
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OZNÁMENÍ  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 3 
 
 
 
 
 

 
EKOLOGIZACE CHOVU PRASAT - BIOPLYNOVÁ STANICE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Název  Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Oznamovatel  
Ing. Jaroslav Haškovec 

Dušníky 102, 413 01 Roudnice nad Labem 

Žadatel (investor) 
Ing. Jaroslav Haškovec 

Dušníky 102, 413 01 Roudnice nad Labem 

Kraj Středočeský kraj 

Obec Hobšovice, místní část Křovice (k.ú. Skůry) 

Datum oznámení Říjen 2008 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.                                          Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Ing. František Hezina, Naturchem s.r.o.  2 

OBSAH 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI.................................................................................................................. 5 

1. OBCHODNÍ FIRMA .......................................................................................................................................... 5 
2. IČO................................................................................................................................................................ 5 
3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ).......................................................................................................................................... 5 
4. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE......................................................................................................5 
5. ZPRACOVATEL OZNÁMENÍ ............................................................................................................................. 5 

B. ÚDAJE  O ZÁM ĚRU................................................................................................................................. 6 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................ 6 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ............................................................................... 6 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru .................................................................................................................. 6 
B.I.3. Umístění záměru................................................................................................................................. 6 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.................................................................... 7 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných...................................... 8 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí .............................................................. 8 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: ........................................................... 8 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ............................................... 12 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ................................................................................ 12 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které .................................... 12 

budou tato rozhodnutí vydávat......................................................................................................... 12 
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH........................................................................................................................... 12 

B.II.1.  Půda ............................................................................................................................................... 13 
B.II.2.  Voda ............................................................................................................................................... 13 
B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje ........................................................................................ 14 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu .................................................................................... 15 

B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH......................................................................................................................... 16 
B.III.1.  Emise do ovzduší........................................................................................................................... 16 
B.III.2.  Odpadní vody................................................................................................................................ 18 
B.III.3.  Odpady.......................................................................................................................................... 19 
B.III.4.  Ostatní  výstupy............................................................................................................................. 21 

C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ .................................................................................. 25 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ ................................................................................................................................... 25 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMETÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ........................... 25 
C.II.CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU 

PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMN Ě OVLIVNĚNO............................................................................................. 26 
C.II.1.  Ovzduší .......................................................................................................................................... 26 
C.II.2.  Vody ............................................................................................................................................... 27 
C.II.3.  Půda............................................................................................................................................... 28 
C.II.4.  Geomorfologie  a geologie............................................................................................................. 29 
C.II.6.  Fauna a flóra ................................................................................................................................. 30 
C.II.7.  Ekosystémy..................................................................................................................................... 31 
C.II.8.  Krajina........................................................................................................................................... 32 
C.II.9.  Obyvatelstvo................................................................................................................................... 35 
C.II.10.  Hmotný majetek, kulturní památky .............................................................................................. 35 
C.II.11.  Jiné charakteristiky životního prostředí....................................................................................... 36 

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

ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ.............................................................................................................................. 36 

D. ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOT NÍ PROSTŘEDÍ. ......... 36 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV Ů A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI. ................................ 36 
D.I.1.  Vlivy na ovzduší .............................................................................................................................. 37 
D.I.2.  Vlivy na vody................................................................................................................................... 39 
D.I.3.  Vlivy na faunu a flóru...................................................................................................................... 39 
D.I.4.  Vlivy na půdu .................................................................................................................................. 39 
D.I.5.  Hluk a vibrace................................................................................................................................. 40 
D.I.6.  Ostatní............................................................................................................................................. 41 

D.II. ROZSAH VLIVŮ STAVBY A ČINNOSTI VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI.............................. 41 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.                                          Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Ing. František Hezina, Naturchem s.r.o.  3 

D.III.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ  HRANICE............ 42 
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ ..................................................................... 43 

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIV Ů ....................................................................................................... 43 
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A.............................................................................. 45 

NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 45 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁM ĚRU ..................................................................................... 45 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE............................................................................................................................. 45 

F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE............................................................................................................... 45 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU..... ............... 46 

H. PŘÍLOHY................................................................................................................................................. 48 

  
 

 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.                                          Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Ing. František Hezina, Naturchem s.r.o.  4 

Seznam použitých zkratek 
 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí 
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky 
MŽP ČR ministerstvo životního prostředí České republiky 
OHO  objekt hygienické ochrany 
OHS  okresní hygienická stanice 
OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 
OkÚ  okresní úřad 
KÚ  krajský úřad 
OÚ  obecní úřad 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
RŽP  referát životního prostředí 
US    urbanistická studie 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ŽV   živočišná výroba 
D   dojnice 
Tm  telata - mléčná výživa 
DJ  dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti) 
OUER  evropská pachová jednotka 
VKP               významné krajinné prvky    
BK  biokoridory 
BC  biocentra  
DOSS  dotčené orgány státní správy 
EVL  evropsky významné lokality (NATURA 2000) 
PO  ptačí oblasti (NATURA 2000) 
BPS  bioplynová stanice 
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B. ÚDAJE  O ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 
 

Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 
 

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č.163/2006 Sb. se jedná o podlimitní 
záměr z kategorie II, přílohy č. 1 zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném 
výkonu od 50 do 200 MW.  

 
Vzhledem k našim předpisům vykazuje záměr podlimitního charakter, který by měl být 

vypracován v rozsahu přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novelizací. 
Vzhledem k faktu, že výstavba BPS navazuje na již projednaný záměr stáje pro chov prasat, 
byl předkládaný navazující projekt zpracován v širším rozsahu podle přílohy č. 3 tzn. v 
rozsahu oznámení.  

Záměru bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Středočeského kraje. 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Množství vstupních surovin:  prasečí kejda  6 000 t/rok 
     kukuřičná siláž  9 500 t/rok 

     (případně částečné nahrazení k.siláže jetelotravní senáží, 
     GPS obilovinami, zbytky z posklizňového   
     zpracování obilovin, cukr. řízky nebo lihovarnickými 
     výpalky) 

 
Množství produkovaného bioplynu: 5 165,18 m3/den → 1 885 291 m3/rok 
Procentuální zastoupení methanu v bioplynu: 53 % 
Výkon kogenerační jednotky 537 kW (úč. 40,0 %), tepelný výkon 622 kW(úč. 46,3 %). 
Počet provozních hodin - bioplynová stanice: 8 760 h.rok-1. 
Počet provozních hodin - kogenerační jednotka: 8 000 h.rok-1. 
 

B.I.3. Umístění záměru 
 
Kraj:   Středočeský 
Obec:    Hobšovice, místí část Křovice 
Katastrální území : Skůry 
Parc.č.:  273/11 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Charakter stavby: novostavba 
Odvětví:  zemědělství, výroba energie 
Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě bioplynu a jeho 
energetickému využití) v návaznosti na stávající zemědělský areál a v současné době již 
schválený záměr výstavby nové stáje pro chov prasat provozovatele v těsné blízkosti s 
projektovanou bioplynovou stanicí. Stavba bude realizována v rámci PHO farmy. 
 
Možnost kumulace vlivů záměru s jinými záměry se nepředpokládá.  
 
Obrázek č. 1: Katastrální mapa s vyznačením místa záměru 
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Obrázek č. 2: Detail katastrální mapy se zakreslením bioplynové stanice  

 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí 
 
Předkládaný záměr řeší problematiku zpracování statkových hnojiv a biomasy jejich 
energetickým využitím, což napomůže snížení produkce pachových látek z chovu zvířat a 
hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných území. Řízené zpracování biomasy 
anaerobní fermentací s následným využitím bioplynu má i význam z hlediska omezení 
množství skleníkových plynů odcházejících do volného ovzduší. Umístění záměru v dané 
lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost vstupních surovin a vhodného pozemku.  

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 
 
Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění byly 
poskytnuty v rámci konzultací s odborníky z projekční firmy Renergy s.r.o.  

 
Členění stavby: 
Předjímka – 1 ks Nádrž o kapacitě 100 - 150 m3 
Objekt dávkovacího zařízení – 1 ks  Zařízení pro dávkování pevných substrátů o kapacitě 

35 m3 
Fermentor I. – 1 ks Válcová nádrž o průměru 22 m, výšky 8,0 m 
Fermentor II (dofermentor) – 1 ks  Válcová nádrž o průměru 33 m, výšky 8,0 m 
Kontejner kogenerace – 1 ks Protihlukový kontejner osazený kogenerační jednotkou 
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Elektropřípojka 
 
Prasečí kejda bude z podroštových prostor (stáje pro chov prasat) odváděna do předjímky, 
odkud bude čerpána automatickým systémem do fermentoru I.   
Kukuřičná siláž bude skladována ve volně ložených PE obalech (baggy) na volných 
zemědělských prostorech (pole, louka) v blízkosti BPS. 
 
Princip procesu: 
Bioplyn je plynná směs tvořená ze 2/3 methanem (CH4) a z 1/3 oxidem uhličitým (CO2). 
Vzhledem k poměrně vysokému obsahu methanu je dnes bioplyn stále častěji využívaným 
palivem pro výrobu elektrické a tepelné energie. Výhřevnost bioplynu se pohybuje mezi 21 –
 25 MJ/m3. Princip výroby bioplynu je založený na anaerobní fermentaci, tedy 
biotechnologickém procesu přeměny organické hmoty v podmínkách s nulovou koncentrací 
kyslíku (anaerobní proces). Přeměna organické hmoty na bioplyn fermentací (kvašením), 
resp. hnitím je v přírodě spontánně probíhající děj, odehrává se např. v bažinách, v zažívacím 
traktu přežvýkavců a na skládkách biologického odpadu. Je to několikastupňový mikrobní 
proces, uskutečňovaný v symbiose se smíšenými kulturami. Konverze organické hmoty na 
bioplyn probíhá v následujícím sledu reakcí:  
 

Obrázek č. 3: Schéma výroby bioplynu z organické hmoty (jednotlivé biotechnologické  
reakce) 

 

Pozn.: Převzato z příručky – BIOPLYN příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových 
systémů, Informační systém GAS 
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Schéma jednotlivých typů  metabolických přeměn při výrobě bioplynu: 

Hydrolýza 
Výchozí substrát tvořený makromolekulárními látkami (polysacharidy, lipidy a proteiny) je 
vlivem hydrolytických enzymů produkovaných fermentačními bakteriemi štěpen na 
jednodušší frakce (nízkomolekulární látky). Tato fáze probíhá jak v přítomnosti, tak i v 
nepřítomnosti kyslíku. Produktem hydrolytického štěpení jsou monosacharidy, mastné 
kyseliny a aminokyseliny, které tvoří následně substrát pro acidogenní mikroorganismy (rody 
Clostridium, Lactobacillus, Bifidobacterium, Eubacterium a další). 
     
Acidoigeneze 
Během této fáze dochází vlivem acidogenních mikroorganismů k produkci nižších 
organických kyselin (kyselina mravenčí, propionová, máselná), některých alkoholů (ethanol) 
a plynů zastoupené hlavně CO2 a H2. Samotnou produkci těchto látek ovlivňuje charakter 
počátečního substrátu a podmínky prostředí. Například při nízkém parciálním tlaku vodíku je 
reakce vedena ve prospěch vzniku kyseliny octové, H2 a CO2 naopak při vyšším ve prospěch 
produkce vyšších organických kyselin (kyselina mléčná), ethanolu apod. Acidogeneze 
probíhá již v anaerobních podmínkách.  
 
Acetogeneze 
Acetogeny využívají produktů acidogenních mikroorganismů (kyseliny mravenčí, 
propionové a máselné) k produkci převážně kyseliny octové, oxidu uhličitého a vodíku. 
Hlavními zástupci acetogenních mikroorganismů jsou rody např. Syntrophobacter, 
Syntrophomonas a Desulfovibrio.  
 
Methanogeneze  
Posledním stádiem výroby bioplynu z organické hmoty je methanogeneze, kterou 
zprostředkovávají striktně anaerobní mikroorganismy tzv. methanogeny. K nejznámějším 
rodům patří Methanococcus, Methanosarcina, Methanogenium, Methanobacterium, 
Zeikusella, Methanospirillum, Clostridium, Plectridium, Methanobrevibacter.  

Methanogenní mikroorganismy štěpí produkty vzniklé ve fázi acetogeneze na methan a oxid 
uhličitý, které tvoří majoritní složky bioplynu. Zde jsou uvedeny hlavní biochemické reakce 
typické pro fází: 
 

• Základní schéma 

 CO2  +  4H2  →   CH4  +  2H2O 

• Přímá dekarboxylace kyseliny octové 

 CH3COOH  →  CH4  +  CO2 

• Přeměna dusíkatých látek  

 NO3
-  +  H+  +  (8H+  +  8 e-)  →  NH4

+  +  OH-  +  2H2O 

• Přeměna sirných sloučenin (např. některé aminokyseliny) 

 SO4
2-  +  (8H+  +  8 e-) → H2S  +  2 H2O  +  2 OH- 

Digestát  neboli zfermentovaný substrát - hmota, která zůstává po ukončení technologického 
procesu. Ten bude využit ke hnojení zemědělské půdy v rámci plánu organického  hnojení. 
Digestát je hmota anaerobně stabilizovaná s neutrální hodnotou pH, se sníženou klíčivostí 
semen, sníženým obsahem patogenů,v půdě dobře využitelná, s výrazně sníženým zápachem. 
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Zbytkový digestát bude vyvážen k aplikaci na pole cisternou s hadicovým aplikátorem a 
následně zapraven do půdy.  
 
Technologické části bioplynové stanice: 
 
Předjímka 
Objekt předjímky bude realizován jako betonová monolitická jímka - vodotěsná zcela 
zapuštěná do země o kapacitě 100 - 150 m3. Do této jímky bude přiváděna prasečí kejda z 
podroštových prostor ze stáje pro chov prasat. Jímka bude řešena jako uzavřená (plynotěsná), 
tak aby byly minimalizovány emise pachových látek od ovzduší.  
 
Objekt dávkovacího zařízení 
Jedná se o zařízení situované poblíž fermentoru, kam bude navážen pevný substrát 
(kukuřišná siláž,...) a ten následně zařízením automaticky dávkován do fermentoru. Kapacita 
zařízení bude cca 35 m3 
 
Fermentor I 
Objekt fermentoru bude tvořen zastropenou kruhovou železobetonovou jímkou o  vnějším 
průměru 22 m a výšky 8,0 m podle terénních možností zapuštěnou do terénu. Dno 
fermentoru, stěny a zastropení budou provedeny technologií vodotěsného betonu (např. Wolf 
systém). Vnější stěna fermentoru a strop bude zateplen a opatřen hydroizolací. Fermentor 
bude řešen jako plynotěsný - bioplyn, který bude produkován ve fermentoru I bude odváděn 
do Fermentoru II (dofermentor), který bude opatřen plynojemem odkud bude bioplyn 
následně čerpán ke kogenerační jednotce. Ve vnitřním prostoru fermentoru budou osazena 
dvě hydraulická míchadla. 
Dodávka materiálu bude řešena pomocí přečerpáváním z předjímky (prasečí kejda) a 
kukuřičná siláž bude injektována do fermentoru z dávkovacího zařízení do kterého bude 
navážena siláž. Dávkování vstupů bude řízeno automaticky. Míchání hmoty ve fermentoru 
bude prováděno automaticky řízeným systémem míchadel (2x hydraulická míchadla). 
Vytápění fermentoru bude soustavou teplovodních trubek umístěných v prostoru fermentoru 
využívajících jako topné médium chladící vody z kogenerační jednotky. 
 
Fermentor II (dofermentor) 
Objekt bude tvořen kruhovou železobetonovou jímkou o průměr 33 m, výška 8,0 m, podle 
terénních možností zapuštěnou do terénu. Dno, stěny a zastropení budou provedeny 
technologií vodotěsného betonu (např. Wolf systém). Uvnitř budou instalovány 2 kusy 
hydraulických míchadel. Fermentor II bude zakryt foliovým poklopem s vnitřní membránou 
a vnější folií plnící ochranou funkci proti povětrnostním vlivům a zároveň funkci 
integrovaného plynojemu. Bioplyn jímaný v plynojemu bude následně odváděn ke 
kogenerační jednotce. Fermentor II bude sloužit současně také jako uskladňovací nádrž pro 
uskladnění zfermentovaného zbytku  (digestát) s kapacitou 6 měsíců.  
 
Kontejner kogenerace 
Osazena kogenerační jednotka o výkonu 537 kWel bude osazena v protihlukovém kontejneru, 
který bude zajišťovat dostatečný útlum hluku z provozu kogenerační jednotky do okolí. 
Součástí bude také řídící a ovládací prvky BPS a kogenerace včetně bezpečnostní detekce 
přítomnosti methanu.  
Kontejner bude osazen na betonový základ. Objekt kontejneru bude situovaný u budovy stáje 
pro chov prasat. 
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Fléra  
V případě poruchy kogenerační jednotky případně havarijních stavů bude produkovaný 
bioplyn spalován na bezpečnostním hořáku (fléra). 
 
Přípojka VN a trafostanice 
Přípojka el.energie bude napojena na nový rozvod el.energie, který bude řešen již v rámci 
projektu výstavby stáje pro chov prasat (již schválený projekt).  
 
Teplovod 
Jedná se o tepelně izolované potrubí přivádějící topnou vodu z kogenerační jednotky do 
fermentoru a zpět vratnou vodu. Topná voda bude využívána jako zdroj tepelné energie 
určené  pro ohřev fermentoru I a II k zajištění požadované teploty pro správný průběh 
anaerobní fermentace. Dále je uvažováno s využitím tepelné energie pro vytápění nového 
areálu - stáje pro chov prasat.  
 
Přístupové komunikace a zpevněné plochy 
Bude využito stávajících komunikací v areálu, které budou upraveny a prodlouženy pro 
potřebu obsluhy bioplynové stanice.  
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
Zahájení stavby: 2009 – 2010 
Dokončení stavby: 2010 – 2011 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Záměrem bude dotčena pouze obec Hobšovice, konkrétně její místní část sídelní útvar 
Křovice (k.ú. Skůry).  
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které  
budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Územní řízení o umístění stavby – Stavební Úřad MěÚ Velvary 
Stavební řízení – Stavební Úřad MěÚ Velvary 
Povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění středního zdroje znečištění ovzduší dle §17 
zákona č. 86/2002 Sb. – KÚ Středočeského kraje  

 

B.II. Údaje o vstupech 
Stavba bude realizována formou novostavby ve vazbě na stávající zemědělský areál a v 
současné době již schválený záměr výstavby stáje pro chov prasat provozovatele v těsné 
blízkosti s projektovanou bioplynovou stanicí v obci Hobšovice, místní část Křovice. 

 
Vstupy je možno rozdělit do dvou etap: 
Vstupy ze stavební činnosti – dovoz stavebních konstrukcí, betonu a zdících a izolačních 
materiálů a jejich zabudování do stavby. Dovoz a zabudování nové technologie. 
Vstupy při provozu  -  pro provoz bioplynové stanice bude potřebná elektrická energie  pro  
osvětlení a technologii. Stavba bude napojena na novou rozvodnu a trafostanici jejíž 
realizace bude provedena v rámci výstavby stáje pro chov prasat. Sem bude přivedena i 
vyrobená elektrická energie pro její předání do distribuční sítě.  
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B.II.1.  Půda 
Stavba bioplynové stanice si nevyžádá zábor zemědělské půdy. Plocha určená k výstavbě 
záměru parc. č. 273/11 není součástí ZPF. Uvádíme informace o dotčené parcele převzaté z 
katastru nemovitostí.  
 
Tabulka č. 1: Informace o dotčené parcele dle výpisu z katastru nemovitostí 

Číslo parcely 273/11 
Výměra 21191 m2 
Katastrální území Skůry 640221 
Číslo LV 206 
Způsob využití  Manipulační plocha 
Druh pozemku Ostatní plocha 
BPEJ nemá 

 
Zvláště chráněná území 

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 
zákona č. 114/19932 Sb. Nenachází se ani na území jež bylo zařazeno do evropského 
seznamu Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.   
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona. 
 

Ochranná pásma 
Záměr vlastní výstavby není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště 
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“), lesních porostů (rovněž 50 m „ze zákona“) 
a vodních zdrojů. 

 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky 
ÚSES) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".  

 
B.II.2.  Voda  
Bilance potřeby vody: 
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů 
náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda 
bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp. 
V rámci provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice nespotřebovává kromě vody 
potřebné pro sociální zázemí pro obsluhu. Součástí výstavby bioplynové stanice nevzniknou 
žádná nová sociální/hygienická zařízení. Obsluha bude pro tyto účely využívat nových 
sociálních zařízeních, které vzniknou v rámci projektu výstavby nové stáje pro chov prasat 
(není součástí předkládané studie). 
 
Voda pro hygienická zařízení:  
Provoz bioplynové stanice bude automatický s občasným dozorem. Pracovníci provádějící 
dozor a obsluhu bioplynové stanice, navážení biomasy a manipulaci s ní budou využívat 
stávající hygienická zařízení ve stávajícím zemědělském areálu investora a zároveň i nových 
hygienických zařízení, která vzniknou současně s výstavbou stáje pro chov prasat.  
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B.II.3.  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Výstavba si vyžádá relativně malé 
množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily 
(betonové směsi, cihelné bloky, bet. prefabrikáty, atp.).  

Během výstavby bude el. energie odebírána ze stávajících rozvodů. K významnému navýšení 
spotřeby nedojde. V době provozu bude el. energie dodávána z veřejné distribuční sítě 
pomocí přípojky přiváděné od nových rozvodů, které vzniknou v rámci výstavby stáje pro 
chov prasat (není součástí předkládaného posouzení - projekt již schválen).  

Pro provoz bioplynové stanice bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou 
provozovatele především, kukuřičná siláž (9 500 t/rok) a prasečí kejda (6000 t/rok), ta bude 
přiváděna z nové stáje pro chov prasat (již schválená ke stavbě) – celkem 15 500 t/rok.  

 
Tabulka č. 2: Vstupní suroviny do BPS 

Vstupní 
surovina 

Denní dávka 
[t/den] 

Obsah 
sušiny (TS) 

[% hm.] 

Obsah org. 
sušiny (oTS) 

[% hm.] 

Denní dávka 
sušiny TS 
[kg/den] 

Denní dávka 
org.sušiny oTS 

[kg/den] 
Prasečí kejda 16,44 4,0 78 657,53 512,88 
Kukuřičná 
siláž/GPS 

26,03 35,0 95 9 109,59 8 654,11 

CELKEM 42,47 - - 9 767,12 9 166,99 
 

Poměr C:N 
Důležitým parametrem pro zajištění správného průběhu anaerobní fermentace je poměr C/N, 
na základě kterého lze získat primární informaci, zda-li během fermentace nehrozí riziko 
intoxikace mikroorganismů volným amoniakem. Tyto mikroorganismy jsou nezbytné pro 
generaci methanu tvořící zákl. složku bioplynu, proto by zmiňovaná intoxikace mohla vést až 
k úplnému kolapsu BPS. Intoxikace procesu BPS je provázena špatně probíhajícím 
rozkladem substrátu vedoucím k produkci zapáchajícího fermentačního zbytku (digestátu). 
Jestli poměr C/N vysoký, dochází k deficitu dusíku. Při nízkém poměru dochází k vysoké 
produkci amoniaku, který je při vyšších koncentracích toxický pro anaerobní bakterie, 
zejména metanogeny. Optimální poměr C/N pro anaerobní stabilizaci organické frakce 
tuhého odpadu se pohybuje okolo 20 až 30, vztaženo na biologicky rozložitelný uhlík. Různé 
druhy organického odpadu mají různou koncentraci dusíku, proto je výhodné kombinovat 
zpracovávané materiály s vysokým (např. prasečí kejda, odpady z jatek aj.) a nízkým (např. 
celulózové materiály) obsahem, tak aby výsledný poměr C/N se blížil optimálnímu. 
 
Tabulka č. 3: Předpokládaný poměr C/N ve vstupních surovinách 

Vstupní 
surovina 

Roční 
dávka 
[t/den] 

Dávka sušiny TS 
[t/rok] 

Obsah C 
[% suš.] 

Obsah N 
[% suš.] 

Obsah C 
[t/rok] 

Obsah N 
[t/rok] 

Prasečí kejda 6 000 240 37,1 5,3 89,04 12,72 
Kukuřičná 
siláž/GPS 

9 500 3 325 52,7 1,3 1 752,28 43,23 

CELKEM 15 500 3 565 - - 1 841,32 55,95 
 

Poměr C : N = 1 841,32 : 55,95 = 32,9 
 
Poměr uhlíku a dusíku bude dle výpočtu ze vstupních surovin o 2,9 vyšší než je udávaná 
hodnota optimálního poměru, ale vzhledem k použití průměrných hodnot (rozsah sušiny i 
obsahu C a N je kolísavý) nepředpokládáme vyšší tvorbu amoniaku, která by vedla k inhibici 
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biochemických dějů, a tím i k tvorbě nadměrného zápachu, vzhledem ke skladbě použitých 
surovin a vyhodnocenému poměru C : N.  
 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice bude časově omezený 
a zanedbatelný. Stálé zatížení dopravní sítě vyvolává odvoz fermentačních zbytků 
(digestátu), který bude z areálu nárazově odvážen k aplikaci na zemědělské pozemky (dle 
aktualizovaného plánu organického hnojení). Doprava ostatních surovin (kukuřičné siláže) se 
bude denně uskutečňovat pouze v rámci areálu (příp. jeho bezprostřední blízkosti) z místa 
skladování siláže. Doprava surovin do areálu bude také nárazová především v době sklizně 
kukuřice a kosení luk.  

Tabulka č. 4: Intenzita dopravy (stávající stav - informace dle studie na záměr výstavby 
stáje pro chov prasat)  

Vstupní surovina Množství za rok Počet jízd 
uvnitř areálu 

Přeprava BM do/z 
areálu a fugátu 
z areálu, počet jízd 

Krmné směsi 1 700 t 213 213 
Odvoz selat z areálu 1 500 ks - 15 
Přesun selet do výkrmny (v rámci areálu)  3 000 ks 30 - 
Odvoz prasnic 80 ks - 10 
Dovoz prasniček 80 ks - 10 
Odvoz jatečních prasat 3 000 ks - 25 
Kadavery   104 
Odvoz kejdy a odpadních vod na ČOV 5 456 m3  546 
Osobní doprava zaměstnanců   1460 
    
Celkem  243 2 383 
 
Tabulka č. 5: Intenzita dopravy (stav po realizaci záměru - dle bilančních výpočtů vstupních 
a výstupních surovin do BPS )  
Vstupní surovina Množství vstupní 

suroviny (t/rok) 
Přeprava BM uvnitř 
areálu (t/rok) 

Přeprava BM do areálu 
(t/rok) 

Kukuřičná siláž 9 500 9 500 9 500 
Prasečí kejda 6 000 - - 
Celkem 15 500 9 500 9 500 
 
Vstupní surovina Přeprava BM uvnitř 

areálu (m3/rok) 
Počet jízd uvnitř 
areálu 

Přeprava BM do areálu 
a fugátu z areálu, počet 
jízd 

Kukuřičná siláž 9 500 950 950 
Prasečí kejda - - - 
Digestát 12 550 - 1 255 
Celkem 22 050 950 2 205 
Typ vozidla – 10 m3/1 NA (traktory, nákladní automobily, cisterny)  
 
Pokud budeme uvažovat, že stávající stav zahrnuje i dopravu spojenou s provozem nové stáje 
pro chov prasat (viz.tabulky výše uvedené) bude odvoz prasečí kejdy z areálu k aplikaci na 
zemědělskou půdu nulový, protože veškerá produkovaná kejda bude využita jako vstupní 
surovina do BPS. K celkovému navýšení intenzity dopravy spojené s provozem BPS dojde z 
části u odvozu digestátu k aplikaci na ornou půdu cca o 404 NA/rok (rozdíl digestát - 
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stávající odvoz kejdy) - to odpovídá frekvenci asi 1 - 2 NA/den a v případě dovážení 
kukuřičné siláže v období sklizně do areálu (příp. jeho bezprostřední blízkosti) k uskladnění - 
navýšení o 950 NA/rok (tzn. cca 3 NA/den). Dle uvedených bilančních výpočtů navýšení 
intenzity dopravy spojené s provozem BPS lze toto navýšení označit za minimální vzhledem 
k nízkým počtům nákladních vozidel.   
V sídelním útvaru Křovice se kříží tři silnice III. tř. Silnice č. 23923 do Tmáně, silnice 23924  
do Poštovic a silnice č. 23934, která míří severním směrem do Hospozína. 
Stávající komunikační napojení areálu nebude měněno. Vlastní komunikační napojení areálu  
je i nadále předpokládáno účelovou komunikací na silnici III. třídy č. 23934 do Hospozína a 
to ze severní i jižní strany. Komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění, v rámci 
realizace bioplynové stanice  dojde pouze ke napojení objektů BPS.  
 

B.III. Údaje o výstupech. 
 

B.III.1.  Emise do ovzduší 
 

Bodové zdroje: 
• BIOPLYNOVÁ STANICE 

Dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou zařízení 
určená k výrobě energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a 
bioplynu kategorizovány jako velký zdroj znečišťování ovzduší.  

Vzhledem k tomu, že systém výroby bioplynu je realizován v uzavřeném systému bez 
výduchu do ovzduší, nebude technologie výroby bioplynu zdrojem emisí. Naopak je nutno 
uvést, že methan, který tvoří více než polovinu obsahu vyrobeného bioplynu je řazen ke 
skleníkovým plynům s 21x  silnějším účinkem v porovnání s oxidem uhličitým. Lze tedy 
konstatovat, že realizací záměru výstavby BPS budou emise skleníkových plynů (oxid 
uhličitý + methan) nižší, než kdyby methan odcházel volně do ovzduší při skladování a 
aplikaci statkových hnojiv při provozu stáje pro chov prasat bez instalace bioplynové 
stanice.   

• KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 

Vzhledem k povaze a charakteru kogenerační jednotky (537 kWel., 622 kWtep., příkon 1 341 
kW), ve které se spaluje vyrobený bioplyn za produkce elektrické a tepelné energie je tento 
spalovací zdroj kategorizován dle Nařízení vlády zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů jako střední zdroj znečišťování ovzduší, pro který sou platné 
emisní limity.  

 
Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580 (Quanto D550 SP BIO) - motor DEUTZ 
TCG 2016 V12 
Spotřeba bioplynu za rok:               2 032 000 m3 
λ (přebytek spalovacího vzduchu):   1,67 
Podíl methanu v bioplynu:               53 % obj. 
Počet provozních hodin:                8 000 hodin 
Hodinový tok BP:                     254 m3/h (výpočet z příkonu) 
Hodinový tok BP:                     206 m3/h (parametr od výrobce při 65 % obsahu CH4 v 
bioplynu) 
 
Množství spalovacího vzduchu: 2 144 m3/h  
Množství suchých spalin: 2 010 m3/h (při 0°C a 101 325 Pa) 
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Množství vlhkých spalin:  2 279 m3/h (při 0°C a 101 325 Pa) 
 
Množství suchých spalin: 3 335 m3/h (při 180 °C)  
Množství vlhkých spalin:  3 781 m3/h (při 180 °C)  
 
Pro výpočet emisního zatížení bude využito emisních limitů dané v příloze č. 4 nařízení 
vlády č. 146/2007 Sb. pro zážehové motory spalující bioplyn. Emisní limity podle 
jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn (pro 
TZL a ∑C vztaženo na vlhký plyn), při referenčním obsahu kyslíku 5 %. 
 
Tabulka č. 6: Emisní limity pro spalovací zdroje - zážehové (Ottovy) motory při 
jmenovitém tepelném příkonu 1 – 5 MW 
Druh paliva TZL SO 2 NOx CO VOC/resp.TOC 
Bioplyn  130 mg.m-3 * 500 mg.m-3 1 300 mg.m-3 150 mg.m-3 
Porn.: Emisních limity jsou definované pro suchý plyn za podmínek O °C, 101 325 Pa při obsahu 5 % 
referenčního kyslíku  
* Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu 
stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 
 
Tabulka č. 7: Max. roční emise znečišťujících látek z BPS, resp. kogenerace 

Index  
zn.látky Zn. látka Kogenerační jednotka  

 (kg/rok) 
1010 TZL 2 370 
1020 SO2 5 290 
1030 NOx 8 040 
1040 CO 20 904 

 

1050 VOC´s/TOC 2 735 Celkem 
SUMA 39 339 39 339 kg/rok 

 
• BEZPEČNOSTNÍ HOŘÁK (FLÉRA)  

Dalším zdrojem možných emisí bude občasný provoz zařízení k likvidaci přebytečného 
bioplynu tzv. fléra, která bude v provozu pouze v případě odstavení kogenerační jednotky 
z provozu z důvodu např. prováděných servisních prohlídek atp. Protože technologie 
výroby bioplynu neumožňuje přerušení procesu fermentace (to by způsobilo špatnou funkci 
fermentoru, horší kvalitu bioplynu atp.) je instalace hořáku zbytkového plynu (fléry) 
nezbytná.  Pro tento zdroj znečišťování ovzduší platí závazné podmínky provozu zařízení 
na spalování odpadních plynů dle přílohy č. 1, nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

 

Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů: 

Všechna, i nouzová, zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při 
spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a 
snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

 
1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje 

jako 
 a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší nebo 
 b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo 
 c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů. 
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2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na 
spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost 
asistovaným flérám tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství 
přiváděného vzduchu a teploty spalování. 

 
2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je 

odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je 
vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího 
vzduchu a odpadního plynu. 

 
2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován. 

 
Liniové zdroje: 

 
Pro výpočet emisí, které vznikají při technologické přepravě, byly použity emisní faktory 
odpovídající danému typu nákladních vozidel (nákladní vozidlo, cisterna). Na základě údajů 
o objemu přepravy a trase přepravy, bylo možno vyhodnotit emise znečišťujících látek.  

 
Přehled emisních faktorů pro nákladní vozidlo (průměrně) 

10 km/h Látka 
E.f. v g/km 

CO 13,427 
NOx 46,774 
SO2 0,0260 
CxHy 17,395 

TZL 5,812 

Pozn.: emisní faktory byly zpracovány pro kategorii nákladních vozidel, emise dle EURO 1, 
pojezdová rychlost 10 km/h. 
Emise z dopravy byly zahrnuty do rozptylové studie, která vyhodnocuje imisní stav pozadí 
v posuzované lokalitě. 
Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby, kde největší podíl 
stavebních prací bude při provádění zemních  výkopových prací  – tedy ve volné ploše. 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
 
Na produkci odpadních vod se podílí: 

a) technologické odpadní vody 
b) odpadní vody z hygienických zařízení pro personál 
c) kontaminované dešťové vody z odvodňovaných ploch   

 
a)  Technologické odpadní vody: 
Při provozu bioplynové stanice nevznikají technologické odpadní vody. 
 
b) Splaškové  odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu bioplynové stanice: 
Obsluhu stanice bude zajišťována stávajícími pracovníky, kteří budou využívat stávající 
hygienická zařízení a nová hygienická zařízení, která vzniknou realizací záměru výstavby 
stáje pro chov prasat. V procesu bioplynové stanice nevznikají tedy žádné splaškové vody. 
 
c) Kontaminované dešťové vody ze zpevněných ploch : 
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Srážkové vody nelze zahrnovat mezi vody odpadní. Srážkové vody ze střech objektů i 
kontejneru a komunikací budou svedeny na terén a zasakovány. Srážkové vody 
z manipulačních ploch v místech nakládání s materiálem po fermentaci - výdejní místo 
stáčení digestátu do cisteren budou svedeny do předjímky a čerpány do fermentoru.  

 
B.III.3.  Odpady 

 
Produkce fermentačních zbytků (digestát) 
 
Fermentační zbytky – tvoří cca 81% ze vstupní suroviny pro bioplynovou stanici. 
Množství fermentačních zbytků : 15 500 x  0,81 = 12 555 t/rok.  
Pokud je výstup z BPS aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s 
příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů), případně je-li dále zpracováván jako 
organické hnojivo (např. v kompostárně) a následně aplikován na zemědělskou půdu, 
nejedná se v tomto případě o odpad, ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle 
příslušných předpisů upravujících problematiku zemědělství. Skladování a způsob používání 
hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Digestát bude skladován ve fermentoru č. II (dofermentor) o skladovací kapacitě 
odpovídající cca 6-ti měsíční době skladování. Doba zdržení skladování splňuje tedy 
požadavky vyhlášky č. 274/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 473/2002 Sb. o skladování a 
způsobu používání hnojiv.  

 
Produkce odpadů 

 
VE FÁZI VÝSTAVBY BPS  
 
Tabulka č. 8: Předpokládaná produkce odpadů v průběhu výstavby BPS 

Název, druh odpadu Kód 
odpadu 

Kat. Nakládání 

Beton 17 01 01 O zajišťuje stavební firma 
Cihly 17 01 02 O zajišťuje stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky  

17 01 06 N zajišťuje stavební firma 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O zajišťuje stavební firma 

Dřevo 17 02 01 O zajišťuje stavební firma 
Sklo 17 02 02 O zajišťuje stavební firma 
Plasty 17 02 03 O zajišťuje stavební firma 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

17 02 04 N zajišťuje stavební firma 

Železo a ocel 17 04 05 O zajišťuje stavební firma 
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 O zajišťuje stavební firma 
Zemina a kamení neuvedená pod 
17 05 03 

17 05 04 O využita k terén. úpravám 



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.                                          Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Ing. František Hezina, Naturchem s.r.o.  20 

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 

17 05 06 O využita k terén. úpravám 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O zajišťuje stavební firma 

 
Uvedené odpady budou vznikat výhradně v průběhu stavby a při dokončovacích pracích, 
terénních úpravách apod. V době, kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná 
množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu. 
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích 
nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a 
souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím 
oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na 
staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita 
v místě pro urovnání terénu 

 
VE FÁZI PROVOZU BPS 
 
Tabulka č. 9: Předpokládaná produkce odpadů v průběhu provozu BPS 

Název, druh odpadu Kód 
odpadu 

Kat. Nakládání 

Nechlórované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

13 02 05 N 
bude smluvně zajištěno 
odbornou odpadářskou 
firmou  

Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 

13 02 06 N 
bude smluvně zajištěno 
odbornou odpadářskou 
firmou 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O průběžný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku  

Plastové obaly 15 01 02 O průběžný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku  

Směsné obaly 15 01 06 O průběžný odvoz k recyklaci 
nebo na skládku 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10 N 
bude smluvně zajištěno 
odbornou odpadářskou 
firmou 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 01 11 N 
bude smluvně zajištěno 
odbornou odpadářskou 
firmou 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N 
bude smluvně zajištěno 
odbornou odpadářskou 
firmou 

 
Všechny odpady podléhají působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním 
znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona.  
Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného 
odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona.  
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B.III.4.  Ostatní  výstupy 
 

Hluk a vibrace 
 

VE FÁZI VÝSTAVBY BPS 
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může  ovlivnit akustickou situaci v území. Hluk 
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních 
strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze 
vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale 
mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. 
Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou 
stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní 
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, 
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se 
užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále 
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště 
však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí 
nemůže být příliš vysoká. V následující tabulce je uveden odhad nasazení stavebních 
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy 
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či 
částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů 
stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů: 
 
Tabulka č. 10: Předpoklad parametrů  strojů - zemní práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický výkon 

L W [dB] 

Hladina 
akustického tlaku 

ve vzdálenosti r [m] 
L pA [dB] 

Předpokládaná 
doba používání 
stroje, hod/den 

1 Vrtná souprava pro vrtání   - LpA10 = 80 dB(A) - 
2 Rypadlo Caterpillar 428C  - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A  - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151  - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Doprava Nákladní automobily Tatra 815  Četnost jízd nákl. automobilů na stav. a ze staveniště není přesně známa  

Tabulka č. 11: Předpoklad parametrů  strojů – stavební práce 

Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický výkon 

L W [dB] 

Hladina 
akustického tlaku 

ve vzdálenosti r [m] 
L pA [dB] 

Doba používání 
stroje, hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875  - LpA10 = 79 dB(A) - 
2 Čerpadlo betonové směsi  - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 
Domíchávače betonové 
směsi  

92 dB(A) - 4 

4 Stavební míchačky  - LpA7 = 81 dB(A) 4 
Doprava Nákladní automobily Liaz s návěsem  Četnost jízd nákl. automobilů na stav. a ze staveniště není přesně známa  

 

Z hlediska rozsahu a doby trvání výstavby se jedná o umístění a stavbu bioplynové stanice. 
Vlastní stavební práce budou spočívat v provedení výkopových prací, vyrovnání terénu a 
pokládání podkladových a vrchních vrstev. Nasazení těžké techniky bude časově omezeno a 
to jen na dobu provádění hlavních stavebních prací.   
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Průběh výstavby bude představovat časově  zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem 
použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména 
na začátku stavebních prací. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro  zemní práce se 
pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. Hladina hluku se 
bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době 
a místě jejich působení. Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické 
práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se 
řečí ( běžné manuální práce na   pracovišti je nařízením vlády  č. 148/2006 Sb.  stanovena 
max. přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8 hodinovou směnu LAeq 85 dB (A). 
Hlavním kriteriem pro hodnocení hlučnosti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
(LAeq), která představuje energetický průměr okamžitých hladin zvuku A a je vyjadřována v 
decibelech. V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby tak, 
aby jak vlastní stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve 
večerních a nočních hodinách  (stavební práce  by neměly probíhat ve večerních a nočních   
hodinách). 

 
VE FÁZI PROVOZU BPS 

Charakter hlukového zatížení v posuzované lokalitě lze dle terénního průzkumu posuzovatele 
označit za typický pro menší obce, kde stávající hluková zátěž je tvořena hlukem z dopravy 
na místních a veřejných komunikacích (osobní automobily, nákladní automobily - především 
automobily využívané k rostlinné a živočišné výrobě na místní farmě). Pro kvantifikaci 
hlukového zatížení jak stávajícího stavu, tak i stavu po realizaci záměru bylo využito 
profesionálního výpočetního programu HLUK+, který na základě vstupních dat (parametry 
stacionárních a mobilních zdrojů hluku) vyhodnotí ekvivalentní hladinu akustického tlaku 
(parametry hluku využívaný pro porovnání s hygienickými limity) ve zvolených referenčních 
bodech. Za referenční body bylo zvoleno celkem pět bodů v chráněném venkovním prostoru 
staveb tzn. 2 m před fasádou obydlených objektů. Výstupem z tohoto programu je, kromě 
výsledných hodnot také i grafické znázornění izofon tzn. rozložení hlukového zatížení v 
posuzované lokalitě.  

Pro vyhodnocení stávajícího stavu byly do programu použity vstupní data od těchto zdrojů: 
intenzita dopravy na komunikacích (mobilní zdroj hluku) a ventilátory, kterými bude osazena 
nová stáj pro chov prasat (stacionární zdroj hluku). Pro posouzení stavu po realizaci záměru, 
tedy v době provozu BPS byly ke zdrojům zadaným pro stávající stav přidány nové zdroje 
hluku, které vzniknou realizací záměru. Jedná se především o akustické parametry 
projektované kogenerační jednotky (osazena v protihlukovém kontejneru) a navýšení 
intenzity dopravy.  

Dle získaných výsledků z výpočetního programu bylo pro stávající stav potvrzeno převažují 
hlukové zatížení z dopravy na místních komunikacích. Překročení hygienických limitů 
nebylo ve zvolených referenčních bodech prokázáno (stávající stav). Také výsledky 
vyhodnocené pro stav po realizaci záměru pro denní i noční dobu nebylo potvrzeno 
překročení hygienických limitů, dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zatížení životního prostředí hlukem před a po realizaci záměru je blíže komentováno v 
hlukové studii, která je přílohou předkládaného oznámení.  
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Pachové látky 
 
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí vydaný jako součást Věstníku MŽP ze 
srpna - září 2008 (ročník XVIII, částka 8 - 9) uvádí, že zemědělské bioplynové stanice v 
porovnání s ostatními BPS (např. čistírenské BPS, ...) produkují mnohem méně emisí 
pachových látek jak při zpracování vstupních surovin, tak i ve výsledném fermentačním 
zbytku (digestátu). Pachové problémy u bioplynových stanic vznikají výhradně pokud by 
byly ke vstupním surovinám přidávány kofermentáty (např. odpady z jatek atd.). Vzhledem k 
tomu, že tyto suroviny nebudou v projektované BPS používány, lze emise pachových látek 
pocházející z těchto surovin vyvrátit. Produkce pachových látek může být způsobena také  
nevhodným složením vstupních surovin (vysoký poměr C/N). Poměr C:N vyhodnocený na 
základě vstupních surovin do BPS byl o 2,9 vyšší než je optimální hodnota. Je však nutné 
uvést, že se jedná o velice malou odchylku, která je pravděpodobně způsobena použitím 
průměrných hodnot (rozsah sušiny i obsahu C a N je kolísavý) pro výpočet poměru C:N. 
Vzhledem k charakteru vstupních surovin a zkušeností posuzovatele z obdobných projektů 
BPS, kde je využíváno stejných vstupních surovin nepředpokládáme zvýšenou tvorbu 
nadměrného zápachu při provozu BPS.  
 

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. je zpracování prasečí kejdy v bioplynové 
stanici (bioreaktor) referenční a ověřenou technologií snižující emise amoniaku (jedna z 
nejčastěji hodnocených pachových látek ze zemědělské výroby) s účinností až 85 % 
(procento snížení emisí amoniaku). Tento fakt opět potvrzuje, že spojení chovu prasat (i 
ostatních hospodářských zvířat) s využitím prasečí kejdy jako vstupní suroviny do BPS je 
nejúčinnější technologií snižování pachových látek produkované živočišnou výrobou.   

V rámci provozování BPS se jedná o uzavřený výrobní proces, kde by při dodržování 
technologických postupů a konstrukční bezpečnosti zařízení nemělo docházet k úniku 
zápašných látek. Zabezpečení jednotlivých částí zařízení je součástí technologického popisu 
zařízení, provozní řád navržený pro stanici bude řešit pravidelnou údržbu zařízení, pro 
minimalizaci pachových emisí. (složení směsi, zpracování digestátu …)  
 
U navrhovaného provozu bioplynové stanice je možné počítat s následujícími základními 
uzly, u kterých může docházet k produkci pachových látek: 

• předjímka na kejdu – bude se jednat o menší vodotěsnou monolitickou nádrž, 
zapuštěnou do země a uzavřenou (řešena jako plynotěsná) do které bude čerpána 
prasečí kejda z podroštových prostor ze stáje pro chov prasat - odtud bude kejda 
čerpána do fermentoru - vzhledem k tomu, že jímka bude uzavřená a doby zdržení 
kejdy bude v jímce zkrácena lze emise pachových látek očekávat minimální ( 
nevýznamné). 

  
• dávkovací zařízení na pevné substráty (kukuřičná siláž) o objemu cca 35 m3 bude 

vybaveno hydraulicky uzavíratelným víkem k zabezpečení eliminace úniku 
případného zápachu ze siláží.  

 
• fermentor I a II budou konstruovány jako plynotěsně uzavřená zařízení, která 

neumožní únik jakéhokoliv množství zápašných látek 
 
• fermentoru II (dofermentor) bude zajišťovat zároveň funkci skladovací nádrže na 

digestát (kapacita na 6 měsíců) - nádrž bude plynotěsně uzavřena a opatřena 
integrovaným plynojeme, z tohoto důvodu nebude umožněn únik jakéhokoliv 
množství pachových látek.  
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Samostatným bodem je vznik zápachu při aplikaci digestátu na zemědělské pozemky. Jak již 
bylo řečeno, vlastní zápašnost vyprodukovaného digestátu je podstatně nižší (nižší emise 
amoniaku), než by tomu bylo v případě aplikace surové kejdy na zemědělskou půdu. Přesto 
je nutné v rámci požadovaného aktualizovaného plánu organického hnojení vyčlenit 
zemědělské pozemky poblíž obytných sídel, jakož i vyžadovat okamžité zapravení digestátu 
pod povrch zemědělské půdy. 
Podle současně platné právní úpravy vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení 
koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího 
zjišťování není stanovena povinnost provádět u bioplynových stanic stanovení koncentrace 
pachových látek. 

Záření 
Realizací záměru nevzniknou žádné nové zdroje záření (radioaktivní, rentgenové nebo 
vysokofrekvenční). Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. 
Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a 
životního prostředí. 
 
Riziko havárie 
Při dodržování podmínek stanovených povolením pro realizaci záměru se v rámci vlastního 
provozu bioplynové stanice nepředpokládá zásadní riziko vzniku havárií vyplývající z 
používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší 
a klima, vodu, půdu, horninové prostředí a zdraví obyvatel lze z hlediska provozu BS omezit 
technickými opatřeními na minimum. Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního 
prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případe mimořádné 
události, zejména požáru většího rozsahu. V případe uvedených havarijních situací menšího 
rozsahu je míra rizika přijatelná díky existenci možnosti účinného sanačního zásahu. 
Riziko průniku kontaminantu z dopravních prostředku až k hladině podzemní vody je 
minimální. Pokud dojde k úniku na zpevněných plochách při manipulaci se surovinami, je 
sanační zásah možný relativně jednoduchými prostředky. Případný únik motorového oleje, 
nafty či benzínu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu mechanizace a 
také její pravidelnou údržbou. Rizika úniku lze minimalizovat běžnými technickými a 
organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných právních předpisů a norem. Dále 
budou provozovatelem zpracovány provozní a manipulační řády, plány havarijních opatření a 
požární prevence. 
Riziko znečištění povrchových a podzemních vod při aplikaci tuhé a tekuté složky digestátu 
bude ošetřeno aktualizovaným plánem organického hnojení. Riziko ohrožení obyvatelstva je 
nízké a nelze o něm uvažovat ani v případě mimořádné události. 
Prevencí havárií je dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních 
předpisů, provozních a manipulačních řádů, dodržování postupů a pokynů výrobců a 
zodpovědných osob. V areálu budou k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků 
pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Důležitá je i požární prevence, které 
stačí v dané situaci běžná protipožární opatření. 
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C. ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních 
charakteristik dot čeného území 
 
Pro posuzované území je vypracován místní ÚSES (firma Ústav pro hospodářskou úpravu 
vojenských lesů a statků Olomouc - ing. Přemek Štimpl) s těžištěm kostry ekologické 
stability podél vodních toků a  rybníků, v návaznosti  na lesní pozemky.  
Nejbližšími skladebnými prvky jsou: 
• Navržený lokální biokoridor LBKN 828 Zlonický potok, procházející jižně od staveniště 

a spojuje na své trase dvě navržená lokální biocentra 
• Lokální biocentrum LBCN 478 - Skůry – západ o rozloze 3 ha, které je navrženo na 

západním okraji místní části Skůry 
• Lokální biocentrum LBCN 477 - Tmáň o rozloze 3 ha, které je navrženo na západním 

okraji místní části Skůry 
• Navržený lokální biokoridor LBKN 831 – Skůry N, procházející východně od staveniště 

ze Skůr (biocentra LBCN 478 severním směrem do Hospozína  
• Dále jižním směrem se nachází regionální biokoridor Bakovský potok, který vychází 

z rozsáhlejšího biocentra (17 ha) RBC 1 - Hobšovický rybník 
 
S ohledem na umístění plánované výstavby  a ve srovnání s mapovými a textovými podklady 
se lze oprávněně domnívat, že žádná z přirozených částí ekosystému a dalších částí ÚSESu 
nebude zamýšlenou výstavbou dotčena a stavba je navrhována v dostatečné vzdálenosti od 
nich. Poloha biokoridorů a biocenter musí být respektována v rámci aplikace vedlejších 
organických produktů, v rámci aktualizace rozvozového plánu. V bližším autor oznámení  
odkazuje na kapitolu D.4 ohledně charakteristik navrhovaných opatření. 
 
Zvláště chráněná území 
Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zák. 
č. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny. ), ani žádné památné stromy.  
Nejblíže se nachází  (cca 1,5 km jižně od Křovic) přírodní památka Hobšovický rybník, která 
byla vyhlášena obecně závazným nařízením ONV Kladno dne 25.6.1990.  
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č. 
218/2004 Sb.  není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ust. § 45e 
zákona.  Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve smyslu 
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.   
 
Vodohospodářská ochranná pásma 
Posuzovaná lokalita výstavby se  nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních 
vodních zdrojů.).  
 
Území přírodních parků 
Nejsou polohou výstavby oznamovaného záměru dotčena.  
 
Významné krajinné prvky 
Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.   
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Nejbližším VKP „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák.č. 114/1992 Sb.) k posuzovanému areálu je 
Zlonický potok jižně od místa výstavby (cca 0,5 km).  
 

C.II.Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněno 
 
C.II.1.  Ovzduší 

 
Klimatická charakteristika 

Obec leží v nadmořské výšce 325 m v Řípském regionu. Tento bioregion je situovaný v teplé 
oblasti W2. Pro bioregion je typické teplé suché podnebí, charakterizované průměrnými 
ročními teplotami 8 - 9 °C a s průměrným ročním úhrnem srážek pod 500 mm. 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období 50 - 60, vláhová jistota ve vegetačním období 
0 - 2. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou téměř 19 °C, nejchladnějším 
leden s průměrnou teplotou –2 - –3 °C. 
 

Větrná r ůžice dle ČHMÚ 
Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ Calm. 
četnost ze směru (%) 9,00 6,39 10,11 6,41 10,4 8,41 17,55 7,69 24,04 

 
 

Základní klimatologické charakteristiky (Quittova k lasifikace): 
Klimatická oblast  W2, teplá oblast 
Počet letních dní   50 - 60 
Počet dnů s teplotou prům. teplotou 10 °C a více 160 - 170 
Počet dní s mrazem 100 - 110 
Počet ledových dní   30 - 40 
Průměrná teplota v lednu   –2 - –3 °C 
Průměrná teplota v červenci   18 - 19 °C 
Průměrná teplota v dubnu     8 - 9 °C 
Průměrná teplota v říjnu     7 - 9 °C 
Průměrný počet dní se srážkami 1mm a více   90 - 100 
Úhrn srážek za vegetační období 350 - 400 mm 
Úhrn srážek v zimním období 200 - 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 - 50 
Počet zatažených dní 120 - 140 
Počet jasných dnů   40 - 50 

 
Zdroj: ATLAS PODNEBÍ ČESKA, ČHMÚ Praha - Olomouc 2007 

 
Kvalita ovzduší. 

Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za jeden z nejzávažnějších faktorů devastace 
životního prostředí, neboť výrazně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel. Vybudovaná měřící síť, 
vybavená moderními monitory v rámci databáze REZZO dokumentuje, že v posledních 
letech dochází k trvalému mírnému poklesu jak emisí oxidu siřičitého, tak oxidu dusíku. 
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Znečištění ovzduší v posuzované oblasti (okresy Kladno Slaný) bylo počátkem devadesátých 
let  extrémně znečištěné. Během uplynulých let se situace poněkud zlepšila, především díky 
útlumu výroby v těžkém průmyslu a těžbě.  
V území je ovzduší monitorováno pouze monitorovacími stanicemi ČHMÚ  v Kladně.  
Z důvodu velkých vzdáleností posuzované lokality od  těchto stanic měření ovzduší  nemají 
již údaje na nich naměřené pro posuzovanou lokalitu takovou vypovídací schopnost, neboť 
poměry v posuzované lokalitě budou vykazovat výrazně nižší hodnoty než data pro vlastní 
město a jeho bezprostřední okolí (dosah průmyslových zón, dopravy, výroby tepla). Nelze 
tedy pokládat za  objektivní  uvádění přímých charakteristik znečištění ovzduší z této stanice. 
 
Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z dubna 2008 
(Ročník XVIII, částka 4), patří území v působnosti Městského úřadu Velvary do oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (pro tuhé znečišťující látky TZL vyjád řené jako PM10). 
 
Seznam OZKO pro Středočeský kraj, rok 2008 

Stavební úřad PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Souhrn překročení IL 
Městský úřad Velvary - 51,9 - 51,9 
 
Toto potvrzují také imisní mapy zpracované ČHMÚ. Ostatní sledované polutanty nejsou na 
území s působností MěÚ Velvary překračovány. Posouzením imisního stavu ovzduší v místě 
záměru je blíže komentováno v rozptylové studii, která je přílohou předkládaného oznámení.   
 
Vlastní záměr realizace bioplynové stanice situované v blízkosti stáje pro chovu prasat 
(záměr "Stáj pro prasata - Farma Křovice" již schválen Krajským úřadem Středočeského 
kraje) bude přisívat k znečištění ovzduší produkcí emisí vznikající při spalování bioplynu v 
kogenerační jednotce (CO, NOx, CO2). Naopak produkce pachových látek (osmogenů) 
vznikající při chovu prasat a především při skladování kejdy bude snížena zpracováním kejdy 
anaerobní fermentací na stabilizovaný digestát s výrazně sníženým zápachem oproti 
vstupnímu substrátu (kejda) Vliv záměru na ovzduší je řešen v rozptylové studii, která je 
přílohou předkládaného Oznámení.  

 
C.II.2.  Vody 

 
Povrchové vody 

Území je odvodňováno Zlonickým  potokem. Zlonický potok (č.h.p. 1-12-02-056) pramení 
0,7 km východně od Boru ve výšce 480 m n.m. a ústí zleva do Bakovského potoka v 
Nadbíně ve výšce 185 m. n. m. Plocha povodí je 105,4 km2 a průměrný průtok u ústí 
0,23 m3.s-1. Západně od Skůr je na potoce vybudována malá vodní nádrž.  Severní část území 
je pak odvodňovaná Vranským potokem (č.h.p. 1-12-02-082). Celé území patří do hlavního  
povodí Vltavy (č.h.p. 1-12-02 – Vltava od Rokytky po ústí).  

 
Podzemní vody 

Území je budováno horninami kladenské pánve (hydrogeologický rajón – č. 514). Svrchní 
část sedimentárního komplexu tvoří líňské souvrství. Na posuzovaném území se vyskytuje 
mladopaleozoické souvrství permokarbonských hornic, které se skládá z různě mocných 
vrstev hydraulicky nepropustných pestrobarevných prachovců, jílovců s vložkami slojí uhlí a 
propustných vrstev slepenců, arkóz a pískovců, nejčastěji okrové, šedé, zelené až 
zelenomodré barvy. Tyto vrstvy jsou uloženy v oblasti horizontálně až subhorizontálně 
s celkovou mocností v řádu prvních tisíc metrů.   



Oznámení dle př.č. 3 z.č. 100/2001 Sb.                                          Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 

Ing. František Hezina, Naturchem s.r.o.  28 

Nadloží permokarbonských hornin je ve významné části území tvořeno transgesními 
křídovými horninami cenomanského stáří o mocnosti 30 - 40 m, které jsou podle reliéfu 
terénu překryty různou vrstvou kvartérních sedimentů.   
Proudění podzemních vod v permokarbonských kolektorech je velice složité  a je výrazně 
ovlivněno i tektonickými poruchami souvisejícími s pohyby při výzdvihu Českého masivu 
v období třetihor.  
Obrázek č. 4: Mapa chráněných oblastí přírodní akumulace vod (CHOPAV) 

 
    
C.II.3.  Půda 
Kvalita půdního substrátu je dána geologickou podstatou daného území. Nejvýznamněji jsou 
v území zastoupeny typické černozemě, převážně v karbonátové varietě, často též v erozní 
formě, vázané na polohy spraší a jiných karbonátových sedimentů.  
 
V okolí jsou zastoupeny především tyto hlavní půdní jednotky:  
HPJ 01 - Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým 

vodním režimem 
HPJ 60 - Lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry příznivé 

až sklon k převlhčení  
HPJ 33 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na permokarbonských horninách; středně těžké až 

těžké, s příznivými vláhovými poměry 
 
Struktura p ůdního fondu obce Hobšovice 

Celková výměra pozemku (ha) 988.9845 
Orná půda (ha) 815.3426 
Chmelnice (ha) 0.0000 
Vinice (ha) 0.0000 
Zahrady (ha) 6.8882 
Ovocné sady (ha) 61.3695 
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Trvalé trávní porosty (ha) 5.2968 
Zemědělská půda (ha) 888.8971 
Lesní půda (ha) 14.5117 
Vodní plochy (ha) 21.4604 
Zastavěné plochy (ha) 13.4615 
Ostatní plochy (ha) 50.6538 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá téměř 90 %  výměry katastru a je z velké 
většiny zorněná. 
 

Charakteristika parcely dotčeného záměru: 
Parcela číslo 

PK Výměra [m2] BPEJ Druh Způsob využití 

273/11 21 191 nemá Ostatní plocha Manipulační plocha 
 

C.II.4.  Geomorfologie  a geologie 
Podle ortografického členění leží zájmové území na území vyšší geomorfologické 
podsoustavy - České tabule, celku – Středočeská tabule, okrsku Dolnooharská tabule. Tato 
tabule je západní částí Středočeské tabule a má ráz členité pahorkatiny s výškovou členitostí 
mezi 50-150 m.  Plocha tabule je 1139 km2, střední výška 229,2 m n.m. a střední sklon 2o14´.   
Vyznačuje se převážně destrukčním reliéfem, postiženým různě intenzivními netektonickými 
pohyby ker, sále rozsáhlými strukturně denudačními plošinami a svahy při zlomových liniích 
a vzácnými neovuklamickými suky.   

 
Geologická stavba území je tvořená horninami kladenské pánve (mladší paleozoikum, 
svrchní karbon). Na karbonské sedimenty nasedají uloženiny svrchní křídy – slínovce, písčité 
slínovce, pískovce a prachovce. Dále permskými sedimentárními horninami a třetihorními 
vulkanity. Pokryvné útvary tvoří deluviální, fluviální a eolitické sedimenty o proměnlivé 
mocnosti.  
 
Obrázek č. 5: Geologická mapa lokality  
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C.II.6.  Fauna a flóra 
 
Fauna 
Dle fytogeografického členění náleží území do Českého termofylika do fytogeografického 
okresu 7 – Středočeská tabule. Podle mapy potencionální přirozené vegetace je řešené území 
místem výskytu přirozeného společenstva černýšových dubohabřin. Černýšové dubohabřiny 
byly tvořeny především dubem zimním a habrem s častou příměsí lípy, dubu letního a 
dalších stanovištně náročnějších listnáčů – jasan, klen, třešeň. Keřové patro tvořené 
mezofilními druhy se vyskytovalo pouze na prosvětlených stanovištích. Bylinné patro je 
tvořeno také mezofilními druhy – jaterník trojlaločný, svízel, hrachor, kopytník, lipnice. 
Tyto plochy byly již od neolitu postupně odlesňovány a následně zemědělsky využívány 
nebo zastavovány. Na méně přístupných místech nebo stanovištích nevhodných 
k zemědělskému využití byly nahrazeny především smrkovými monokulturami a tak 
představují v současné době většinou jen drobné fragmenty, ovlivněné eutrofizací 
v zemědělsky využívané krajině.     
Vlastním staveništěm je prostor v těsné blízkosti betonové plochy bývalého silážního žlabu, 
kde bude situována nová stáj pro chov prasat. Plochy jsou bez vzrostlých dřevin a 
nezpevněná část je kryta vegetací je charakteristickou pro příliš neudržované plochy 
v zemědělských areálech a jejich okolí, s velmi malou sukcesní vyzrálostí.  
Z uvedených důvodu není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů 
živočichů a rostlin. Tento předpoklad byl potvrzen pracovníky MěÚ RŽP. 
Z bylinného patra se jedná o druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel 
kopinatý, ovsík vyvýšený, bojínek luční, řebříček obecný, tolice vojtěška, jetel zvrhlý, j. 
plazivý, pampeliška podzimní, mléč zelinný, svízel bílý, svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, 
šťovík menší, smetanka lékařská, pelyněk černobýl, mochna husí komonice žlutá, hluchavka 
bílá, h. nachová, knotovka bílá, koukol polní, straček obecný, pcháč oset aj.  
 
Flóra 
Pokud se týká fauny nejbližšího okolí,  lze v daném území dnes očekávat především 
synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby, dále byly 
zastiženy některé druhy, vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci vodních toků 
(údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty.   
Na lokalitě lze předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. 
oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou 
půdu. Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy 
běžně rozšířené. 
 
Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu: 
savci - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška 

obecná, srnec evropský 
 
ptáci - vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, 

sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný 
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Obrázek č. 6: Mapa chráněných oblastí přírodní akumulace vod (CHOPAV) 

Mapa fytogeografického členění lokality 

 
 

C.II.7.  Ekosystémy 
 

Územní systém ekologické stability 
Pro posuzované území je vypracován místního ÚSES (firma Ústav pro hospodářskou úpravu 
vojenských lesů a statků Olomouc (Ing. Přemek Štimpl), který  charakterizuje funkční 
soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje 
biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě 
blízkých ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního 
nebo místního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, 
tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení 
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, 
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni. 
V řešeném území se vyskytuje biochora velmi teplých plochých pahorkatin s černozeměmi.  
Lze konstatovat, že výstavba bioplynové stanice a provoz celého areálu se nedotýká, žádných 
těchto prvků.     
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Obrázek č. 7: Mapa ÚSES 

 
 
Významné krajinné prvky 

Nejbližšími významnými krajinnými prvky jsou dle zákona č.114/1992 Sb., § 3 vodoteče. 
Významné krajinné prvky zaregistrované dle § 6 zákona č.114/1992 Sb. se v lokalitě 
střediska nenacházejí. 
 
C.II.8.  Krajina 
Charakteristika krajiny  
Řešené území obce  se nachází v oblasti starého osídlení. Příhodné přírodní podmínky zde 
přály rozvoji zemědělství, a to zejména pěstování polních plodin, takže bylo celé území 
plošně odlesněno. 
Obec se nachází v  intenzivně zemědělsky využívané krajině, kde největší plochu zaujímá 
zemědělská půda, převážné orná. Malou plochu mají sady a louky. V případě lesů jde 
v převážné míře o stanovištně nepůvodní porosty se smrkem a borovicí, místy s příměsí 
listnáčů.  Na odvalech a v některých remízcích jsou porosty s převahou akátů.   
S intenzifikací zemědělství též úzce souvisí regulace koryt vodních toků spojená se ztrátou 
jejich přirozených samočisticích schopností a s likvidací břehových porostů dřevin. 
Za nejvýznamnější prvky v okolí lze z hlediska krajinného rázu označit Bakovský a Vranský 
potok a okolní nivní porosty a přírodní památku Hobšovický rybník. 
Větší průmyslové využití krajiny v blízkém okolí posuzovaného záměru není evidováno, 
rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech. 
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Obrázek č. 8: Mapa typů krajiny zájmového území 

 
 
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky 
V posuzované lokalitě a ani v jejím nejbližším okolí ovlivněném provozem zemědělské a 
živočišné výroby se nenachází žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny.  
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem 
č. 218/2004 Sb. není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ust. § 45e 
zákona.  Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve smyslu 
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.   
 
Obrázek č. 9: Mapa NATURA 2000 
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Ochranná pásma 
Vodohospodářská ochranná pásma 
Místo výstavby se  nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů.  
 
Ochranné hygienické pásmo (PHO) Místo výstavby se  nachází ve schváleném hygienickém 
pásmu vydané Okresním hygienikem 28.4.1980 v Kladně (Č.j.: 1443/1980-OVÚP/Mš.). 
PHO je navrženo živočišnou výrobu pro farmu Křovice 
 

Obrázek č. 10: Vyhlášené pásmo hygienické ochrany (PHO) 

 
 
Ostatní ochranná pásma 
- Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. - 50 m) nejsou záměrem 
dotčena. 
- Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.) 
nejsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
- Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou záměrem dotčena.  
 
Tyto aspekty zákonné ochrany složek přírodního prostředí však musí být respektovány i 
návrhem (aktualizací) rozvozového plánu hnoje a tekutých odpadů investora. 
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C.II.9.  Obyvatelstvo 
Posuzované místo výstavby se nachází  na severovýchodním okraji sídelního útvaru Křovice, 
ve vzdálenosti cca 110 m od nejbližších okrajových domků.  
Křovice jsou místní částí obce Hobšovice.  
 
Obrázek č. 11: Mapa Hustota zalidnění 

 
 
Charakter obce Hobšovice 
Obec Hobšovice se nachází se přibližně 7 km severovýchodně od Slaného. První zmínka o 
obci je z roku 1185. Obec má mimo vlastního sídelního útvaru Hobšovice ještě dvě místní 
části – Skůry a Křovice.   Celkový katastr obce je 989 ha. 
Největší místní částí jsou Hobšovice, ve kterých je soustředěna i malá občanská vybavenost 
obce (hostinec, smíšené zboží, pošta, obecní úřad). V zbývajících dvou částech není tato 
vybavenost žádná.  
Počet obyvatel Hobšovic je nyní cca 340 z toho v produktivním věku 230. Podíl žen v obci je 
51,2 % a průměrný věk 36,9 roků. Hustota obyvatelstva je 34,68 ob./km2.  
 
Vlastní sídelní útvar Křovice se nachází severně od Hobšovic. Původně byl v místě velký 
hospodářský dvůr, v jehož blízkosti byly postupně postaveny další objekty. Nejvíce domů 
bylo postaveno v sedmdesátých letech pro pracovníky bývalého střediska živočišné výroby, 
které bylo v těchto letech v obci postaveno a provozováno.    
Obec má z hlediska hospodářské funkce smíšené poslání  a to obytné a výrobní. Obec nemá 
speciální plochy, které by sloužily pouze rekreaci.      
 
C.II.10.  Hmotný majetek, kulturní památky  
Místní část Křovice nemá v blízkosti staveniště bioplynové stanice žádné významné 
architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být 
provozem BPS dotčeny.    
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C.II.11.  Jiné charakteristiky životního prostředí 
Radonové riziko 
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro 
všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve 
třech stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt. 
 
Oblasti surovinových zdrojů 
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních 
bohatství.   
 
Vztah k územně plánovací dokumentaci 
Dle vyjádření Č.j.: 2247/08/výst. Městského úřadu Velvary, odbor výstavby a životního 
prostředí ze dne 18.7.2008 je stavba bioplynové stanice navržená na pozemku parc.č. 273/11 
kat. území Skůry (pozemek je zahrnut v územním plánu v lokalitě označené č.4.) je v souladu 
se schválenou územně plánovací dokumentací obce Hobšovice. Tato lokalita je určená k 
přestavbě zemědělského areálu na moderní zemědělskou farmu. Zpracovaný územní  plán 
obce navrženou plochu výstavby respektuje a zařazuje jej do zóny zemědělské výroby. 
Vzhledem k tomu lze konstatovat, že záměr je v souladu s  ÚPD obce. (Vyjádření 
MěÚ Velvary)  
 

C.III.Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v 
dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 
 
Stavba bioplynové stanice úzce navazuje na stávající zemědělský areál a v současné době již 
schválený záměr výstavby stáje pro chov prasat. Dle vyjádření MěÚ Velvary je lokalita 
záměru určena k přestavbě zemědělského areálu na moderní zemědělskou farmu. Moderní 
lze chápat ve smyslu intenzifikace živočišné i rostlinné výroby s cílem minimalizace vlivu na 
všechny složky životního prostředí a zdraví člověka. Propojením živočišné výroby (chov 
prasat) s technologií bioplynové stanice bude tento hlavní cíl splněn.  
 
V obci Hobšovice, konkrétně její místní části Křovice, kde bude záměr realizován lze dnes 
nalézt již existující ekologická zátěž, především z provozu stávajícího zemědělského areálu. 
Pro areál bylo již vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Kvalita ovzduší je ovlivňována z 
velké části také lokálními topeništi, které jsou nejčastěji na tuhá paliva. K vlivům lze 
započítat taktéž dopravu na místních komunikacích. Čistota ovzduší v lokalitě záměru je 
blíže diskutována v rozptylové studii, které je přílohou předkládaného oznámení. Taktéž 
hlukové zatížení stávajícího stavu je blíže popisováno v hlukové studii, viz. příloha 
oznámení.  
 

D. Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na 
životní prostředí. 

 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich 
velikosti a významnosti. 

 
Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí bioplynové stanice je možné rozdělit 
na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace. 
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D.I.1.  Vlivy na ovzduší 
 
FÁZE VÝSTAVBY 
Lze předpokládat, že k mírnému zhoršení čistoty ovzduší v lokalitě dojde během samotné 
výstavby záměru. Toto navýšení bude nejvíce patrné v případě koncentrace  polétavého 
prachu PM10 emitovaného z manipulace s prašnými materiály, v menší míře lze očekávat 
zvýšené emise z liniových zdrojů - doprava (NO2, CO, benzen, PM10). Tyto vlivy je možné 
eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek.  
 
FÁZE PROVOZU BPS 
Bioplynové stanice včetně osazené kogenerační jednotky a automobilová doprava spojená s 
provozem BPS ovlivnění imisní zatížení lokality. Provoz BPS je spojený především s 
emisemi NOx, CO, SO2, TZL (PM10), VOC´s (TOC) a případně látkami pachovými. Jako 
základní podklad pro posouzení vlivu provozu BPS byla vypracována rozptylová studie, 
která vychází z výsledků získaných z profesionálního modelového programu SYMOS´97. 
Tento program na základě vstupních dat (emisní toky jednotlivých zdrojů znečišťování 
ovzduší, parametry výduchů, četnosti větrů, reliéfu krajiny aj.) vypočte imisní koncentrace ve 
zvolených referenčních bodech. Pro posouzení bylo zvoleno celkem pět referenčních bodů a 
to u nejbližších obydlených objektů v okolí záměru.  Na základě vypracované rozptylové 
studie docházíme k následujícím závěrům: 
 
• Tuhé znečišťující látky, PM10 
Pro posuzovanou znečišťující látku byly vyhodnoceny imisní koncentrace v lokalitě za 
stávajícího stavu, po realizaci a samotný příspěvek záměru. Vyhodnocené imisní koncentrace 
byly porovnány s imisními limity. Provozem bioplynové stanice a souvisejícího dopravního 
zatížení nedojde k překročení imisních limitů pro PM10. Nejvyšší imisní koncentrace 
tuhých látek bude v ref. bodě č. 2, a to 6,79 µg.m-3 pro roční průměrnou imisní koncentraci a 
v bodě č. 4 pro max. denní imisní koncentraci 33,39 µg.m-3.  
Území městského úřadu Velvary, do kterého katastrálně spadá lokalita záměru je dle 
zveřejněných údajů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z dubna 2008 (Ročník 
XVIII, částka 4) oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) s překračujícími 
koncentracemi tuhých znečišťujících látek TZL (PM10) - denní imisní limit. Dle zkušeností z 
autorizovaného měření emisí na kogenerační jednotce o totožných parametrech (el. i tep. 
výkon) se koncentrace TZL pohybují z těchto zdrojů na úrovni 0,31 % emisního limitu tzn. 
cca 0,4 mg.m-3. Na základě výsledků z reálného měření, lze posuzovaný zdroj označit co do 
vlivu na imisní zatížení TZL (PM10) jako nevýznamný. Vstupní hodnoty emisí TZL, které 
tvořily vstupní data do výpočetního modelového programu byly použity koncentrace TZL 
vypočtené na základě emisního limitu a ne výsledků z reálného měření. Z tohoto důvodu byl 
programem také vypočten nárůst imisí PM10 (TZL) ve zvolených referenčních bodech. 
Pokud bychom použili za vstupní data hodnoty naměřené, byl by výsledek modelového 
programu vyjádřený jako příspěvek záměru nulový.  
 
•  Oxid siřičitý 
Pro posuzovanou znečišťující látku byly vyhodnoceny imisní koncentrace v lokalitě za 
stávajícího stavu, po realizaci a samotný příspěvek záměru. Vyhodnocené imisní koncentrace 
byly porovnány s imisními limity. Provozem bioplynové stanice a souvisejícího dopravního 
zatížení nedojde k překročení imisních limitů pro SO2. Nejvyšší imisní koncentrace oxidu 
siřičitého bude v ref. bodě č.1, a to 33,70 µg.m-3 pro max. denní imisní koncentraci a v ref. 
bodě č. 1, a to 42,41 µg.m-3 pro max. hodinovou imisní koncentraci.  
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•  Oxid uhelnatý 
Pro posuzovanou znečišťující látku byly vyhodnoceny imisní koncentrace v lokalitě za 
stávajícího stavu, po realizaci a samotný příspěvek záměru. Vyhodnocené imisní koncentrace 
byly porovnány s imisními limity. Provozem bioplynové stanice a souvisejícího dopravního 
zatížení nedojde k překročení imisních limitů pro CO. Nejvyšší imisní koncentrace oxidu 
uhelnatého bude v ref. bodě č.1, a to 137,98 µg.m-3 pro max. denní osmihodinovou 
průměrnou koncentraci. 
 
•  Oxid dusičitý 
Pro posuzovanou znečišťující látku byly vyhodnoceny imisní koncentrace v lokalitě za 
stávajícího stavu, po realizaci a samotný příspěvek záměru. Vyhodnocené imisní koncentrace 
byly porovnány s imisními limity. Provozem bioplynové stanice a souvisejícího dopravního 
zatížení nedojde k překročení imisních limitů pro NO2. Nejvyšší imisní koncentrace oxidu 
dusičitého bude v ref. bodě č. 5, a to 0,76 µg.m-3 pro roční průměrnou imisní koncentraci a v 
ref. bodě č. 4  pro max. hodinovou imisní koncentraci 10,94 µg.m-3.  
 
•  Těkavé organické látky VOC´s (TOC) 
Imisní zatížení lokality těkavými organickými látkami VOC´s (TOC) vznikající při spalování 
bioplynu nebyly z důvodu absence imisních limitů vyhodnoceny.  
 
•  Pachové látky 
Modelaci šíření imisí pachových látek programem SYMOS´ 97 je v současné době ve fázi 
vývoje. Ochrana ŽP a především obtěžování člověka pachovými látkami je nejčastěji řešena 
v rámci vyhlášení pásma hygienické ochrany. Záměr výstavby BPS je situován do již 
vyhlášeného pásma hygienické ochrany stávajícího areálu zemědělské výroby.  
Navržená technologie zpracování prasečí kejdy z objektu stáje pro chov prasat (již schválen k 
realizaci) bude velkým přínosem co do minimalizace pachových látek. Dle zkušeností 
posuzovatele jsou nejkritičtějšími místy z hlediska produkce pachových látek - předjímka, 
případně dávkovací zařízení, fermentory a jímka na skladování digestátu. Všechny 
jmenované součásti budou stavebně a technicky řešeny jako nepropustné a plynotěsné. 
Plynotěsnost bioplynové sanice bude deklarována certifikátem TUV.  
Emise pachový látek lze předpokládat při aplikaci digestátu na zemědělské pozemky. Avšak 
tyto emise budou v případě zajištění správného průběhu anaerobní fermentace, vhodného 
složení vstupních surovin a dostatečně dlouhé doby stabilizace (doba uskladnění digestátu) 
minimální. Pokud by byla kejda aplikována na ornou půdu jako surová tzn. nestabilizovaná v 
bioplynové stanici byly by emise pachových látek při aplikaci této kejdy mnohem vyšší a 
obtěžující. Anaerobní fermentací probíhající ve ferementorech dochází ke stabilizaci prasečí 
kejdy, s podstatně nižšími koncentracemi pachových látek. Stabilizovaná kejda (digestát)  je 
žádaným organickým hnojivem, které postupně uvolňuje nutriční látky pro rostliny čímž se 
stávají i lépe využitelnými. Taktéž po stránce hygienického zabezpečení neobsahuje 
nadlimitní obsahy škodlivin ani choroboplodných zárodků.  
Manipulace s kapalným fermentačním zbytkem (digestát) může být prováděna pouze v 
uzavřeném systému, například v cisternách. 
 
Zpracování veškeré produkované kejdy ze stáje pro chov prasat anaerobní fermentací v BPS 
hodnotíme jako pozitivní s efektem snížení pachových látek do okolí.  
Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. je zpracování prasečí kejdy v bioplynové 
stanici (bioreaktor) referenční a ověřenou technologií snižující emise amoniaku (jedna z 
nejčastěji hodnocených pachových látek ze zemědělské výroby) s účinností až 85 % 
(procento snížení emisí amoniaku). Tento fakt opět potvrzuje, že spojení chovu prasat (i 
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ostatních hospodářských zvířat) s využitím prasečí kejdy jako vstupní suroviny do BPS je 
nejúčinnější technologií snižování pachových látek produkované živočišnou výrobou.  

  
•  Skleníkové plyny 
Při anaerobní ferementaci vstupních surovin dochází ve fermentorech ke generaci bioplynu, 
který je z velké části tvořen methanem a oxidem uhličitým. Oba dva plyny jsou zařazeny 
jako skleníkové plyny mající potencionální vliv na klimatický systém Země. Dle informací z 
odborné literatury je methan 21x "účinnějším" skleníkovým plynem v porovnání s CO2. 
Bioplyn vyprodukovaný ve fermentorech a jímaný v integrovaném plynojemu je následně 
spalován v kogenerační jednotce (KJ), kde je methan oxidován na CO2 a vodu.  
Vzhledem k faktu, že methan je mnohem "silnějším" skleníkovým plynem než CO2 lze 
paradoxně spalování bioplynu v KJ označit za technologii snižující produkci skleníkových 
plynů do atmosféry. Dle §11 zákona č. 696/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů se 
biomasa (bioplyn z fermentace nebo zplyňování biomasy) považuje za CO2 neutrální.  
Vzhledem k výše uvedeným faktům lze zpracování prasečí kejdy v BPS ve smyslu produkce 
emisí skleníkových plynů označit za přínosné.  
 
D.I.2.  Vlivy na vody 
Lokalita záměru nepatří mezi zranitelné oblasti.  
 
FÁZE VÝSTAVBY 
Za předpokladu, že budou dodržena bezpečnostní opatření a kázeň zaměstnanců provádějící 
výstavbu BPS se negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod nepředpokládá.  
 
FÁZE PROVOZU BPS 
Objekty - fermentor I + II a předjímka budou stavebně a technicky řešeny jako nepropustné - 
izolované. Dešťové vody ze střech objektů a nekontaminovaných zpevněných ploch budou 
volně zasakovány do terénu. Kontaminované dešťové vody z manipulačního prostoru pro 
stáčení digestátu budou svedeny do předjímky odkud budou společně s kejdou čerpány do 
fermentoru.    
Správnou aplikací digestátu nemůže být ovlivněna povrchová ani podzemní voda 
v obhospodařované oblasti. Prevencí před případnými haváriemi je důsledné dodržování 
aktualizovaného plánu organického hnojení a dále pravidelné proškolování pracovníků 
rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich činnosti. Při skladování a 
aplikaci digestátu musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí 
pouze v případě hrubého porušení plánu organického hnojení a technologické kázně.  
 
D.I.3.  Vlivy na faunu a flóru 
Vzhledem k charakteru a povaze záměru, který bude realizován ve vazbě na zastavěné území 
obce, v prostoru navazujícím na stávající zemědělský areál, jehož součástí bude i nová stáj 
pro chov prasat (již schválena k výstavbě) se nepředpokládá ovlivnění fauny ani flóry. V 
území, kde bude záměr realizován nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně 
přírody a krajiny ani v jeho nejbližším okolí.  
 
D.I.4.  Vlivy na půdu 
Stavba bioplynové stanice bude realizována na pozemku parc. č. 273/11, který je dle katastru 
nemovitostí veden jako ostatní plocha s využitím - manipulační plocha. Dotčené území není 
součástí ZPF.  
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Hnojivý účinek digestátu na půdu je velmi dobrý, obsahuje snadno rostlinami přijatelné 
živiny, včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na 
půdní úrodnost. Živiny obsažené v digestátu jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než 
z průmyslových hnojiv. 

Vlastnosti digestátu závisí především na druhu zpracovávaných materiálů, méně už na 
technologickém procesu. V porovnání s přímou aplikací surového materiálu (např. prasečí 
kejdy) má anaerobně zfermentovaný substrát řadu výhod: 

• biologicky stabilizovaný a homogenizovaný  
• zvýšená využitelnost živin a snížení jejich vyplavitelnosti 
• obsahu patogenů a semen plevelů je nižší 
• emise pachových látek je nižší 
• snížení emisí skleníkových plynů  

Aplikace na pozemky zajistí přísun potřebných živin a přispívá k omezení dávek 
průmyslových hnojiv.  

 
D.I.5.  Hluk a vibrace 

 
FÁZE VÝSTAVBY 
Hluk 
Průběh výstavby bude představovat časově zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště vlivem 
použití stavební mechanizace. Zvýšené množství hlukových emisí je nutno očekávat zejména 
na začátku stavebních prací. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro zemní práce se 
pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB (A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. Hladina hluku se 
bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době 
a místě jejich působení. 

V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby tak, aby jak 
vlastní stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována zejména ve večerních a 
nočních hodinách  (stavební práce  by neměly probíhat ve večerních a nočních   hodinách). 
 
Vibrace 
Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha 
stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou 
utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V 
žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 
Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi 
však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba. 

       
FÁZE PROVOZU BPS 
Hluk 
Výsledné zhodnocení hlukového zatížení posuzované jsou podrobně uvedeny v textu 
Hlukové studie, která je přílohou tohoto Oznámení. V této kapitole uvádíme stručné 
závěrečné vyhodnocení hlukové zátěže v dané lokalitě. 
 
Celkové hodnocení  hlukové situace  
Denní doba (6.00 – 22.00 hod.) 
Na základě výsledků hlukové studie nebylo ve zvolených referenčních bodech (chráněný 
venkovní prostor staveb - nejbližší obydlené objekty) v denní době zjištěno překročení 
hygienických limitů dané v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
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Realizací záměru vzniknou tyto nové zdroje hluku - kogenerační jednotka, čerpací zařízení, 
hydraulická míchadla substrátu a doprava spojená s provozem BPS. Za majoritní zdroj hluku 
co do vlivu na okolí lze bezesporu označit kogenerační jednotku. Čerpací zařízení a 
hydraulická míchadla substrátu jsou co do vlivu na celkovou hlukovou situaci lokality 
nevýznamná. Vzhledem k vysokým hodnotám akustického tlaku z provozu kogenerační 
jednotky, bude tato jednotka dodána včetně protihlukového kontejneru, který zajistí 
dostatečné utlumení hluku. Taktéž bude tlumičem hluku opatřen výduch (komín) kterým 
budou odváděny spaliny (odpadní vzdušina). Je třeba vyzdvihnout vhodné umístění 
kontejneru s osazenou kogenerační jednotkou za objekt nové stáje pro chov prasat, kdy bude 
touto halou expozice hluku do obytné zástavby obce ještě více utlumena. Vzhledem k 
získaným výsledkům z hlukové studie a vzhledem k vhodnému umístění kogenerační 
jednotky lze provoz BPS z hlediska ovlivnění lokality hlukem označit za akceptovatelný.  
 
Noční doba (22.00 – 06.00 hod.) 
Výsledky hlukové studie pro noční dobu taktéž potvrdily, že ve zvolených referenčních 
bodech situovaných u nejbližších obydlených objektů (chráněný venkovní prostor staveb) 
nebudou provozem BPS překročeny hygienické limity dané v Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. 
 
Pozn.: V případě že by došlo k osazení jiným typem kogenerační jednotky, u které by 
výrobce garantoval vyšší hodnoty akustických parametrů, než které byly použity jako vstupní 
data do profesionálního výpočetního programu HLUK+ (viz. hluková studie) mohlo by 
výsledné rozložení hlukového zatížení okolí být jiné, než které bylo vyhodnoceno v hlukové 
studii.  
 
Vzhledem k charakteru technologie a vznikem nových zdrojů hluku v lokalitě doporučujeme 
v rámci zkušebního provozu provést měření hluku u některého z nejbližších obydlených 
objektů (chráněný venkovní prostor staveb) z důvodu ověření plnění hygienických limitů.  
 
Vibrace 
Provoz bioplynové stanice nebude zdrojem vibrací.  
 
D.I.6.  Ostatní 
Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Záření 
elektromagnetické, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory 
apod.), bude ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze malé a nevýznamné. Provoz 
bioplynové stanice nebude zdrojem vysokofrekvenčního, ionizujícího nebo rentgenového 
záření.  

 

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k 
zasaženému území a populaci 
 
Projekt výstavby bioplynové stanici, který volně navazuje na již schválenou výstavbu nové 
stáje pro chov prasat, která bude situovaná v těsné blízkosti navržené BPS bude z hlediska 
vlivu na ŽP a zdraví člověka mnohem efektivněji řešit zajištění kejdového hospodářství 
farmy, které s chovem prasat úzce souvisí a bývá často příčinou negativního vlivu na ŽP a 
mnohdy i stížností obyvatel žijících poblíž těchto chovů. Zpracováním prasečí kejdy 
anaerobní fermentací v BPS vzniká bioplyn a digestát. Bioplyn bude využíván jako palivo 
pro kogenerační jednotku a produkována elektrická a tepelná energie. Digestát, neboli 
anaerobně stabilizovaný zbytek po fermentaci vstupních surovin je žádaným organickým 
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hnojivem, který je oproti surové prasečí kejdě vhodnější co do hnojícího účinku (živiny pro 
rostliny se uvolňují pomaleji a jsou rostlinami lépe vstřebávány). Taktéž emise pachových 
látek z digestátu jsou oproti prasečí kejdě nesrovnatelně nižší. Dle přílohy č. 2 nařízení vlády 
č. 615/2006 Sb. je zpracování prasečí kejdy v bioplynové stanici (bioreaktor) referenční a 
ověřenou technologií snižující emise amoniaku (jedna z nejčastěji hodnocených pachových 
látek ze zemědělské výroby) s účinností až 85 % (procento snížení emisí amoniaku). Tento 
fakt opět potvrzuje, že spojení chovu prasat (i ostatních hospodářských zvířat) s využitím 
prasečí kejdy jako vstupní suroviny do BPS je nejúčinnější technologií snižování pachových 
látek produkované živočišnou výrobou.  

Umístění navrhované BPS je vhodně řešeno jednak z hlediska blízkosti vstupních surovin 
(prasečí kejda - přiváděna do předjímky z podroštových prostor ze stáje pro chov prasat, 
kukuřičná siláž - skladována ve volně ložených silážních vacích (baggy) v blízkosti BPS).  
Taktéž vhodným umístěním kogenerační jednotky za objekt stáje pro chov prasat bude 
docíleno snížení hlukové expozice do obytné zástavby obce. Samozřejmostí je osazení 
kogenerační jednotky do protihlukového kontejneru a opatření výduchů hlukovými tlumiči, 
tak aby byla expozice hlukem emitovaným kogenerační jednotkou co nejnižší.  

Na základě výsledků rozptylové a hlukové studie, které jsou přílohou předkládaného 
oznámení bylo potvrzeno, že realizací záměru a provozem bioplynové stanice nebudou 
překročeny imisní limity dané nařízením vlády č. 597/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a hygienické limity (hluk v mimopracovním prostředí - chráněný venkovní prostor staveb) 
dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod bude předjímka na kejdu, fermentor I a 
fermentor II (dofermentor plnící současně činnost skladovací nádrže na digestát) vystavěny 
jako izolované, nepropustné a plynotěsné objekty, z tohoto hlediska lze vliv provozu BPS na 
vody označit za nevýznamný. Aplikace digestátu jako organického hnojiva na zemědělskou 
půdu za předpokladu striktního plnění schváleného plánu organického hnojení je riziko 
ovlivnění podzemních a povrchových vod minimální - nevýznamné. Taktéž z hlediska emisí 
pachových látek emitovaných do ovzduší v době aplikace digestátu na zemědělskou půdu 
budou v porovnání s rozvozem surové prasečí kejdy tyto emise mnohem nižší.  

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní  hranice 
 
Výstavba bioplynové stanice, která je předmětem záměru "Ekologizace chovu prasat - 
bioplynová stanice" volně navazuje na již schválenou realizaci stáje pro chov prasat byla 
oznamovatelem předložena v jedné variantě, jiné řešení  není uvažováno. Situování záměru 
je v souladu s využitím území jako plochy pro přestavbu zemědělského areálu na moderní 
zemědělskou farmu v obci Hobšovice konkrétně její místní části Křovice (Středočeský kraj).  
Řešení posuzované varianty, vyhodnocené na základě velikosti a významnosti vlivů na 
životní prostředí, je možné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili 
závažný nesoulad s legislativními předpisy.  
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  
   kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
FÁZE VÝSTAVBY 

 
Z hlediska ochrany ovzduší. 

� Dodavatel stavby zajistí, aby v průběhu stavby byla eliminována sekundární 
prašnost všemi možnými a dostupnými prostředky (minimalizovat zásoby 
sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti) 

� V průběhu stavby zakázat zneškodňování odpadů spalováním a zapravováním do 
půdy 

� Zajistit, aby pro stavbu bylo používáno pouze takových mechanismů a dopravních 
prostředků, které jsou pravidelně kontrolovány a jsou v dobrém technickém stavů 

 
Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod. 

� Mechanismy a dopravní prostředky používané při výstavbě i provozu musí být 
v dobrém technickém stavu a pravidelně kontrolovány, aby bylo zamezeno úniku 
ropných látek (v případě úniku ropných látek na terén bude zajištěno zneškodnění 
zasažené zeminy) 

� V lokalitě záměru zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí 
mimo místa tomu určená, s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejné 
komunikace 

� Na stavbě bude zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými 
vodám; pokud je to z technicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky 
skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení 
podzemních a povrchových vod 

 
Z hlediska likvidace odpadů. 

� Nakládání s odpady během výstavby, jejich evidence a další povinnosti se budou 
striktně řídit zákonem č. 185/2001 Sb., “o odpadech“ ve znění pozdějších 
předpisů  a prováděcími předpisy zejména vyhláškou č. 383/2001 Sb. „o 
podrobnostech nakládání s odpady“, v platném znění. 

� Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady o způsobu likvidace odpadů 
vzniklých v průběhu výstavby záměru 

 
Z hlediska hluku a vibrací. 

� V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby tak, 
aby jak vlastní stavební práce, tak i nákladní doprava byla minimalizována 
zejména ve večerních a nočních hodinách  (stavební práce by neměly probíhat ve 
večerních a nočních hodinách). 

� Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí je zhotovitel stavebních 
prací povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v jejich technickém 
osvědčení. 
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VE FÁZI PROVOZU BPS  
Z hlediska ochrany ovzduší 

� Bioplynové stanice bude provozována v souladu s podmínkami orgánu ochrany 
ovzduší - povolení k uvedení zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního a 
trvalého provozu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

� Bude vypracován a schválen provozní řád a havarijní plán zařízení  

� Obsluha bioplynové stanice včetně zaměstnanců, které budou zajišťovat provoz 
BPS budou pravidelně proškolovány z hlediska bezpečnosti práce, provozního a 
havarijního plánu     

� Bioplyn bude spalován přednostně v osazené kogenerační jednotce, spalování 
bioplynu ve fléře bude omezeno jen na nezbytný rozsah 

� Budou zajištěny pravidelné servisní kontroly instalovaných spalovacích zařízení 
(kogenerační jednotka, fléra)   

� Budou zajištěny pravidelné kontroly plynotěsnosti jednotlivých objektů BPS  
� Aplikace digestátu bude prováděna vždy dle aktualizovaného plánu organického 

hnojení 
 

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod 
� Před zahájením provozu BPS, nebo v rámci zkušebního provozu budou 

provedeny zkoušky nepropustnosti fermentoru I+II, předjímky, ploch na kterých 
bude manipulováno s digestátem příp. vstupními surovinami  

� Bioplynová stanice bude provozována dle schváleného havarijního plánu, tak aby 
byla vyloučena rizika úniku látek ohrožující kvalitu vod 

� Aplikace digestátu bude prováděna vždy dle aktualizovaného plánu organického 
hnojení 

 
Z hlediska ochrany půdy 

� Aplikace digestátu bude prováděna vždy dle aktualizovaného plánu organického 
hnojení 

� Žádné odpady produkované v rámci provozu BPS nebudou likvidovány 
způsobem zapravení do půdy 

 
Z hlediska likvidace odpadů 

� Nakládání s odpady, jejich evidence a další povinnosti se budou striktně řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb., “o odpadech“ ve znění pozdějších předpisů  a 
prováděcími předpisy zejména vyhláškou č. 383/2001 Sb. „o podrobnostech 
nakládání s odpady“, v platném znění. 

� Produkované odpady v rámci provozu BPS budou tříděny a shromažďovány dle 
druhů a kategorií a nakládáno s nimi dle platné legislativy 

� Odpady kategorizované dle katalogu odpadů bude jejich likvidace smluvně 
zajištěna odbornou firmou, která má k nakládání s odpady platné oprávnění.  

 
Z hlediska hluku a vibrací. 

� Kogenerační jednotka bude osazena v protihlukovém kontejneru a výduchy 
opatřeny tlumiči hluku 

� Doprava spojená s provozem BPS bude zajišťována po nezbytně nutnou dobu 
výhradně v denní době. Navážení surovin do BPS a vyvážení digestátu k aplikaci 
na zemědělskou půdu bude řešeno efektivně, tak aby byla intenzita dopravy 
spojená s provozem BPS co nejnižší. Dopravní prostředky včetně ostatní 
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mechanizace budou pravidelně kontrolovány a provozovány v dobrém 
technickém stavu, tak aby jejich provoz byl z hlediska hlučnosti co nejnižší.  

� V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u některého z 
nejbližších obydlených objektů (chráněný venkovní prostor staveb) z důvodu 
ověření plnění hygienických limitů 

 
D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a  
         neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

 
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení 
komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných 
informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na 
životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.  

 
E. Porovnání variant řešení záměru 

 
Výstavba bioplynové stanice, která je předmětem záměru "Ekologizace chovu prasat - 
bioplynová stanice" volně navazuje na již schválenou realizaci stáje pro chov prasat byla 
oznamovatelem předložena v jedné variantě, jiné řešení  není uvažováno. Situování záměru 
je v souladu s využitím území jako plochy pro přestavbu zemědělského areálu na moderní 
zemědělskou farmu v obci Hobšovice konkrétně její místní části Křovice (k.ú. Skůry; 
Středočeský kraj).  
Řešení posuzované varianty, vyhodnocené na základě velikosti a významnosti vlivů na 
životní prostředí, je možné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili 
závažný nesoulad s legislativními předpisy.  
Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. 
 

F. Doplňující údaje 
 

F.1. Mapová a jiná dokumentace  
Veškeré mapy použité jsou uváděny v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 
charakteru 
 
Obchodní firma - investor: 

Ing. Jaroslav Haškovec 
Dušníky 102 
413 01 Roudnice nad Labem 
IČO: 185 83 954 

  
Sídlo oznamovatele: 

Dušníky 102 
413 01 Roudnice nad Labem 

 
Oprávněný zástupce - oznamovatel:  

Ing. Jaroslav Haškovec 
Dušníky 102 
413 01 Roudnice nad Labem 

 
Název záměru: Ekologizace chovu prasat - bioplynová stanice 
 
Kapacita (rozsah ) záměru 

Množství vstupních surovin:  prasečí kejda  6 000 t/rok 
     kukuřičná siláž  9 500 t/rok 

     (případně částečné nahrazení k.siláže jetelotravní senáží, 
     GPS obilovinami, zbytky z posklizňového   
     zpracování obilovin, cukr. řízky nebo lihovarnickými 
     výpalky) 

 
Množství produkovaného bioplynu: 5 165,18 m3/den → 1 885 291 m3/rok 
Procentuální zastoupení methanu v bioplynu: 53 % 
Výkon kogenerační jednotky 537 kW (úč. 40,0 %), tepelný výkon 622 kW(úč. 46,3 %). 
Počet provozních hodin - bioplynová stanice: 8 760 h.rok-1. 
Počet provozních hodin - kogenerační jednotka: 8 000 h.rok-1. 

 
Umístění záměru 

Kraj:   Středočeský 
Obec:    Hobšovice, místí část Křovice 
Katastrální území: Skůry 
Parc.č.:   273/11 

Charakter stavby: novostavba 
Odvětví:  zemědělství, výroba energie 
 

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění je výstavba bioplynové stanice včetně příslušenství v obci 
Hobšovice, konkrétně její místní části Křovice. Záměr volně navazuje na již schválenou 
realizaci nové stáje pro chov prasat v jejíž bezprostřední blízkosti bude situována i 
bioplynová stanice. Místo výstavby bioplynové stanice parc. č. 273/11, je dle vyjádření MěÚ 
Velvary, odbor výstavby a životního prostředí určený k přestavbě stávajícího zemědělského 
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areálu na moderní zemědělskou farmu. Spojením chovu prasat s technologií bioplynové 
stanice bude vhodně řešeno kejdové hospodářství, které se zefektivní jak po stránce 
ekologické, tak i ekonomické. Navrženou bioplynovou stanici lze charakterizovat jako menší 
zemědělskou stanici, která bude zpracovávat prasečí kejdu v množství 6 000 tun/rok a 
kukuřčnou siláž 9 500 tun/rok. Dle informací od projektantů může být kukuřičná siláž 
částečně nahrazena jetelotravní senáží, GPS obilovinami, zbytky z posklizňového zpracování 
obilovin, cukr. řízky případně lihovarnickými výpalky. Hlavní technologická zařízení 
bioplynové stanice - předjímka, dávkovacím zařízením, fermentor I, fermentor II 
(dofermentor) a kogenerační jednotka. Předjímka bude řešena jako nádrž zcela zapuštěná do 
terénu (nepropustná, plynotěsná), kam bude z podroštových prostor (nová stáj pro chov 
prasat) odváděna prasečí kejda, která bude následně automaticky čerpána do fermentoru I. 
Současně s kejdou bude dávkovacím zařízením do fermentoru přiváděna kukuřičná siláž příp. 
další pevné substráty. Dávkování vstupních surovin do fermentoru bude automatické dle 
"technologického receptu", tak aby byl zajištěn správný průběh anaerobní fermentace. 
Anaerobní fermentace je sled mnoha biochemických reakcí vedoucí k produkci bioplynu a 
digestátu. Fermentor I bude vystavěn jako zastřešená kruhová nádrž, nepropustná a 
plynotěsná. Součástí fermentoru budou míchací zařízení zajišťující homogenizaci surovin a 
správný průběh fermentace. Z fermentoru I bude fermentující substrát přepouštěn do 
fermentoru II. Tento fermentor bude opět řešený jako kruhová nepropustná a plynotěsná 
nádrž, jejíž součástí bude integrovaný plynojem. Fermentor II bude plnit současně i funkci 
uskladňovací jímky na zfermentovaný zbytek neboli digestát, s kapacitou na 6 měsíců. 
Jímaný bioplyn v plynojemu bude odváděn ke kogenerační jednotce, kde bude spalován za 
produkce elektrické a tepelné energie. Elektrická energie bude smluvně dodávána do 
distribuční sítě a energie tepelná bude z části využitá k zajištění požadované teploty ve 
fermentoru I a II  z důvodu správného a efektivního průběhu anaerobní fermentace. Část 
tepelné energie bude investor využívat k vytápění objektu stáje pro chov prasat případně 
dalších objektů zemědělského areálu.  

Záměr řeší otázku zpracování statkových hnojiv a biomasy s jejich energetickým využitím, 
což napomůže snížení produkce pachových látek z chovu zvířat a hnojení zemědělských 
pozemků v blízkosti obytných území. Současně dojde k omezení produkce skleníkových 
plynů z neřízeného procesu tlení biomasy. Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno 
s ohledem na dostupnost vstupních surovin, vhodného pozemku a inženýrských sítí. 

Vzhledem k charakteru záměru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné vlivy na životní 
prostředí a zdraví člověka, které by vznikly v důsledku výstavby a následného provozu BPS. 
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H. Přílohy 
STANOVISKO ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  MěÚ VELVARY 
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STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY 
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I. Údaje o zpracovateli : 
 

Datum zpracování oznámení:       10.10.2008 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob které se podílely na 
zpracování oznámení:  
  
 Zpracoval: 
              Naturchem, s.r.o.   

Ing. František Hezina  
Na Folimance 2154/17 
120 00  Praha 2 – Vinohrady  
IČ  275 04 379  DIČ  CZ27504379 
tel/ fax: 387 411 044, 603 216 983 
e-mail: naturchem@naturchem.cz 

  
 Spolupráce: 

 Ing. Jan Mareš 
 Ing. Hana Postlová 
 Hynek Švec 
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