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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A. 1. Obchodní firma    
 
EKOLOGIE s.r.o. 
 
 
A. 2. Identifikační údaje  
 
IČO:  475 40 346 
 
 
A. 3. Sídlo   
 
sídlo:   Školní č.p. 418 
pošta:  270 61 Lány 
tel:   313 573 464 
email:  odpady@ekologiesro.cz 
 
 
 
A. 4. Oprávněný zástupce oznamovatele  
 
Ing. Jiří Pergler  
270 36 Lubná č.p. 85 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B. I. Základní údaje 
 
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení     
 
 
Bioplynová stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. Babín 
 
 
Kategorie II 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému 
využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

 
Kategorie II 10.15  Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních 

hodnot (Kategorie II. 3.1 Zařízení ke spalování paliv o 
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.)  

 
 
 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru    
 
Společnost  EKOLOGIE s.r.o. plánuje vystavět v areálu skládky EKOLOGIE, s.r.o. 
v k.ú. Rynholec bioplynovou stanici o elektrickém výkonu 526 kWel, a jmenovitém 
tepelném výkonu 558 kWth. 
Bioplynová stanice bude zpracovávat ročně 3158 tun biologických odpadů (1428 
tun jatečních odpadů, 80 tun kuchyňských odpadů, 450 tun biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů, 1200 tun separovaných bioodpadů) a 10000 tun kukuřičné 
siláže. Celková kapacita zařízení tak činí 13158 t materiálu charakteru biomasy za 
rok. 
 
Z technologického hlediska se jedná o osvědčený model reaktorové tzv. mokré 
technologie anaerobní fermentace prováděné v uzavřených velkokapacitních 
nádobách – fermentorech. 
 
Odpady budou přijímány dvěma základními způsoby: Odpady vyžadující hygienizaci 
budou přijímány v uvažované hygienizační lince sloužící pro přípravu a hygienizaci 
materiálů pro linku na biomasu. Tato linka má kapacitu cca 2500 tun odpadů za rok. 
Po zpracování v této lince nebudou materiály odvodňovány a budou potrubím 
vedeny do zásobní vstupní jímky bioplynové stanice pro příjem kapalných odpadů. 
Vstupní objekt pro odpady nevyžadující hygienizaci v areálu bioplynové stanice bude 
tvořen míchanou jímkou pro příjem kapalných materiálů. Tato jímka bude mít 
zároveň kapacitu pro cca 4 dny provozu bioplynové stanice. Rostlinný materiál - 
kukuřičná siláž a travní odpady budou přijímány do násypky se šnekovým 
dopravníkem a přímo dávkovány pod hladinu do fermentoru. Separovaný bioodpad 
od obyvatel (odpady ze zahrádek) bude přijímán na VHZ ploše a poté čelním 
nakladačem dávkován do drtiče. Nadrcený bioodpad bude dopravníkem veden do 
násypky spolu s rostlinnými materiály. 
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Předpokládáme, že materiál v zásobní jímce bude částečně ředěn procesní vodou z 
odvodnění výstupního materiálu bioplynové stanice nebo čistou vodou z nového 
jímacího vrtu. 
 
Výstupní přebytečný materiál bude stabilizován v dohnívací nádrži pro dosažení 
přijatelných vlastností pro následné využití jako hnojivo. Vyrobený bioplyn bude 
kumulován v plynojemu umístěném na fermentorech a dále bude spalován 
v kogenerační jednotce, kde bude vyráběna elektrická energie a teplo. Elektrická 
energie bude prodávána do veřejné sítě a vyrobené teplo bude využito pro vytápění 
technologických celků bioplynové stanice, část tepla bude využita pro vytápění 
stávající technologie sušárny fermentačního zbytku a sušení dřevní štěpky a 
provozních budov skládky.   
 
Vzhledem ke zpracování značného množství odpadů se zvýšeným obsahem dusíku 
je možné, že bude recyklovanou procesní vodu nutno částečně zbavovat dusíku, 
který by jinak mohl způsobit inhibici anaerobního procesu v reaktoru. Odstranění 
dusíku bude prováděno biologicky v malé SBR ČOV. Nerecyklovatelná kalová voda 
bude uskladněna v uskladňovací vodohospodářsky zabezpečené laguně o objemu 
4550 m3. Tato voda bude rozvážena jako závlahová voda na zemědělsky využívané 
pozemky a částečně bude rozstřikována na skládkové těleso z důvodů zvýšení 
produkce bioplynu. 
 
Bioplynová stanice bude vystavěna v areálu skládky EKOLOGIE, s.r.o. na volné 
ploše (cca 7500 m2) severně od stávající sušárny na pozemcích p.č. 982/56 a 982/58 
v k.ú. Rynholec. Kogenerační jednotka bude umístěna do stávající budovy 
kogenerace skládky, kde je vytvořena rezerva. Všechny pozemky využité pro stavbu 
bioplynové stanice jsou v majetku společnosti Severočeské lupkové závody, a.s., 
která souhlasí s výstavbou. Pro dopravní zásobení bude využit stávající samostatný 
vjezd na skládku a mostová váha skládky. 
 
 
B. I. 3. Umístění záměru    
 
Kraj: Středočeský 
Správní obec:  Nové Strašecí 
Katastrální území: Rynholec (744671) 
NUTS 4: CZ020C Rakovník 
  

 
Záměr bude umístěn v areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. 1,27 km západně od 
zástavby obce Lány a 960 až 1000 metrů jihozápadně od nejbližší zástavby obce 
Rynholec. Nejbližší obytnou budovou je Starý zámek umístěný 930 metrů východním 
směrem od záměru , viz obrázek č.1. 
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Obrázek 1: Širší umístění záměru (zdroj: www.atlas.cz) 

 
 Areál skládky EKOLOGIE s.r.o. má vybudovánu vlastní obslužnou komunikaci 
napojenou na silnici II/236 v úseku mezi Roztoky a Lány. Vlastní záměr bude 
umístěn v západní části areálu skládky, severně od stávající sušárny na biomasu.   
 
Prostor budoucí výstavby leží v nadmořské výšce 474-476 m.n.m. Bpv. Umístění 
záměru v areálu skládky je patrné z obrázku č.2. 

1 km 
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Obrázek 2: Umístění záměru v prostoru skládky EKOLOGIE s.r.o. (zdroj: www.geofond.cz) 

 
Uvažované pozemky pro stavbu bioplynové stanice jsou v stávajícím areálu skládky 
EKOLOGIE s.r.o. a jsou ve vlastnictví Českých lupkových závodů, a.s., 1171, Nové 
Strašecí, 271 01. Jedná se o pozemky p.č. 982/56 a 982/58 v k.ú. Rynholec. 
V katastru nemovitostí jsou oba pozemky vedeny jako orná půda požívající ochranu 
zemědělského půdního fondu. Kogenerační jednotka bude umístěna ve stávající 
budově kogenerace skládky, kde je vytvořena dostatečná prostorová rezerva.  
Využití pozemků nekoliduje s žádnými regulativy Územního plánu velkého územního 
celku Rakovnicko, pouze nad územím prochází významný radioreleové paprsek, 
který nebude záměrem dotčen. Celý záměr včetně skládky EKOLOGIE s.r.o. je 
umístěn v dobývacím prostoru, který je podle údajů Geofondu České Republiky 
zařazen mezi prostory v průzkumu, otevírce a těžbě. Dle sdělení zástupců Českých 
lupkových závodů, a.s. je ložisko nebilanční a netěžitelné. Cca 65 metrů západně od 
záměru probíhá hranice CHKO Křivoklátsko a chráněného území Natura 2000, která 
je vedena po hranici katastrů Lány - Rynholec. 
Podle sdělení Městského úřadu Nové Strašecí, odboru v výstavby a životního 
prostředí je záměr v souladu s platným územním plánem obce. Záměr je umístěn do 
lokality č.31, která je ÚP obce určena pro rozšíření skládky odpadů, (viz. příloha č. 1 
– vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru).  
 
 
 

CHKO Křivoklátsko 

Skládka EKOLOGIE s.r.o. 

plánovaná 
bioplynová stanice 

silnice  II. třídy  č.236 

starý zámek.  

provozní budovy skládky 

sušárna 
biomasy 

lom Českých lupkových 
závodů, a.s. 
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Foto č. 1  a 2 – prostor, ve kterém má být umístěna plánovaná bioplynová stanice 

 
Zájmové území skládky je odvodňováno prostřednictvím důlního čerpání v prostoru 
lomu Babín. Po odtěžení a rekultivaci dolu vznikne nová vodoteč zaústěná do 
bezejmenného pravostranného přítoku Klíčavy. Nejbližší obytná zástavba se nachází 
v Starém zámku ve vzdálenosti 930 m východně od záměru. Obytná zástavba obce 
Rynholec je vzdálena od záměru 960 až 1000 m SV až SSV. směrem. Obytná 
zástavba obce Lány je vzdálena od záměru 1,27 km VJV. směrem.  
 
Území nemůže být ohroženo povodněmi. 
  
Plošná výměra zastavěné plochy záměru včetně příjmových objektů a hygienizace je 
cca 2700 m2. Zpevněné plochy a komunikace budou vybudovány na ploše 3400 m2. 
 
 
 
B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
Předmětem záměru, je výstavba bioplynové stanice určené ke zpracování fytomasy 
a biologicky rozložitelných odpadů. 76 % vstupních materiálů bude tvořit kukuřičná 
siláž, 24 % budou tvořit biologicky rozložitelné odpady charakteru separovaných 
bioodpadů odpady, jatečních odpadů, kuchyňských odpadů a biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů. 
Bioplynová stanice je koncipována svým výkonem na budoucí produkci biologicky 
rozložitelných odpadů z komunální sféry svozové oblasti skládky EKOLOGIE, s.r.o. 
Substrát bude následně použit jako hnojivo pro aplikaci na zemědělskou půdu 
v souladu se správnou zemědělskou praxí, nebo jako rekultivační materiál na 
skládce EKOLOGIE s.r.o., nebo jako součást biopaliva vyráběného v sušárně 
biomasy na skládce EKOLOGIE, s.r.o. Vyrobený bioplyn bude sloužit jako ekologický 
zdroj elektrické energie a tepla, čímž se sníží energetická potřeba vlastní bioplynové 
stanice. Dále bude vyrobené teplo využíváno k sušení biopaliv, pro vyhřívání 
provozních budov skládky. Alternativně můžou být přebytky tepla využívány pro 
provoz sušárny dřeva. Elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě. 
 
Projekt předpokládá propojení stávajících aktivit provozovaných na skládce 
EKOLOGIE s.r.o. s novým záměrem. Konkrétně se jedná o využití svozových 
prostředků skládky, o produkci separovaných bioodpadů, o využití produkovaného 
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tuhého fermentačního zbytku pro rekultivaci skládky, případně pro výrobu biopaliva 
v sušárně biomasy. V stávajících budovách a technologii sušárny bude uplatněno 
přebytečné teplo vznikající v kogenerační jednotce bioplynové stanice. 
Zároveň budou nasmlouvány dodávky dalších bioodpadů města Nové Strašecí, 
Kladna, Rakovníka a zemědělských společností v okolí, které produkují nadbytečné 
množství statkových hnojiv a disponují dostatečnou výměrou pozemků pro aplikaci 
vyrobeného fugátu. 
Záměr je v souladu s plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje, plány 
odpadového hospodářství obcí Rynholec a Lány a měst Rakovník a Nové Strašecí. 
Záměr nekoliduje s dalšími záměry.  
 
 
 
B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí    
 
Nakládání s bioodpady se vzhledem k závazkům platné legislativy a nově i 
závazných částí POH, stává důležitou součástí s odpadového hospodářství obcí i 
podniků. V současné době existuje minimum zpracovatelských kapacit umožňujících 
efektivní využití těchto bioodpadů. Často je s nimi nakládáno na hranici (i za hranicí) 
platné legislativy a v případě zájmu o správné nakládání není k dispozici odpovídající 
zařízení.  
 
Základním pojetím se jedná o univerzální bioplynovou stanici schopnou zpracovat 
široké spektrum bioodpadů od cíleně pěstované fytomasy, přes různé komunální 
bioodpady produkované obcemi, občany, případně vyseparované na skládce a dále 
speciální bioodpady charakteru jatečních materiálů a materiálů z jídelen a kuchyní. 
Pro každý typ materiálu bude bioplynová stanice vybavena jiným typem příjmového 
zařízení, zajišťujícím ideální předúpravu těchto materiálů. Na skládce EKOLOGIE 
s.r.o., tak vznikne společně se stávající sušárnou na biomasu komplexní středisko na 
zpracování bioodpadů. 
 
Produkovaný výstupní materiál z bioplynové stanice bude odvodňován a rozdělen na 
tuhý fermentační zbytek a kalovou vodu. Odběratelem tuhého fermentačního zbytku 
budou jednak zemědělské subjekty dodávající rostlinnou biomasu a jednak skládka 
EKOLOGIE s.r.o., která potřebuje organické materiály pro následnou rekultivaci 
povrchu skládky. Tímto způsobem se minimalizují nároky na dopravu produktů mimo 
areál skládky.  
 
Odpadní kalové vody budou denitrifikovány v biologické SBR ČOV. Přebytečné 
kalové vody, které nebudou recyklovány, budou částečně uplatněny jako závlaha na 
zemědělských plochách a zároveň budou využívány ke zkrápění skládkového tělesa 
skládky, čímž dojde k posílení vývinu bioplynu ve skládkovém tělese. V případě 
nutnosti bude skládková voda vyvážena na větší městskou ČOV. 
Při provozu stanice bude produkováno značné množství elektrické a tepelné energie. 
Elektrická energie bude prodávána do veřejné sítě a bude zdrojem příjmů. Tepelná 
energie bude využita pro vytápění objektů stanice, hygienizace, stávající sušárny na 
biomasu a k vytápění administrativní budovy skládky. Bioplynová stanice rovněž 
poskytne 2 nové pracovní místa pro vedoucího zařízení a pracovníka obsluhy. 
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Vybraná lokalita je výhodná zejména z důvodů vyloučení přesunů produkovaného 
tuhého fermentačního zbytku. Místo je umístěno uprostřed spádové oblasti měst 
Rakovník, Nové Strašecí, Unhošť, Kladno a Beroun a v současné době je již zajištěn 
systém dopravy odpadů svozovými prostředky na skládku EKOLOGIE s.r.o. z těchto 
sídel. 
Skládka se nachází ve velké vzdálenosti od nejbližší obytné zóny. Předkládané 
řešení svede maximum obslužné dopravy na komunikaci II/236. 
 
Popsaná varianta je jedinou uvažovanou lokalizační variantou a to s ohledem na 
vlastnictví dotčených pozemků. V rámci studie proveditelnosti byly hodnoceny i různé 
technologické a kapacitní varianty s tím, že vybraná varianta představuje optimální 
řešení i s ohledem na možný budoucí rozvoj. 
 
 
 
 
B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
B. I. 6. 1. Technický popis záměru 
 
Technologie bioplynové stanice vychází z osvědčeného modelu reaktorové tzv. 
mokré technologie anaerobní fermentace prováděné v uzavřených velkokapacitních 
nádobách - fermentorech. 
 
Základní technologické celky navrhované bioplynové stanice jsou : 
1) Vstupní sekce 

a) příjem jatečních materiálů a materiálů z kuchyní a jídelen bude prováděn 
v hygienizačním zařízení Tenez umístěném v nové provozní budově 
bioplynové stanice. 

b) stáčecí místo pro příjem tekutých bioodpadů 
c) zásobní jímka stanice o objemu 150 m3 bude sloužit k uskladnění a 

homogenizaci hygienizovaných materiálů a ostatních tekutých materiálů 
nevyžadujících hygienizaci 

d) šnekový dávkovač (např. Eckhart) o objemu 50 m3 bude zajišťovat příjem 
kukuřičné siláže a již nadrcených odpadů travního charakteru, dávkovač bude 
zaústěn přímo do fermentoru 

e) separovaný bioodpad od obyvatel bude před nadávkováním do šnekového 
dávkovače zpracován nadrcením v samostatném drtiči Pezzolato S7000 

f) separovaný bioodpad od obyvatel (odpady ze zahrádek)  bude před 
nadrcením a konečnou separací uskladněn krátkodobě na stávající 
vodohospodářsky zabezpečené ploše před stávající linkou na zpracování 
biomasy 

2) Dvoustupňový fermentor a plynojem  
3) Výstupní sekce – separační zařízení, SBR ČOV pro čištění kalové vody od 

dusíku, uskladnění fermentačního zbytku, uskladňovací laguna na kalovou vodu o 
objemu 4550 m3. 

4) Sekce energetického využití BP – kogenerace, hořák zbytkového BP, nouzové 
chlazení. 

5) Ostatní zařízení: řízení BPS, systém MaR, sociální zařízení, příjem a evidence, 
nový hydrogeologický vrt s vodárnou. 

 



                      Oznámení záměru bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. Babín 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 16 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

 

add1) Odpady budou přijímány dvěma základními způsoby. Odpady vyžadující 
hygienizaci budou přijímány v uvažované hygienizační lince sloužící pro přípravu a 
hygienizaci materiálů pro linku na biomasu (linka Tenez). Tato linka má kapacitu cca 
2500 tun odpadů za rok. Po zpracování v této lince nebudou materiály odvodňovány 
a budou potrubím vedeny do zásobní vstupní jímky bioplynové stanice pro příjem 
kapalných odpadů. Objekt hygienizace bude umístěn v samostatné části haly 
bioplynové stanice. Objekt bude vybaven nájezdovou rampou s koncovou výsypkou, 
primárními drtiči odpadu, mísiči na převedení odpadu do kapalné fáze, macerátory 
pro jemné nadrcení a vlastními hygienizačními nádržemi. V této části provozu bude 
také nainstalováno zařízení na očistu a dezinfekci vstupního objektu i svozové 
techniky. V hygienizačních nádržích bude při teplotě 70°C a době zdržení 1 hodiny 
zajištěno splnění podmínek nařízení 1774/2002 EP pro zpracování odpadů kategorie 
3.  Odpady budou z hygienizačních nádrží vedeny potrubím do areálu bioplynové 
stanice. Prostory hygienizace budou při vykládce uzavřeny a vzduchotechnikou bude 
kontaminovaný vzduch odváděn do biofiltru. 
  
Vstupní objekt pro odpady nevyžadující hygienizaci v areálu bioplynové stanice bude 
tvořen míchanou jímkou pro příjem kapalných materiálů o objemu 150 m3. Tato jímka 
bude mít zároveň kapacitu pro cca 4 dny provozu bioplynové stanice.  
 
Rostlinný materiál - kukuřičná siláž a travní odpady budou přijímány do násypky se 
šnekovým dopravníkem a přímo dávkovány pod hladinu do fermentoru. Příprava 
siláže bude prováděna v systému AG BAG, se zakládacím strojem AG BAG G 7000. 
K silážování budou požívány rukávce o pr. 2,7 m a délce 75 m. Kapacita jednoho 
rukávce je 265 t. Pro uvažovaných 10.000 t siláže  za rok bude třeba umístit 38 ks 
rukávců, což si vyžádá plochu cca 150 x 90 m, tj. cca 14.000 m2. Tato plocha je 
k dispozici na pozemcích přiléhajících ke stavbě bioplynové stanice. Vzhledem 
k tomu, že proces silážování ve vacích AG-BAG není spojen s tvorbou výluhu, 
nedochází ke vniku srážek do siláže, není třeba budovat vodohospodářsky 
zabezpečené plochy a stačí využití stávajících povrchů po odstranění nerovností. 
Velkou výhodou je také naprosté uzavření siláže a tím omezení případných 
pachových emisí spojených s výrobou. Obrázek prováděného silážování je uveden 
následně. 
 

 
Foto č. 3 – systém silážování AG BAG 
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Separovaný bioodpad od obyvatel (odpady ze zahrádek) bude přijímán na VHZ ploše 
a čelním nakladačem dávkován do drtiče. Plochy bude vyspádována do záchytné 
jímky o objemu 10 m3. Zachycená voda z jímky bude využívána v míchané jímce 
vstupního objektu. Nadrcený bioodpad bude dopravníkem veden do násypky spolu s 
rostlinnými materiály. Většina separovaného bioodpadu bude tvořena odpadem 
travního charakteru s malým podílem kuchyňských zbytků. Tento odpad nebude 
hygienizován v lince Tenez, ale hygienizace bude probíhat během termofilního 
anaerobního procesu ve fermentoru. Vzhledem k předpokládanému využití 
výstupního materiálu na skládce k rekultivacím či k výrobě biopaliva by příjem 
bioodpadu neměl negativně ovlivnit uplatnění materiálu. 
Předpokládáme, že materiál v zásobní jímce bude částečně ředěn procesní vodou z 
odvodnění výstupního materiálu bioplynové stanice nebo čistou vodou z nového 
jímacího vrtu. 
 
add 2) Fermentor bude betonový (WOLF systém) dvoustupňový systém kruh v 
kruhu o užitném objemu 2500 m3 pro první stupeň, 2200 m3 druhý stupeň (celková 
výška 6 m; vnější průměr 32 m, vnitřní průměr 22 m), viz.obrázek č.3. Fermentor 
bude opatřen betonovou střechou. Rozdíl mezi vyhnívací nádrží a reaktorem spočívá 
v tom, že reaktor je osazen míchadly a probíhá v něm fermentační proces 
intenzivněji. Fermentor je vystrojen míchadly a podlahovým a stěnovým vytápěním. 
Opláštění je tvořeno tepelnou izolací a obložením trapézovým plechem. Ve 
fermentoru očekáváme odbourání cca 71 % organické hmoty při celkové teoretické 
době zdržení 100 dní v obou stupních. Tato doba zdržení zajišťuje dobrou kvalitu 
odbourání organické hmoty a minimalizaci zápachu výstupního materiálu. Fermentor 
bude míchaný pádlovými míchadly. Fermentační proces bude probíhat při teplotě 
40°C, tudíž bude nutné zajistit vyhřívání reaktoru pomocí odpadního tepla 
z kogenerační jednotky. 
Bude prováděno biologické odsíření bioplynu v plynovém prostoru fermentoru 
přídavkem malého množství vzduchu. Větší část síry je pak z bioplynu zachycena ve 
formě elementární síry na hladině kalu v reaktoru. 
 
Membránový plynojem bude umístěn na volné ploše v areálu stanice. Pro umístění 
plynojemu bude potřeba dodržet minimální odstupové vzdálenosti od okolních 
objektů 
 

 
Obrázek 3: Zjednodušené schéma reaktoru systém kruh v kruhu 



                      Oznámení záměru bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. Babín 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 18 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

 

Manipulaci se zpracovávanou BM zajišťuje centrální čerpací stanice (přepínáním 
vstupů a výstupů čerpadla s řezacím ústrojím), tzn., že lze čerpat z vstupní jímky do 
obou fermentorů nebo mezi fermentory případně z fermentorů do uskladňovací 
laguny kalové vody, apod. 
 
 
Jednoduché schéma průběhu materiálu zařízením je uvedeno na obrázku č.4: 
 

 
 

Obrázek 4: Technologické schéma bioplynové stanice 
 
Z plynojemu, který bude vytvářet částečně provozní zásobu a pracovní přetlak, bude 
bioplyn veden k využití do kogenerační jednotky vestavěné do stávající strojovny 
využití skládkového plynu, kde je prostorová rezerva. 
 
 
ad 3) Výstupní sekce  
Materiál po průchodu fermentorem bude automaticky čerpán na odvodnění 
šnekovým separátorem FAN, případně odstředivkou. 
 
Vzhledem ke zpracování značného množství odpadů se zvýšeným obsahem dusíku 
je možné, že bude recyklovanou procesní vodu nutno částečně zbavovat dusíku, 
který by jinak mohl způsobit inhibici anaerobního procesu v reaktoru. Odstranění 
dusíku by bylo prováděno biologicky v malé SBR ČOV. 
 
Kalová voda bude skladována v uskladňovací laguně o objemu 4550 m3. Bude se 
jednat o CENO - jímku která se dodává v dvouplášťovém provedení (tzn. s dvěma 
těsnícími vrstvami). Vrchní vrstva slouží jako vlastní konstrukce skladovací jímky, 
spodní vrstva pak společně s mezivrstvou z CENO plsti tvoří kontrolní systém jímky. 
Kontrolní systém je vyústěn do kontrolní šachty, kde je možno provádět pravidelnou 
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kontrolu těsnosti jímky Díky stálé možnosti kontroly je dosaženo nejvyšších 
bezpečnostních požadavků. 
Část kalové vody bude využita pro ředění vstupního materiálu, část bude možno 
zasakovat do tělesa skládky, které má nedostatek vody a část bude nutno likvidovat 
odvozem na ČOV nebo jako závlahová voda v zemědělství. Celkový roční přebytek 
kalové vody bude cca 9.100 m3.  
 
Dále bude produkováno cca 4.980 tun odvodněného materiálu se sušinou cca 28 % 
vhodného jako substrát do kompostu, materiálu pro výrobu biopaliva nebo jako 
rekultivační materiál na skládce, či hnojivo.  Tento materiál bude do doby 
vyskladnění skladován na stávající vodohospodářsky zabezpečené ploše u linky na 
biomasu. 
 
 
ad 4) Sekce energetického využití BP 
 
Kogenerační jednotka je uvažována vzhledem k vysoké elektrické účinnosti 
Jenbacher JMS 312 GSBL 526 kWel výkonu. Kogenerace bude osazena do stávající 
strojovny využití skládkového plynu. Spaliny budou odváděny komínem o 
předpokládané výšce 8 m nad terénem. 
 
Technické parametry kogenerační stanice jsou uvedeny v tabulce č.1: 
 

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

Výrobce JENBACHER 
Příkon v palivu (kW) 1 301 
Pel (kW) 526 
Elektrická účinnost (%) 40,43% 
Pth

VODA (kW) 249 

Pth
SPAL (kW) 309 

Pth - celkem (kW) 558 
Tepelná účinnost (%) 42,89% 
Celková účinnost (%) 83,32% 
Ekvivalent. využití (h/rok) 8 200 

Tabulka 1: Jmenovité parametry kogenerační  jednotky JENBACHER JMS 312 GS-B.L. 

 
Spotřeba bioplynu v  KGJ bude činit při 100 % výkonu 205.4m3 za hodinu při obsahu 
methanu cca 60 % a výhřevnosti 21 500 kJ.m-3. 
 
Je počítáno s umístěním kogenerační jednotky do stávající budovy kogenerací 
využívajících skládkový plyn.  Součástí plynového hospodářství bude kromě 
vlastního plynojemu a kogenerační jednotky také hořák zbytkového plynu (fléra) pro 
případ výpadku kogenerace. Fléra bude z prostorových důvodů umístěna nad 
střechu objektu.  
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Na kogenerační jednotce vyrobená elektrická energie bude dodávána do veřejné 
sítě. Kogenerační jednotka bude připojena ke stávající trafostanici umístěné na 
skládce EKOLOGIE s.r.o. vedle stávající strojovny kogenerace. 
 

 
Obrázek 5: Schéma kogenerační jednotky na bázi pístového spalovacího motoru 

 
add 5) Ostatní zařízení bioplynové stanice 
 
Sociální zařízení 
Obsluha zařízení bude využívat sociální zázemí stávající administrativní budovy 
skládky. 
 
Příjem a evidence 
Příjem a evidence odpadů bude zajištěn na stávajícím zařízení skládky. Bude 
rozšířen software pro vedení evidence pro více zařízení. Tento software je propojen 
se stávající automatickou mostovou váhou. 
 
Řízení BPS, systém MaR 
 
Provoz celé linky fermentační stanice bude v maximální míře automatizován a řízen z 
administrativní části nové provozní budovy bioplynové stanice - velína, kde bude 
umístěno centrální řízení (hardware a software).  
 
Součástí vlastního technologického zařízení, dodávkou dodavatele technologie, 
budou i nezbytné trubní rozvody a propojení včetně čerpadel, armatur, izolací a 
nátěrů, veškerá elektroinstalace a systémy měření, řízení a regulace. 
 
Dopravní a manipulační plochy v areálu bioplynové stanice budou zpevněny asfaltem 
a budou vybaveny srážkovou kanalizací, která bude odvádět dešťovou vodu do 
zasakovací jímky. 
Plochy, kde dochází k manipulaci se surovinou – příjem tekutých bioodpadů, 
nakládka fugátu, přečerpávací místo na kalovou vodu budou svedeny do jímky pro 
skladování kapalných bioodpadů. 
Zdrojem vody pro ředění a oplachy bude nově naplánovaný hydrogeologický vrt 
vybudovaný v areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. s vodárnou. 
 
Předpokládané rozmístění jednotlivých objektů je patrno z následujícího obrázku č.6, 
Jedná se pouze o předpokládané umístění a bude upřesněno v následující 
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projektové dokumentaci k územnímu řízení. Při konkrétním rozmístění bude 
nezbytné respektovat zejména ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a  
ochranné pásmo plynojemu a fléry. 

 

 
Obrázek 6: Zjednodušená situace rozmístnění stávajících a nových objektů 

  
Odhad ploch zastavěných následujícími technologiemi bioplynové stanice: fermentor, 
jímka příjmu tekutých odpadů, uskladňovací nádrž na kalovou vodu, příjmové objekty 
a provozní objekt bioplynové stanice s hygienizací Tenez, je  2700 m2. 
Odhad ploch (nových) komunikací a zpevněných ploch je  3400 m2 
 

B. I. 6. 2  Technologie  
 
Na lokalitě bude vybudována ověřená technologie mokré anaerobní fermentace 
v betonových reaktorech modifikovaná tak, aby byla umožněna efektivní eliminace 
amoniakálního dusíku ze systému.  

 
Zjednodušeně se jedná o proces, kdy za nepřístupu vzduchu dochází při určité 
teplotě pomocí specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného 
vývinu bioplynu. Praktické zkušenosti ukazují, že v rámci anaerobní fermentace je 
rozloženo zhruba 60 - 90% organické hmoty (uvažováno 60% s ohledem na 
předpokládanou dobu zdržení materiálu v reaktoru, ve vyhnívací nádrži). V současné 
době jsou využívány dva druhy fermentačních procesů. Mezofilní fermentace 
organické hmoty probíhá při teplotách okolo 35-40°C a vyznačuje se poměrně 
značnou stabilitou procesu. Termofilní fermentace je provozována při teplotách okolo 
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50-55°C, je energeticky náročnější a méně stabilní a používá se v případech 
zvýšených požadavků na hygienizaci odpadu (např. zpracování biosložky z TKO), 
resp. zvýšených požadavků na účinnost fermentace. Doprovází ji v některých 
případech i zvýšený vývin bioplynu. V současné době jsou prováděny i pokusy s tzv. 
extrémně termofilní fermentací při teplotách okolo 65°C. 
 
Pro zmíněnou stabilitu procesu a nezávislou hygienizaci jatečních odpadů a odpadů 
z kuchyní a jídelen při 70°C byla zvolena aplikace mezofilního procesu při teplotě cca 
38 – 40°C. 
 
Teoretický základ procesu: 
 
Vlastní průběh anaerobní fermentace vstupní suroviny se dá rozdělit do dvou 
postupných fází:  

 
I. Kyselinotvorná (acidogenní) fáze 
- hydrolýza 
- tvorba kyselin 
- tvorba kyseliny octové 
 
II. Methanogenní fáze 
- nestabilizovaná methanogenní fáze 
- stabilizovaná methanogenní fáze 

 
Kyselinotvorná fáze 
 
Nejprve dochází během fermentačního procesu k tzv. kyselinotvorné (acidogenní) 
fázi. K této fázi dochází po vyčerpání dostupného kyslíku, úplná nepřítomnost kyslíku 
však není zcela nezbytná, neboť část kyselinotvorného společenstva bakterií tvoří 
tzv. fakultativní anaeroby (fakultativně anaerobní bakterie). Fermentační proces se 
dále postupně vyvíjí směrem k čistě anaerobní fázi. Cukry, tuky, celulóza a bílkoviny 
jsou nejprve odbourávány vlivem působení fakultativně anaerobních bakterií na 
aminokyseliny, jednoduché cukry a mastné kyseliny (hydrolýza). Ty jsou ve druhé 
fázi (tzv. fáze tvorby kyselin) odbourávány fakultativními anaeroby na mastné 
kyseliny, z nichž převládá kyselina octová, propionová a máslená. V průběhu této 
fáze dochází k uvolňování CO2 a malého množství vodíku, který je pro řadu 
methanogenních bakterií výchozím substrátem pro tvorbu methanu. Dále se uvolňuje 
NH4

+, HPO4
2-, H2S, alkoholy a další sloučeniny. Ve třetí fázi (fáze tvorby kyseliny 

octové) dochází vlivem působení acetogenních bakterií k intenzivnímu vývinu 
kyseliny octové za současného uvolňování vodíku a CO2. Na konci kyselinotvorné 
fáze se pH substrátu pohybuje v úrovni 6,5 – 6,6.  
 
Methanogenní fáze 
 
Během kyselinotvorné fáze dojde k účinnému prokvašení substrátu, čímž se vytvoří 
dostatečné množství nutrientu pro společenstva methanogenních bakterií. Zároveň je 
pro intenzivní rozvoj methanogenní fáze nezbytný nárůst pH na hodnoty v rozmezí 
6,8 - 7,8, neboť kyselá prostředí nejsou pro methanogeny vhodná (mastné kyseliny 
v koncentracích nad 6000 mg/l mohou působit toxicky na rozvoj intenzivního 
methanogenního procesu). K tomuto zvýšení pH dochází v počátečním stadiu 
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anaerobního methanového kvašení, tzv. nestabilizované methanogenní fázi. Po 
relativně pomalém rozmnožení methanogenních bakterií a poklesu acidity probíhá 
závěrečná fáze fermentačního procesu, tzv. stabilizovaná methanogenní fáze. 
Rychlost tohoto procesu je úměrná okamžitému množství kvasícího substrátu až do 
jeho úplného vyčerpání. V této finální části je stabilizována tvorba methanu a 
současně dochází k produkci CO2. Tato fáze methanogenního kvašení probíhá 
výrazně pomaleji než fáze kyselinotvorná, což je způsobeno nižšími růstovými 
rychlostmi methanogenních bakterií. 
 
Hlavním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je 
bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 70%) a oxidu uhličitého (cca 
30%). Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, NH3, H2O, 
ethanu a nižších uhlovodíků. Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní 
materiál (digestát), který lze výhodně použít jako hnojivo a tekutý fugát, který je 
zčásti recyklován a zčásti využitelný jako hnojivo. 
 
Denitrifikace 
 
Inhibitorem procesu vzniku bioplynu je zvýšená koncentrace dusíku, který je ve 
formě NH3/ NH4

+ toxický pro matanogenní bakterie. Během procesu většina dusíku 
přechází do kalové vody převážně ve formě iontů NH4

+. Proto se jako nejúčinnější 
proces osvědčila biologická denitrifikace v čistírnách odpadních vod. 
 
 
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 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 fosilních paliv a ke snižování 
množství škodlivých emisí. 
 
 
B. I. 6. 3  Počet zaměstnanců 
 
V rámci provozu bioplynové stanice se předpokládá vznik dvou nových pracovních 
míst. Některé pomocné práce a příjem odpadů budou prováděny stávajícími 
zaměstnanci skládky. 
 
Pracovník bude zabezpečovat odborné vedení provozu stanice a kontrolovat a řídit 
její činnost, administrativu činnosti stanice, vedení provozních evidencí, příslušných 
hlášení jednateli společnosti. Dále budou pracovníci zajišťovat základní údržbu 
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stanice, manipulaci materiálu v rámci areálu, čištění techniky a zařízení, základní 
opravy a výměny provozních náplní. 
Další služby budou zabezpečovány externě (vzorkování, doprava a dávkování 
materiálu, odvoz hnojiva apod.).  
 
 
 
B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
07 – 12 / 2007 
   
       
 
B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
Kraj:     Středočeský    Středočeský Krajský úřad 

Zborovská  11 
150 21 Praha 5 
 

Obec:     Rynholec    obecní úřad Rynholec 
nám. 1.máje 55 
27062  Rynholec 
 

Obec s pověřeným obecním úřadem – stavební úřad: 
        Městský úřad Nové Strašecí 

Komenského nám 201 
27101  Nové Strašecí 
 

správní obvod obce s rozšířenou působností:  Městský úřad Rakovník 
Na Sekyře 166 
26901  Rakovník 

 
 
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, odbor ochrany životního prostředí - oddělení 
posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 
 
Územní rozhodnutí 
Obec Nové Strašecí - stavební úřad městského úřadu Nové Strašecí 
 
Stavební povolení  
Obec Nové Strašecí - stavební úřad městského úřadu Nové Strašecí 
 
Povolení k provozu zařízení pro nakládání s ostatními odpady 
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor ochrany životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
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Rozhodnutí o umístění středního a velkého zdroje znečišťování ovzduší podle 
zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění 
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor ochrany životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší a nakládání s odpady 
 
Stavební povolení k vybudování nového jímacího vrtu a kolaudace 
Městský úřad Rakovník – odbor životního prostředí 
 
Povolení k odběru vody z nového jímacího vrtu a povolení k zasakování dešťových 
vod 
Městský úřad Rakovník – odbor životního prostředí 
 
Povolení k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty - kategorie 3  
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Rakovník 
 
Povolení k umístění a výstavbě zařízení v dobývacím prostoru 
Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4, 110 01  Praha 1  
 
Vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu 
Městský úřad Rakovník – odbor životního prostředí 
 
 
 
B. II. Údaje o vstupech 
 
B. II. 1. Půda 
 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa.    
 
Realizace záměru si vyžádá zábor půdy v zemědělském půdním fondu a to na části 
pozemků PK parc. č. 982/56 a 982/58 k.ú. Rynholec, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu. V současnosti probíhá jejich rozdělení a následné 
vynětí ZPF na ploše 7400 m2, viz tabulka č. 2: 
 
parcelní číslo 
pozemkového 
katastru 

kód BPEJ výměra [m2] výměra pozemků určených k vynětí [m2]

982/56 52504 4.813 2.400 
982/58 52504 21.450 5.000 
celkem  26.263 7.400 
Tabulka 2: Výčet dotčených zemědělských pozemků a záborů zemědělské půdy 

 
 kód BPEJ dotčených pozemků 52504 představuje: 
7 – klimatický region MT 2, mírně teplý, mírně vlhký 
15 - Kambizemě  modální  a  vyluhované,  eubazické  až  mezobazické,  výjimečně i 

kambizemě pelické  na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém  flyši, 
permokarbonu, středně  těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní 
kapacitou 

0 – 0 - 1 st. úplná rovina, všesměrná expozice 
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4 – středně skeletovitá, hluboká 
 
Nutno říci, že v celém areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. byla v minulosti provedena 
celková skrývka dobývacího prostoru do hloubky 2 metrů. Takže se zde dnes v místě 
budoucí výstavby žádná orná půda nevyskytuje.  
 
 
B. II. 2. Voda 
 
K provozu bioplynové stanice je potřeba technologická voda pro ředění vstupní 
biomasy na optimální sušinu a tzv. oplachová voda na opláchnutí vstupního 
zásobníku. Tato voda bude získána z nového hydrogeologického vrtu, který bude 
muset mít zaručenou setrvalou vydatnost minimálně 0,1 l/s.. Veškeré oplachové vody  
a vody zachycené na vodohospodářsky zabezpečené ploše budou svedeny do 
homogenizační jímky a recyklovány jako vody ředící. Celkem bude v bioplynové 
stanici ročně spotřebováno okolo 3330 m3 technologické vody. 
 
Jako sociální zázemí budou využívány (dvěma pracovníky) toalety a umývárna 
v provozní budově skládky. Celkem tedy bude navíc spotřebovávána voda pro 
sociální zázemí o jednoho zaměstnance nad stávající počet zaměstnanců jatek. 
Spotřeba pitné vody je shrnuta v tabulce č.3.  Objekt provozní budovy je zásobován 
pitnou vodou z obecního vodovodního řadu, který spravují Středočeské vodovody a 
kanalizace. 
 
       
Počet zaměstnanců    2 
Měrná spotřeba vody    60 l/os/směna 
Spotřeba vody - zaměstnanci  120 l/den 
 
Celkem     120  l/den, 30 m3/rok (250 prac. dní)  
 
Q prům. denní  0,12 m3/den     = 0,0014 l/s 
Q max.   0,12 . 1,2 = 0,144 m3/den   = 0,0016 l/s 
Q h max.   0,12 / 8 . 1,8 = 0,027 m3/hod  = 0,008 l/s 
 
Tabulka 3: Výpočet spotřeby vody 

 
Požární voda bude zajištěna ze stávající požární nádrže skládky, kam jsou svedeny 
dešťové vody se zpevněných ploch a budov skládky.  
 
 
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Ostatní surovinové zdroje 
 
Hlavním surovinovým a energetickým zdrojem bioplynové stanice jsou především 
zpracovávané bioodpady. 
 
Předpokládá se zpracování maximálně 13158 tun materiálů z následujících kategorií: 
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1) Jateční odpady 
Jateční bioodpady (kategorie 3. dle Nařízení EP č. 1774/2002) v následujícím 

členění: 
- jateční odpad – ŠZP Lány - masný odpad, vnitřnosti, ořezky, peří - 1000 tun 

za rok; 
- jateční odpad od ostatních producentů v okolí – 420 t/rok 

 
2) Kuchyňské odpady 
- kuchyňské odpady a odpady jídelen z vývařoven, škol, podniků a restaurací, 
včetně tuků z lapáků tuků vývařoven a kuchyní – 80 t/rok 
 
3) biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) a separovaný bioodpad 
- biologicky rozložitelné komunální odpady – vyseparované po zavedení třídění 
ve městech Rakovník, Novém Strašecí a obcích Lány a Rynholec. – 1200 t/rok 
- travní siláže z údržby městské a obecní zeleně – 450 t/rok 
- bioodpady vytříděné na třídící lince pro bioodpady na skládce – linka zatím není 
instalována 
 
4) Energetická fytomasa: 

- kukuřičná siláž – ročně se předpokládá zpracování 10000 tun siláže, tato siláž 
bude silážována na místě. Příprava siláže bude prováděna v systému AG BAG, 
se zakládacím strojem AG BAG G 7000. K silážování budou požívány rukávce o 
pr. 2,7 m a délce 75 m. Kapacita jednoho rukávce je 265 t. Pro uvažovaných 
10.000 t siláže  za rok bude třeba umístit 38 ks rukávců, což si vyžádá plochu cca 
150 x 90 m, tj. cca 14.000 m2. Tato plocha je k dispozici na pozemcích 
přiléhajících ke stavbě bioplynové stanice. Vzhledem k tomu, že proces 
silážování ve vacích AG-BAG není spojen s tvorbou výluhu, nedochází ke vniku 
srážek do siláže, není třeba budovat vodohospodářsky zabezpečené plochy a 
stačí využití stávajících povrchů po odstranění nerovností. Velkou výhodou je 
také naprosté uzavření siláže a tím omezení případných pachových emisí 
spojených s výrobou. 

 
V provozu se tedy počítá s příjmem těchto hlavních druhů odpadů, viz tabulka č. 4: 
 

Kód odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů popis odpadu Množství odpadu
(t/rok) 

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv travní siláž 
z komunální sféry 1650 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

02 02 02 Odpad živočišných tkání Masný odpad, 
vnitřnosti, ořezky 

1428 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 

zpracování např. krev 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování např. obsah žaludků 

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku 

Tuk z lapáků tuků 
jatka 
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Kód odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů popis odpadu Množství odpadu
(t/rok) 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 

zbytky z kuchyní, 
zejména tuk 
z lapáků tuků 

kuchyní a 
vývařoven 

80 
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 

obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 

Tabulka 4: Přijímané odpady dle katalogu odpadů 

 
Všechny přijímané materiály jsou ostatními odpady dle katalogu odpadů vyhlášky č. 
381/2001 Sb.  K vedení evidence odpadů bude používána stávající mostová váha 
skládky s měřícím a evidenčním systémem. 
 
 
Elektrická energie a bioplyn 
 
Po naběhnutí technologie, je tato BP soběstačná z hlediska spotřeby tepla na 
vytápění nádrží, hygienizaci, vytápění budov a ohřev TUV a z hlediska spotřeby 
elektrické energie. Naopak vznikají přebytky, které je možné využít. 
Při variantě maximální energetické soběstačnosti bude bioplynovou stanicí ročně 
vyrobeno 4.224.107 kWh elektrické energie, z čehož sama spotřebuje pro svůj 
provoz 929.303 kWh. Zbývající vyrobená elektrická energie bude dodána do veřejné 
sítě. Po odečtení transformačních ztrát bude do veřejné sítě dodáno ročně 3.000.808 
kWh silové energie. 
Dále bioplynová stanice za rok provozu vyrobí cca 15.587 GJ přebytečného tepla ve 
formě horké vody 75oC, které bude z části využito v technologii hygienizace a ohřevu 
fermentorů. Zbývajících 9.352 GJ tepla za rok bude využito v lince na biomasu 
k dosoušení fermentačního zbytku, sušení dřevní štěpky, apod.  
 
Dodávka elektrické energie oběma směry (do veřejné sítě a z veřejné sítě) bude 
zajištěna prostřednictvím stávající trafostanice skládky EKOLOGIE s.r.o., která je 
umístěna vedle strojovny kogenerace na skládkový plyn. 
 
Rozvody bioplynu v areálu stanice budou zahrnovat propojení plynových prostor 
nádrží, plynojemu, strojovny, kogenerační jednotky a spalovací fléry. 
 
Zemní plyn nebude v technologii bioplynové stanice využíván.  
 
 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Stávající stav 
 
Stávající dopravní zátěž v lokalitě je tvořena především dopravou po silnici druhé 
třídy II/236 úsek Roztoky - Lány, která prochází jižně od prostoru záměru. Areál 
skládky EKOLOGIE je napojen na tuto komunikaci vlastní obslužnou komunikací, 
která slouží pouze skládce. Tato komunikace není umístěna u žádné obytné, ani jiné 
zástavby.   
Komunikace a zpevněné plochy v areálu budoucí bioplynové stanice budou 
provedeny v živičném povrchu. 
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Na silnici II/236 provedlo Ředitelství silnic a dálnic v roce 2005 sčítání z něhož 
vyplývá následující dopravní zátěž komunikace, viz tabulka č. 5. V tomto sčítání je již 
zahrnuta současná doprava na skládku EKOLOGIE s.r.o. 
 
 
Typ dopravního prostředku těžký nákladní automobil osobní automobil motocykl 
Intenzita dopravy v úseku  245   659   12 
Intenzita dopravy v úseku celkem:  916 

Tabulka 5: Intenzita dopravy dle sčítání dopravy ŘSD v roce 2005 - Úsek silnice II/236 Roztoky - 
Lány (sčítací úsek 1-2988) 

 
 
Stávající dopravní zatížení v zájmovém území je patrné z následujícího obrázku č.7: 
 

 
Obrázek 7: Dopravní zatížení (zdroj: RSD Praha) – sčítání dopravy rok 2005 

 
 
Plánovaný stav 
 
Nároky na dopravní infrastrukturu budou tvořeny především zavážením 
zpracovávaných bioodpadů a biomasy a odvozem vyrobeného hnojiva, či biopaliva. 
 
Nárůst dopravy se předpokládá jednak během budování bioplynové stanice a po 
jejím zprovoznění. Nárůst dopravy při budování bioplynové stanice bude srovnatelný 
provozem bioplynové stanice, a proto se uváděné údaje dají vztáhnout i k fázi 
výstavby. 
 
Nárůst dopravy po zprovoznění fermentační stanice byl odhadnut na celkem 19,2 
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těžkých nákladních automobilů denně ve vegetačním období (125 dnů) a 15,2 
těžkých nákladních automobilů denně mimo vegetační období. I za předpokladu 
100% možného vytěžování svozové techniky je intenzita dopravy ve vegetačním 
období 1,4 krát vyšší než mimo něj. Návoz a odvoz materiálů bude probíhat většinou 
ve všední dny v denní době od cca 8:00 do 16:30, kukuřičná siláž bude navážena do 
areálu denně.   
Dopravně bude bioplynová stanice obsluhována po silnici 236 Roztoky - Lány. 
Většina materiálu bude do BPS dopravována ze směru od Lán. 
 
 
 
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), které by jinak vznikaly z nevhodného 
nakládání s některými bioodpady, které by volně zetlely. K omezení emisí dojde i  z 
tradičních zdrojů energie (plynové kotelny a elektrické energie dodávané převážně 
z neobnovitelných zdrojů energie), které budou nahrazeny kogenerační jednotkou. 
Současně budou výrazně omezeny emise pachových látek pocházejících 
z nestabilizované biomasy, která by jinak tvořila součást skládkovaných odpadů.  
 
BODOVÉ ZDROJE: 
 
Stávající kogenerační jednotka na skládkový plyn (střední zdroj znečišťování 
ovzduší) 
 
V současné době se v areálu skládky již jedna kogenerační jednotka nachází, jedná 
se o jednotku Jenbacher JMS 312 GS L.L., která spaluje skládkový plyn. Níže 
v tabulkách 6 a 7 jsou uvedeny její technické a emisní parametry: 

 
 

jmenovitý elektrický výkon 624 kW 
maximální tepelný výkon 
sek. okruhu 705 kW 

spotřeba paliva 286 m3.hod-1 
FPD 8000 hod . rok-1 

roční emise spalin 1840000
0 m3 

výška komínu  8 m 
Tabulka 6: Parametry stávající kogenerační jednotky na skládkový plyn (624 kW) 

 
Fond provozní doby (dále jen FPD) jednotky je 8000 hod/rok. Jednotka má 
samostatný výfuk vyvedený nad střechu provozní budovy o výšce 8 m nad zemí. 
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Množství výfukových plynů bylo vypočteno na základě stechiometrie za použití 
dalších údajů jako je přebytek vzduchu, složení a spotřeba bioplynu atd. v množství 
2396,9 m3N.h-1 skutečných vlhkých spalin resp. 1787,5 m3N.h-1 referenčních suchých 
spalin přepočtených na 5% O2. Teplota spalin byla odhadnuta na 150°C. Vypočtené 
emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro výpočty 
rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
 
Znečišťující 
látka limit  podmínky Emise 

(g/h) (g/s) 

SO2 1000 mg/m3 síry na obsah 
metanu 286.00 0.0794

NOx 500 suchý plyn, 5%O2 893.74 0.2483
CO 650 suchý plyn, 5%O2 1161.86 0.3227
Tabulka 7: Emise vybraných polutantů ze stávající kogenerační jednotky na skládkový plyn 

 
 
Plánovaná nová kogenerační jednotka  (střední zdroj znečišťování ovzduší) 
 
Pro bioplynovou stanici byla vzhledem k vysoké elektrické účinnosti vybrána jednotka 
Jenbacher JMS 312 GSBL o elektrickém výkonu 526 kWel. Kogenerace bude 
osazena do stávající strojovny využití skládkového plynu. Spaliny budou odváděny 
komínem o předpokládané výšce 8 m nad terénem. 
 
Technické parametry navrhované kogenerační stanice jsou uvedeny v tabulce č.8: 
 

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

Výrobce JENBACHER 
Příkon v palivu (kW) 1 301 
Pel (kW) 526 
Elektrická účinnost (%) 40,43% 
Pth

VODA (kW) 249 

Pth
SPAL (kW) 309 

Pth - celkem (kW) 558 
Tepelná účinnost (%) 42,89% 
Celková účinnost (%) 83,32% 
Ekvivalent. využití (h/rok) 8 200 

Tabulka 8: Jmenovité parametry kogenerační  jednotky JENBACHER JMS 312 GS-B.L. (526 kW) 

 
Spotřeba bioplynu v  KGJ bude činit při 100 % výkonu 205.4m3 za hodinu při obsahu 
methanu cca 60 % a výhřevnosti 21 500 kJ.m-3. 
 
 
Fond provozní doby (dále jen FPD) jednotky bude 8200 hod/rok. Spaliny z 
kogenerační jednotky budou odcházet samostatným komínem o předpokládané 
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výšce 8 m vyvedeným nad střechu provozní budovy. Množství výfukových plynů bylo 
vypočteno na základě stechiometrie za použití dalších údajů jako je přebytek 
vzduchu, složení a spotřeba bioplynu atd. v množství 2198,4 m3N.h-1 skutečných 
vlhkých spalin resp. 1614,2 m3N.h-1 referenčních suchých spalin přepočtených na 5% 
O2. Teplota spalin byla odhadnuta na 110°C. Vypočtené emise jednotlivých 
znečišťujících látek a další parametry potřebné pro výpočty rozptylu jsou uvedeny 
v tabulce č. 9. 
 
 

Znečišťující 
látka limit  podmínky Emise 

(g/h) (g/s) 

SO2 1000 mg/m3 síry na obsah 
metanu 267.63 0.0743

NOx 500 suchý plyn, 5%O2 807.08 0.2242
CO 650 suchý plyn, 5%O2 1049.20 0.2914

Tabulka 9: Emise vybraných polutantů z kogenerační  jednotky JENBACHER JMS 312 GS-B.L. 
(526 kW) 

Havarijní fléra  
Součástí plynového hospodářství bude kromě vlastního plynojemu a kogenerační 
jednotky také hořák zbytkového plynu (fléra) pro případ výpadku kogenerace. Fléra 
již je umístěna na střeše objektu kogenerace. 

 
 

PLOŠNÉ  ZDROJE: 
 
Bioplynová stanice - (velký zdroj znečišťování ovzduší) 
Výroba bioplynu je obecně uvedena spolu s ostatními zdroji podobného charakteru 
pod bodem 1.3. přílohy č.1 části II a III k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.( o stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší). Výroba bioplynu je v této vyhlášce obecně uvedena jako velký 
zdroj znečišťování ovzduší bez kapacitního omezení.  
 

 
LINIOVÉ  ZDROJE: 
 
Doprava 
Nárůst dopravy po zprovoznění fermentační stanice byl odhadnut na celkem 4300 
těžkých nákladních automobilů ročně (250 dnů) po komunikaci II. třídy č. 236.  Návoz 
a odvoz materiálů bude probíhat ve všední dny v denní době od cca 8:00 do 16:30, 
tj. 2 125 hodin za rok. Kukuřičná siláž bude navážena do areálu denně. Dále se 
předpokládá denně cca 2 hodinový provoz malého čelního nakladače / 
vysokozdvižného vozíku. Podrobnosti jsou specifikovány v rozptylové studii (příloha 
č.4) na str. 22. 
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Etapa výstavby záměru 
 
Vzhledem k tomu, že během realizace záměru budou prováděny běžné stavební a 
výkopové práce, není předpokládán významný nárůst emisí během stavby. Během 
výstavby se předpokládá vytěžení cca 6800 m3 zemin ze základů fermentoru a 
vyhnívací nádrže, což znamená v relativně krátké době tří týdnů pojezd cca 227 
těžkých nákladních automobilů o nosnosti 30 tun. Tyto materiály budou využity 
v areálu skládky na vybudování obslužných komunikací. Maximální denní zatížení 
externích komunikací v době výstavby bude max. 10 těžkých nákladních automobilů 
dovážejících stavební materiály a betonové směsi. Případná prašnost v průběhu 
prací bude snižována skrápěním.   
 
 
 
B. III. 2. Odpadní vody  
 
Při provozu bioplynové stanice bude vznikat tzv. kalová voda (fugát) z odvodnění 
fermentačního zbytku, která může být pro vyšší obsah dusíku využívána jako 
hnojivo, nebo bude rozstřikována na skládkové těleso z důvodů zvýšení produkce 
skládkového plynu. Ročně se předpokládá, že bude vyprodukováno 9.100 m3 kalové 
vody. V prostoru bioplynové stanice bude vybudována vodohospodářsky 
zabezpečená uskladňovací laguna na kalovou vodu o objemu 4 550 m3. 
 
Splaškové odpadní vody z provozní budovy jsou hromaděny v jímce o objemu cca 
6 m3. Do jímky jsou svedeny vody ze 4 WC a dvou sprch. Plnost jímky vizuálně 
kontroluje každý 1. týden v měsíci mistr skládky. Obsah jímky je vyvážen 1 až 2- krát 
za tři měsíce podle potřeby. Dva noví pracovníci vyprodukují za rok navíc cca 26 m3 
splaškových vod. 
 
Srážkové vody spadlé v prostoru komunikací, ostatních ploch a ze střechy provozní 
budovy budou odvedeny dešťovou kanalizací do stávající požární nádrže.  
 
 
Množství srážkových vod bude následující, viz tabulka č. 10: 
 Plocha [m2] Průměrný srážkový 

úhrn [m] 
Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 

Zastavěné plochy BPS 
a střechy budov 

2700 0,516 0,9 1254 

Zpevněné plochy a 
komunikace 

3400 0,516 0,7 1228 

Ostatní plochy  1300 0,516 0,5 335 

CELKEM ZA ROK      2817 m3/rok, tj. cca 
0,089 l/s 

Tabulka 10: Průměrné roční produkované množství srážkových vod 

 
 

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového 
deště ve výši 126 l/s.ha po dobu 15 minut, viz tabulka č. 11. 
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 Plocha [m2] Koeficient odtoku Q (l/s) Qr [m3/15 minut] 

Zastavěné plochy BPS 2700 0,9 30,6 27,6 

Nové zpevněné plochy 
a komunikace 

3400 0,7 30 27 

Ostatní plochy zelené 1300 0,5 8,19 7,4 

CELKEM    68,79 62 

Tabulka 11: Produkované množství srážkových vod za návrhového deště 

 
Z prostoru dávkování suroviny do sila se šnekovým dopravníkem a stáčecího místa 
tekutých bioodpadů a z plochy skladování biomasy a tuhého fermentačního zbytku  
(celkem cca 30 m2) budou odpadní vody svedeny samostatným kanalizačním 
systémem do sběrné jímky, odkud budou přečerpány do zásobní vstupní jímky 
bioplynové stanice. 
 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody. V případě potřeby čerpání vody ze 
dna jámy pro založení fermentoru a ostatních jímek, může být odčerpávána pouze 
dešťová voda. Tato voda bude odváděna v souladu s následným stavebním 
povolením do stávající dešťové kanalizace skládky, nebo bude vypuštěna volně na 
terén. Bude se jednat o čistou vodu v množství max. cca 1 l/s. Sociální zázemí 
pracovníků stavby bude řešit její dodavatel mobilními toaletami.  
 
 
 
B. III. 3. Produkované odpady 
 
Etapa provozu záměru 
 
V rámci provozu bioplynové stanice budou produkována malá množství komunálních 
odpadů souvisejících s provozem. Tento odpad bude shromažďován v příslušné 
sběrné nádobě u provozní budovy a bude likvidován odvozem na příslušnou skládku 
odpadů.  Bude se jednat o běžný komunální odpad obsluhy bioplynové stanice:  

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

 
Pro údržbu a čištění strojů a zařízení budou také spotřebovávány mazací tuky a oleje 
(různé druhy), případně jiné přípravky. Pro tyto účely 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  ihned po jejich vzniku, resp. předání oprávněné osobě. 
Z těchto činností 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 
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Jejich množství se bude pohybovat v řádu desítek kg/rok. V areálu bioplynové 
stanice nebudou skladovány žádné jiné nebezpečné odpady. 
 
 
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, viz. 
tabulka č. 12: 
 

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 

Tabulka 12: Přehled produkce odpadů v rámci výstavby 

 
Během výkopových prací v prostoru založení fermentoru a dohnívací nádrže vznikne 
výkopová zemina typu písčitých hlín a jílů a jílovitých a hlinitých písků v množství cca  
6800 m3. Tyto materiály budou využity v areálu skládky na vybudování obslužných 
komunikací 
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 500 t (bez výkopové zeminy). 
 
Etapa ukončení záměru 
Po ukončení životnosti záměru, které se pohybuje v řádu desítek let, vzniknou 
odpady vyplývající z demolice objektu, parkovacích ploch apod. Vzhledem k tomu, že 
neznáme způsob budoucího využití, nelze stanovit rozsah stavebních prací a tím i 
vzniklých odpadů. Obecně se bude jejich rozsah pohybovat v tisících tun. Při 
demontáži technologie, osvětlení apod. je potřeba počítat se vznikem nebezpečných 
odpadů, se kterými musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
U ostatních opadů musí převažovat materiálové využití nad jejich skládkováním, či 
recyklace apod. 
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B. III. 4. Hluk, vibrace, záření apod. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Hluk 
Nepředpokládá se překročení imisních limitů hluku a vibrací na pracovištích ani ve 
venkovním prostoru s výjimkou místnosti kde bude umístěna kogenerační jednotka.  
 
Zdrojem hluku bude především kogenerační jednotka. Ta bude umístěna 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 v případě kapotáže. Odhlučnění strojovny bude provedeno 
porobetonovou vestavbou se zvukovou izolací polystyrenem nebo minerální vatou 
tak, že na vnější hraně objektu bude dosaženo hlukové zátěže cca 50-60 dB 1 m od 
objektu. Dalším zdrojem hlukových emisí je výfuk z kogenerační jednotky. Bez 
tlumiče činí hluková zátěž 70 dB v bezprostřední blízkosti výfuku. Pokud je výfuk  
opatřen tlumičem hluku je výstupní hlukovou úroveň regulována na 30 až 50 dB(A).  
Dalšími zdroji hluku jsou dvě chladící jednotky směsi umístěné na střeše stávajícího 
objektu o hlukové zátěži v blízkosti výfuků 65 dB. Jedna chladící jednotka bude 
v provozu nepřetržitě. Druhá, nouzová jen příležitostně, nelze však předem určit míru 
výskytu hlukových událostí na druhé jednotce chlazení. 
 
Dalšími malými zdroji hluku jsou kalová čerpadla umístěná ve  strojovně bioplynové 
stanice a elektromotory míchacích systémů v příjmové jímce a na fermentoru. Jedná 
se o zdroje s hlukovou úrovní pohybující se pod 50 dB(A). 
 
Zdrojem hluku budou dopravní prostředky provádějící návoz a odvoz materiálu do 
fermentační stanice, viz. kapitola B.II.4.  
 
Záření a vibrace 
 
Provozovaná technologie není zdrojem záření. Vibrace kogenerační jednotky jsou 
tlumeny jejím pružným uložením a nepřenáší se mimo prostor strojovny. 
 
Rizika havárií 
 
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 
havárií. 
 
 
Etapa výstavby záměru  
 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu 
běžných stavebních mechanismů. Mimořádné stavební práce nejsou očekávány 
(odstřely apod.). Největší zátěž je předpokládána v návaznosti na zemní práce 
související se založením fermentoru a ostatních jímek a nádrží. Doba výstavby se 
předpokládá cca 6 měsíců, z toho stavební práce budou probíhat cca 2,5 měsíce a 
těžba cca 1 týden. 
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B. III. 5. Další produkované materiály 
 
Při provozu bude produkován odvodněný stabilizovaný materiál (separovaná tuhá 
frakce, tuhý fermentační zbytek) charakteru statkového hnojiva po stabilizaci, tj. bez 
zápachu v množství cca 4.980 t za rok.  Tento materiál bude vhodný jako substrát do 
kompostu, materiál pro výrobu biopaliva nebo jako rekultivační materiál na skládce, 
či hnojivo. Tento materiál bude do doby vyskladnění skladován na stávající 
vodohospodářsky zabezpečené ploše u linky na biomasu. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 
 
Dotčené území je bývalý důl na lupky, dnes z větší části využívaný jako skládka 
odpadů. V prostoru plánované výstavby bioplynové stanice byla v minulosti 
provedena celoplošná skrývka o mocnosti cca 2 metry. Jedná se z ekologického 
hlediska o holou pláň bez vegetace. V sousedství záměru se nachází sušárna na 
biomasu a skládka EKOLOGIE s.r.o. Pozemky jsou v prostoru záměru rovinné, či 
mírně ukloněné k východu. Umístění záměru je patrné z obrázků č.1 a 2. V prostoru 
záměru se nenachází žádné samostatné dřeviny rostoucí mimo les, které by mohly 
být záměrem dotčeny.  
Záměr je umístěn cca 100 metrů východně od hranice CHKO Křivoklátsko (III zóny) a 
od Ptačí oblasti Křivoklátsko. Hranice CHKO Křivoklátsko se částečně kryje s Ptačí 
oblastí Křivoklátsko vyhláškou NV č. 684/2004 Sb., která je zařazena do 
nadnárodního systému ochrany životního prostředí NATURA 2000. Umístění záměru 
ve vztahu k CHKO Křivoklátsko je znázorněno na obrázku č. 8. Umístění záměru ve 
vztahu k Ptačí oblasti Křivoklátsko je znázorněno na obrázku č. 9. 
 

 
Obrázek 8: Umístění záměru ve vztahu k CHKO Křivoklátsko (zdroj: CENIA) 
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Obrázek 9: Umístění záměru ve vztahu k Ptačí oblasti Křivoklátsko – NATURA 2000 (zdroj: 
CENIA) 

 
Území nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z 
prosince 2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 
 
Posuzovaný záměr se nenachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod. 
 
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se 
na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se 
nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje. 
 
Dotčené území se nenachází v zátopovém území. 
 
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a 
krajiny. To prakticky znamená, že: 

• Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a 
to ani na lokální, ani na regionální úrovni. 

• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. 
• V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není 

dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. 
• Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v 

dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 
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• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000, viz příloha č. 3 tohoto 
oznámení. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
 
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. V dotčeném 
území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
 
Území se nachází v prostoru ložiska Rynholec (i.č. 20056). Jedná se již o vytěženou 
část ložiska s nebilančními zásobami „cementářské korekční sialitické suroviny - 
Cementářské korekční sialitické suroviny“. Konkrétně zde byly těženy jíly, 
žáruvzdorné jíly a jílovce na ostřivo  a černé uhlí.  
 
 
 
C. I. 1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky  
 
V prostoru záměru ani v nejbližším okolí neexistuje žádný prvek územního systému 
ekologické stability ÚSES. Nejbližšími prvky jsou na jz. a jjz. ve vzdálenosti 2,5 až 2,6 
km regionální biocentrum Jirno (č. 1578) a regionální biocentrum Prameny Klíčavy  
tvořené tokem Klíčavy, okolními loukami a lesními porosty. Ve společenstvech jsou 
zastoupeny následující fyziotypy: 

• vegetace pramenišť a rašelinišť, 
• bylinný vodní fyziotyp a pobřežní vegetace, rákosiny ostřicové mokřady, 
• mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, 
• hydrofilní a mezofilní trávníky (louky, pastviny a slatiniska), 
• lesní kultcenózy, akátiny 
• bučiny a jedliny 

 
Z dalších vzdálenější regionálních prvků USES lze jmenovat regionální biokoridor 
Prameniště Výmoly – Jirno (č. 1114) vzdálenýi 3,1 km od záměru jihovýchodním 
směrem a regionální biokoridor V bahnách – Prameny Klíčavy (č. 1113). 
  
 
Pozice prvků ÚSES vzhledem k záměru je patrná z následujícího obrázku č. 10: 
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Obrázek 10: systémy ÚSES v zájmovém území (www.cenia.cz) 

 
Z hlediska krajinného rázu lze dotčené území bývalého lomu charakterizovat jako 
antropogenně výrazně poznamenanou krajinu. Lesní pozemky v okolí lomu tvoří 
nárazníkovou zónu CHKO Křivoklátsko.  Lom se nachází z pohledu od Rynholce, 
Lán a ze silnice II/236 za terénními vlnami a lokalita tedy není vizuálně exponována. 
 
Z Významných krajinných prvků ze zákona (t.j. lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků 
jezer a údolních niv) se v zájmovém území nenachází žádný. Nejbližším takovým 
prvkem je lesní prorost 100 metrů západně od záměru, který je součástí CHKO 
Křivoklátsko.  
   
Z významných registrovaných krajinných prvků se v okolí záměru nenachází žádný. 
 
V prostoru záměru se nenachází žádné samostatné dřeviny rostoucí mimo les, které 
by byly záměrem dotčeny.  
 
 
 
C. I. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického 
kulturního nebo archeologického významu 
 
Lokalita se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních 
vod  (CHOPAV). Výstavbou ani provozem záměru nebude dotčena kvalita 
podzemních ani povrchových vod. 
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Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném 
území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 
 
Záměr je umístěn cca 100 metrů východně od hranice CHKO Křivoklátsko (III zóny) a 
od Ptačí oblasti Křivoklátsko. Hranice CHKO Křivoklátsko se částečně kryje s Ptačí 
oblastí Křivoklátsko vyhláškou NV č. 684/2004 Sb., která je zařazena do 
nadnárodního systému ochrany životního prostředí NATURA 2000. 
 
Nenacházejí se zde zdroje podzemních vod, a ani známá území archeologického 
významu.  
 
Území se nachází v prostoru ložiska Rynholec (i.č. 20056). Jedná se již o vytěženou 
část ložiska s nebilančními zásobami „cementářské korekční sialitické suroviny - 
Cementářské korekční sialitické suroviny“. Konkrétně zde byly těženy jíly, 
žáruvzdorné jíly a jílovce na ostřivo a černé uhlí. 
 
 
 
C. I. 3. Hustě zalidněná území 
 
Záměr bude umístěn v areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. 1,27 km západně od 
zástavby obce Lány a 960 až 1000 metrů jihozápadně od nejbližší zástavby obce 
Rynholec. Nejbližší obytnou budovou je Starý zámek umístěný 930 metrů východním 
směrem od záměru. 
 
Za hustě zalidněná území lze považovat obec Lány a obec Rynholec.  
 
Obyvatelstvo obce Lány (údaje k 1.1.2005) 
Počet bydlících obyvatel    1695 
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12)   816 
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12)   879 
Průměrný věk celkem    39,7 let 
Průměrný věk muži      39 let 
Průměrný věk ženy      40,3 let 
Obyvatelstvo obce Rynholec (údaje k 1.1.2005) 
Počet bydlících obyvatel    761 
Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12)   375 
Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12)   386 
Průměrný věk celkem    40,2 let 
Průměrný věk muži      38,5 let 
Průměrný věk ženy      41,8 let 
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C. I. 4 Ochranná pásma 
 
Záměr je umístěn v dobývacím prostoru Rynholec. 
Prostor záměru není umístěn v žádném PHO vod. 
 
Územím prochází významný radioreleový paprsek, který nebude během výstavby 
záměru ani při jeho provozu rušen. 
Žádná jiná ochranná pásma nejsou v prostoru budoucího záměru vyhlášena.  
 
 
C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území 
 
C. II. 1. Ovzduší 
 
Klimatické faktory 
 
Z klimatického hlediska leží lokalita na hranici dvou mírně teplých klimatických oblastí   
MT 2 (severně) a MT 3 (jižně) s následujícími charakteristikami: 
 
MT 2 – krátké léto, mírně chladné, mírně vlhké, mírné jaro, mírný podzim, zima 
normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou 
pokrývkou 
 
Další údaje shrnujeme v následujícím seznamu: 
 
Číslo oblasti MT 2 
Počet letních dnů     20-30  
Počet dnů s prům. teplotou 10°a více   140-160 
Počet mrazových dnů    110-130 
Počet ledových dnů    40-50  
Prům. teplota v lednu     -3 až –4°C 
Prům. teplota v červenci    16-17°C 
Prům. teplota v dubnu    6-7°C 
Prům. teplota v říjnu     6-7°C 
Prům. počet dnů se srážkami 1mm a více   120-130  
Srážkový úhrn ve vegetačním období  450-500 mm 
Srážkový úhrn v zimním období    250-300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   80-100 
Počet dnů zamračených    150-160 
Počet dnů jasných     40-50  
 
 
MT 3 – krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné 
období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně 
dlouhá, mírná až mírně chladná suchá až mírně suchá s normálním až krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 
 
Další údaje shrnujeme v následujícím seznamu: 
 
Číslo oblasti MT 3 
Počet letních dnů     20 až 30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více  120 až 140 
Počet mrazových dnů     130 až 160 
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Počet ledových dnů     40 až 50 
Průměrná teplota v lednu     -3 až -4 
Průměrná teplota v červenci    16 až 17 
Průměrná teplota v dubnu    6 až 7 
Průměrná teplota v říjnu     6 až 7 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  110 až 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   350 až 450 
Srážkový úhrn v zimním období    250 až 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    60 až 100 
Počet dnů zamračených     120 až 150 
Počet dnů jasných     40 až 50 
 
 
Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek dosahuje v okolí Rynholce 516 mm. 
Z tohoto údaje je zřejmé, že se území nachází ještě ve srážkovém stínu Krušných 
hor. 
 
Odborný odhad větrné růžice použitelný pro tuto lokalitu vypracovaný ČHMÚ Praha 
je uveden v příloze č.4 tohoto oznámení, v následujícím výčtu uvádíme pouze shrnutí 
odhadu větrné růžice: 

• největší četnost výskytu v dané lokalitě má západní vítr,  18,56 %, tj. 1626 h.r-1 

• druhou největší četnost výskytu, 17,85 %, tj. 1564 h.r-1 má jihozápadní vítr 

• třetí v pořadí je severozápadní vítr s četností výskytu 16,15 %, tj. 1415 h.r-1 

• přes 10 % četnosti výskytu má severní vítr 10,02 %, tj. 878 h.r-1  

• větry vanoucí z jiných směrů mají četnost výskytu pod 10 % 

• vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 včetně bezvětří lze očekávat v 65 %, tj. 5694 h.r-1 

• větry v rozmezí rychlostí 2,5 až 7,5 m.s-1 se předpokládají v 33,64 %, tj. 2947 h.r-1 

• vítr o rychlosti větší jak 7,5 m.s-1 se vyskytuje pouze v malém procentu 1,36 %, tj. 
pouze 119 h.r-1 

• zhoršené rozptylové podmínky, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově 
v 29,49 %, tj. 2583 h.r-1 

• dobré rozptylové podmínky, neboli III. a IV. třída stability se předpokládají v 59,51 %, 
tj. 5213 h.r-1 

• četnost výskytu V. třídy stability, ve které jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale 
v důsledku silné vertikální turbulence se mohou v malých vzdálenostech od zdroje 
nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek se předpokládá v 11 %, 
tj. 964 h.r-1 

 
Z uvedeného vyplývá, že posuzovaná lokalita je celkem dobře provětrávána 
především západními, severozápadními a jihozápadními větry středních a nižších 
rychlostí. Avšak špatné rozptylové podmínky doprovázené inverzními stavy se dají 
očekávat téměř třetinu roku. 
 
 
Kvalita ovzduší v dané lokalitě 
 

V dané lokalitě se nachází stanice AMI s dostatečně reprezentativním imisním 
pozadím. Jedná se o pozaďovou stanici Kladno - Rozdělov č. 471 pro předměstskou 
obytnou zónu s dosahem 10 až 100 km, která je od ZÚ vzdálená 14 km v. směrem.  

Základní denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky zjištěné na výše uvedené 
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stanici za rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce, ze které je patrno, že zde 
dochází k překračování denního imisního limitu pro suspendované částice PM10, 36. 
nejvyšší hodnota rovna 50ug.m-3 nastala 22.6.2005. 

Nejvyšší hodnoty všech  sledovaných polutantů byly dosaženy na přelomu 
období podzim zima (listopad/prosinec 2005). V daném období v ZÚ pravděpodobně 
nastaly nepříznivé rozptylové podmínky, ovšem až na PM10 nedošlo u ostatních 
znečišťujících látek k překročení imisních limitů. 

Hodinové imisní koncentrace SO2 a NO2  a CO nebyly na monitorovací stanici 
sledovány.  

 

Stanice 

(typ) 

Repre-
zentativ-

nost 

Vzdále-
nost od 
zdroje 
[km] 

Znečiš-
ťující 
látka 

Koncentrace [µg.m-3] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní 
maximum 
(datum) 

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

ZÚ 
471 

Kladno-
Rozdělov 

 

10 až 
100 km. 14 

NO2 14,8 8,5 10,9 22,5 14,1 73,0 
(23.12.)  

SO2 3,0 2,1 2,0 2,0 2,3 16,0 (8.2.)  

PM10 39,4 29,2 27,1 34,4 32,5 112,0 
(21.11.)  

Tabulka 13: Imisní charakteristiky na stanicích AIM v roce 2005 

 
 
C. II. 2. Voda 
 
Hydrologický popis území 
 
Prověřovaný záměr náleží k povodí č. 1-11-03-045 - Klíčava. Klíčava je vodárenský 
tok, který má vyhlášena pásma hygienické ochrany nezasahující do prostoru záměru. 
 
Nejbližším vodním tokem je 2,5 km vzdálený pravostranný přítok Klíčavy do kterého 
je zaústěno čerpání důlních vod. 
Veškeré povrchové a podzemní vody v zájmovém území byly v minulosti podchyceny 
důlními díly a jsou zčerpávány důlním čerpáním na dole Babín. 
Prostor záměru se nachází v nadmořské výšce 474 - 476 m.n.m. Bpv.  Nejnižší bod 
se v bezprostředním okolí skládky nachází v tzv. jezírku pod skládkou, hladina 
podzemní vody v jezírku je přibližně na kótě 435 m n. m. Toto jezírko je spíše 
dočasným rezervoárem dešťové vody. 
V prostoru skládky je vyvinut pouze spodní permokarbonský kolektor  podzemní 
vody, jehož hladina leží v úrovni cca 396,63 m.n.m, tj. 38,37 metrů pod „jezírkem pod 
skládkou“, nebo jinak řečeno hladina podzemní vody se v prostoru záměru nachází 
v hloubce minimálně 77,5 metru. Lokální směr proudění podzemní vody sleduje 
sklon lubenského obzoru (JZ-SV). 
 
Poloha záměru ve vztahu k vodním tokům je patrná z hydrologické mapy na obrázku 
č. 11. 
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Obrázek 11: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1:50000 ©VÚV  

 
Svým umístněním v k.ú. Rynholec záměr ani jeho okolí nespadá mezi vymezené 
zranitelné oblasti.  
 
Záměr se nenachází v záplavovém území.  
 
 
Vodní zdroje 
 
Záměr se nachází v 3. pásmu hygienické ochrany vodního zdroje povrchových vod 
Klíčava. 
 
Záměr se nenachází chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
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C. II. 3. Půda a horninové prostředí 
 
Geomorfologie 
 
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území 
stavby následujícím morfologickým jednotkám: 
- provincie Česká vysočina, 
- subprovincie Poberounská soustava, 
- oblast Brdská, 
- celek Džbán, 
- podcelek Řevničovská pahorkatina. 
 
Pro Džbán jsou charakteristické rozsáhlé náhorní roviny oddělené hlubokými a 
širokými údolími. 
Řevničovská pahorkatina (podcelek se dále nedělí) je členitá pahorkatina složená 
převážně z cenomanských pískovců a spodnoturonských opuk, v jejichž podloží 
vystupují permokarbonské slepence a jílovce. Je rozčleněna hlubokými a širokými 
údolími severovýchodního a západního směru, jejichž svahy podléhají intenzivní 
svahové modelaci, četné jsou sesuvy a odlamování křídových vrstev. Nejvyšší bod – 
Louštín, 537 m n.m. 
 
 
Půda 
 
Pozemky dotčené novostavbou jsou vedeny jako ostatní plocha, bez ochrany 
půdního fondu. 
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa.    
 
Realizace záměru si vyžádá zábor půdy v zemědělském půdním fondu a to na části 
pozemků PK parc. č. 982/56 a 982/58 k.ú Rynholec, které mají kód BPEJ 52504.. 
V současnosti probíhá jejich rozdělení a následné vynětí ZPF na ploše 7400 m2, 
tabulka č. 2. 
 
 kód BPEJ dotčených pozemků 52504 představuje: 
7 – klimatický region MT 2, mírně teplý, mírně vlhký 
15 - Kambizemě  modální  a  vyluhované,  eubazické  až  mezobazické,  vyjímečně i 

kambizemě pelické  na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém  flyši, 
permokarbonu, středně  těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní 
kapacitou 

0 – 0 - 1 st. úplná rovina, všesměrná expozice 
4 – středně skeletovitá, hluboká 
 
Nutno říci, že v celém areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. byla v minulosti provedena 
celková skrývka dobývacího prostoru do hloubky 2 metrů. Takže se zde dnes v místě 
budoucí výstavby žádná orná půda nevyskytuje.  
 
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa. 
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Geologie 
 
Geologickou stavbu zájmového území lze charakterizovat jako tektonicky postiženou 
pánevní strukturu. Pánevní dno tvoří slabě metamorfované horniny svrchního 
proterozoika. Pánevní výplň je tvořena sedimenty permokarbonu. Na sedimenty 
permokarbonu lokálně nasedají plošně omezené relikty sedimentů svrchní křídy 
s nepříliš vyvinutým kvartérním sedimentárním pokryvem. 
Transgresní kontakt pánevních sedimentů svrchního karbonu a podložních 
proterozoických břidlic probíhá několik set metrů jižně od prostoru Babín a přilehlé 
staré výsypky. Mocnost pánve rychle narůstá směrem k severu až severovýchodu 
(při sv. okraji Rynholce již hloubka dosahuje 230 m). 
Při poklesu pánevních sedimentů se uplatňovaly tektonické poruchy směru SZ-JV 
(zlomové poklesy severovýchodních ker).  
Výplň permokarbonské pánve je tvořena pískovci, slepenci, drobami a jílovci. 
Z hlediska problematiky lokality je důležitý tzv. lubenský obzor (lupky,jílovce), který 
představuje zájmový horizont těžby suroviny (cca 415 až 405 m n.m.). Ze 
stratigrafického hlediska člení lubenský obzor horniny svrchního karbonu na svrchní 
nýřanské souvrství a spodní radnické vrstvy. 
Relikty svrchní křídy jsou tvořeny spodnoturonskými slínovci (opukami) bělohorského 
souvrství, sedimenty cenomanu - pískovci a jílovci (na bázi uhelnými) perucko-
korycanského souvrství. Sedimenty svrchní křídy jsou uloženy subhorizontálně. 
(Brandová, Jana, 2004) 
 
Vlastní řízená skládka tuhých odpadů – lom Babín II je provozována v lokalitě, která 
leží jihozápadním okraji druhohorní platformy.  Skládka je umístěna v jižní části 
těženého ložiska karbonských žáruvzdorných jílovců. V daném místě již došlo k 
vytěžení produktivní části ložiska (lubenský jílovcový obzor) včetně nadloží (křída, 
kvartér) a k jejímu postupnému zaplnění odklizovými zeminami. Místní nerentabilní 
těžba byla zastavena zhruba na bázi cenomanu, kde nyní vystupuje na povrch 
dvoumetrová vrstva zvětralých uhelných jílovců. V jejím podloží převládají 
jednoduché úložné poměry spodnokarbonského, převážně psamitického vrstevního 
souboru. 
 
Geologická stavba území je přehledně znázorněna na následující geologické mapě 
(obrázek č. 12). 
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Obrázek 12: Geologická mapa okolí obce Rynholec (ČGS, 2007) 
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Hydrogeologická situace 
 
Zájmové území je podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) součástí 
hydrogeologického rajónu 5131 Rakovnická pánev o celkové ploše 941,32 km2.  
 
Území, kde je umístěna skládka je odvodňováno dvěma kolektory podzemních vod. 
Křídový kolektor je odvodňován soustavou pramenů rozbíhajících se prakticky na 
všechny strany odstředivě od centra v lomu Babín II. Tento kolektor tvoří boky tělesa 
skládky. Ke sledovaným přítokům z báze opuk ve formě výronů dochází nad jižní 
nedotěženou lavicí glaukonitických jílovců. Tyto jsou v rámci výstavby podchyceny a 
odvedeny drénem do báze odklizu, kam je celý tento těžbou narušený prostor 
odvodňován. 
 
V zájmovém území lze vyčlenit řadu hydrogeologických kolektorů a izolátorů. 
Nejsvrchnější kolektor je vázán na bazální partie prachovito-písčitých slínovců 
(sp.turon - bělohorské souvrství). Úroveň hladiny podzemní vody tohoto kolektoru se 
pohybuje v rozmezí cca 465 až 467 m n.m.  Další kolektor, který je oddělen cca  6 m 
mocnou polohou jílovců, je vázán na bazální partie pískovců (cenoman - perucko-
korycanské souvrství) s úrovní hladiny v rozmezí cca 453 až 456 m n.m. Spodní 
izolátor cenomanského kolektoru podzemních vod je tvořen bazálními 
cenomanskými uhelnými jílovci. Vzhledem k vysoké pozici těchto kolektorů nad 
úrovní erozivní báze je zvodnění svrchnokřídových sedimentů lokální a nepříliš 
významné.  
Další více či méně spojité kolektory podzemních vod jsou vázány na pelitické polohy 
sedimentů permokarbonské pánve. Zvodnění je souvislou polohou pelitů lubenského 
obzoru členěno na svrchní kolektor tvořený nýřanskými vrstvami a spodní kolektor 
tvořený radnickými vrstvami. Oběh podzemních vod významně ovlivňuje existence 
tektonických poruchových pásem směru SZ-JV a zlomů na ně kolmých. Generelní 
směr proudění podzemní vody má orientaci J-S a je do značné míry ovlivněn 
čerpáním podzemních vod ze stařin dolu Marjánka (v současnosti cca 10 l/s). 
V areálu Českých Lupkových závodů se nachází dva vrty V-1 a V-2, kterými jsou 
naraženy stařiny dolu Marjánka. V současné době se z vrtu V-1 čerpá důlní voda. Vrt 
V-2 má havarované čerpadlo. 
Těžební jámou Babín byly zastiženy přítoky podzemních vod z kolektorů podzemních 
vod, vázaných na sedimenty svrchní křídy. Svrchní permokarbonský kolektor, který je 
tvořen nýřanskými vrstvami, je vyvinut severovýchodně od prostoru těžební jámy. 
Bází výkopu (401-402 m n.m.) nebyl tento kolektor zastižen. Hladina podzemního 
vody ve svrchním permokarbonském kolektoru je dokumentována prostřednictvím 
hydrogeologického monitorovacího vrtu RY-241, kde byla ověřena v úrovni  
(19.6.1998) 397,32 m n. m a prostřednictvím Pecínovského překopu (důlní objekt 
východně od lomu Marjánka), kde je dokumentována v úrovni 357,50 m n.m.  
 
V místě skládky S-OO3 EKOLOGIE není vyvinut svrchní permokarbonský kolektor, 
který je vyvinut až severovýchodně od dolu Marjánka. V prostoru skládky je vyvinut 
pouze spodní permokarbonský kolektor, jehož hladina leží v úrovni cca 396,63 
m.n.m, tj. 38,37 metrů pod „jezírkem pod skládkou“. Lokální směr proudění podzemní 
vody sleduje sklon lubenského obzoru (JZ-SV). 
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Stabilita území, seismicita 
 
Dle normy ČSN 73 0036 se zájmové území nachází v území s makroseismickou 
intenzitou pátého stupně. 
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány 
sesuvné jevy nebo svahové pohyby a přímo prostor výstavby není poddolován. 
 
 
Nerostné zdroje 
 
Území se nachází v prostoru ložiska Rynholec (i.č. 20056). Jedná se již o vytěženou 
část ložiska s nebilančními zásobami „cementářské korekční sialitické suroviny - 
Cementářské korekční sialitické suroviny“. Konkrétně zde byly těženy jíly, 
žáruvzdorné jíly a jílovce na ostřivo a černé uhlí. 
 
 
Radon 
 
Záměr se nachází v oblasti s nízkým až přechodným radonovým rizikem (index 1 a 
2), viz obrázek č. 13.  
 

 
Obrázek 13: Mapa radonového rizika pro zájmovou oblast (zdroj: www.cgs.cz) 
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Ekologické zátěže 
 
V prostoru záměru se dle databáze SEKM vedené při MŽP (systém evidence 
kontaminovaných míst) nenachází žádné staré ekologické zátěže. 
 
 
Územně plánovací dokumentace 
 
Podle sdělení Městského úřadu Nové Strašecí, odboru v výstavby a životního 
prostředí je záměr v souladu s platným územním plánem obce. Záměr je umístěn do 
lokality č.31, která je ÚP obce určena pro rozšíření skládky odpadů, (viz. příloha č. 1 
– vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru). 
 
 
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy 
 
V prostoru výstavby není registrován žádný výskyt flóry a fauny. Jedná se o prostor 
s odtěženou kulturní vrstvou. Na povrchu jsou zde obnaženy křídové písčité slínovce, 
které přes léto naprosto vysychají. Životní prostředí v prostoru výstavby lze tedy 
připodobnit k pouštnímu prostředí.  
 
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného 
vegetačního porostu, které se vyskytují  dále východně  a jižně od navrženého 
záměru. 
 
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo 
živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na 
charakter území předpokládat. 
 
Záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry a činnostmi významný 
vliv na evropsky významné lokality, ani ptačí oblasti systému NATURA 2000, viz. 
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje v příloze č. 3. 
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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  
rozsahu záměru poměrně malé a je možno je ještě více omezit např. zkrápěním 
některých ploch staveniště stávající technikou z vybavení skládky. 
 
Etapa provozu záměru 
 
Zdroje emisí v době plánovaného provozu záměru bioplynové stanice jsou uvedeny 
v kapitole č. B.III.1. Pro přehlednost uvádíme jejich zkrácený výčet:  
 
BODOVÉ ZDROJE: 
Stávající kogenerační jednotka na skládkový plyn (střední zdroj znečišťování 
ovzduší) 
 
V současné době se v areálu skládky již jedna kogenerační jednotka nachází, jedná 
se o jednotku Jenbacher JMS 312 GS L.L., která spaluje skládkový plyn.  
Fond provozní doby (dále jen FPD) jednotky je 8000 hod/rok. Jednotka má 
samostatný výfuk vyvedený nad střechu provozní budovy o výšce 8 m nad zemí. 
Množství výfukových plynů bylo vypočteno na základě stechiometrie za použití 
dalších údajů jako je přebytek vzduchu, složení a spotřeba bioplynu atd. v množství 
2396,9 m3N.h-1 skutečných vlhkých spalin resp. 1787,5 m3N.h-1 referenčních suchých 
spalin přepočtených na 5% O2. Teplota spalin byla odhadnuta na 150°C.  Vypočtené 
emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro výpočty 
rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 6 a 7 v kapitole B.III.1. 
 
 
Plánovaná nová kogenerační jednotka  (střední zdroj znečišťování ovzduší) 
 
Pro bioplynovou stanici byla vzhledem k vysoké elektrické účinnosti vybrána jednotka 
Jenbacher JMS 312 GSBL o elektrickém výkonu 526 kWel. Kogenerace bude 
osazena do stávající strojovny využití skládkového plynu. Spaliny budou odváděny 
komínem o předpokládané výšce 8 m nad terénem. 
Spotřeba bioplynu v  KGJ bude činit při 100 % výkonu 205.4m3 za hodinu při obsahu 
methanu cca 60 % a výhřevnosti 21 500 kJ.m-3. 
Fond provozní doby (dále jen FPD) jednotky bude 8200 hod/rok. Spaliny z 
kogenerační jednotky budou odcházet samostatným komínem o předpokládané 
výšce 8 m vyvedeným nad střechu provozní budovy. Množství výfukových plynů bylo 
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vypočteno na základě stechiometrie za použití dalších údajů jako je přebytek 
vzduchu, složení a spotřeba bioplynu atd. v množství 2198,4 m3N.h-1 skutečných 
vlhkých spalin resp. 1614,2 m3N.h-1 referenčních suchých spalin přepočtených na 5% 
O2. Teplota spalin byla odhadnuta na 110°C.  
Vypočtené emise jednotlivých znečišťujících látek a další parametry potřebné pro 
výpočty rozptylu jsou uvedeny v tabulce č. 8 a 9 v kapitole B.III.1. 
 
 
Havarijní fléra  
Součástí plynového hospodářství bude kromě vlastního plynojemu a kogenerační 
jednotky také hořák zbytkového plynu (fléra) pro případ výpadku kogenerace. Fléra 
již je umístěna na střeše objektu kogenerace. 

 
 

PLOŠNÉ  ZDROJE: 
 
Bioplynová stanice - (velký zdroj znečišťování ovzduší) 
Výroba bioplynu je obecně uvedena spolu s ostatními zdroji podobného charakteru 
pod bodem 1.3. přílohy č.1 části II a III k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.( o stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší). Výroba bioplynu je v této vyhlášce obecně uvedena jako velký 
zdroj znečišťování ovzduší bez kapacitního omezení.  
 

 
LINIOVÉ  ZDROJE: 
 
Doprava 
Nárůst dopravy po zprovoznění fermentační stanice byl odhadnut na celkem 4300 
těžkých nákladních automobilů ročně (250 dnů) po komunikaci II. třídy č. 236.  Návoz 
a odvoz materiálů bude probíhat ve všední dny v denní době od cca 8:00 do 16:30, 
tj. 2 125 hodin za rok. Kukuřičná siláž bude navážena do areálu denně. Dále se 
předpokládá denně cca 2 hodinový provoz malého čelního nakladače / 
vysokozdvižného vozíku. Podrobnosti jsou specifikovány v rozptylové studii (příloha 
č.4) na str. 22. 
 
 
Výsledná imisní situace 
 

V rámci oznámení záměru je zpracována rozptylová studie, která tvoří přílohu č. 
4 tohoto oznámení.  Výsledky výpočtů pro jednotlivé sledované ukazatele jsou 
uvedeny v následující části. Z pohledu znečišťování ovzduší budou z výfuku 
kogenerační jednotky do ovzduší unikat oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx) a oxid 
uhelnatý (CO) a suspendované částice (PM10). 
Technologie BPS je navržená tak, že nedochází k úniku pachových látek mimo 
stanici. Pachové látky z příjmu bioodpadů jsou prostřednictvím vzduchotechniky 
odváděny do biofiltru. Jediným místem případného úniku pachových látek je skladový 
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prostor pro substrát. 
Studie hodnotí i vliv dopravy vyvolané v souvislosti s provozem fermentační stanice. 
Z dopravy připadají v úvahu emise oxidů dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), 
suspendované částice (PM10) a benzenu. 
 

Na začátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že veškeré vypočtené imisní 
koncentrace jednotlivých znečišťujících látek je třeba chápat jako příspěvky 
ke stávajícímu imisnímu pozadí. 

Pro jednotlivé znečišťující látky byly vypočteny přednostně imisní koncentrace, 
pro které je stanoven imisní limit.  

Pro zhodnocení imisní situace lokality byla zhodnocena nejprve stávající 
situace, neboť v  prostoru skládky je již jedna KGJ v provozu a rovněž dopravní 
zatížení lokality související s provozem skládky není zanedbatelné.  

V případě emisí NOx byly počítány hodinové a průměrné roční imisní 
koncentrace NO2, v případě CO byly počítány pouze osmihodinové koncentrace, 
v případě SO2 byly počítány hodinové a maximální denní imisní koncentrace a 
v případě tuhých znečišťujících látek byly počítány maximální denní a průměrné roční 
imisní koncentrace suspendovaných částic PM10. 

Hodinové, osmihodinové a denní imisní koncentrace jednotlivých znečišťujících 
látek byly vypočteny ve všech referenčních bodech pro všechny možné kombinace 
tříd stability a rychlostí větru. Z těchto hodnot pak bylo pro každou znečišťující látku 
v každém referenčním bodě vybráno maximum, které je uváděno ve výsledkových 
tabulkách a obrázcích. Z výše uvedeného vyplývá, že uvedené imisní koncentrace 
jednotlivých znečišťujících látek představují absolutní maximum bez ohledu na třídu 
stability a rychlost větru. 

Průměrné roční koncentrace respektují četnosti výskytu tříd stability ovzduší, 
směrů a rychlostí větru dle větrné růžice a fond provozní doby (FPD) jednotlivých 
zdrojů emisí.  
 
Emise jednotlivých znečišťujících látek byly vypočteny za použití emisních limitů a 
jedná se proto o maximální možné emise. 
 
Oxid dusičitý - NO2 
 
Zdroji emisí NOx respektive imisí NO2 jsou kogenerační jednotka a vyvolaná doprava. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré vypočítané imisní koncentrace u 
vybrané obytné a jiné zástavby. 

 

Referenční body 
stávající imisní 
situace - model 
(ug.m-3) 

Očekávané koncentrace - model 

víkendy 
(ug.m-3)

NÁRŮST 
OPROTI 
SOUČASNO
STI% 

maximální 
(ug.m-3) 

1001 – zástavba Rynholec  0,681 1,325 94,6 1,328 
1002 – zástavba Rynholec 1,925 3,918 103,6 3,926 
1003 - zámek 2,346 4,780 103,8 4,788 
1004 - zástavba Lány 0,636 1,141 79,3 1,144 
1005 – hřiště Lány 1,018 1,828 79,6 1,837 
Maximum zástavba:1003 2,346 4,780 103,8 4,788 
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Maximum ref. bod: 92 5,132 10,525 105,1 10,533 

Tabulka 14: Vypočtené maximální hodinové imisní koncentrace NO2  

 
Maximální hodinová imisní koncentrace NO2 byla u vybrané zástavby vypočtena v 
referenčním bodě 1003 a činí 4,79 ug.m-3. Bod 1003 je od zdrojů ZD1 a ZD2 vzdálen 
981 m SV a nejvyšší koncentrace jsou očekávány při 1. třídě a rychlosti větru 1,5 
m.s-1. Protože pro daný parametr nebylo stanoveno imisní pozadí, použijeme model, 
který zahrnuje stávající KGJ a stávající frekvenci dopravy. Po zprovoznění BPS se 
koncentrace zvýší v průměru o 100%, ale i přes tento očekávaný nárůst se 
nepředpokládá překročení imisního limitu hodinových koncentrací, který činí 200 
ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 92, který leží  
337 m JV od KGJ, a činí 10,5 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu hodinových koncentrací NO2. 
 

Referenční bod 
Stávající imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Očekávaná nárůst imisní 
koncentrace - model Očekávané 

imisní 
koncentrace Maximum (ug.m-

3) 
NÁRŮST 
OPROTI 
SOUČASNOSTI% 

1001 – zástavba 
Rynholec  0,017 0,032 92,5 14,132 

1002 – zástavba 
Rynholec 0,041 0,079 93,5 14,179 

1003 - zámek 0,044 0,085 92,9 14,185 
1004 - zástavba Lány 0,027 0,039 45,2 14,139 
1005 – hřiště Lány 0,030 0,049 64,1 14,149 

Maximum zástavba: 1003 0,044 0,085 92,9 14,185 
Maximum ref. bod: 111 0,129 0,260 101,3 14,360 

Tabulka 15: Vypočtené průměrné roční imisní koncentrace NO2  

 
Maximální průměrná roční imisní koncentrace NO2 byla u vybrané zástavby 
vypočtena nejvyšší v referenčním bodě 1003 a činí 0,085 ug.m-3. Bod 1003 je od 
zdrojů ZD1 a ZD2 vzdálen 981 m SV a nejvyšší koncentrace jsou očekávány při 1. 
třídě a rychlosti větru 1,5 m.s-1. Po zprovoznění BPS se koncentrace zvýší 
maximálně o 100%, ale i přes tento očekávaný nárůst se nepředpokládá překročení 
imisního limitu ročních průměrných koncentrací, který činí 40 ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 111, který leží 
117 m JV od KGJ, a činí 0,26 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu ročních průměrných koncentraci NO2.  
 
 
 
 
Oxid uhelnatý - CO  
 
V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky ke stávajícím 
imisním koncentracím CO u vybrané obytné a jiné zástavby. 
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Referenční bod 
Stávající 
imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Očekávané imisní koncentrace - model 

Víkendy 
(ug.m-3) 

oproti 
současnosti%

Maximum 
(ug.m-3) 

maximum 
versus 
víkendy% 

1001 – zástavba 
Rynholec  4,4 8,6 95,7 8,6 0,3 

1002 – zástavba 
Rynholec 13,3 26,2 97,3 26,1 -0,4 

1003 - zámek 14,4 28,4 96,8 28,3 -0,5 
1004 - zástavba Lány 4,2 7,0 68,7 7,0 -0,6 

1005 – hřiště Lány 8,2 14,5 75,5 14,4 -0,2 

Maximum zástavba: 1003 14,4 28,4 96,8 28,3 -0,5 
Maximum ref. bod: 131 94,0 166,9 77,6 167,0 0,1 

Tabulka 16: Vypočtené imisní koncentrace CO  

 
Maximální průměrné osmihodinové imisní koncentrace CO jsou v zástavbě 
očekávány v bodě 1003 a činí 14,5 ug.m-3. Bod 1003 je od zdrojů ZD1 a ZD2 vzdálen 
981 m SV a nejvyšší koncentrace jsou očekávány při 1. třídě a rychlosti větru 1,5 
m.s-1. Protože pro daný parametr nebylo stanoveno imisní pozadí, použijeme model, 
který zahrnuje stávající KGJ a frekvenci dopravy dle Sčítání dopravy v roce 2005, jak 
jej uvádí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po zprovoznění BPS se koncentrace zvýší 
skoro o 100%, ale i přes tento očekávaný nárůst se nepředpokládá překročení 
imisního limitu, který činí 10000 ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 131, který leží  
25 m S od KGJ, a činí 167 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu průměrných osmihodinových koncentraci CO. 
 
 
Oxid siřičitý - SO2 
 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané příspěvky ke stávajícím imisním 
koncentracím SO2 u vybrané obytné a jiné zástavby, včetně procentuálního vyjádření 
nárůstu imisí polutantu na lokalitě. 
 

Referenční bod 
Stavajici 
imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Očekávané imisní koncentrace - 
model 

Víkendy 
(ug.m-3) 

oproti 
současnosti%

Muximum 
(ug.m-3) 

1001 – zástavba Rynholec  1,1 2,2 104,6 2,2 
1002 – zástavba Rynholec 4,6 9,5 103,6 9,5 
1003 - zámek 5,5 11,4 106,0 11,4 
1004 - zástavba Lány 0,8 1,6 103,8 1,6 
1005 – hřiště Lány 1,6 3,3 105,9 3,3 
Maximum zástavba: 1003 5,5 11,4 106,0 11,4 
Maximum ref. bod: 111 15,2 31,1 104,3 31,1 

Tabulka 17: Vypočtené maximální hodinová imisní koncentrace SO2 ve výšce 2 m  nad terénem 
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Maximální hodinové imisní koncentrace SO2 byla u vybrané zástavby vypočtena v 
referenčním bodě 1003 a činí 11,4 ug.m-3. Bod 1003 je od zdrojů ZD1 a ZD2 vzdálen 
981 m SV a nejvyšší koncentrace jsou očekávány při 1. třídě a rychlosti větru 1,6 
m.s-1. Protože pro daný parametr nebylo stanoveno imisní pozadí, použijeme model, 
který zahrnuje stávající KGJ a stávající frekvenci dopravy. Po zprovoznění BPS se 
koncentrace zvýší v průměru o 100%, ale i přes tento očekávaný nárůst se 
nepředpokládá překročení imisního limitu hodinových koncentrací, který činí 350 
ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě , který leží  
117m JV od KGJ, a činí 31,1 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu hodinových koncentraci SO2. 

 

Referenční bod 
stavající 
imisní 
koncentrace - 
model (ug.m-3) 

Očekávaný nárůst imisní 
koncentrace - model Očekávané 

imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

víkendy 
(ug.m-3) 

Nárůst 
oproti 
současnosti
% 

Maximální 
(ug.m-3) 

1001 – zástavba 
Rynholec  0,03 0,05 104,5 0,05 16,05 

1002 – zástavba 
Rynholec 0,07 0,14 103,8 0,14 16,14 

1003 - zámek 0,07 0,15 103,6 0,15 16,15 
1004 - zástavba Lány 0,02 0,04 96,7 0,04 16,04 
1005 – hřiště Lány 0,03 0,07 101,3 0,07 16,07 
Maximum zástavba: 
1003 0,07 0,15 103,6 0,15 16,15 

Maximum ref. bod: 
111 0,31 0,66 114,1 0,66 16,66 

Tabulka 18: Vypočtené maximální denní imisní koncentrace SO2 ve výšce 2 m  nad terénem 

 
Maximální průměrná denní imisní koncentrace SO2 byla u vybrané zástavby 
vypočtena v referenčním bodě 1003 a činí 0,15 ug.m-3. Bod 1003 je od zdrojů ZD1 a 
ZD2 vzdálen 981 m SV a nejvyšší koncentrace jsou očekávány při 1. třídě a rychlosti 
větru 1,7 m.s-1. Po zprovoznění BPS se koncentrace zvýší maximálně o 100%, ale i 
přes tento očekávaný nárůst se nepředpokládá překročení imisního limitu denních 
průměrných koncentrací, který činí 125 ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 111, který leží  
117 m JV od KGJ, a činí 0,66 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu pro průměrné denní koncentrace SO2 v souvislosti s provozem BPS. Po 
navýšení stávajícího imisního pozadí jsou očekávány denní koncentrace SO2 
maximálně 17 ug.m-3. 
 
 
 
Suspendované látky PM10 
 
V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vypočítané příspěvky ke stávajícím 
imisním koncentracím PM10 u vybrané obytné a jiné zástavby. 
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Referenční body 

Stávající 
imisní 

situace - 
model (ug.m-

3) 

Očekávaný nárůst imisních 
koncentrací - model Očekávané 

imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Víkendy 
(ug.m-3)

oproti 
současnosti%

maximální 
(ug.m-3) 

1001 – zástavba 
Rynholec  0,0007 0,0012 80,9 0,0012 112,0012 

1002 – zástavba 
Rynholec 0,0017 0,0032 84,2 0,0032 112,0032 

1003 - zámek 0,0019 0,0035 81,9 0,0035 112,0035 

1004 - zástavba Lány 0,0040 0,0044 10,0 0,0044 112,0044 

1005 – hřiště Lány 0,0029 0,0036 23,8 0,0036 112,0036 
Maximum zástavba: 
1004 0,0040 0,0044 10,0 0,0044 112,0044 

Maximum ref. bod: 69 0,0086 0,0055 -36,4  112,0000 
Maximum ref. bod:111 0,0080 0,0154 93,6 0,0159 112,0159 

Tabulka 19: Vypočtené maximální denní imisní koncentrace PM10  ve výšce 2 m  nad terénem 

 
Maximální přírůstek průměrné denní imisní koncentrace suspendovaných 
částic PM10 byl u vybrané zástavby vypočten v referenčním bodě 1004 a činí 
0,0044 ug.m-3. Bod 1004 je od zdrojů ZD1 a ZD2 vzdálen 1480 m JV a nejvyšší 
koncentrace jsou očekávány při 2. třídě a rychlosti větru 1,7 m.s-1. Po zprovoznění 
BPS se koncentrace zvýší maximálně o 90%, ale i přesto je očekáván nárůst 
průměrných denních imisních koncentrací v řádu 10-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 111, který leží  
117 m JV od KGJ, a činí 0,0159 ug.m-3.  
V ZÚ je v současnosti významně překročen imisní limit pro průměrné denní 
imisní koncentrace PM10. Zprovoznění BPS nezhorší stávající imisní pozadí 
ZÚ.  

Maximální denní imisní koncentrace PM10 mají význam, vzhledem k metodice 
výpočtu, maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za 
kterých mohou nastat, trvaly celý den. To znamená, že při jakékoli změně 
rozptylových podmínek (rychlosti nebo směru větru či stability atmosféry) budou 
imisní koncentrace vždy nižší. Pravděpodobnost, že konkrétní rozptylové 
podmínky se během dne ani minimálně nezmění je velmi malá a proto skutečné 
denní imisní koncentrace budou s největší pravděpodobností nižší než 
vypočtené.  
 
Maximální průměrná roční imisní koncentrace PM10 byla u vybrané zástavby 
vypočtena v referenčním bodě 1004 a činí 0,0018 ug.m-3. Bod 1004 je od zdrojů ZD1 
a ZD2 vzdálen 1480 m JV. Po zprovoznění BPS se koncentrace zvýší o více jak 
100%, ale i přes tento očekávaný nárůst se nepředpokládá překročení imisního limitu 
denních průměrných koncentrací, který činí 40 ug.m-3. 
Nejvyšší koncentrace byly v poli referenčních bodů vypočteny v bodě 110 který leží  
81 m Z od KGJ, a činí 0,0066 ug.m-3. V ZÚ se nepředpokládá překročení imisního 
limitu pro průměrné roční koncentrace PM10 v souvislosti s provozem BPS. Po 
navýšení stávajícího imisního pozadí jsou očekávány roční koncentrace PM10 
maximálně 33 ug.m-3. 
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Referenční bod 
Stavajici 
imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Očekávaná nárůst imisní 
koncentrace - model 

Očekávané 
imisní 
koncentrace 
(ug.m-3) 

Maximum 
(ug.m-3) 

oproti 
současnosti%

1001 – zástavba Rynholec 0,0003 0.0005 21,7 32,5003 
1002 – zástavba Rynholec 0,0007 0.0013 33,6 32,5010 
1003 - zámek 0,0008 0.0014 42,4 32,5011 
1004 - zástavba Lány 0,0017 0.0018 5,9 32,5018 
1005 – hřiště Lány 0,0012 0.0015 25 32,5239 

Maximum zástavba: 1004 0,0017 0,0018 5,9 32,5018 
Maximum ref. bod: 110 0,0020 0,0066 230 32,5066 
Maximum ref. bod: 69 0,0036 0,0054 50 32,5054 

Tabulka 20: Vypočtené  průměrné roční imisní koncentrace PM10 ve výšce 2 m  nad terénem 

 

 
Pachové látky 
 
Možnými teoretickými zdroji emisí pachových látek budou po uskutečnění záměru 
plošné zdroje, představující Zdroje zápachu v souvislosti s provozem bioplynové 
stanice jsou: 

• Příjmový objekt jatečních odpadů – hygienizace, 

• Příjmový objekt pevných bioodpadů – fytomasy. 

Příjmový objekt jatečních odpadů a příjmový objekt pevných odpadů budou při 
vykládce materiálů maximálně uzavírány a vzduchotechnika bude odsávat vzduch 
s pachovými látkami. Odsátý vzduch bude přečišťován na biofiltrech. 
 
Je však nutné konstatovat, že materiál, který prošel procesem fermentace již 
zvýšené pachové emise nevykazuje, neboť rozkladem organické hmoty dochází 
k jejich odstranění.  
 
Vyhláška 363/2006 Sb. 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 
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. Stále však platí povinnost do roku 2009  provést měření pachových emisí. 
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Vliv dopravy na imisní situaci na lokalitě 

Rozptylová studie hodnotila rovněž vliv dopravy na imisní situaci v lokalitě. V tabulce 
22 jsou uvedeny přírůstky koncentrací jednotlivých polutantů na vybraných 
referenčních bodech v důsledku dopravy (do výpočtu nebyly zahrnuty KGJ). Je 
zřejmé, že vliv nárůstu dopravy bude mít zanedbatelný vliv na imisní situaci v ZÚ. 
Podíl kontaminace na výše uvedených koncentracích sledovaných polutantů je 
minimální a uvedené navýšení dopravního zatížení je zanedbatelné. 

 

Referenční 
bod 

Vliv dopravy na imisní koncentrace polutantů (ug.m-3) 
SO2 
maximální 

SO2 
denní 

NO2 
maximální

PM10 
denní 

PM10 
roční 

CO 
osmihodinové 

BZN 
roční 

1001 0.0019 0.0001 0.0316 0.0002 0.0001 0.1686 0.0001
1002 0.0046 0.0002 0.0646 0.0005 0.0002 0.4233 0.0001
1003 0.0054 0.0002 0.0742 0.0005 0.0002 0.4989 0.0001
1004 0.0250 0.0014 0.2189 0.0037 0.0015 2.9249 0.0006
1005 0.0276 0.0010 0.3175 0.0024 0.0010 2.5552 0.0005

Tabulka 21: Nárůst imisní koncentrace jednotlivých polutantů v důsledku maximálních nárůstu 
dopravy související s provozem BPS 

 
 
Shrnutí vlivu záměru na ovzduší 
 
Výpočty rozptylu emisí prokázaly, že zprovoznění bioplynové stanice, která bude 
umístěna v  areálu skládky EKOLOGIE s.r.o., se projeví zvýšením imisních 
koncentrací pouze v bezprostředním okolí bioplynové stanice. U žádné z 
hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá překročení příslušných imisních 
limitů i při součtu se stávajícím imisním pozadím (mimo PM10). V případě 
průměrných denních imisních koncentrací PM10 je imisní limit významně překročen 
už nyní a nárůst v souvislosti s provozem BPS se předpokládá maximálně o 0,1%. 
Proto z hlediska znečištění ovzduší není proti realizaci záměru v této oblasti námitek.  
 
Rozptylová studie hodnotila rovněž vliv dopravy na imisní situaci v lokalitě. 
Z výsledků je zřejmé, že vliv nárůst dopravy bude mít zanedbatelný vliv na imisní 
situaci v ZÚ. Podíl kontaminace na výše uvedených koncentracích sledovaných 
polutantů je minimální a uvedené navýšení dopravního zatížení je zanedbatelné.  
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D. I. 2. Hluk, záření a vibrace 
 
Hluk a vibrace 
 
Etapa výstavby záměru 
 
Během výstavby záměru bude produkována hluková zátěž pocházející z provozu 
běžných stavebních mechanismů, intenzivní stavební práce budou realizovány 
v rámci výkopových prací při zakládání nádrží. Mimořádné stavební práce nejsou 
očekávány (odstřely apod.). Stavba bude probíhat pouze v denní dobu. Hluk a 
vibrace spojené s výstavbou lze označit po dobu stavby, s ohledem na vzdálenost 
obytné zástavby, za akceptovatelné. 
 
 
Etapa provozu záměru 
 
Během provozu záměru se předpokládá existence následujících zdrojů hluku: 
 
bodové zdroje hluku 

• kogenerační jednotka umístěná v odhlučněné vestavbě ve stávajícím objektu 
kogenerace skládky, resp. její výdech, 

• chladič směsi a nouzový chladič, umístěné na střeše objektu na výložnících, 
• čerpadla a míchadla ostatních technologických celků, 
 

liniové zdroje hluku 
• doprava – Vliv liniových zdrojů hluku na chráněnou obytnou zónu bude 

v denní dobu velmi omezený a v nočních hodinách žádný. 
 
 
 
Chráněné prostory 
 
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném 
vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném 
venkovním prostoru, § 1: Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru), … se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 
(LAeq,1h). 
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona: 
 
Chráněným venkovním prostorem (CHVP) se rozumí nezastavěné pozemky, které 
jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro 
zemědělské účely, lesu a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem 
staveb (CHVPS) se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domu, rodinných domu, 
staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i 
funkčně obdobných staveb. 
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CHVPS: Denní doba (6 - 22 h): Laeq,T. = 50 dB 
Noční doba (22 - 6 h): Laeq,T. = 40 dB 
CHVP: Denní i noční doba: Laeq,T. = 50 dB 
 
V případě, že jsou ve zdroji hluku obsaženy tónové složky nebo má-li výrazně 
informační charakter, je třeba podle novely č. 88/2004 Sb., počítat s přídavnou 
korekcí -5 dB. 
 
Výskyt výrazné tónové složky v CHVeP a CHVePS nepředpokládáme. 
 
Nejbližším chráněným prostorem typu CHVP je zahrada Starého zámku ve 
vzdálenosti cca 910 metrů. Nejbližším chráněným prostorem typu CHVPS je Starý 
zámek ve vzdálenosti 930 metrů od záměru. 
 
Vzhledem k vzdálenosti záměru od chráněných prostorů lze označit vliv 
záměru na celkovou hlukovou situaci v denní a noční době lze označit za 
přijatelný. 
 
Nepředpokládá se, že záměrem budou produkovány vibrace na pracovištích a 
ve venkovním prostoru.  
 
 
Záření 
 
Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou osvětlení. Umístění 
areálu a jeho osvětlení nepředstavuje s ohledem na pozici a provozní dobu 
provozovny omezení nejbližších chráněných objektů jejich osvětlením. 
 
V zájmovém území nebyl prováděn radonový průzkum, dle mapy radonového rizika 
ČGS je záměr umístěn v oblasti nízkého až přechodného rizika.  
 
Dle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb., o požadavcích 
na zajištění radiační ochrany, odst.1 § 63, který provádí § 6 atomového zákona 
č.18/1997 Sb., je při umisťování nových staveb s pobytovým prostorem a přístaveb 
s pobytovým prostorem směrnou hodnotou pro rozhodování o umístění stavby a pro 
rozhodování o způsobu provedení izolací stavby proti pronikání radonu z podloží 
zjištění, že se nejedná o stavební pozemek s nízkým radonovým rizikem. Poté by 
bylo nutné přijmout stavební opatření uvedená v ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti 
pronikání radonu z podloží. Z tohoto vyplývá nutnost provést radonový průzkum a na 
základě jeho výsledků provést případná protiradonová opatření.  
 
 
D. I. 3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by při výstavbě ani při 
provozu nemělo dojít. Podzemní voda není v okolí záměru využívána. 
 
Spotřeba vody do sociálního zázemí pracovníků bioplynové stanice v provozní 
budově skládky, bude navýšena o spotřebu 2 osob (max. 120 l/den).  
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Celková spotřeba vody do zařízení (ředící voda a pitná voda pro sociální zařízení) 
bude 3.330 m3/rok. Tato voda bude odebírána z nově vybudovaného jímacího vrtu a 
částečně bude doplňována dešťovými vodami. 
 
Ročně se předpokládá produkce cca 9.100 m3 kalové vody. Při provozu bioplynové 
stanice bude vznikat tzv. kalová voda (fugát) z odvodnění fermentačního zbytku, 
která může být pro vyšší obsah dusíku využívána jako hnojivo, nebo bude 
rozstřikována na skládkové těleso z důvodů zvýšení produkce skládkového plynu. 
V prostoru bioplynové stanice bude vybudována vodohospodářsky zabezpečená 
uskladňovací laguna na kalovou vodu o objemu 4 550 m3. 
 
Dva pracovníci BP vyprodukují za rok cca 26 m3 splaškových vod.  Odpadní 
splaškové vody jsou svedeny do nepropustné jímky, která je vyvážena na ČOV.  
 
Předpokládaná roční produkce dešťových vod z prostoru záměru bude 2817 m3. 
Srážkové vody spadlé v prostoru komunikací, ostatních ploch a ze střechy provozní 
budovy budou odvedeny dešťovou kanalizací do stávající požární nádrže.  
Z prostoru dávkování suroviny do sila se šnekovým dopravníkem a stáčecího místa 
tekutých bioodpadů a z vodohospodářsky zabezpečené plochy skladování biomasy a 
tuhého fermentačního zbytku  (celkem cca 30 m2) budou odpadní vody svedeny 
samostatným kanalizačním systémem do sběrné jímky, odkud budou přečerpány do 
zásobní vstupní jímky bioplynové stanice. 
 
Ke skladování kapalin dochází v betonových kruhových nádrží z vodoizolačního 
betonu, které jsou k tomuto účelu speciálně konstruované. Monitorovací systém 
v nádržích umožňuje kontrolovat případné úniky kapaliny. Trubní rozvody, ve kterých 
je vedena naředěná biomasa jsou vedeny kolektorovým systémem nebo nadzemně, 
což rovněž umožňuje kontrolu těsnosti. 
 
Oleje používané pro provoz kogenerace a ostatních technologií budou skladovány 
v příručním skladu v provozní budově. Sklad bude vybaven záchytnou plechovou 
vanou. 
 
 
D. I. 4. Vlivy na půdu 
 
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa. 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor půdy evidované v zemědělském půdním fondu 
pod kódem BPEJ 52504a to na části pozemků parc. č. 982/56 a 982/58 k.ú. 
Rynholec. V současnosti probíhá rozdělení parcel a následné vynětí ZPF na ploše 
7400 m2. Při vynětí pozemků se má postupovat v souladu s ”Metodickým pokynem 
odboru ochrany lesa a půdy MŽP z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”. 
 
Skrývka kulturních vrstev (orniční a podorniční vrstvy) byla již provedena v rámci 
činnosti lomu. Proto se bude jednat spíše o formální vyjmutí pozemků ze ZPF. 
Orgánem ochrany ZPF mohou být ve vydaném souhlasu s odnětím půdy ze ZPF 
stanoveny podmínky tohoto vynětí. 
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Omezení negativních vlivů na půdu v rámci provozu zařízení je zabezpečeno 
instalací moderních technologií u kterých jsou pro případ havarijního stavu 
vybudovány kanalizační svody do nově vybudovaných jímek, takže nebude i 
v případě havarijních stavů docházet k únikům kapalin do půd. Dále bude ochrana 
půdy zajištěna důsledným dodržováním provozních řádů. 
 
Oleje používané pro provoz kogenerace a ostatních technologií budou skladovány 
v příručním skladu v provozní budově. Sklad bude vybaven záchytnou plechovou 
vanou. 
 
 
D. I. 5. Další vlivy 
 
Vzhledem k umístění záměru nelze očekávat jeho vliv na výše popsané prvky ÚSES, 
jelikož se nachází ve velké vzdálenosti a zároveň nejsou se záměrem spojeny 
prostřednictvím inženýrských sítí, apod. 
 
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství nemůže mít posuzovaná stavba významný vliv na evropsky významné 
lokality NATURA 2000, ani na Ptačí oblasti. 
 
Vliv na faunu a flóru na faunu je předpokládán minimální. V současné době se na 
pozemcích určených k výstavbě žádná fauna, ani flóra nevyskytuje. Prostor má 
charakter pouštní oblasti bez půdy a vegetace. 
Vlivy záměru na faunu a floru mimo vlastní areál bioplynové stanice nejsou 
předpokládány.  V prostoru budoucího záměru a jeho nejbližšího okolí nejsou 
hlášeny výskyty chráněných druhů flory a fauny. 
Stavební objekty a zpevněné plochy lze klasifikovat stupněm ekologické stability 0 
(zastavěné plochy s živičným povrchem bez významu pro ekologickou stabilitu).  
 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz bioplynové stanice 
celkem neutrální vliv na obyvatelstvo. Energetickým zpracováním vznikajícího 
bioplynu bude produkováno velké množství tepelné a elektrické energie, která bude 
z větší části využívána pro provoz bioplynové stanice a sušárny biomasy. Vyrobená 
elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě. Oba typy energií budou vyráběny 
z obnovitelných zdrojů, vznikne úspora neobnovitelných zdrojů. Realizace záměru 
vytvoří 2 nové pracovní místa v regionu, přímo v areálu bioplynové stanice a 
pravděpodobně nová pracovní místa u dodavatelů biomasy. 
 
Při provozu záměru nebude docházet k manipulaci s jedy a nebezpečnými látkami, je 
proto vyloučena možnost potencionálního zasažení potravinového řetězce člověka 
těmito látkami. 
Nebude docházet ke skladování nebezpečných látek s ohledem na prevenci před 
vznikem závažných havárií stanovenou příslušnou legislativou. Požární zabezpečení 
objektu je standardní s vybavením signalizací, hasicí technikou a požárními hydranty. 
Z hlediska krajinného rázu lze dotčené území bývalého lomu charakterizovat jako 
antropogenně výrazně poznamenanou krajinu. Lesní pozemky v okolí lomu tvoří 
nárazníkovou zónu CHKO Křivoklátsko.  Lom se nachází z pohledu od Rynholce, 
Lán a ze silnice II/236 za terénními vlnami a lokalita tedy není vizuálně exponována. 
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D. II.  Možné vlivy přesahující státní hranice 
 
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se 
nepředpokládá dopad nepříznivých vlivů záměru mimo území ČR. 
 
 
 
D. III. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 

 
Přípravné práce a výstavba 
 
• Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy 

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

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

a informačním systémem pro návštěvníky;  
• Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu 

s platnou legislativou. 
• Opláštění budov větších rozměrů bude provedeno v barvě splývající s okolím. 
• U všech nově vybudovaných nádrží bude před uvedením do provozu 

vykonána těsnostní zkouška. 
• Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení. 
• Je třeba vybudovat v provozní budově příruční sklad olejů s plechovou 

záchytnou vanou. 
• Je třeba během výstavby omezit negativní vlivy na půdu způsobené pojezdy 

stavební techniky a provozem staveniště. Pohonné hmoty je třeba doplňovat 
mimo prostor výstavby v zařízeních k tomu určených. 

• Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění 
komunikací. 

• Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána 
technika, která bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb; 

• Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a 
okolí, a to především v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu. 

 
 
Provozní opatření 
 
• Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou   
• Pokud budou do zařízení přijímány odpady produkované jinými subjekty, bude 

vedena podrobná evidence přijatých odpadů (biomasy) a produkovaných 
materiálů. 

• Odběr vody z nově vybudovaného vrtu může být prováděn pouze na základě 
vodohospodářského povolení.  

• Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu. 
• Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, 

pachu, v rozsahu v jakém bude uložen. 
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• Je nutné provést měření  pachových emisí do roku 2009. 
• Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a 

kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance. 
• Je třeba provádět pravidelné kontroly jímek a kanalizací.  
• Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná 

opatření při případné havárii a s těmito pravidly  seznamovat zaměstnance. 
 
 
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.  
 
Pro účely oznámení byla zpracována rozptylová studie a hluková studie. Přičemž 
základním podkladem byla především studie proveditelnosti, a technické specifikace 
použitých zařízení.   
 
Studie vychází z projektovaných předpokladů, které bude třeba v rámci dalších 
stupňů projektové dokumentace a provozu záměru v případě potřeby upřesnit a 
ověřit. 
 
Přes všechny tyto nedostatky lze s ohledem na předpokládaný rozsah záměru 
považovat  informace v rámci zpracování oznámení za dostatečné pro kvalifikované 
hodnocení přímých i nepřímých vlivů záměru. 
 
 
E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
Výchozí teze, prameny, literatura  
 
Územní plán Rakovnicka, schválený usnesením zastupitelstva Středočeského kraje 
 
Vyjádření příslušného Městského úřadu Nové Strašecí, odboru výstavby a životního 
prostředí k funkčnímu využití pozemků v prostoru plánované bioplynové stanice 
 
Studie proveditelnosti bioplynové stanice na skládce Ekologie s.r.o. Babín – aktualizace č. 1, 
Bioprofit, s.r.o., 2007  
 
Straka, Dohányos, a kol., BIOPLYN 
 
Internetové stránky sdružení CZBIOM, www.biom.cz 
 
Internetové stránky města Rakovník, www.mesto-rakovnik.cz 
 
Internetové stránky obce Rynholec, http://www.razdva.cz/rynholec.obec/index.htm 
 
Internetové stránky obce Lány, www.lany.cz 
 
Internetové stránky Středočeského kraje, http://www.kr-stredocesky.cz 
 



                      Oznámení záměru bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. Babín 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 68 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

 

Internetové stránky ČGS,  http://nts2.cgu.cz  
 
Mapový server životního prostředí, http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
 
Havránek, M., Agregovaná emise látek způsobujících klimatickou změnu, Karlova un. Praha 
2000 
 
Intenzita dopravy, výsledky sčítání v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic 
 
Geofond české republiky: www.geofond.cz 
 
 
Přehled předpisů 
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků (č. 
197/1998 Sb.) a  nový zákon 183/2006 Sb. 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů 
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí 
Zákon č. 353/1999 Sb. ve znění 82/2004 Sb. o prevenci závažných havárií  
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcích předpisů 
Zákon č. 458/2000 Sb. o podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění 106/2005 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů 
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, a o integrovaném registru 
znečišťování a o změně zákonů ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu 
Vyhláška č. 395/1999 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny 
Vyhláška č. 8/2000 Sb. kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie 
Vyhláška č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah 
a způsob vypracování havarijního plánu 
Vyhláška č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 
znění pozdějších úprav 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 353/2002 Sb. která stanovuje emisní limity a další podmínky provozování stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší 
Vyhláška č. 356/2002 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování pachem, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní 
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
Vyhláška č. 492/2002 Sb. kterou se mění ustanovení stavebního zákona č. 132/1998 Sb. 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 570/2002 Sb. kterými se mění vyhláška č. 135/2001 Sb. o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o skládkování 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Planeta č. 2 časopis ministerstva životního 
prostředí, 2/2005 
ČSN 73 0592 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisících akustické vlastnosti 
stavebních výrobků – Požadavky 



                      Oznámení záměru bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. Babín 

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov 69 
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz 

 

F. ZÁVĚR 
 
U záměru plánované bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. nebyl 
prokázán významný vliv tohoto zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel. 
Vzhledem k uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu využití energie 
obnovitelných zdrojů a využití bioodpadů lze výstavbu bioplynové stanice v k.ú. 
Rynholec při dodržení podmínek pro výstavbu a provoz doporučit. 
 
 
 
 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  
 
Záměrem společnosti Ekologie s.r.o. je výstavba bioplynové stanice určené ke 
zpracování fytomasy a biologicky rozložitelných odpadů. 76 % vstupních materiálů 
bude tvořit kukuřičná siláž, 24 % budou tvořit biologicky rozložitelné odpady 
charakteru separovaných bioodpadů odpady, jatečních odpadů, kuchyňských 
odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 
Bioplynová stanice je koncipována svým výkonem na budoucí produkci biologicky 
rozložitelných odpadů z komunální sféry svozové oblasti skládky EKOLOGIE, s.r.o. 
Substrát bude následně použit jako hnojivo pro aplikaci na zemědělskou půdu 
v souladu se správnou zemědělskou praxí, nebo jako rekultivační materiál na 
skládce EKOLOGIE s.r.o., nebo jako součást biopaliva vyráběného v sušárně 
biomasy na skládce EKOLOGIE, s.r.o. Vyrobený bioplyn bude sloužit jako ekologický 
zdroj elektrické energie a tepla, čímž se sníží energetická potřeba vlastní bioplynové 
stanice. Dále bude vyrobené teplo využíváno k sušení biopaliv, pro vyhřívání 
provozních budov skládky. Alternativně můžou být přebytky tepla využívány pro 
provoz sušárny dřeva. Elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě.   
 
Záměr náleží do: 
 
Kategorie II 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných 

odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému 
využívání nebo odstraňování ostatních odpadů, 

 
Kategorie II 10.15  Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních 

hodnot (Kategorie II. 3.1 Zařízení ke spalování paliv o 
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.), 

 
 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
 
Plánovaný výkon bioplynové stanice je 526 kWel,elektrického výkonu a jmenovitém 
tepelném výkonu 558 kWth. 
Bioplynová stanice bude zpracovávat ročně 3158 tun biologických odpadů (1428 
tun jatečních odpadů, 80 tun kuchyňských odpadů, 450 tun biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů, 1200 tun separovaných bioodpadů) a 10000 tun kukuřičné 
siláže. Celková kapacita zařízení tak činí 13158 t materiálu charakteru biomasy za 
rok. 
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Plošná výměra záměru je cca 7500 m2.  
 
Záměr bude umístěn v areálu skládky EKOLOGIE s.r.o. 1,27 km západně od 
zástavby obce Lány a 960 až 1000 metrů jihozápadně od nejbližší zástavby obce 
Rynholec. Nejbližší obytnou budovou je Starý zámek umístěný 930 metrů východním 
směrem od záměru. Podle sdělení Městského úřadu Nové Strašecí, odboru 
v výstavby a životního prostředí je záměr v souladu s platným územním plánem 
obce. Záměr je umístěn do lokality č.31, která je ÚP obce určena pro rozšíření 
skládky odpadů. 
 
Záměr bioplynové stanice se skládá z výstavby následujících základních 
technologických celků: 
1) Vstupní sekce 

a) příjem jatečních materiálů a materiálů z kuchyní a jídelen bude prováděn 
v hygienizačním zařízení Tenez umístěném v nové provozní budově 
bioplynové stanice. 

b) stáčecí místo pro příjem tekutých bioodpadů 
c) zásobní jímka stanice o objemu 150 m3 bude sloužit k uskladnění a 

homogenizaci hygienizovaných materiálů a ostatních tekutých materiálů 
nevyžadujících hygienizaci 

d) šnekový dávkovač (např. Eckhart) o objemu 50 m3 bude zajišťovat příjem 
kukuřičné siláže a již nadrcených odpadů travního charakteru, dávkovač bude 
zaústěn přímo do fermentoru 

e) separovaný bioodpad od obyvatel bude před nadávkováním do šnekového 
dávkovače zpracován nadrcením v samostatném drtiči Pezzolato S7000 

f) separovaný bioodpad bude před nadrcením a konečnou separací uskladněn 
krátkodobě na stávající vodohospodářsky zabezpečené ploše před stávající 
linkou na zpracování biomasy 

2) Dvoustupňový fermentor a plynojem  
3) Výstupní sekce – separační zařízení, SBR ČOV pro čištění kalové vody od 

dusíku, uskladnění fermentačního zbytku, uskladňovací laguna na kalovou vodu o 
objemu 4550 m3. 

4) Sekce energetického využití BP – kogenerace, hořák zbytkového BP, nouzové 
chlazení. 

5) Ostatní zařízení: řízení BPS, systém MaR, sociální zařízení, příjem a evidence. 
 
 
Pro sociální zázemí a evidenci přijímaných materiálů bude využívána stávající 
provozní budova skládky s automatickou mostovou váhou. Součástí záměru bude 
dobudování obslužných komunikací navazujících na obslužné komunikace skládky, 
vybudování přípojek dešťové kanalizace, nového hydrogeologického vrtu, vodárny, 
vodovodu a elektrické energie. 
 
Stávající dopravní zátěž v lokalitě je tvořena především dopravou po silnici druhé 
třídy II/236 úsek Roztoky - Lány, která prochází jižně od prostoru záměru. Areál 
skládky EKOLOGIE je napojen na tuto komunikaci vlastní obslužnou komunikací, 
která slouží pouze skládce. Tato komunikace není umístěna u žádné obytné, ani jiné 
zástavby. Nárůst dopravy po zprovoznění fermentační stanice byl odhadnut na 
celkem 19,2 těžkých nákladních automobilů denně ve vegetačním období (125 dnů) 
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a 15,2 těžkých nákladních automobilů denně mimo vegetační období. I za 
předpokladu 100% možného vytěžování svozové techniky je intenzita dopravy ve 
vegetačním období 1,4 krát vyšší než mimo něj. Návoz a odvoz materiálů bude 
probíhat většinou ve všední dny v denní době od cca 8:00 do 16:30, kukuřičná siláž 
bude navážena do areálu denně. Většina materiálu bude do BPS dopravována ze 
směru od Lán. 
 
Realizace záměru si vyžádá zábor půdy v zemědělském půdním fondu na ploše 
7400 m2. Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa.  
 
Ročně se předpokládá vyprodukování cca 9.100 m3 kalové vody, která bude 
využívána jako hnojivo, nebo bude rozstřikována na skládkové těleso z důvodů 
zvýšení produkce skládkového plynu. Dva noví pracovníci vyprodukují za rok cca 26 
m3 splaškových vod.  Odpadní vody vznikající v sociálním zařízení administrativní 
budovy skládky jsou svedeny do nepropustné jímky, která je vyvážena. 
Předpokládaná roční produkce dešťových vod z prostoru záměru bude 2817 m3. 
Dešťové vody budou svedeny do stávající požární nádrže.  
 
V rámci provozu bioplynové stanice budou produkována malá množství komunálních 
odpadů souvisejících s provozem. Tento odpad bude shromažďován v příslušné 
sběrné nádobě u provozní budovy a bude likvidován odvozem na příslušnou skládku 
odpadů.  Bude se jednat o běžný komunální odpad obsluhy bioplynové stanice a 
syntetické motorové a převodové oleje, obaly obsahující nebezpečné látky, olejové 
filtry a zářivky. Při výstavbě bioplynové stanice bude vyprodukováno cca 300 tun 
různých stavebních odpadů a 6800 m3 výkopových zemin.  
 
V rámci provozu bioplynové stanice bude docházet ke skladování malých množství 
olejů v příručním skladě v provozní budově (kogenerace).  Žádné další nebezpečné 
látky z hlediska ochrany vod nebudou v areálu bioplynové stanice skladovány. 
 
V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí byla zpracována rozptylová studie 
hodnotící vlivy stacionárních zdrojů znečištění a dopravy na ovzduší v okolí záměru. 
V závěru studie bylo konstatováno, že příspěvky NO2, CO, SO2, suspendovaných 
látek PM10 a benzenu jsou minimální a s ohledem na stávající pozadí nepředstavují 
rizika ani překročení příslušných legislativních limitů.  
 
Vliv záměru na celkovou hlukovou situaci v denní a noční době lze označit za 
přijatelný.  
 
U záměru plánované bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o. nebyl 
prokázán významný vliv tohoto zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel. 
Vzhledem k uvedeným faktům a s přihlédnutím k rostoucímu významu využití energie 
obnovitelných zdrojů a využití bioodpadů lze výstavbu bioplynové stanice v k.ú. 
Rynholec při dodržení podmínek pro výstavbu a provoz doporučit. 
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