní fermentace je významné snížení emisí 
amoniaku unikajícího při běžném skladování hnoje a kejdy. V Nařízení vlády č. 
615/2006 Sb. je uvedeno, že tímto opatřením dochází k 85% snížení emisí 
amoniaku. 
 
Při řízené anaerobní fermentaci dochází ke stabilizaci biomasy (zamezení dalšího 
rozkladu, odstranění zápachu a hygienických rizik, podstatné snížení klíčivosti semen  
plevelů, apod.). Při samovolném rozkladu organické hmoty dochází ke značné emisi 
pachových látek a existují i hygienická rizika (mikroby, hmyz, hlodavci).  
 
Bioplyn je obnovitelný zdroj energie (potenciál se obnovuje přírodními procesy). 
 
Vlastnosti fermentačního zbytku jsou velmi příznivé pro jeho využití v zemědělství = 
zachování hnojivého účinku, vazba dusíku na organické látky, velmi významná 
redukce choroboplodných zárodků a semen plevelů, atd. 
 
Realizace bioplynové stanice je v souladu s plánem na diverzifikaci zemědělské 
výroby na venkově a zároveň přispívá k jejímu udržení a rozvoji. 
 
Vybraná lokalita je výhodná zejména v možnosti využít stávající komunikace a 
infrastrukturu zemědělského podniku a dostatečnou vzdálenost od obytné zástavby, 
což zaručuje minimální vliv na obyvatelstvo. Umístění je výhodné i z hlediska 
možnosti dopravy základních materiálů do BPS v rámci areálu. Popsaná varianta je 
jedinou uvažovanou variantou. 
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B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
B. I. 6. 1. Technický popis záměru 
 
Základní technologické celky BPS jsou: 

1. Vstupní sekce - příjem BM, úprava frakce, homogenizace, úprava TS na 
požadovanou procesní hodnotu, apod. 

2. Fermentor, plynojem a skladovací nádrž. 
3. Výstupní sekce, uskladnění fermentačního zbytku. 
4. Sekce energetického využití BP – kogenerace, hořák zbytkového BP, nouzové 

chlazení. 
5. Řízení BPS, systém MaR. 

Jejich řazení a funkce je patrná z následujícího schématu: 

 

 
Obrázek 3: Schéma navržené technologie 
 
Vstupní sekce BPS 
 
Zpracovávaná kukuřičná siláž má vysoký obsah sušiny ( TS > 18%). Proto bude 
příjem do BPS zajištěn ocelovým zásobníkem se šnekovým podavačem. Siláž pro 
zpracování bude připravována a skladována v rekonstruovaných stávajících silážních 
žlabech na farmě Žabovřesky. Ty se nacházejí v areálu farmy v blízkosti BPS. Do 
dávkovače bude siláž dopravována čelním nakladačem. Kejda bude z provozu 
shromažďována ve vyrovnávací jímce a čerpadlem čerpána do fermentoru. 
 
Zásobník biomasy je vybaven řezacím ústrojím (úprava velikosti částic BM) a 
šnekového dávkovacího dopravníku, který zajišťuje dávkování upravené BM přímo 
do fermentoru. Příklad konstrukce příjmového zásobníku uvádí pro větší názornost 
obrázek 4. 
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Obrázek 4:  Příklad řešení příjmového zařízení BM (TS >20%) 
 
Navržená anaerobní technologie je koncipována jako dvoustupňová s 1 fermentorem 
systému kruh v kruhu. Vnitřní sekce tohoto fermentoru má funkci 2. stupně 
fermentace. 

Fermentor bude železobetonová monolitická nádrž ∅ 32 m, výška 6 m, užitečný 
objem 4.800 m3 s betonovým zastřešením. Na vnitřní sekci fermentoru je nasazen 
plynojem o objemu cca 1000 m3. Fermentor 2 je pak vestavěn do centrální části 
hlavní nádrže fermentoru, průměr vnitřní sekce bude 21 m. 
 
Předpokládáme využití míchání pomocí mechanických míchadel s vysokou účinností 
pro míchání hustých suspenzí.  
 
Manipulaci se zpracovávanou BM zajišťuje čerpací stanice (přepínáním vstupů a 
výstupů čerpadla s řezacím ústrojím = lze čerpat do obou nádrží nebo mezi nádržemi 
případně z nádrží do uskladňovacích jímek fermentačního zbytku, apod.). 
 
Výstupní sekce BPS, skladovaní fermentačního zbytku 
 
Výstupní materiál bude separován. Výstupní sekce se tedy skládá ze separačního 
zařízení uskladňovací jímky kapalné frakce – fugátu. Uskladnění FZ podléhá 
podmínkám správné zemědělské praxe. S pevným materiálem bude nakládáno jako 
s hnojem v rámci stávajícího systému, kapalný podíl bude skladován a ve 
vegetačním období využíván jako hnojivá závlaha. Je třeba zajistit skladovací 
kapacitu na 150 dní. To v případě BPS Žabovřesky předpokládá skladovací kapacitu 
cca 3200 m3. Je předpokládáno využití železobetonové kruhové nádrže (např. 
systém WOLF) o průměru 26 m a výšce 6 m. 
 
Energetické využití bioplynu 
 
Technologie využití bioplynu se skládá z kogenerační jednotky (KJ) a hořáku 
zbytkového plynu (likvidace BP – např. při poruchách a servisu KJ, apod.).  
 
Teplovodní okruh KJ je vybaven systémem nouzového chlazení (maření přebytků 
tepla). Chladicí jednotky se obvykle zapojují do přívodu vratné vody do KJ s regulací 
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teploty pomocí třícestného ventilu. Předpokládáme umístění KJ do „Provozního 
objektu BPS“. Zde bude zřízena „strojovna kogenerace“. V té budou umístěn 1 ks 
jednotky cca 0,5 MW elektrického výkonu, s vysokou elektrickou účinností (např. 
TEDOM Quanto D500, Jenbacher JMS312). 
 
Hořák zbytkového plynu bude instalován ve venkovním prostředí v souladu s platnou 
legislativou (dodržení ochranných pásem).  

 
Řízení BPS, systém měření a regulace, sociální zázemí, strojovny 
 
Řízení BPS zajišťuje systém měření a regulace (MaR). Sestává z potřebných čidel, 
měřidel, řídících, regulačních a bezpečnostních členů, prvků a armatur. Srdcem 
systému MaR je řídící jednotka (PC), která zajišťuje sběr procesních dat, jejich 
zpracování, generuje řídící, regulační a havarijní signály, archivuje provoz BPS 
(historie - důležitá pro servis), atd. Řídící PC bude instalován ve stávající provozní a 
administrativní budově farmy. 
 
Obsluha bude využívat sociální zázemí ve stávajícím objektu farmy Žabovřesky (není 
potřeba nové sociální zázemí). 
 
B. I. 6. 2  Technologie  
 
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 extrémně termofilní (nad 60°C). Výhodou procesů prováděných za vyšších 
teplot je vyšší účinnost, jak rozkladu organických látek, tak především hygienizace 
materiálu. Nejběžnější aplikací jsou zatím procesy mezofilní při teplotě 35°C. 
Hodnota pH by se během procesu měla pohybovat mezi 7 a 8.  
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Anaerobní procesy jsou velmi často využívány na větších a středních čistírnách 
odpadních vod ke stabilizaci čistírenských kalů. 
 
Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je 
bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 60%) a oxidu uhličitého (cca 
40%). 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 – společná výroba elektrické energie a tepla 
 
Kogenerace, neboli společná výroba tepla a elektřiny, představuje velmi zajímavou 
aplikaci moderních technologií na známé principy. Kogenerační jednotku tvoří 
generátor na výrobu elektřiny, poháněný spalovacím motorem. Takovéto agregáty 
jsou známy například z nemocnic, kde tvoří záložní zdroj pro případ výpadku 
elektřiny ze sítě. 
 
Výhoda kogenerace však spočívá v tom, že odpadní teplo odváděné ze spalovacího 
motoru (obvykle chladičem a výfukem ...), je využito pro výrobu tepelné energie. Ta 
je při procesu anaerobní fermentace využita jednak pro ohřev reaktorů, k hygienizaci 
materiálů a jednak může být její přebytek využit k dalším účelům dle záměrů 
investora. Díky tomu je dosaženo vysoké účinnosti celého procesu a tím dochází 
k úspoře paliv a ke snižování množství škodlivých emisí. 
 
 
B. I. 6. 3  Počet zaměstnanců 
 
V zařízení bude vytvořeno celkem 1-2 nová pracovní místa. Lze rovněž konstatovat, 
že provoz BPS umožňuje zachovat stávající zemědělskou výrobu a přispěje 
k zachování stávajících zaměstnaneckých míst v podniku Farma Žabovřesky s.r.o. 
 
 
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
06-12/2007 
 
         
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Benešov, obec s pověřeným úřadem 
Benešov, obec Chlístov 
 
 
B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 
Závěry zjišťovacího řízení EIA 
Krajský úřad Středočeského kraje 
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Územní rozhodnutí 
Město Benešov - Stavební úřad  
 
Stavební povolení  
Město Benešov - Stavební úřad  
 
Povolení k provozu zařízení pro nakládání s ostatními odpady 
Krajský úřad Sředočeského kraje  
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B. II. Údaje o vstupech 
 
 
B. II. 1. Půda 
 
Záměr je umístěn na pozemcích p.č. 600/1 a 562/1, k.ú. Chlístov u Benešova.  
Jedná se o plochy zemědělské výroby. Část pozemku 600/1 je nutno vyjmout ze 
ZPF. Pro BPS budou využity stávající silážní žlaby v areálu farmy Žabovřesky. Zábor 
půdy pro stavbu BPS je předpokládán na pozemku 600/1 na celkem 1800 m2. 
 
 
B. II. 2. Voda 
 
Pro provoz procesu mokré anaerobní fermentace bude vzhledem k poměrně vysoké 
vstupní sušině uvažovaných materiálů třeba určité množství provozní vody. Za 
předpokladu, že nebude využito zpětné využití separované kalové vody – fugátu je 
potřeba ředící vody stanovena na maximálně 3100 m3 za rok. To znamená potřebu 
cca 0,0983 l/s. V areálu je pro tyto účely k využití vlastní vrt. Kapacita vrtu je dle 
informací zadavatele dostatečná a je využíván i k zásobování části obce. Množství 
ředící vody lze snížit recirkulací kalové vody – fugátu. 
 
Sociální zázemí pracovníků bude zajišťováno stávajícími kapacitami na farmě 
Žabovřesky.  
 
Požární voda je zajištěna stávajícím zabezpečením farmy Žabovřesky. 
 
 
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Vstupní biologické materiály 
 
Hlavním surovinovým zdrojem bioplynové stanice jsou především zpracovávané 
organické materiály, jejichž rozkladem vzniká bioplyn. Předpokládá se zpracování 
cca 14.000 tun materiálu. V provozu se počítá s příjmem těchto hlavních druhů 
biomasy: 
 
Tabulka 2: Přijímané vstupní materiály 
 

Hovězí hnůj 2 200 
Drůbeží podestýlka 500 
Koňský hnůj 300 
Kukuřičná siláž 11 000 
Výsledný substrát 14 000 

 
Je nutno upozornit, že se jedná o zařízení využívající biologický proces, pro který je 
nutné dodržovat relativně stálé složení a množství vstupních materiálů. Skoková 
změna množství nebo kvality materiálu může vést ke snížení až zastavení produkce 
bioplynu, což by přineslo provozovateli bioplynového zařízení značné ztráty.  
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Olej pro kogeneraci 
 
Všechny větší spalovací systémy s pohyblivými částmi (motory, turbíny) vykazují 
určitou spotřebu mazacího oleje. Kogenerační jednotky např. Jenbacher JMS 312 
vykazuje spotřebu oleje cca 0,19 g/h provozu. To při ročním předpokládaném fondu 
pracovní doby kogenerace cca  8000 motohodin  za rok a motorech představuje 
spotřebu oleje cca 1,52 kg. Provozní olej bude měněn a doplňován v rámci servisu 
zajišťovaném obvykle výrobcem (servisní organizací) kogenerace, součástí strojovny 
kogenerace je i zajištěná místnost olejového hospodářství kogenerace. Náplň 
kogenerační jednotky obsahuje cca 100 l oleje. Ročně tak bude vyměněno cca 800 l 
oleje. 
 
Pro údržbu a čištění strojů a zařízení budou spotřebovávány mazací tuky a oleje 
(různé druhy), případně jiné přípravky. Budou používána pouze biologicky 
rozložitelná moderní maziva. 
 
 
Elektrická energie a zemní plyn 
 
Elektrická energie v areálu stanice bude přivedena ze stávajícího rozvodu farmy 
Žabovřesky. Je předpokládáno posílení stávajícího vedení a zřízení nového 
odběrného místa. Zemní plyn nebude zaveden. Předpokládá se spotřeba elektrické 
energie ze sítě max. cca 500.000 kWh za rok. Vlastní spotřebu elektrické energie je 
možno prakticky zcela eliminovat spotřebou části vyrobené elektrické energie. 
Vzhledem k ekonomické výhodnosti  je uvažován prodej veškeré vyrobené elektřiny 
do sítě a nákup energie pro vlastní spotřebu. Příkon všech instalovaných elektrických 
zařízení bude do cca 200 kW.  
 
Kogenerační jednotka bioplynové stanice bude připojena ke stávající trafostanici v 
areálu farmy Žabovřesky, která bude pro tento účel rekonstruována.  
 
 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Nároky na dopravní infrastrukturu budou tvořeny především zavážením 
zpracovávaných materiálů a odvozem výstupního materiálu z bioplynové stanice - 
hnojiva. 
 
Stávající dopravní zátěž v lokalitě je tvořena především dopravou po silnici Týnec 
nad Sázavou – Benešov (č. 106). Intenzita dopravy dle sčítání v roce 2005 činí 5422 
průjezdů za den. V širších souvislostech prochází zájmovým územím silnice č. 3 
Praha – D1 – Benešov – Tábor s celkem cca 24.630 průjezdy za den. 
V bezprostřední blízkosti záměru je doprava vedena po místní komunikaci Chlístov – 
Žabovřesky – Zbožnice. Intenzita dopravy na této komunikaci není známa, ale bude 
poměrně nízká, jelikož silnice v obci Zbožnice končí.  Lze usuzovat intenzitu do 150 
průjezdů za den. 
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Obrázek 5: Mapa intenzity dopravy v zájmovém území 
 
Realizace záměru bioplynové stanice v areálu farmy Žabovřesky bude znamenat 
menší nárůst dopravní zátěže související s příjmem a odvozem materiálů. Je nutno 
konstatovat, že se značnou částí uvažovaného materiálu je již v podniku nakládáno 
v rámci stávající zemědělské výroby, očekávané navýšení dopravy je možno 
očekávat nižší, jelikož celková obdělávaná plocha a tím i potřebné průjezdy při sklizni 
a údržbě orné půdy zůstávají zachovány. 
 
Dopravní zátěž bude v průběhu roku v souvislosti s provozem záměru rozložena 
nerovnoměrně. Minimální nárůst dopravy je očekáván v zimě, kdy nebude prováděno 
hnojení rozvozem FZ ani návoz materiálu – kukuřičné siláže. V jarním a letním 
období bude prováděno hnojení a rozvoz FZ na pozemky dle hnojného plánu, 
v období sklizně lze očekávat zvýšení dopravy v souvislosti se zavážením sklizené 
energetické siláže. Celoročně bude naváženo menší množství drůbeží podestýlky. 
 
Tabulka 3: Frekvence dopravy související se záměrem 
 

  listopad - březen duben - říjen 

žně - sklizeň 
kukuřice, 30 dní 
(srpen – září) 

odvoz FZ, průměrně 10 m3  
prostředek 0 7 x denně 

Návoz siláže, průměrně  
10 t prostředek 0 0 34 x za den 
Návoz podestýlky 1 x týdně 1 x týdně 1 x týdně 

 
Návoz podestýlky bude prováděn ze směru od Benešova, v případě odvozu FZ a 
návozu kukuřičné siláže při sklizni očekáváme rozdělení dopravy vzhledem k poloze 
polností v okolí farmy Žabovřesky. Očekáváme, že cca 35% dopravy bude vedeno od 
areálu směrem k obci Zbožnice mimo obytnou zástavbu obce Žabovřesky, cca 45 % 
pak bude vedeno od záměru polními komunikacemi zcela mimo obytnou zástavbu. 
Cca 20 % pak bude vedeno přes obec Žabovřesky směrem na Benešov. 

Umístění BPS 
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Obrázek 6: Hlavní dopravní trasy 
 
Tabulka 4: Rozložení dopravy po místních komunikacích, (jednotlivé směry jsou 
uvedeny na obrázku 6) 
 

Počty průjezdů 
vozidel za den 

(cca 10 t) listopad - březen duben - říjen 

žně - sklizeň 
kukuřice, zavážení 

siláže do žlabů 30 dní 

Hranice areálu 0,3 14,3 82,3 

Obec Žabovřesky 0,3 2,9 16,5 

Obec Zbožnice 0 5,0 28,8 
Křižovatka 
Chlístov 0 3,2 18,5 
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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) uvolněných z rozkladu nestabilizovaných 
statkových a dalších biologických materiálů a dále dojde k určité úspoře emisí CO2, 
které jsou nahrazeny výrobou elektřiny z obnovitelného zdroje.  
 
Bodové zdroje emisí 
 
Bodovým zdrojem emisí bude především kogenerační jednotka o spotřebě bioplynu 
cca 230 m3/hod, elektrickém výkonu 500 kWh a tepelném výkonu celkem cca 550 
kWh.  
 
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. Dle 
provozních zkušeností a údajů výrobců jsou dosahovány výrazně lepší hodnoty 
emisí.  
 
Hlavními emitovanými látkami budou produkty spalování bioplynu, tedy především 
CO2. 
  
Je vypracována rozptylová studie a v rámci územního řízení se předpokládá 
zpracování odborného posudku pro tento zdroj. 
 
Předpokládaná roční maximální produkce bioplynu činí celkem 2.048.000 m3. Při 
předpokládaném obsahu methanu cca 51 % tedy předpokládáme spálení 1.051.000 
m3 methanu za rok. Roční emise CO2 vzniklého spálením bioplynu budou činit cca 
7.100 tun za rok. Je nutné konstatovat, že methan je 21 x účinnější skleníkový plyn 
než CO2, zabránění jeho úniku do prostředí je tedy hlavní prioritou proti produkci 
CO2. Zároveň se jedná o přirozené navrácení CO2 asimilovaného biomasou ve 
vegetačním období do prostředí (emise antropogeního CO2 = 0). 
 
Emise oxidů dusíku NOx, SO2 a CO byly vyčísleny z emisního limitu dle přílohy č. 5 
nařízení vlády 352/2002 Sb. na maximálně 2,6 tuny za rok. Skutečné hodnoty jsou 
očekávány výrazně pod tímto limitem (dle materiálů dodavatelů kogeneračních 
jednotek TEDOM, MOTORGAS, JENBACHER).  
 
Tabulka 5: Emise z kogenerační jednotky 
 

  NOx SO2 CO TOC 

Hmotnostní tok  
látek g/s 

0,79099 0,1429 0,79099 0,8333 

 

BPS spadají pod kategorii 5.2. Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou 
úpravu odpadů z nově platného NV č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, část II:  
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5.2. Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů 

Kategorie: střední zdroj  

 

A také 1.3. Zplynování a zkapalňování uhlí, výroby a rafinace plynů a minerálních 
olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézního plynu a 
bioplynu. 

 Kategorie: velký zdroj 

 

Technická podmínka provozu:  

Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky 
dosažitelná, tj. na všech místech a při všech operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší 
a s ohledem na technické možnosti používat podle povahy procesu vodní clony, skrápění, 
odprašovací nebo mlžící zařízení.  

 

Tyto podmínky provozu jsou platné do 31.12.2009.  

 

Poté bude platit část III. část přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb., kde je uvedeno:  

5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů  

Kategorie: střední zdroj.  

 

Technické podmínky provozu:  

a) Násypné bunkry musí mít uzavřené provedení s komorou pro vozidla, u otevřených 
hal a při vykládce svozových vozidel s odpady musí být plyny z bunkrů odsávány a odváděny 
do zařízení na čištění odpadních plynů,  

b) zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání 
kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používána k vlhčení 
kompostu pouze tehdy, je-Ii zamezeno obtěžování okolí zápachem,  

c)odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny musí být 
odváděny k biologickému filtru nebo do některého jiného rovnocenného zařízení na čištění 
odpadních plynů,  

d) vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je 
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do 
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, 
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízeni.  

 
Plošným zdrojem znečištění bude areál bioplynové stanice. Emise budou 
produkovány areálovou dopravou. V rozptylové studii je uvedeno následující 
vyčíslení emisí z areálu BPS. 
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Tabulka 6: Emise z areálu BPS 
 
Typ jízdy Ujeté km 

za rok 
(areál) 

Jízdy v 
areálu 

2800 

Zásobování 472 
Celkem 3272 
 
 
 
Typ jízdy Ujeté km 

za rok 
(areál) 

Množství 
CO (kg/r) 

Množství 
NOx (kg/r) 

Množství 
SO2 (kg/r) 

Množství 
CxHy 
(kg/r) 

Množství 
TZL (kg/r) 

Celkem 3272 304,52 266,23 0,08 80,36 34,92 
 
 
Liniové zdroje emisí budou představovány návozem a odvozem materiálů 
z bioplynové stanice.  Dopravní zátěž zájmového území bude zvýšena průměrně o 
celkem cca 15 průjezdů nákladních automobilů a traktorů za den.  Vzhledem 
k malému zatížení území dopravou a časovou omezeností nárůstu dopravy 
v souvislostí s provozem záměru není problematika podrobně rozebírána (viz. 
kapitola B.II.4). 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Vzhledem k tomu, že během realizace záměru budou prováděny běžné stavební a 
výkopové práce není předpokládán významný nárůst emisí během stavby. Prašnost 
v průběhu prací může být snižována skrápěním. 
 
 
B. III. 2. Odpadní vody  
 
Při provozu bioplynové stanice se nepředpokládá vznik technologické odpadní vody. 
Menší množství odpadních vod bude vznikat např. při mytí některých částí zařízení. 
Tyto odpadní vody, stejně jako dešťové odpadní vody z areálu budou svedeny do 
jímky FZ.  
 
Sociální zázemí pracovníků bude zajištěno ve stávajícím zařízení Farmy Žabovřesky. 
 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. 
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B. III. 3. Produkované odpady 
 
Etapa provozu záměru 
 
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. Servis stanice bude prováděn formou služby, kdy 
prováděcí organizace zabezpečuje nakládání se vzniklými odpady, tedy i jejich 
okamžité odstranění po jejich vzniku, resp. předání oprávněné osobě. 
Lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 

− 13 02 06          Syntetické motorové a převodové oleje 
− 15 01 10          Obaly obsahující nebezpečné látky 
− 16 01 07          Olejové filtry 
− 20 01 21          Zářivky 

 
Jejich množství se bude pohybovat v řádu desítek kg/rok. V areálu bioplynové 
stanice nebudou skladovány žádné nebezpečné odpady. 
 
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 odpadovou firmou. Bude se jednat o běžný 
komunální odpad obsluhy bioplynové stanice:  

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

 
Údržba techniky bude prováděna u smluvních podniků a vzniklé odpady (např. oleje) 
budou likvidovány v rámci nakládání s odpady těchto provozů. To se předpokládá i 
v případě výměny oleje kogenerační jednotky, kde bude vznikat cca 800 l oleje za 
rok. 
 
Etapa výstavby záměru 
 
V průběhu stavby bioplynové stanice, která bude trvat cca 6 měsíců, bude vznikat 
menší množství stavebních odpadů. Jedná se zejména o následující odpady: 
 

Katal. č. 
odpadu 

Název druhu odpadů – zkráceně Předpokládaný způsob 
nakládání  

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

cihel 
Recyklace 

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

170301 
Recyklace 

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

17060 
Odstranění – spalovna 
odpadů, skládka 
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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 200 t. 

 
B. III. 4. Hluk, vibrace, záření apod. 
 
Nepředpokládá se překročení imisních limitů hluku a vibrací na pracovištích a ve 
venkovním prostoru.  
 
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotky. Ty jsou umístěny v 
odhlučněné místnosti - strojovně kogenerace. 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. 
Výfuk kogenerační jednotky může být opatřen tlumičem hluku regulujícím výstupní 
hlukovou úroveň pod 50 dB. 
 
Dalšími malými zdroji hluku jsou kalová čerpadla umístěná v odhlučněné strojovně 
bioplynové stanice. 
 
Zdrojem hluku budou dopravní prostředky provádějící návoz a odvoz materiálu do 
fermentační stanice. Návoz bude prováděn pouze v denní dobu v pracovní dny. 
Vzhledem k průměrnému počtu průjezdů vozidel je v blízkosti zástavby možno 
očekávat cca 1 průjezd nákladního auta za hodinu. V případě maximálního počtu 
průjezdů v letních měsících je očekáván průjezd cca 3 TNV a traktorů za hodinu po 
komunikacích v blízkosti obytné zástavby.  
 
V současnosti je již část materiálů zavážena do areálu farmy pro silážování. 
 
Provozovaná technologie není zdrojem záření. 
 
Etapa výstavby záměru  
 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu 
běžných stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány 
(odstřely apod.). 
 
 
B. III. 5. Další produkované materiály 
 
Bude produkován kapalný a pevný stabilizovaný materiál – fugát a tuhý fermentační 
zbytek. Kapalný podíl bude využíván jako hnojivá závlaha a částečně dle možností 
využíván pro ředění vstupních materiálů. Jeho množství je cca 9000 m3. Bude 
aplikován jako hnojivá závlaha. Dále bude produkováno cca 5900 tun tuhého 
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materiálu charakteru stabilizovaného kompostu. Bude s ním nakládáno podobně jako 
je řešeno stávající nakládání s hnojem.  
 
Vlastnosti FZ z bioplynové stanice jsou ovšem výrazně lepší a to jak s ohledem na 
hnojivou hodnotu, tak i z hlediska možného zápachu, jelikož se vzhledem k využití 
procesu s velmi dlouhou dobou zdržení v reaktoru jedná o zcela stabilizovaný 
materiál. 
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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. 
Negativní vliv na životní prostředí mělo v minulosti intenzivní zemědělství a dále 
tranzitní doprava vedená po silnici I. třídy č. 3. průmysl je soustředěn především 
v Benešově a jeho průmyslových zónách. 
 
  
C. I. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  
 
Na území záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí prvky územního 
systému ekologické stability. V širším okolí se ovšem některé prvky ÚSES nacházejí.  
 
Cca 1 km východně od záměru prochází podél Konopišťského potoka regionální 
biokoridor Šiberna – Lutov. Cca 1 km jihovýchodně od záměru se pak nachází 
regionální biocentrum Šiberna, které navazuje na oboru Konopišťského zámku (č. 
947 - lesní kuticenózy, akátiny, dubohabřiny, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, 
hydrofilní a mezofilní trávníky). 
 

 
 
Obrázek 6: nejbližší prvky ÚSES 
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C. I. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického 
kulturního nebo archeologického významu 
 
V blízkosti záměru se nenacházejí žádná chráněná území. Záměr není umístěn na 
lokalitě, která tvoří ptačí oblasti, nebo evropsky významné lokality soustavy NATURA 
2000 a v blízkosti záměru se tato území nevyskytují.. 
 
Záměr je umístěn v areálu zemědělského podniku a bezprostředně v jeho blízkosti, 
mimo obec a obytnou zástavbu, výskyt archeologických nalezišť ani území zvláštního 
historického významu není předpokládán. 
 
C. I. 3. Hustě zalidněná území 
 
Nejbližší obytnou zástavbou je obec Žabovřesky (místní část obce Chlístov), která je 
vzdálena cca 300 m východně a jihovýchodně od záměru. Nejbližší obytné objekty se 
pak nacházejí ve vzdálenosti cca 180 m východně a jihovýchodně. 
 
Zástavba v Chlístov čítá celkem 99 čísel popisných s počtem obyvatel 242. Území 
obce tvoří 1 katastrální území s celkovou plochou cca 290 ha. Obec Chlístov pak má 
3 místní části – Chlístov, Žabovřesky a Racek. Zástavba v části Žabovřesky, která je 
záměru nejblíže pak čítá 16 domů. 
 
 
C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
 
C. II. 1. Ovzduší 
 
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do 
klimatického okrsku MCH podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., 
příloha č. 1) , CH 7 podle (Quitta) - s průměrnou roční teplotou 5 – 6°C, ročním 
úhrnem srážek 700 - 800 mm vodního sloupce. Zima bývá dlouhá až velmi dlouhá, 
mírná až chladná, mírně vlhká až vlhká, s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 
Přechodná období jsou dlouhá s chladným až mírným jarem a mírně chladným až 
mírným podzimem. Léto bývá velmi krátké až krátké, mírně chladné vlhké až velmi 
vlhké. 
 
Klimatická oblast CH7, mírně chladná, vlhká 
 
Počet dnů s teplotou nad 10°C     120 - 140 
Počet dnů se srážkami nad 1 mm    120 - 140 
Průměrná teplota v červenci     14 – 16°C 

Průměrná teplota v dubnu      5 - 7°C 
Průměrná teplota v říjnu      6 - 7°C 
Průměrná teplota v lednu      - 2 - - 5°C 
Počet mrazových dnů      128 
Počet ledových dnů      39 
Úhrn srážek za vegetační období    400 - 500mm 
Počet zamračených dnů      120 - 160 
Počet dnů s mlhou       40 - 50 
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V blízkosti záměru se nenachází automatické měřící stanice provozovaná Českým 
hydrometeorologickým ústavem a dalšími subjekty, která měří znečišťující látky. 
Český hydrometeorologický ústav je pověřen souhrnným zpracováním všech 
imisních dat, která jsou v České republice k dispozici a odpovídají pravidlům 
validních údajů. Jedině tyto údaje lze tak považovat za směrodatné. Do tohoto 
systému přispívá nejen soubor stanic ČHMÚ, ale řady dalších státních i nestátních 
institucí. Z veškerých údajů jsou zpracovány a zveřejněny výstupy k dalšímu 
možnému použití. Tento ústav vydává pravidelně přehled zpracovaných výsledků ve 
formě publikací: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“ a „Znečištění 
ovzduší České republiky“. V těchto podkladech jsou k dispozici izolinie oxidů dusíku 
a síry. Podle dále uvedených izolinií je posuzované území bezpečně pod hranicí 25 
µg*m-3 pro NOx a pod hranicí 20 µg*m-3 pro SO2. Ani z těchto zdrojů nelze však určit 
zatížení pozadí zde uvažovanými látkami. Tato sledování jsou pouze sporadická a 
neexistuje měření kontinuální. 
 
Ovzduší není závažným způsobem znečišťováno z lokálních zdrojů, ani dálkovým 
přenosem škodlivin z jiných zdrojů, největším plošným znečišťovatelem ovzduší je 
automobilová doprava. 
 
 
C. II. 2. Voda 
 
Území je odvodňováno Konopišťským potokem, který je levostranným přítokem 
Sázavy, kam se vlévá v Týnci nad Sázavou, číslo hydrologického povodí 1-09-03-
150. Plocha povodí 40,8 km2. 
 

 
 
Obrázek 8. Výřez ze základní vodohospodářské mapy  
 
 

umístění 
záměru 
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C. II. 3. Půda a horninové prostředí 
 
Zájmová lokalita leží v severozápadně od obce Chlístov – místní část Žabovřesky. 
 
Podloží je tvořeno středočeským plutonem. Stáří plutonu je varijské, a je tvořen 
množstvím různých hlubinných těles. 
 
Půdní pokryv je tvořen jílovitopísčitými hlínami, málo propustnými. Vrstva těchto hlín 
je v zájmovém území cca 2 – 3 m, pod ní se nachází vrstvy velmi pevného 
grandioritu. 
 
Záměr se nachází v oblasti s nízkým až přechodným radonovým indexem.  
 

    
 
Obrázek 10: Mapa radonového rizika pro zájmovou oblast. 
 
 
C. II. 3. 3. Hydrogeologické poměry 
 
Území středočeského plutonu je velmi chudé na podzemní vodu, tak je vázána 
především v síti puklin, místy pak v kvartérním pokryvu. V oblasti záměru se pak, 
vzhledem k výskytu málo propustných hlín, vyskytuje pouze puklinově vázaná 
podzemní voda. 
 
Území není součástí CHOPAV. 
 
 
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy 
 
Z provedeného průzkumu lokality je zřejmé, že na ploše záměru se nevyskytují 
hodnotné ekosystémy, ale pouze ne příliš kvalitní společenstva polních plevelů a 
ruderální porosty. Stavbou dotčená plocha není součástí žádného ÚSES nebo VKP. 
Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším okolí nebo 
lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby. 
 

umístění 
záměru 
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Plocha záměru je tvořena jednak stávajícím zemědělským areálem, neudržovanou 
vegetací při jeho hranici a částečně pak obdělávanou půdou. 
 
U fauny, která se vyskytuje v zájmovém území stavby, jde z hlediska zoologického 
převážně o druhy  synantropní. Z nižších živočichů tvoří největší podíl druhů druhy 
hmyzu vázané troficky na ekosystémy polí, dále zahrad. Jedná se o běžné zástupce 
např. mšic (čeleď - Aphididae),  ploštic (čeleď - Myridae), dvoukřídlého hmyzu 
(Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera), brouků (Coleoptera). Ze savců jde o typické 
synantropní a polní druhy jako zajíc, hraboš polní, myšice křovinná, ježek západní. 
Z ptáků byli zastiženy běžné druhy ptáků jako kos černý, sýkora modřinka, bažant, 
poštolka.   Jedná se o běžné synantropní druhy. Vlastní lokalita plánované výstavby 
je druhově chudý agroekosystém.  
 
Druhové zastoupení flóry je tvořeno vysokým počtem plevelů, kulturních a zplanělých 
druhů. Na území záměru  na nezpevněných plochách stanovištně převládají 
ruderalizované bylinotravní porosty, místy s charakterem ruderálů na eutrofních 
stanovištích, s dominancí běžných druhů (kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, 
merlíky,   pelyněk černobýl, hluchavka aj.); přírodě blízké poměry na bylinotravních 
porostech se v areálu ani jeho blízkosti nevyskytují. Využívání areálu a pozemků 
v jeho blízkosti s sebou nese silný antropický tlak.  
 
Výskyt chráněných druhů rostlin či živočichů na předmětné lokalitě zaznamenán 
nebyl.
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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. Ovzduší 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím 
vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů. Tyto vlivy jsou vzhledem 
k omezenému rozsahu záměru poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. 
zkrápěním některých ploch staveniště. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Podrobný vliv emisí z provozu zařízení a liniových zdrojů je hodnocen v rámci 
rozptylové studie, která je uvedena v příloze č. 4. 
 
Při porovnání vypočítané imisní zátěže území s imisními limity dané nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb. je možné konstatovat následující: 
 

 

Látka Časový interval 

Limitní 
hodnota 

uvedená v n.v. 
µg.m-3 

Vypočtený  příspěvek k  
imisní   konc.  modelem  

SYMOS µg.m-3 (nový stav) 

kalendářní rok 40 1,90 
NO2 

hodinový průměr 200 - 

CO 
max. denní 8hod. 
klouzavý průměr 

10 000 900 

VOC kalendářní rok - 22 

1 hod 350 - 
SO2 

24 hodin 125 1,6 
 
 
oxid dusičitý, oxidy dusíku 
U oxidů dusíku byly provedeny výpočty pro oxid dusičitý. Realizací záměru 
nedochází ke změně imisní situace  a z hlediska imisí oxidu dusičitého znamená 
záměr prakticky nezměněnou imisní situaci.  Rezerva příspěvku  záměru  je 95 %. 
Příspěvky záměru v desetinách µg.m-3  jsou v relaci s mezemi detekce stanovení 
anal. metod. Výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu pro stávající stav, 
ani po  předpokládaný stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující látky je plněn  
požadavek zákona č.86/2002 Sb. a prov. n.v. č.597/06 Sb., v platném znění. 
Rezerva v plnění imisního limitu pro stav  příspěvku zdroje : min.  95 % 
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oxid uhelnatý 
U oxidu uhelnatého je příspěvek nového záměru prakticky bez významného vlivu na 
imisní situaci vůči stávajícímu stavu. Výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního 
limitu pro stávající stav, ani po  předpokládaný stav po realizaci. Z hlediska této 
znečišťující látky je plněn  požadavek zákona č.86/02 Sb. a prov. n.v. č.597/06 Sb., 
v platném znění. Rezerva v plnění imisního limitu pro stav příspěvku zdroje: min.  91 
% 
 
oxid siřičitý 
Vlivem záměru dojde k mírnému zhoršení o desetiny %. Vzhledem k minimálním 
emisím nehrozí překročení imisního limitu pro stávající stav, ani po  předpokládaný 
stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující látky bude plněn  požadavek zákona 
č.86/02 Sb. a prov. n.v. 597/06 Sb., v platném zněn. Rezerva v plnění imisního limitu 
pro stav  příspěvku zdroje : min.  99 % 
 
uhlovodíky (VOC)  
Vlivem záměru nedochází k významné změně v imisní situaci pro tuto znečišťující 
látku. Výpočtem nebylo zjištěno překročení limitu doporučeného SZÚ (1000 µg.m-3) 
pro stávající stav, ani pro předpokládaný stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující 
látky je plněn požadavek zákona č.86/02 Sb. a prov n.v. č.597/06 Sb., v platném 
znění. Rezerva v plnění  limitu SZÚ pro stav  příspěvku zdroje: min. 97 % 
 
Emise zápachu 
 
Možnými teoretickými zdroji emisí pachových látek budou po uskutečnění záměru 
plošné zdroje představující zásobník biomasy a jímku na uskladnění tekutého 
fermentačního zbytku a případné skladování pevného fermentačního zbytku.  
 
Příjmový zásobník sloužící k příjmu travní a jiné siláže má kapacitu cca 40 m3 
materiálu, což není možné označit jako významný zdroj pachových emisí, který by 
působil v okolí problémy. Navíc se jedná o zpracování již stabilní silážní hmoty. 
 
Materiál, který prošel řízeným procesem fermentace o dostatečné době zdržení, již 
dle provozních zkušeností na zařízeních v zahraničí zvýšené pachové emise 
nevykazuje, neboť rozkladem organické hmoty v reaktoru dochází k jejich odstranění, 
toto se týká skladování tekutého fermentačního zbytku v nádrži. Stabilizací materiálu 
naopak přispívá ke snížení zápachu např. vyskladněného hnoje. Na některých BPS 
pracujících při relativně kratší době zdržení (do 30 dní) a zpracovávajících některé 
pomalu se rozkládající materiály (např. masokostní moučku, jateční odpady) může 
výstupní materiál vykazovat známky zápachu, jelikož rozklad není ukončen. 
V případě řešeného záměru podobné materiály nejsou a nemohou být zpracovány a 
doba zdržení v reaktorech přesahuje 100 dní. 
 
Vyhláška 363/2006 Sb. navíc zrušuje ve vyhlášce 356/2002 Sb. veškeré paragrafy, 
odstavce a pasáže týkající se pachových látek, tedy i emisní a imisní limity a pro 
způsob odhadu není k dispozici žádný právní podklad. Dokud nebude provedeno 
dostatečné množství měření emisí pachových látek na obdobných zařízeních, 
nebude možno ve fázi projektu hodnotit pachové látky, nehledě k tomu, že vyhláškou 
č. 362/2006 Sb. není stanoven žádný imisní limit pro pachové látky, přípustná míra 
obtěžování zápachem je stanovena pouze obecně a její překročení se hodnotí pro 
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každý případ individuelně na základě písemné stížnosti občanů. Tento postup je 
ovšem možné použít u již existujících stacionárních zdrojů, v případě projektovaných 
zdrojů, pokud se podaří s dostatečnou spolehlivostí určit emise pachových látek a 
následně upravenou metodikou Symos 97 spočítat jejich rozptyl, není dost dobře 
možné přepočítávat imisní koncentrace pachových látek na počet stěžujících si 
občanů. 
 
Emise z liniových zdrojů 
 
Vzhledem k malému nárůstu dopravy nepředpokládáme negativní vliv emisí 
z dopravy na životní prostředí. 
 
 
D. I. 2. Hluk 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby záměru (cca 6 měsíců) bude produkována hluková zátěž 
pocházející z provozu běžných stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce 
nejsou očekávány (odstřely apod.). Stavba bude probíhat pouze v denní dobu. Hluk 
spojený s výstavbou lze označit po dobu stavby za akceptovatelný. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Nepředpokládá se překročení imisních limitů hluku a vibrací na pracovištích a ve 
venkovním prostoru.  
 
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotka. Ta je umístěna v 
odhlučněném prostoru. Na výfuk jednotky je možné umístit tlumiče snižující hlukovou 
zátěž až pod 50 dB. 
 
Dalšími malými zdroji hluku jsou provoz míchadel, strojovny plynojemu, 
vzduchotechnika, kalová čerpadla umístěná v odhlučněné strojovně bioplynové 
stanice. Tyto zdroje jsou zdrojem zcela minimálního hluku a v Německu a Rakousku 
je běžné umístění zařízení BPS v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. 
 
Liniovým zdrojem hluku budou dopravní prostředky provádějící návoz a odvoz 
materiálu do fermentační stanice. Návoz bude prováděn pouze v denní dobu 
v pracovní dny. Část dopravy je vedeny zcela mimo obytnou zástavbu a její vliv je 
minimální. Část dopravy je ovšem vedena v blízkosti stávající obytné zástavby obcí 
Žabovřesky, Zbožnice a Chlístov. Jedná se o průměrně cca 3 průjezdy nákladního 
auta nebo traktoru za hodinu v denní době a v pracovní dny, na hranici areálu 
maximálně pak cca 10 průjezdy za hodinu v čase žní. V úsecích komunikací blízko 
obytné zástavby (obec Zbožnice) pak bude dopravní zátěž průměrně 1 průjezd TNV 
nebo traktoru za hodinu (v denní době a v pracovní dny), maximálně pak 4 průjezdy 
v čase žní. Část této předpokládané dopravy je po této komunikaci již vedena 
v souvislosti se stávajícím provozem farmy (např. odvoz hnoje, dovoz siláže, odvoz 
sklizně s polí během žní). Hluková zátěž je způsobená nárůstem dopravy je 
považována za přijatelnou. 
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Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za přijatelný. V rámci dalších stupňů 
přípravy je možno zpracovat hlukovou studii. 
 
 
D. I. 3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by nemělo dojít. V provozu 
nejsou produkovány odpadní vody, s produkovanými hnojivy – fugát, tuhý FZ bude 
nakládáno v souladu se zásadami správné zemědělské praxe. 
 
Veškeré manipulační plochy v areálu stanice jsou řešeny jako vodohospodářsky 
zabezpečené a odvodněné do jímek, případně přes lapoly do dešťové kanalizace 
areálu. 
 
 
D. I. 4. Vlivy na půdu 
 
Realizace záměru vyžaduje minimální zábor půdy v blízkosti areálu farmy 
Žabovřesky. Tato půda na pozemku p.č. 600/1 je již dnes využívána jako orná. Zábor 
půdy je malý, vliv nepovažujeme za významný. (parcela nemá BPEJ) 
 
Část pozemku p.č. 600/1 je nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu 
(předpokládá se v průběhu dalších stupňů projektové přípravy). 
 
Aplikace hnojiva na půdu se řídí zásadami správné zemědělské praxe. Vliv aplikace 
digestátu je považován za velmi příznivý, jelikož přispívá k návratu organické hmoty 
do půdy (např. Richter a kol., Organická hnojiva a jejich postavení v zemědělské 
praxi; Váňa Jaroslav, Využití travní fytomasy k výrobě kompostů). 
 
Dle správné zemědělské praxe a nitrátové směrnice je maximální přípustné množství 
dusíku na 1 ha 170 kg za rok. Vstupní materiály obsahují v roční bilanci celkem cca 
58 tun dusíku. To předpokládá aplikaci na cca 340 ha orné půdy. Pozemky podniku 
Farma Žabovřesky, na které bude aplikován digestát mají rozlohu celkem 560 ha. 
 
 
D.I.5. Další vlivy 
 
Vzhledem k umístění záměru nelze očekávat vlivy na výše popsané prvky ÚSES, 
chráněná území apod. jelikož případný vliv záměru je eliminován dostatečnou 
vzdáleností a terénními překážkami. 
 
Vliv na faunu a flóru je předpokládán naprosto minimální. Záměr je umístěn v areálu 
farmy, nebo v jeho bezprostřední blízkosti a  jeho vlivy za hranice tohoto areálu jsou 
zanedbatelné. 
 
Vliv na krajinný ráz lze předpokládat pouze u stavby vlastních fermentorů, které mají 
výšku cca 5 m nad terén. Tento vliv je ovšem minimalizován umístěním záměru 
v areálu za budovy stávajícího zařízení farmy. Přímá viditelnost záměru je tak 
omezena. Kupole fermentorů jsou vyvedeny obvykle v zelené barvě a v krajině 
nepůsobí rušivě.  
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D. II.  Možné vlivy přesahující státní hranice 
 
Vzhledem k malému rozsahu záměru se nepředpokládá dopad nepříznivých vlivů 
mimo území ČR. 
 
 
D. III. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 

− Umístění stanice se nachází v blízkosti komunikace a mimo obytnou zástavbu 
 

− 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. 
 

− Bude prováděn pravidelný monitoring emisí z motorů kogenerace. 
 

− Bude prováděno pravidelné měření hluku na blízkých chráněných objektech. 
 

− Návoz a odvoz materiálu bude dle možností  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 v maximální míře mimo 
obytnou zástavbu 

 
 

 
D. IV. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů 
 
Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získaných podkladů, uvedené 
literatury a zákonných předpisů.  
 
Podrobnější posouzení některých vlivů bude pravděpodobně možné provést při 
zkušebním provozu technologie.  
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F. ZÁVĚR 
 
Bioplynová stanice Žabovřesky je určena ke zpracování cíleně pěstované biomasy a 
zemědělských materiálů z živočišné výroby. Vzhledem k uvedeným faktům a s 
přihlédnutím k rostoucímu významu využití energie obnovitelných zdrojů a nutné 
diverzifikace zemědělské výroby lze doporučit výstavbu popsaného zařízení. 
 
 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO   
CHARAKTERU  
 
Záměrem společnosti HEEL a.s., je vybudovat bioplynovou stanici určenou pro 
zpracování zemědělských materiálů. Z bioplynu produkovaného při provozu 
bioplynové stanice bude v kogenerační jednotce vyráběna elektrická energie a teplo. 
Elektrická energie bude prodávána do sítě a teplo bude využíváno pro potřeby 
stanice, v budovách farmy Žabovřesky a v budoucnu pro další záměry. 
Zfermentovaný stabilizovaný materiál bude částečně odvodňován a používán jako 
hnojivo resp. hnojivá závlaha (kapalný podíl).  
 
Bioplynová stanice je umístěna v areálu farmy Žabovřesky a v jeho bezprostřední 
blízkosti. Je nutno konstatovat, že výstavba stanice vytvoří kapacitu pro ekologické 
využití zemědělských materiálů a přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů 
(methanu, amoniaku a CO2), který jinak nekontrolovaně uniká do ovzduší z  
rozkládajících se materiálů a při spalování fosilních paliv. Vzhledem k rostoucímu 
významu využití energie obnovitelných zdrojů a možnosti rozšíření nepotravinářské 
zemědělské výroby doporučujeme záměr k realizaci. 
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1. Úvod  

Zadáním této studie bylo zhodnocení imisní situace a porovnání emisí před a po realizaci 
záměru v provozovně společnosti . Projekt předpokládá  partnerství mezi podnikatelskými 
subjekty firmou HEEL a.s., Tyršova 196, 256 01 Benešov, (dále jen zadavatel) a farmou 
Žabovřesky s.r.o., Žabovřesky č.p. 30, 256 01 Benešov (dále jen partner). Role partnera bude 
spočívat v zajištění nutných podmínek a služeb pro bezproblémový provoz bioplynové stanice 
(dále jen BPS) a odběr části přebytků tepla, např.: 

• Prodej/dlouhodobý pronájem pozemků pro výstavbu BPS. 
• Zajištění dodávky elektřiny pro krytí vlastní spotřeby BPS (napájení ze stávajícího 

odběrného místa). 
• Pěstování FM, výroba a zajišťování substrátů. 
• Konečné využití fermentačního zbytku (dále jen FZ) na své zemědělské půdě. 
• Poskytování dalších služeb (např. dopravní, manipulační a aplikační technika, apod.). 
• Spolupráce za účelem využití přebytků tepla. 

Společnost HEEL a.s. (dále jen „Zadavatel“) bude investorem, majitelem a provozovatelem 
technického díla – BPS. Z hlediska vlastního provozu BPS bude tedy nositelem všech 
potřebných povolení, která vyžaduje platná legislativy a dotčené orgány státní správy (např. 
licence podle energetického zákona [10], oprávněné osoby pro nakládání s odpady dle [2], 
certifikace látkových výstupů, atd.) a obsluhu BPS budou provádět její zaměstnanci. 

Výstavba BPS je uvažována v areálu farmy Žabovřesky. Areál se nachází v obci Žabovřesky, 
přibližně 1,5 km od města Benešov. Hlavní objekty na farmě jsou objekty chovů hovězího 
dobytka, skladové prostory (obilí, sláma, apod.) a silážní žlaby. Napájení elektřinou je zajištěno 
vlastní sloupovou trafostanicí. 

Substráty, uvažované pro výrobu bioplynu (BP) budou zajišťovány takto: 

• Hovězí hnůj (max. 2 200 t), nezkrmené zbytky krmiv – produkovány přímo v areálu 
farmy Žabovřesky. 

• Koňský hnůj (max. 300 t) – produkován ve stájích Zbožnice (cca 500 m od farmy 
Žabovřesky), dopravu zajistí Partner svou dopravní technikou. 

• Drůbeží podestýlka (max. 500 t) – produkována na farmě Hrusice, dopravu zajistí 
provozovatel farmy Hrusice, náklady vč. dopravy 100 Kč/t bez DPH. 

• Výroba kukuřičné siláže (max. 11 000 t) – FM bude pěstována Partnerem na 
zemědělské půdě farmy Žabovřesky. Výroba siláže je uvažována částečně ve stávajících 
silážních žlabech a částečně  v novém silážním žlabu potřebné kapacity (součást 
investice do BPS). 

Pro potřeby skladování fermentačního zbytku (FZ) bude potřeba uvažovat s výstavbou 
potřebných skladovacích kapacit (splnění podmínek správné zemědělské praxe). 

Zadavatel studie :   
            BIOPROFIT s.r.o., 

Žižkova 85/62 
373 72 Lišov 
IČO: 26017377 

Zastoupení: Ing. Josef Urban, jednatel 
Tel.:  777 267 555, 606 747 297 
e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 
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Provozovatel , investor:   

HEEL a.s., Tyršova 196, 256 01 Benešov, IČO: 463 56 223 = investor, majitel a 
provozovatel BPS ( zadavatel). 

a Farma Žabovřesky s.r.o., Žabovřesky č.p. 30, 256 01 Benešov, IČO: 463 57 645 = 
majitel farmy Žabovřesky ( partner) 

 
Zhotovitel  studie: 
Ing. František Hezina - Naturchem 
poradenská , soudně znalecká a konzultační činnost v životním prostředí 
Rudolfovská 57 (kanceláře a laboratoře) 
37001 České Budějovice 
IČO  472 33 117 
Statutární zástupce :    Ing. František Hezina (tel . 603 216 983) 
Pracovníci zhotovitele : 
Hynek Švec 
Ing. Štěpánka Pokorná 
Ing. Hana Postlová 
 
 

2. Účel a cíl studie  
Zpracovaná studie bude sloužit k několika účelům :  
- podklad pro rozhodnutí KÚ  o povolení provozu nového zdroje znečišťování ovzduší, jako 
příloha k žádosti provozovatele podle zákona č.86/2002 Sb., v platném znění 
  - materiál o stavu emisní a imisní situace v okolí zdroje   
Cíle studie byly formulovány zadavatelem po konzultaci se zpracovatelem takto : 
- budou kvantifikovány emise z jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší a porovnán jejich 
vzájemný podíl 
- do výpočtů budou zahrnuty pokud možno všechny zdroje na území  tj. zdroje REZZO 1-4 
- výpočty budou provedeny pro vybrané  základní znečišťující látky u kterých by mohlo 
přicházet do úvahy možné ovlivnění  provozem záměru, jak bylo dohodnuto na jednání o 
rozsahu studie 
- studie by měla odpovědět na otázku, zda budou plněny imisní limity pro znečišťující látky  a 
zda záměr neovlivní situaci v lokalitě takovým způsobem, že záměr nebude možno realizovat 
- rozptylová studie bude zahrnovat všechny zdroje, které připadají u daného provozovatele 
v úvahu  ( viz. kapitola 6. ) 
 

3. Postup zpracování studie a výchozí podklady  
Studie byla zpracována v prosinci 2006 až lednu 2007.  Základní informace pro zpracování 
rozptylové studie poskytl objednatel studie . Dále byly využity údaje z databáze firmy, 
internetových stránek MŽP ČR, ČHMU, US EPA a literatury uvedené v příloze v seznamu 
literatury a terénního průzkumu.    
Emise z posuzovaného zdroje směřují po většinu doby mimo obydlenou oblast. V zadání 
rozptylové studie byly zpracovány tyto varianty výpočtu imisních koncentrací a to  příspěvek 
před realizací a po realizaci  záměru: 
a) roční průměrné imisní koncentrace 
b) roční maximální imisní koncentrace 
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c) denní maximální imisní koncentrace pro II. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 
d) denní maximální imisní koncentrace pro III. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

e) denní maximální imisní koncentrace pro IV. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

f) denní maximální imisní koncentrace pro V. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

g) roční maximální imisní koncentrace pro I. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

h) roční maximální imisní koncentrace pro II. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 
i) roční maximální imisní koncentrace pro II. třídu stability a rychlost větru 5,0 m.s-1 

j) roční maximální imisní koncentrace pro III. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

k) roční maximální imisní koncentrace pro III. třídu stability a rychlost větru 5,0 m.s-1 
l) roční maximální imisní koncentrace pro III. třídu stability a rychlost větru 11,0 m.s-1 

m) roční maximální imisní koncentrace pro IV. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

n) roční maximální imisní koncentrace pro IV. třídu stability a rychlost větru 5,0 m.s-1 
o) roční maximální imisní koncentrace pro IV. třídu stability a rychlost větru 11,0 m.s-1 

p) roční maximální imisní koncentrace pro V. třídu stability a rychlost větru 1,7 m.s-1 

q) roční maximální imisní koncentrace pro V. třídu stability a rychlost větru 5,0 m.s-1 

Výsledky výpočtů jsou uvedeny ve formě grafů, na kterých je zpracována celá zájmová  plocha 
záměru a okolí,  je z nich vidět velmi názorně celkové rozložení imisních koncentrací kolem 
zdroje. 
 
 

4. Údaje o zdrojích emisí  uvažovaných v rozptylové studii 
 

4.1. Velké a zvláště velké zdroje znečištění ovzduší - REZZO 1 
V  nejbližším okolí záměru  se nenacházejí jiné větší  energetické  zdroje znečištění ovzduší , 
nejblíže situovaným objektem jsou další zemědělské objekty s emisemi  amoniaku .   

 

4.2.  Střední zdroje znečištění ovzduší   REZZO 2 
Ve lokalitě  je v kategorii REZZO 2 evidováno   více  středních zdrojů znečištění. Údaj se 
v čase mění podle vzniku a zániku zdrojů. 

 

4.3.  Emise obyvatelstvo a emise z malých zdrojů - obyvatelstvo  REZZO 3 
Podle evidence zdroje obyvatel a drobných podnikajících subjektů REZZO 3. Podle 
dostupných údajů o infrastruktuře jednotlivých částí obce, má největší podíl na vytápění 
obydlených objektů pevná paliva a  stále více subjektů přechází zpětně k vytápění pevnými 
palivy, a to především z ekonomických důvodů.   

 

4.4. Emise z mobilních zdrojů znečištění ovzduší – REZZO 4 
4.4.1 Emise z mobilních zdrojů znečištění ovzduší - doprava  silniční 
Emise z automobilové dopravy byly stanoveny podle publikovaných údajů o výsledcích sčítání 
intenzity vozidel na hlavních komunikacích a to pro poslední sčítací období  v roce 2005. 
Emisní faktory pro výpočet emisí byly převzaty z metodiky CDV Brno zpracované pro potřeby 
MD a MŽP ČR a především z programu MEFA verze 2, který je k dispozici na stránkách 
MŽP. 
Intenzity dopravy: 
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Aktuální intenzity dopravy byly zpracovány  pro vybrané úseky komunikací.  
Výhledový stav: 

Osobní silniční doprava: 
Osobní doprava se nezmění. V rámci záměru nevznikne žádná nová parkovací plocha. 
 
4.4.2 Nákladní silniční a železniční doprava 
Nákladní přeprava  surovin a odpadů bude zajišťována obdobným způsobem jako v 
současnosti. V rámci předkládaného záměru lze z hlediska vlivů na dopravu očekávat  menší 
změnu přepravních nároků.  
 
Emise z mobilních zdrojů znečištění ovzduší - doprava  silniční  
Emise z automobilové dopravy byly stanoveny podle publikovaných údajů  výsledků sčítání 
intenzity vozidel na hlavních komunikacích. Emisní faktory pro výpočet emisí byly převzaty 
z metodiky CDV Brno zpracované pro potřeby  MD a MŽP ČR a s využitím programu 
MEFA.  
Emise z mobilních zdrojů znečištění ovzduší - doprava železniční  
Železniční doprava  nebyla do výpočtu zahrnována.  V blízkosti záměru železniční dráha 
nevede.  
 
 
 
 

5. Vyhodnocení emisí a imisí v okolí záměru 
 
Rozptylové podmínky v lokalitě jsou jedním ze základních parametrů ovlivňujících kvalitu 
ovzduší. Kvalita rozptylových podmínek závisí zejména na horizontálním proudění vzduchu a 
možností rozptylu do vertikálního směru. Rozptyl ve vertikálním směru je ovlivňován 
vertikálním zvrstvením atmosféry. Při normálním zvrstvení není znečišťujícím látkám bráněno  
ve volném šíření do výšky. V reálné atmosféře se vytváří vrstvy ve kterých teplota s výškou 
roste (jedná se o inverzi) a nebo se s výškou podstatně nemění (izotermie).   V tomto případě 
je pohyb látek značně omezen a dochází k zádrži v určité vrstvě.  Nepříznivé rozptylové 
podmínky nastávají  v cca 1 - 4 % dnů v roce a to zejména v zimním období. 
V současné době mají emise klesající tendenci, která je nejvíce patrná u oxidu siřičitého a 
tuhých emisí. Mění se nejen množství emisí ale i podíl jednotlivých zdrojů. Dochází k poklesu 
emisí ze zdrojů REZZO 1 a u zdrojů REZZO 3, kde  byla změna tuhých paliv na plynná. 
K růstu dochází u zdrojů REZZO 4 tj. mobilních zdrojů – dopravy.  Doprava se stala 
dominantním zdrojem znečištění  v okolí frekventovaných komunikací, tj. i v posuzované 
lokalitě.  
 
Kvalita ovzduší se vyvíjí následovně: 
spadová prašnost postupně klesá 
imisní koncentrace oxidu siřičitého postupně klesají 
imisní koncentrace oxidů dusíku mají kolísající tendenci  
imisní koncentrace prašného aerosolu postupně klesají 
imisní koncentrace oxidu uhelnatého na okraji obce klesají u frekventovaných komunikací 
narůstají spolu s koncentracemi oxidů dusíku – vliv dopravy  

 
 
  



Bioplynová  stanice -  rozptylová studie 

6. Nový záměr 
 
Tato rozptylová studie  byla zpracována  pro účely žádosti o povolení k umístění a provozu  
bioplynové stanice .. Mokrá anaerobní fermentace probíhá v uzavřených velkoobjemových 
nádobách (fermentorech, reaktorech). Tyto nádoby jsou vyhřívány na navrženou provozní 
teplotu a míchány. Probíhají v nich intenzívní procesy tzv. anaerobního vyhnívání za současné 
produkce energeticky využitelného BP. V podmínkách ČR je v současnosti nejběžnějším 
způsobem jeho využití ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Produkované teplo 
je z části využito pro technologické ohřevy . Přebytek tepla je možno využít pro libovolné 
účely. Kogenerace, bioplynová stanice – technické parametry :  
 

Tabulka č. I - Emisní limity 

NOx 500 mg/m3 
CO 650 mg/m3 
CxHy/TOC 150 mg/m3, při hm. toku látek (s vyjímkou methanu)>3 kg/h 
SO2 Obsah síry vztažené na methan nesmí být vyšší než 2.200 mg/m3 
Obsah O2 5 % 
 
Tabulka č. II  - Kogenerační jednotka 

Počet modulů a typ KJ 1 x JMS 312 GS-B.L.
Výrobce JENBACHER

PINPUT (kW) 1 301

Pel (kW) 526
Elektrická účinnost (%) 40,43%
Pth - celkem (kW) 558
Tepelná účinnost (%) 42,89%
Ekvivalent. využití (h/rok) 7 855  

 
Tabulka č. III – Charakteristiky procesu  

 
 
Vyhodnocení dopravy 
Počet jízd a ujeté km, navazuje na dovoz surovin a přepravu surovin v areálu 
Roční počet jízd (při využitelné nosnosti TNV 10 t a traktoru s vlekem 2t) 
Počet jízd uvnitř areálu:    28.000 (při nosnosti 2t na traktor) 
Počet jízd zásobování:      2.360 (při průměrné hmotnosti 10t na jízdu) 

Typ procesu Mezofilní, dvoustupňový 

Reakční teplota (°C) 36 
Průměr. doba zdržení -stupeň 1 (dny) 21,9 
Průměr. doba zdržení -stupeň 2 (dny) 18,1 
Průměr. celková doba zdržení (dny) 40,0 
Celková denní dávka substrátu (t) 112,4 

Z toho BM (t) 84,9 
Z toho ředící fugát/voda (t) 27,5 

Průměrná TS (%) 12,0% 
Průměrná OS (%) 9,7% 
Odbourání OS (%) > 70 
1) Roční produkce BP (m 3 ) 1 659 037 
1) Průměrná výhřevnost (MJ/m 3 ) 22,2 
Primární energie BP (GJ) 36 789 
1) 15°C, 101,325 kPa 
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Tabulka č. IV - Emisní limity 

Emisní faktory pro TNV z MEFA 
CO 93,0689 g/km 
NOx 81,3664 g/km 
SO2 0,0260   g/km 
CxHy 24,5607 g/km 
TZL 10,6726 g/km 
 

Tabulka č. V – Emise z dopravy 
Typ jízdy Ujeté km za 

rok (areál) 
Jízdy v areálu 2800 
Zásobování 472 

Celkem 3272 
 
 
Typ jízdy Ujeté km za 

rok (areál) 
Množství CO 
(kg/r) 

Množství 
NOx (kg/r) 

Množství SO2 
(kg/r) 

Množství 
CxHy (kg/r) 

Množství TZL 
(kg/r) 

Celkem 3272 304,52 266,23 0,08 80,36 34,92 
 
Emise z dopravy 
Pro modelaci imisního zatížení lokality byly použity údaje o výsledcích sčítání intenzity vozidel 
na hlavních komunikacích a to pro poslední sčítací období  v roce 2005. Emisní faktory pro 
výpočet emisí byly převzaty z metodiky CDV Brno zpracované pro potřeby MD a MŽP ČR a 
především z programu MEFA verze 2, který je k dispozici na stránkách MŽP. 

 
 
 

Materiálový tok, produkce bioplynu 
 
V souladu s požadavky zadavatele studie předkládá podrobné posouzení 2 variant technologie 
pro BPS o požadovaném instalovaném elektrickém výkonu ≈ 500 kW: 

Varianta 1: 2 stupňová technologie s TOMÁŠEK Servis. 
Varianta 2: 2 stupňová technologie s fermentorem typu „Kruh v kruhu“. 

Tomu odpovídá i navržená skladba zpracovávané biomasy (dále jen BM). Při návrhu byly 
respektovány max. disponibilní množství jednotlivých druhů BM dle kap. 1. Obsahy celkové 
sušiny (TS) resp. organické sušiny (OS) byly stanoveny na základě podkladů Zadavatele resp. 
částečně na základě odhadu dle dostupných rozborů pro dále uvedené druhy BM: 

1) varianta 1 

Druh materiálu t/rok 
měrná produkce 
bioplynu m3/tOS 

Produkce bioplynu 
m3/rok 

Hovězí hnůj  2200 560 197 120 

Podestýlka od brojlerů 500 400 48 000 
Koňský  hnůj 300 500 36 000 
Kukuřičná siláž 11000 550 1724250 
Celkem (průměr) 14000 510 2.005.370 
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2) varianta 2) 

Druh materiálu t/rok 
měrná produkce 
bioplynu m3/tOS 

Produkce bioplynu 
m3/rok 

Hovězí hnůj  2200 560 197 120 

Podestýlka od brojlerů 500 400 48 000 
Koňský  hnůj 300 500 36 000 
Kukuřičná siláž 10450 550 1 638 037 
Celkem (průměr) 14000 510 1.919.157 
 

Varianta 2 (t/rok) TS (%) OS (%) 

Hovězí hnůj 2 200 20,0% 16,0% 
Drůbeží podestýlka 500 30,0% 24,0% 
Koňský hnůj 300 30,0% 24,0% 
Kukuřičná siláž 10 450 30,0% 28,5% 

Výsledný substrát 13 450 28,4% 26,2% 

Poznámky: 

1. Množství hovězího hnoje odpovídá produkci farmy Žabovřesky. 

2. Množství drůbeží podestýlky odpovídá produkci farmy Hrusice. Náklady na zajištění 
podestýlky činí dle Zadavatele 100 Kč/t bez DPH. 

3. Množství koňského hnoje odpovídá produkci stájí Zbožnice, které se nacházejí cca 500 
m od farmy Žabovřesky. Dopravu zajistí svou technikou Partner. 

4. Kukuřičnou siláž bude pro potřeby BPS vyrábět a dodávat Partner. Maximální 
množství ≈ 11 000 t/rok (244 ha, 45 t/ha). Úplná výrobní cena vč. dopravy do BPS = 
250 Kč/t bez DPH. 

5. Výrobní prostor siláže bude soustředěn do areálu farmy Žabovřesky. Předpokládá se: 

• Využití stávajícího silážního žlabu (35 x 50 x 5 m) s kapacitou ≈ 8 800 m3 resp. 6 
600 t. 

• Dovýstavbou nového žlabu s kapacitou ≈ 5 860 m3 resp. 4 400 t. 
Anaerobní proces, produkce BP, průměr 

Typ procesu Mezofilní, dvoustupňový 

Reakční teplota (°C) 36 

Průměr. doba zdržení -stupeň 1 (dny) 58,9 

Průměr. doba zdržení -stupeň 2 (dny) 52,3 

Průměr. celková doba zdržení (dny) 111,2 

Průměrná TS na vstupu do stupně 1 (%) 23,0% 

Celková denní dávka substrátu (t) 45,4 
Z toho BM (t) 36,8 

Z toho ředící fugát/voda (t) 8,6 

Průměrná procesní TS ve stupni 1 (%) 12,8% 

Průměrná procesní TS ve stupni 2 (%) 9,6% 

Celkové odbourání OS (%) > 70 
1)Roční produkce BP (m3) 2 048 275 
1)Průměrná výhřevnost (MJ/m3) 18,5 

Primární energie BP (GJ) 37 844 
1) 15°C, 101,325 kPa 
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Bioplyn za rok:          2.048.275 m3 
Bioplyn za den:                 5.611,71 m3 
Bioplyn za hodinu:              233,82 m3 
Bioplyn za sekundu:               0,06495 m3/s 
λ (přebytek spalovacího vzduchu:1,55 na methan) 
Objem spalin: V = 0,03247 + (0,03247 x 15,5)  = 0,53583 m3/s 
Teplota spalin: 130oC 
Objem spalin při t = 130oC: V = 0,79099 m3/s 
Průměr výduchu: 0,25 m  

Výška výduchu: 5 m 

 
Hmotnostní toky jednotlivých látek 
MTOC = 3 kg/h = 0,8333 g/s 
MNOx = 0,5 g/m3 x 0,79099 m3/s =   0,39549 g/s 
MCO  = 0,65 g/m3 x 0,79099 m3/s = 0,51414 g/s 
MSO2 = 0,1429 g/s 
Výpočet: obsah síry vztažený na methan 2.200 mg/m3 (emisní limit) 
Koncentrace síry v bioplynu max. (při 50-ti% obsahu methanu) = 1.100 mg/m3 
Hmot. tok BP: 0,06495 m3/s 
Hmot. tok síry v BP: Ms = 0,06495 x 1.100 = 0,071445 g/s 
Hmot. tok SO2 ve spalinách: MSO2 = 0,071445 x 2  = 0,14289 g SO2/s 
(Z 32 g S = 64 g SO2, koef. = 2) 
 
Dále emise z kotle na hnědé uhlí, při spotřebě hnědého uhlí 3,5 tuny za rok 
Emisní 
faktory 

TZL 
(kg/t) 

SO2 
(kg/t) 

NOx 
(kg/t) 

CO 
(kg/t) 

CxHy 
(kg/t) 

Hnědé uhlí 1,9.Ap 19,0.Sp 3,0 5,0 1,29 
 
Emise z kotle, 50 kW 
 TZL 

(kg) 
SO2 
(kg)  

NOx 
(kg)  

CO 
(kg)  

CxHy 
(kg)  

Emise ZL 66,5 66,5 10,5 17,5 4,5 
Ap = 10% 
Sp = 1% 
 

 

7. Výpočet imisních koncentrací 
 
Rozptyl znečišťujících látek je zpracován programem  SYMOS 97, který je založen na 
Gausovském rozptylovém modelu z bodových a liniových zdrojů emisí, což je případ emisí z 
města. Model popisuje rozptyl látek v závislosti na čase. Základním předpokladem tohoto 
modelu je šíření difuzí. 
 
                       Q(´t)                       1    x-u (t-´t)                    1      y                       1      z-H                       1      z + H 
G(x,y,z,t-´t) =  --------------.  exp  / -  -- ( -----------)2 /. exp / -  -- ( ----)2 /. / exp / - --  ( --------) 2 + exp / - --- ( ---------)2 )// 
                    (2p)3/2 sxsysz                      2        sx                                       2      sy                                 2        sz                                  2           sz 
 

G(x,y,z,t-´t) ............. je konc. znečišťující látky v daném bodě (x,y,z,) a čase (t-´t) 
Q(´t) .................. je celkový hmotnostní tok zneč. látky 
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u........................ je rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí 
H ....................... je výšky zdroje 
x,y,z................... jsou souřadnice zdroje 
sxsysz .................. jsou difuzní parametry 
Pro případ inverze je rovnice doplněna o další výpočtové parametry, které program v případě 
bez inverze neuvažuje. 
 

Metodika výpočtu 
Pro výpočet rozptylové studie města byl použit programový systém SYMOS´97 pro 
modelovaní znečištění ze stacionárních zdrojů. Metodika je určena pro vypracování 
rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Program je ve vlastnictví 
firmy Ing. František Hezina - Naturchem. K výpočtu,bylo použito poslední verze od 
dodavatele software a to verze 03. Z hlediska interpretace výsledků je grafická forma vyjádření  
mnohem  názornějším vyjádřením výsledků. 
 
Metodika výpočtu obsažena v programu umožňuje 
výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů 
výpočet znečištění od velkého počtu zdrojů 
stanovit charakteristicky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem 
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků 
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní 
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 
Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních char. zneč. ovzduší 
maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 
vyskytovat ve všech třídách stability ovzduší 
maximální možné krátkodobé hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy 
rychlosti větru a  stability ovzduší 
roční průměrné koncentrace 
situaci za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
dobu trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty 
Meteorologické podmínky 
Meteorologické podmínky jsou významným faktorem pro rozptyl znečišťujících látek v 
atmosféře, kde model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře. Proto látky dělí do 
tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci 
podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. 
 

Tabulka č. VI - Kategorie znečišťujících látek 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře  
I 20 hodin  
II 6 dní oxid siřičitý, oxidy dusíku 
III 2 roky oxid uhelnatý 

 
Jako nejdůležitější klimatický údaj se zadává větrná růžice rozlišena podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry. Rychlost větru je udávána ve výšce 10 metru nad zemí a je 
rozdělena do tří rychlostních tříd. 
Tabulka č. VII – Rozdělení rychlostních tříd 

slabý vítr 1,7 m/s 
střední vítr 5,0 m/s 
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silný vítr 11,0 m/s 
 
Rozdělení  rychlostních tříd 
Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší. Mírou termické stability je vertikální 
teplotní gradient, který udává změnu teploty vzduchu na jednotkovou vzdálenost ve 
vertikálním směru. Označuje se T a udává se ve stupních Celsia na 100 m. Klesá-li teplota 
vzduchu s nadmořskou výškou, má gradient kladou hodnotu a naopak. Je-li teplotní gradient 
záporný, znamená to, že přízemní vrstva chladného vzduchu je překryta teplým vzduchem, je 
znemožněno vertikální proudění a nastává inverzní situace. 
Tabulka č.VIII - Třídy stability 

Třída stability Vertikální teplotní gradient  (oC) 
I. superstabilní menší než - 1,6 
II. stabilní - 1,6 až - 0,7 
III. izotermní - 0,6 až + 0,5 
IV. normální + 0,6 až + 0,8 
V. labilní více než + 0,8 
 
I. stabilitní třída - vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba silných 
inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném období, 
maximální rychlost větru 2 m/s (silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu) 
II. stabilitní třída - vertikální výměna je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními 
situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost 
větru 3 m/s ( běžné inverze, špatné podmínky rozptylu) 
III. stabilitní třída - projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené 
síle, v chladném období  lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných 
ranních a večerních hodinách (slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient) 
IV. stabilitní třída - dobré podmínky  pro rozptyl znečišťujících látek, bez tvorby inverzních 
stavů, neomezená síla větru, vyskytuje se přes den v době, kdy není výrazný sluneční svit 
(indiferentní teplotní zvrstvení, běžní případ dobrých rozptylových podmínek) 
V. stabilitní třída - projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která muže způsobit 
nárazový výskyt vysokých koncentrací znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době, 
kdy je vysoká intenzita slunečního svitu, maximální rychlost větru je 5 m/s (labilní teplotní 
zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek) 
Emise z mobilních zdrojů znečištění ovzduší byly stanoveny pro oxid uhelnatý, oxidy dusíku, 
oxidy síry, uhlovodíky a tuhé látky jako znečišťující látky, které jsou nejvíce emitovány do 
ovzduší z dopravy. Při výpočtu zatížení jednotlivých komunikací  emisemi bylo využito sčítání 
vozidel s úpravou intenzity dopravy koeficientem navýšení pro daný rok výpočtu (2005). Bylo 
využito metodiky výpočtu emisí z dopravy, která byla zpracována pro MD ČR firmou C D V,  
Brno  a program MEFA. 

Pro charakteristiku proudění vzduchu lze využít větrné růžice. Růžice popisuje 
proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice je rozdělena na 
šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV,...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 
m.s-1) a pět tříd stability. Z dodaných podkladů je vidět že  převládají jihozápadní, 
severozápadní a západní směry větrů. Nejvíce se vyskytují stavy s rychlostí větrů do 1,7 m.s-1 
tj. mírné větry  včetně bezvětří. Spolu s větry s rychlostí 1,7 až 5 m.s-1 tvoří většinu všech 
stavů.  Vysoké rychlosti větrů se vyskytují velmi málo.  Vlastní bezvětří se podle statistických 
údajů  vyskytuje ve  18,1  % případů. Převládající vzdušné proudění je západní, východní a 
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jihozápadní. Poměrně četné jsou větry i od SZ. Četnost jednotlivých směrů větru ve stabilitních 
třídách je následující: 

 
 
 
 
 

Tabulka č. IX : Celková větrná růžice použitá pro výpočty 
 

v  (m.s-1) S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

1,7 5,30 6,23 5,23 4,59 5,11 12,44 12,65 7,64  
5,0 2,31 0,75 0,73 0,89 0,84 3,39 6,54 1,81  
11,0 0,37 0,02 0,04 0,51 1,04 1,16 1,80 0,54  
Suma 7,98 7 6 5,99 6,99 16,99 20,99 9,99 18,07 
 
Četnost výskytu  větrů v I. rychlostní třídě vč. bezvětří  60,99 % tj. 224 dnů za rok 
Četnost výskytu  větrů v II. rychlostní třídě  22,53 % tj. 81 dnů za rok 
Četnost výskytu  větrů v III. rychlostní třídě  16,48 % tj. 60 dnů za rok 
 
Klimatická charakteristika 
Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického 
okrsku MCH podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , CH 7 
podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 5 - 6 0 C, ročním úhrnem srážek 700 - 800 mm 
vodního sloupce. Zima bývá dlouhá až velmi dlouhá , mírná až chladná,  mírně vlhká až vlhká, 
s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou dlouhá s chladným až mírným 
jarem a mírně chladným až mírným podzimem. Léto bývá velmi krátké až krátké, mírně 
chladné vlhké až velmi vlhké.  
Základní klimatologické charakteristiky 

Klimatická oblast     CH 7, mírně chladná, vlhká 

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C  120 - 140 
Počet dnů se srážkami nad 1 mm  120 - 140 
Průměrná teplota v červenci   14 - 16 0 C 
Průměrná teplota v dubnu     5 - 7   0 C 
Průměrná teplota v říjnu     6 - 7   0 C 
Průměrná teplota v lednu             - 2 - - 5 0 C 
Počet mrazových dnů    128 
Počet ledových dnů    39 
Úhrn srážek za vegetační období  400 - 500mm 
Počet zamračených dnů   120 - 160 
Počet dnů s mlhou      40 - 50 

  
        

8. Vyhodnocení imisní situace   
 

Imisní limity jsou dány nařízením vlády č. 597/2006 Sb., v platném znění. Hodnoty imisních 
limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na 
teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.  
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Diskuse imisní situace 
Ve lokalitě se nenachází automatické měřící stanice provozovaná Českým 
hydrometeorologickým  ústavem a dalšími subjekty, která měří  znečišťující látky: 

Český hydrometeorologický ústav je pověřen souhrnným zpracováním všech imisních 
dat, která jsou v České republice k dispozici a odpovídají pravidlům validních údajů. Jedině 
tyto údaje lze tak považovat za směrodatné. Do tohoto systému přispívá nejen soubor stanic 
ČHMÚ, ale řady dalších státních i nestátních institucí. Z veškerých údajů jsou zpracovány a 
zveřejněny výstupy k dalšímu možnému použití. Tento ústav vydává pravidelně přehled 
zpracovaných výsledků ve formě publikací: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice 
v datech“ a „Znečištění ovzduší České republiky“. V těchto podkladech jsou k dispozici 
izolinie oxidů dusíku a síry. Podle dále uvedených izolinií je posuzované území bezpečně pod 
hranicí 25 µg*m-3 pro NOx a pod hranicí 20 µg*m-3 pro SO2. Ani z těchto zdrojů nelze však 
určit zatížení pozadí zde uvažovanými látkami. Tato sledování jsou pouze sporadická a 
neexistuje měření kontinuální. 

Z graficky zpracovaných údajů ČHMÚ nelze odečíst skutečnou hodnotu průměrné roční 
koncentrace uvedených škodlivin v lokalitě obce. Bude jistě výrazně nižší než poslední, nejnižší 
izolinie 20 µg*m-3 pro NOx a 10 µg*m-3 pro SO2. 

V posledních letech zde však došlo k celé řadě změn zejména na tepelných zdrojích a 
změnilo se též zatížení komunikací. Vzhledem k charakteru území a posuzovaným škodlivinám 
lze považovat zatížení okolí z hlediska uvažovaných škodlivin za přijatelné.  

Stávající imisní koncentrace vybraných základních znečišťujících látek byla stanovena  
výpočtem programem SYMOS 97 v. 2003 s přihlédnutím ke  znalosti provozu zdrojů 
znečištění na území obce, pozaďových imisních koncentrací na území  obce a  atmosférických 
podmínek v zájmové oblasti. 
 

Tabulka č.XIII - Hodnocení imisních koncentrací 

Znečišťující 
látka 

Trend Důvod 

oxidy dusíku postupný mírný nárůst především automobilová doprava 

oxid uhelnatý postupný pokles  
pokles plynofikací a proti tomu růst 

s dopravou, sezónní vlivy 

benzen  sezónní vlivy, postupný mírný nárůst především automobilová doprava 

suspendované částice PM0 Vysoké zatížení středu obce, stagnace  
plynofikace, zvýšení u zdrojů a silnic 

(sekundární prašnost) 

 

Tabulka č.  IX- Cíle kvality údajů pro požadovanou přesnost a správnost metod posuzování 

Modelování, nejistota Oxid siřičitý 
Hmotné částice 

a olovo 
Benzen Oxid uhelnatý 

Ozón, oxid 
dusnatý a  oxid 

dusičitý 
hodinové průměry ** 50 %  - - - 50 % 
8 hodinové průměry - - - 50 % - 
denní průměry 50 % - - - - 
roční průměry 30 % 50 % 50 % - - 
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Účel 
vyhlášení 

Doba 
průměrování 

Hodnota 
imisního 

limitu 

Přípustná četnost 
překročení za rok, 

event. meze tolerance 

Znečišťující 
látka 

Horní mez 
pro 

posuzování 

Dolní mez 
pro 

posuzování 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

max. denní 8mi 
hodinový průměr 

10 000 µg.m-3 
CO 

- Oxid uhelnatý 
 

7000 
 

5000 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

Kalendářní rok 40 µg.m-3 
PM10 

- PM10 
 

14 
 

10 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

24 hodin 50 µg.m-3 
PM10 

35 PM10 
 

30 
 

20 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

1 hodina 350 µg.m-3 
SO2 

24 Oxid siřičitý 
 
- 

 
- 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

24 hodin 125 µg.m-3 
SO2 

3 Oxid siřičitý 
 

75/3 
 

50/3 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

1 h 200 µg.m-3 

NO2 

18 
 meze tolerance 2007 – 30 
µg.m-3 , 2008 – 20 µg.m-3 , 

2009- 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 

 
140/18 

 
100/18 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

kalendářní rok 40 µg.m-3 
NO2 

meze tolerance 2007 - 
6µg.m-3 , 2008 - 4µg.m-3 , 

2009- 2µg.m-3 
Oxid dusičitý 

 
32 

 
26 

Ochrana 
lidského 
zdraví 

kalendářní rok 5 µg.m-3 
benzenu 

meze tolerance 2007 - 
3µg.m-3 , 2008 - 3µg.m-3 , 

2009- 1µg.m-3  
Benzen 

 
3,5 

 
2 

Zdroj: zpracováno podle n.v. 597/06 Sb. 

Tabulka  X : Imisní limity 

 
Přesnost modelování a objektivní odhadování je definováno jako maximální odchylka od 
naměřených a vypočítaných úrovní koncentrace za dobu pro výpočet daného limitu, aniž by byl  
brán v potaz čas události. 

 
 
9. Závěr studie a prohlášení zpracovatele studie 
 
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění, vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo 
k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Jako nejmenší 
územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byly zvoleny 
území v působnosti stavebních úřadů. Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí z prosince 2005 ( Ročník XV, částka 12), nepatří  posuzované území do 
oblastí, v kterých byl překročen imisní limit stanovených znečišťujících látek.  
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Vyhodnocení vypočtených dat 
Vyhodnocení vypočtených hodnot imisních koncentrací pomocí modelu SYMOS 97, verze 
2003 5.1.4. je založeno na porovnání vypočtených dat s údaji, které byly stanoveny formou 
limitních hodnot uvedených v nařízení vlády. Dále uvádíme tabulkový přehled těchto limitů. 

 

Tabulka XI- Hodnotící tabulka  výsledků výpočtů (v závorce uved.  imisní lim. pro rok 2007) 

 

Látka Časový interval 

Limitní 
hodnota 
uvedená 
v n.v. 

µg.m-3 

Vypočtený  
příspěvek k  
imisní   konc.  
modelem  
SYMOS µg.m-3 
(nový stav) 

kalendářní rok 40    1,90 

NO2 hodinový 
průměr 

200 - 

CO 
max. denní 
8hod. klouzavý 
průměr 

10 000 900 

VOC kalendářní rok - 22 

1 hod 350 - 
SO2 

24 hodin 125 1,6 

 
Slovní komentář výsledků: 
a) oxid dusičitý, oxidy dusíku 

U oxidů dusíku byly provedeny výpočty pro oxid dusičitý. Ze sledovaných plynných 
znečišťujících látek jsou oxidy dusíku poměrně reaktivní a dochází zde k jejich přeměnám 
v atmosféře což dokumentuje vyšší rozdíl mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami 
v případě oxidu dusičitého. Z hlediska příspěvku zdrojů k celkové imisní situace v lokalitě, kdy 
je uvažováno se stavem před realizací a po realizaci záměru, je vidět, že imisní koncentrace 
oxidu dusičitého se prakticky nezměnila. Realizací záměru nedochází ke změně imisní situace  
a z hlediska imisí oxidu dusičitého znamená záměr prakticky nezměněnou imisní situaci.  
Rezerva příspěvku  záměru  je 95 %. Příspěvky záměru v desetinách µg.m-3  jsou v relaci 
s mezemi detekce stanovení anal. metod. 
Vyhodnocení: 

Výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu pro stávající stav, ani po  předpokládaný 
stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující látky je plněn  požadavek zákona č.86/2002 Sb. a 
prov. n.v. č.597/06 Sb., v platném znění. 
Rezerva v plnění imisního limitu pro stav  příspěvku zdroje : min.  95 % 
 
b) oxid uhelnatý 

Vzhledem k vysokému imisnímu limitu není předpoklad, že imisní koncentrace by tento limit 
překročily. U oxidu uhelnatého je příspěvek nového záměru prakticky bez významného vlivu 
na imisní situaci vůči stávajícímu stavu .  
Vyhodnocení: 
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Výpočtem nebylo zjištěno překročení imisního limitu pro stávající stav, ani po  předpokládaný 
stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující látky je plněn  požadavek zákona č.86/02 Sb. a 
prov. n.v. č.597/06 Sb., v platném znění. 
Rezerva v plnění imisního limitu pro stav  příspěvku zdroje : min.  91 % 
 
c) oxid siřičitý 

Vlivem záměru dojde k mírnému zhoršení o desetiny %. Vzhledem k minimálním emisím 
nehrozí překročení imisního limitu pro stávající stav, ani po  předpokládaný stav po realizaci. 
Z hlediska této znečišťující látky bude plněn  požadavek zákona č.86/02 Sb. a prov. n.v. 
597/06 Sb., v platném znění. 
Rezerva v plnění imisního limitu pro stav  příspěvku zdroje : min.  99 % 
d) uhlovodíky (VOC)  

Vlivem záměru nedochází k významné změně v imisní situaci pro tuto znečišťujícíc látku .  
Výpočtem nebylo zjištěno překročení limitu  doporučeného SZÚ (1000 µg.m-3) pro stávající 
stav, ani pro  předpokládaný stav po realizaci. Z hlediska této znečišťující látky je plněn  
požadavek zákona č.86/02 Sb. a prov n.v. č.597/06 Sb., v platném znění. 
Rezerva v plnění  limitu SZÚ pro stav  příspěvku zdroje     :  min. 97 % 
 

 

Celkový závěr: 
Výpočty nebylo zjištěno překročení imisní limitů stanovených v prováděcím nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., v platném znění.  Zpracovatel této studie tedy  

doporučuje vydat souhlasné stanovisko 
k předloženému záměru podle § 17  odst. (1) písmeno b)  zákona č.86/02 Sb., v platném znění,  
s tím, že pro zadané parametry nového záměru je dostatečná rezerva v plnění imisních limitů a 
příspěvky u jednotlivých sledovaných znečišťujících látek jsou  malé  a  existuje dostatečně 
velká rezerva mezi vypočtenými a limitními hodnotami (u oxidů dusíku je rezerva nejmenší). 
Použité metody splňují požadavky na přesnost a správnost metod posuzování formou  
modelování uvedenou v cílech kvality této studie. V případě, že  by změnou legislativních 
požadavků došlo ke zmírnění emisních limitů, nebo v případě, že by jiný investor v lokalitě 
před realizací záměru uvedl do provozu  jiný významný (velký nebo zvláště velký) zdroj 
znečištění ovzduší, dojde rovněž ke změně imisní situace stávajícího stavu, na něž je omezena 
platnost této studie. Podle zpracovatele studie se změna předpisů v duchu výše uvedeného 
předpokladu nepřipravuje. 
Prohlášení zpracovatele studie: 
Firma Ing. František Hezina - Naturchem prohlašuje v zájmu objektivnosti, že k zadavateli 
studie není vázána obchodními nebo jinými právními vztahy a že studii zpracovala jako 
nezávislou expertízu. 
 
V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2007 
Ing. František Hezina 
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Odborné podklady: 
Příručka programu SURFER v. 6.0, Golden software, USA. 
Příručka PL-TR-91-2119, Aftox 4.0, USA, MA-01731-5000, 1991. 
ČSN 124070 Zařízení odlučovací, metody měření veličin. 
ČSN 85 50 01, ISO 4225 Kvalita ovzduší - slovník. 
ČSN 83 45 01 Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. 
 

Mapové podklady: 
Základní mapa v měřítku 1: 10 000, 1: 5 000 
 
Použité  programové vybavení : 
Pro zpracování této studie bylo využito softwarových produktů ve vlastnictví firmy Naturchem 
a to: Microsoft Windows for Workgroups CZ, verze 3.11, číslo LA 1189,  MS DOS 6.22, lic. 
číslo DDS4846EN, Microsoft Excel pro Windows, ver. 5.0, lic. číslo D15662,  Microsoft 
Word 6.0 pro Windows, ver. 6.0, lic. číslo D 13712,  Microsoft PowerPoint, verze 4.0, lic. 
číslo 079-051-646, programové vybavení US EPA, Center for Exposure Assesment Modeling, 
960 College Station Road Athens, GA 30605-2720: CEAMINFO, ver. 3.10, SWMM ver. 4.3, 
AFTOX ver. 4.2., WASP ver. 5.10.,  CLC Data Base ver. 2.01, Harvard Chart XL 2.0 for 
Windows lic. číslo 252020004245, SURFER for Windows 6.2, 1995, Golden Software, Inc. 
lic. číslo 15597, AIR CHIEF EFIG/EMAD/OAQPS/EPA, version 4.0, 1995  a další. 
Databáze vlastností látek, IRIS, US EPA   
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Grafické přílohy 
 

� Grafické znázornění reliéfu terénu  okolí firmy  

� B1 - Výpočet imisního stavu v Žabovřeskách  – Příspěvek k roční průměrné imisní 
koncentraci pro oxid  dusičitý  – stav po realizaci 

� B2 - Výpočet imisního stavu v Žabovřeskách – Příspěvek k maximálnímu dennímu 
osmihodinovému  klouzavému průměru imisní koncentrace pro oxid uhelnatý– stav po 
realizaci 

� B3 - Výpočet imisního stavu v Žabovřeskách - Příspěvek k roční průměrné imisní 
koncentraci pro uhlovodíky  -  stav po realizaci 

� B4 - Výpočet imisního stavu v Žabovřeskách - Příspěvek k roční průměrné imisní 
koncentraci pro pro oxid siřičitý  -  stav po realizaci  

� B5 Výpočet imisního stavu v Žabovřeskách – Příspěvek k denní průměrné imisní 
koncentraci pro oxid siřičitý  -  stav  po realizaci 

� Tabulky vybraných hodnot koncentrací NO2 

� Tabulky vybraných hodnot koncentrací CO 

� Tabulky vybraných hodnot koncentrací SO2 

� Tabulky vybraných hodnot koncentrací  VOC 
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Imisní příspěvek záměru bioplynové stanice 
Žabovřesky          
                    
                    

Tabulka vybraných hodnot koncentrací NO2 v µg/m3  u zdroje znečištění      
1. roční průměrné imisní koncentrace ,  2. roční maximální imisní koncentrace         
3.-13. maximální imisní koncentrace pro I.-V třídu stability a rychlost větru 1,7;5,0;11,0 m.s-1      
příspěvek záměru                 
č. X Y Z v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
101 100 450 355 1,6 0,15 81 81 63 20 49 15 7 39 11 5 22 5   
102 750 260 355 1,6 0,60 226 226 167 54 125 40 18 96 30 13 54 15   
103 580 110 356 1,6 0,54 75 75 68 22 62 20 10 57 18 8 44 13   
104 950 560 368 1,6 0,32 85 85 60 19 44 13 6 34 9 4 18 4   

                    
Tabulka vybraných hodnot koncentrací VOC v µg/m3  u zdroje 
znečištění      
1. roční průměrné imisní koncentrace ,  2. roční maximální imisní koncentrace         
3.-13. maximální imisní koncentrace pro I.-V třídu stability a rychlost větru 1,7;5,0;11,0 m.s-1      
příspěvek záměru                 
č. X Y Z v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
101 100 450 355 1,6 1,51 769 769 584 216 432 160 75 308 112 52 125 44   
102 750 260 355 1,6 7,51 2027 2027 1478 531 1074 399 189 772 295 141 361 137   
103 580 110 356 1,6 6,90 1162 1162 924 314 753 256 122 619 211 102 366 126   
104 950 560 368 1,6 3,87 752 752 513 204 355 137 64 241 89 42 93 33   

                    

Tabulka vybraných hodnot koncentrací CO v µg/m3  u zdroje znečištění      
1. roční průměrné imisní koncentrace ,  2. Maximální osmihodinová imisní koncentrace        
příspěvek záměru                 
č. X Y Z v 1 2              

101 100 450 355 1,6 0,98 268              
102 750 260 355 1,6 4,08 616              
103 580 110 356 1,6 3,83 354              
104 950 560 368 1,6 1,77 269              

                    

Tabulka vybraných hodnot koncentrací SO2 v µg/m3  u zdroje znečištění      
1. roční průměrné imisní koncentrace ,  2. roční maximální imisní koncentrace         
3.-13. maximální imisní koncentrace pro I.-V třídu stability a rychlost větru 1,7;5,0;11,0 m.s-1      
14. denní průměrné imisní koncentrace               
příspěvek záměru                 
č. X Y Z v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
101 100 450 355 1,6 0,13 10 9 10 8 9 6 3 8 4 2 4 2 0,11  
102 750 260 355 1,6 0,43 13 2 4 13 5 12 8 6 10 7 10 6 0,37  
103 580 110 356 1,6 0,18 15 2 3 15 4 13 10 6 12 8 13 9 0,15  
104 950 560 368 1,6 0,49 33 33 23 13 16 8 4 11 5 3 4 2 0,42  

                    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha 5. 
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Příloha 6. 
Vyjádření KÚ o vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


