
 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut Environmentálního inţenýrství 

 

 

 

 

 

POSOUZENÍ VLIVŮ BIOPLYNOVÝCH STANIC NA ŢIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:       Bc. Veronika Kuncová 

Vedoucí diplomové práce:    prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. 

 

Ostrava 2015  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu své diplomové práce panu prof. Ing. Vladimíru 

Lapčíkovi, CSc. za odborné vedení, rady a pomoc. 

  



 

 

 

 

Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na posuzování vlivu bioplynových stanic na ţivotní 

prostředí. Diplomová práce se věnuje technologiím bioplynových stanic a především jejich 

moţným vlivem na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, jako je ovzduší, voda, půda, 

krajina, ekosystémy či obyvatelstvo. Práce dále analyzuje opatření ke sníţení vlivů 

bioplynových stanic na ţivotní prostředí. Praktická část práce je věnována zhodnocení 

vlivů modelové bioplynové stanice v obci Třeština na ţivotní prostředí s ohledem na 

analýzu stavu ţivotního prostředí v dotčeném území. 

Klíčová slova: bioplynová stanice, biomasa, ţivotní prostředí, obnovitelné zdroje energie, 

vlivy na ţivotní prostředí, posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

 

 

Summary 

This thesis is focused on the environment impact of biogas stations and its assessment. The 

thesis is also focused on technologies of biogas stations and its possible impact on 

individual components of the environment, such as atmosphere, water, soil, landscape, 

ecosystems or population. This thesis also analyzes measures to reduce the environmental 

impacts of biogas stations. The practical part of this thesis is focused on environmental 

impact assessment of model biogas station in the Třeština village with emphasis on the 

analysis of local environmental situation. 

Keywords: biogas station, biomass, environment, renewable energy sources, 

environmental impacts, environmental impact assessment. 
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Pouţité zkratky 

BPS  Bioplynová(é) stanice 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

EIA  Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na ŢP) 

EU  Evropská unie 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

KJ  Kogenerační jednotka 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

NPP  Národní přírodní památka 

NPR  Národní přírodní rezervace 

NV  Nařízení vlády 

PM10  Polétavý prach – částice menší neţ 10 μm 

PR  Přírodní rezervace 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŢP  Ţivotní prostředí

http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometre
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1. Úvod 

Ţijeme v době, ve které je bezpodmínečně nutné usměrnit se, naučit se ţít hospodárně a 

udrţitelně. Je potřeba naplno vyuţívat veškeré dostupné obnovitelné zdroje energie. 

Jedním z nejdůleţitějších obnovitelných zdrojů energie v podmínkách naší republiky jsou 

jednoznačně bioplynové stanice. Tématika bioplynových stanic s sebou v České republice 

přináší vlnu podpory, ale i odporu. Pozitivně je vnímána problematika zpracování odpadní 

biomasy a bioodpadu za účelem výroby zelené energie. Bioplynová stanice se jeví jako 

zcela ideální zařízení – z biologicky rozloţitelných odpadů vzniká elektrická energie a 

teplo. Avšak nic není tak ideální, jak to na první pohled vypadá. Ne všechny bioplynové 

stanice se snaţí přednostně vyuţívat odpadní biomasu, velmi často je vstupní surovinou 

zemědělská plodina, kterou je nutné za tímto účelem vypěstovat. U některých starších 

bioplynových stanic v ČR navíc zůstává velkým problémem otázka jak naloţit 

s vyprodukovaným teplem.  V těchto případech se smysl bioplynových stanic trochu míjí 

s účinkem.  

Jak významné jsou vlivy bioplynových stanic na ţivotní prostředí? Mají přínos pro 

společnost a ţivotní prostředí nebo naopak? Tyto otázky jsou motivem ke zpracování 

diplomové práce na téma bioplynových stanic. 

Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení a zhodnocení moţných negativních vlivů 

bioplynových stanic na ţivotní prostředí a následně na opatření ke sníţení těchto 

nepříznivých vlivů bioplynových stanic na ţivotní prostředí.  

Hlavními cíli této práce je: 

 shrnutí vyuţitelnosti biomasy k energetickým účelům a uvedení do problematiky 

bioplynových stanic, 

 analýza moţných vlivů bioplynových stanic na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí, 

 analýza opatření ke zmírnění negativních vlivů bioplynových stanic na ţivotní 

prostředí, 
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 aplikace nabytých poznatků při zhodnocení moţných vlivů modelové bioplynové 

stanice na ţivotní prostředí a návrh opatření ke sníţení vlivů této bioplynové 

stanice na ţivotní prostředí. 

Práce je členěna do pěti hlavních kapitol (druhá aţ šestá). Druhá kapitola je věnována 

vyuţitelnosti biomasy k energetickým účelům, třetí kapitola charakterizuje bioplynové 

stanice a jejich technologie. Čtvrtá kapitola je zaměřena na veškeré moţné vlivy 

bioplynových stanic na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, vychází jednak z odborné 

literatury a také z dílčích studií hodnotících konkrétní záměry bioplynových stanic. 

Následuje pátá kapitola, která charakterizuje opatření ke zmírnění moţných vlivů na 

ţivotní prostředí. Poslední, šestá kapitola je věnována posouzení moţných vlivů konkrétní 

bioplynové stanice v obci Třeština na ţivotní prostředí a návrhu opatření ke sníţení vlivů 

této BPS na ŢP. 
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2. Vyuţití biomasy k energetickým účelům 

2.1  Biomasa 

V úvodu této kapitoly je zapotřebí definovat pojem biomasa. Jedná se o substanci 

biologického původu, která zahrnuje rostlinnou biomasu pěstovanou na půdě, 

hydroponicky nebo ve vodě, dále ţivočišnou biomasu, vedlejší organické produkty a 

organické odpady. (Cenka 2001) 

Biomasu vyuţívanou k energetickým účelům lze rozdělit do dvou skupin. První z nich je 

záměrně získávaná jako výsledek výrobní činnosti a druhou skupinu tvoří vyuţívání 

odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, průmyslové výroby, z komunálního 

hospodářství či z údrţby a péče o krajinu. (Cenka 2001) 

Do biomasy určené k energetickým účelům se celosvětově vkládá naděje, ţe se stane 

alternativním zdrojem energie a nahradí klasické neobnovitelné zdroje energie, které 

významně ubývají. (Cenka 2001) 

 

 

Obrázek 1: Hlavní zdroje biomasy (Benda et al. 2012) 
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2.2  Biomasa vyuţitelná k energetickým účelům 

Energetickou biomasu lze rozdělit do následujících skupin: 

 fytomasa s vysokým obsahem lignocelulózy (obiloviny, pícniny, dřeviny) 

 fytomasa olejnatých plodin (řepka olejka, slunečnice, len, dýně apod.) 

 fytomasa s vysokým obsahem škrobu a cukru (brambory, cukrová řepa, cukrová 

třtina apod.) 

 organické odpady ţivočišného původu 

 směsi různých organických odpadů. (Benda et al. 2012) 

 

Tabulka 1: Vhodnost aplikace různých způsobů konverze biomasy k energetickým účelům (Cenka 2001) 

0 – technicky obtíţné nebo zcela nezvládnutelné, 

1 – technicky zvládnutelná technologie, avšak v praxi nepouţívaná, 

2 – technologie vhodná pouze pro specifické technicko-ekonomické podmínky 

3 – nejčastěji vyuţívaná technologie 
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energetické plodiny lignocelulózové 

(dřevo, sláma, pícniny, obiloviny) 
0 1 3 1 1 1 2 2 

olejnaté plodiny (řepka, slunečnice, len) 3 0 2 0 0 0 0 2 

energetické plodiny škrobnaté nebo 

cukernaté (brambory, cukrová řepa, 

obiloviny) 

0 0 1 1 1 3 0 1 

odpady z ţivočišné výroby 

(exkrementy, mléčné odpady) 
0 2 1 1 1 0 2 3 

organický podíl komunálních odpadů 0 1 3 2 2 0 1 3 

organický odpad z potravinářské nebo 

jiné průmyslové výroby 
0 1 1 0 0 2 2 3 
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odpady z dřevařských provozoven 0 0 3 2 2 0 0 0 

odpady z lesního hospodářství 0 1 3 2 2 0 1 2 

rostlinné zbytky ze zemědělské 

prvovýroby a z péče o krajinu 
0 1 3 1 1 0 1 2 

 

Při vyuţívání biomasy za účelem zpracování v BPS je nutné se zaměřit na vhodnost 

materiálu. Mezi pouţitelné suroviny z domovního odpadu zpracovatelné v BPS patří: 

posečená tráva a jiné byliny, listí, spadané ovoce, odpady z ovoce a zeleniny, zbytky jídla a 

zkaţené potraviny bez obalu, zbytky chleba, potravinářské tuky a oleje, sedlina kávy a čaje 

včetně filtrů a sáčků, vaječné skořápky, vlasy či hnůj od drobných zvířat apod. (Lapčík 

2009) 

Naopak mezi nepouţitelné, nevhodné suroviny patří: materiály obsahující lignin, tedy 

dřevo, obalový materiál jako je plast, produkty denní hygieny, filtry z vysavače, 

nekompostovatelná podestýlka pro drobná zvířata, popel, sklo, kov, papír, textilie, baterie 

či jakékoliv chemikálie. (Lapčík 2009) 

2.3  Způsoby vyuţití biomasy k energetickým účelům 

Vhodnost způsobu vyuţití biomasy k energetickým účelům je určena fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi pouţité biomasy. Jednou z nejvýznamnějších vlastností je 

vlhkost, která je charakterizována obsahem sušiny v biomase. Dle obsahu sušiny se 

biomasa zpracovává mokrými či suchými procesy. (Cenka 2001) 

Ze suchých procesů v praxi převládá spalování biomasy, v případě mokrých procesů se 

jedná o výrobu bioplynu anaerobní fermentací vlhké biomasy. (Cenka 2001) 

2.4  Výhody a nevýhody vyuţití biomasy k energetickým účelům 

Vyuţití biomasy k energetickým účelům má své kladné i záporné stránky, které lze shrnout 

následovně. 

Mezi nejvýznamnější výhody patří především menší negativní dopady na ţivotní prostředí 

ve srovnání s těţbou, dopravou a vyuţitím fosilních paliv. Biomasa má obnovitelný 

charakter a její zdroje nejsou lokálně omezeny, řízená produkce biomasy přispívá 

k vytváření krajiny a péči o ni. Mezi další výhodu lze zařadit také účelné vyuţívání 
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spalitelných či toxických odpadů a významně se tak zmenšuje prostor pro skladování 

popelovin a nespalitelných zbytků. (Cenka 2001) 

Na druhou stranu energetické vyuţívání biomasy s sebou přináší i mnohé nevýhody jako 

například to, ţe záměrná produkce biomasy na orné půdě konkuruje jiným způsobům 

vyuţití biomasy (např. potravinářským či krmným účelům). Zajištění dostatečného 

mnoţství energetické biomasy vyţaduje rozšíření produkčních ploch nebo zvýšení 

intenzity výroby biomasy, coţ je finančně velmi náročné. Získávání energie z biomasy 

obtíţně cenově konkuruje energii z klasických primárních zdrojů. Další významnou 

nevýhodou je fakt, ţe maximální vyuţití těchto zdrojů je problematické a to nejen 

z hlediska rozmístění zdrojů biomasy, ale také z hlediska akumulace, transportu a 

distribuce získané energie. (Cenka 2001) 

3. Charakteristika bioplynových stanic 

Bioplynová stanice (BPS) je zařízení, v němţ při rozkladu organických látek vzniká 

anaerobní fermentací v uzavřených nádrţích bioplyn, který je jímán a spalován v místě 

v kogenerační jednotce. V této kogenerační jednotce se vyrábí elektrická energie a teplo. 

Mezi organické látky zpracovávané v BPS patří především organický odpad, který je takto 

vhodně odstraňován. (Lapčík 2009) 

Dle Lapčíka (2009) lze bioplynové stanice rozdělit do tří skupin dle charakteru 

zpracovávaného substrátu. Jsou to BPS zemědělské, čistírenské a ostatní.  

Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají pouze materiály rostlinného charakteru a 

statkových hnojiv. Jedná se především o ţivočišné suroviny jako je například kejda, hnůj a 

stelivo hospodářských zvířat. Dále se jedná o suroviny rostlinné, coţ je sláma, travní 

biomasa či seno, rostlinná nať a další části rostlin a nezkrmitelné rostlinné materiály. Dále 

se zde řadí pěstovaná biomasa, coţ bývají velmi často různé obiloviny nebo kukuřice. 

(Lapčík 2009) 

Čistírenské BPS zpracovávají pouze kaly z čistíren odpadních vod, ţump, septiků a 

odpadní vodu a jsou součástí kalového hospodářství ČOV. (Lapčík 2009) 
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Ostatní BPS zpracovávají ostatní vstupy dle příslušného metodického pokynu MŢP. Jedná 

se například o bioodpad dle Katalogu odpadů: kaly z praní a čištění, odpad rostlinných 

pletiv, odpad z lesnictví, odpady z výroby cukru či z mlékárenského průmyslu, odpady ze 

zpracování dřeva a výroby desek a nábytku, biologicky rozloţitelné odpady ze zahrad a 

parků apod. (viz Metodický pokyn MŢP 2008) 

3.1  Vznik bioplynu 

Vznik bioplynu je výsledkem sloţitého procesu biologického rozkladu organických látek 

za pomoci mikroorganismů. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace. 

Převáţnou část bioplynu tvoří metan, dále pak oxid uhličitý a další plyny jako je dusík, 

kyslík, vodík, amoniak a sulfan. (Lapčík 2009) 

Tabulka 2: Složení bioplynu (Lapčík 2009) 

Sloţka Podíl objemu (%) 

Metan (CH4) 40-80 

Oxid uhličitý (CO2) 14-55 

Dusík (N) 0-20 

Kyslík (O2) 0-2 

Vodík (H2) 0-1 

Amoniak (NH3) 0-1 

Sulfan (H2S) 0-2 

 

Sloţitý proces anaerobní fermentace organických látek lze rozdělit do čtyř fází. Tyto fáze 

jsou ve zjednodušené formě zobrazeny níţe na obrázku 2. 

První fázi procesu představuje hydrolýza. Při hydrolýze dochází k tomu, ţe přítomný 

vzdušný kyslík je postupně spotřebováván aktivitou aerobních bakterií. Hydrolytické 

mikroorganismy nevyţadují přísně bezkyslíkaté prostředí, potřebují však pro svou činnost 

obsah vlhkosti vyšší neţ 50 %. Působením enzymů dochází k rozkladu molekul 

uhlohydrátů, tuků a bílkovin na jednodušší organické sloučeniny. (Benda et al. 2012) 
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Následuje druhá fáze acidogeneze, v níţ se dotváří bezkyslíkaté prostředí. V této fázi 

dochází k tomu, ţe acidogenní bakterie transformují produkty hydrolýzy na vyšší mastné 

kyseliny, dále na vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. (Benda et al. 2012) 

Třetí fází je acetogeneze. V této fázi se přeměňují vyšší mastné organické kyseliny na 

vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. Kyselost prostředí se zvyšuje. (Benda et al. 2012) 

Závěrečnou fází je metanogeneze, při které dochází k tomu, ţe hydrogenotrofní 

mikroorganismy přeměňují vodík a oxid uhličitý vytvořený ve druhé a třetí fázi na metan, 

a autotrofní mikroorganismy přeměňují kyselinu octovou na metan a oxid uhličitý. (Benda 

et al. 2012) 

 

Obrázek 2: Schéma anaerobní fermentace organických látek (Benda et al. 2012) 

 

Při dávkování materiálu musí být respektován rozdíl kinetických rychlostí metanogeneze a 

mnohem rychlejších předcházejících tří fází procesu. (Benda et al. 2012) 

Sloţení vstupního materiálu pochopitelně hraje velkou roli. Na průběh anaerobního 

procesu má vliv především obsah sušiny, velikost pH, teplota prostředí, poměr uhlíkatých a 

dusíkatých látek či obsah těkavých organických látek. Proto je nutné zajistit optimální 

podmínky pro udrţení stability procesu, které lze shrnout následovně. (Cenka 2001) 

Vlhké prostředí 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, metanové bakterie pro svou práci a rozmnoţování potřebují 

vlhké prostředí. Je nutné, aby byl substrát dostatečně zalit vodou a to minimálně z 50 %. 

Metanogenní bakterie na rozdíl od bakterií aerobních nemohou fungovat v pevném 
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substrátu. (Schulz, Eder 2004) Při nedostatečném mnoţství vody se proces pomalu začne 

brzdit, naopak při nadměrném mnoţství vody dochází k technologickým ztrátám tepla. 

(Cenka 2001) 

Zabránění přístupu vzduchu a světla 

Metanogenní anaerobní bakterie musí přítomný kyslík spotřebovávat jiţ v první fázi 

procesu. Nadměrné mnoţství vzduchu a přístup světla však proces brzdí. Proto je nutné 

zajistit zabránění přístupu kyslíku i světla. (Schulz, Eder 2004) 

Stálá teplota 

Metanogenní bakterie pracují při teplotě zhruba mezi 0-70 °C, přičemţ záleţí na kmenu 

bakterií. Rozlišujeme bakterie psychrofilní (teploty pod 20 °C), mezofilní (25-40 °C), 

termofilní (nad 45 °C). (Schulz, Eder 2004) Při teplotách niţších neţ 4 °C činnost bakterií 

ustává, při překročení 60 °C dochází k inhibici. (Cenka 2001) 

Mezofilní teplotní reţimy jsou nejčastěji pouţívány v zařízeních pro zpracování 

zemědělské a komunální biomasy. (Cenka 2001) Teplota je úzce spjatá s rychlostí procesu 

vyhnívání. Lze konstatovat, ţe čím vyšší je teplota, tím rychlejší je rozklad a tím vyšší je 

produkce plynu. Ovšem také platí, ţe čím vyšší je teplota, tím jsou bakterie citlivější na 

teplotní výkyvy. Především pokud se jedná o krátkodobé výkyvy, při kterých teplota klesá 

(mezofilní bakterie zvládají denní výkyvy v rozmezí 2-3 °C). (Schulz, Eder 2004) 

Hodnota pH 

Optimální hodnota pH materiálu pro správný náběh a provoz fermentoru je od 4,5 do 8 dle 

jednotlivých fází procesu. Pro metanogenní bakterie je optimální hodnota pH v rozmezí 6,7 

aţ 7,6. Vysoká kyselost materiálu, coţe je pH nad 5, působí na bakterie inhibičně. (Cenka 

2001) V případě příliš kyselých materiálů se většinou přidává vápno, coţ zvýší hodnotu 

pH. (Schulz, Eder 2004) 

Poměr uhlíkatých a dusíkatých látek 

Vhodnost vstupního materiálu pro anaerobní fermentaci lze posuzovat dle poměru 

celkového obsahu uhlíku a dusíku, tedy poměrem C:N. Optimální hodnota C:N je zhruba 

25-30:1 a je moţné ji dosáhnout směsí různých materiálů. (Benda et al. 2012) V tabulce 3 
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jsou uvedeny příklady některých materiálů a jejich poměr C:N. Z této tabulky lze vyčíst, ţe 

nejvhodnějším materiálem pro anaerobní fermentaci je zahradní odpad, listí, čerstvá tráva 

či melasa a syrovátka. 

Tabulka 3: Poměr C:N pro vybrané materiály (Benda et al. 2012) 

Druh materiálu Poměr C:N 

Stromová kůra 120:1 

Piliny 500:1 

Papír karton 300÷1000:1 

Kuchyňské odpady 12÷20:1 

Odpad ze zeleniny 13:1 

Čerstvá tráva 12÷25:1 

Zahradní odpad 20÷60:1 

Listí 30÷60:1 

Dřevní štěpky 100÷150:1 

Drůbeţí trus 10:1 

Močůvka 2:1 

Kejda skotu 10:1 

Obilná sláma 60÷100:1 

Pivní extrakt 10:1 

Chmelový extrakt 12:1 

Pivo 5:1 

Starý chleba 42:1 

Bramborové slupky 13÷19:1 

Obilné plevy 10÷11:1 

Melasa 14÷27:1 

Syrovátka 14÷27:1 

Ovocná drť 50:1 

Pokrutiny 9÷12:1 

Obsah ţaludků 17÷21:1 

Masokostní moučka 11÷18:1 

 

Další podmínky 

Pro optimální průběh procesu je dále zapotřebí zajistit přísun ţivin pro metanogenní 

bakterie. Toho lze docílit vhodnou kombinací vstupního materiálu (vhodný je hnůj, kejda 

doplněná např. trávou, kuchyňským odpadem či zbytky jídla apod.). Dále je nutno vstupní 

materiál rozdrobit či rozdrtit tak, aby vznikly velké kontaktní plochy. Další důleţitou 
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podmínkou pro správný průběh procesu vyhnívání je eliminace inhibitorů, tedy látek, které 

proces brzdí nebo jej zcela zastaví. Mezi tyto látky patří například organické kyseliny, 

antibiotika, chemoterapeutika či desinfekční prostředky. Dále je nutno sledovat zatíţení 

vyhnívacího prostoru, aby nedošlo k „překrmení“ bakterií a zastavení procesu. Obvyklé 

zatíţení při teplotě 35 °C činí 0,5 aţ 1,5 kg organické sušiny na m
3
 za den. V neposlední 

řadě je nutno zajistit rovnoměrný přísun vstupního materiálu (ideálně např. jednou aţ 

dvakrát denně), coţ mimo jiné zabrání nadměrnému poklesu teplot v plnicí zóně. Nelze 

zapomenout na nutnost odvádění plynu z vyhnívací nádrţe. (Schulz, Eder 2004) 

3.2  Technologické celky bioplynových stanic 

Bioplynové stanice se skládají z několika základních částí. V prvé řadě je to příjmová část, 

kde probíhá příprava a úprava vstupního materiálu. Dále je to fermentor nebo soustava 

fermentorů. V další části probíhá úprava a skladování bioplynu a poslední částí je kalová 

koncovka. Z těchto základních technologických částí jsou sloţeny v podstatě všechny 

bioplynové stanice. (Benda et al. 2012) 

K rozdílům v uspořádání jednotlivých částí dochází na základě toho, zda se jedná o 

zpracování tuhého či tekutého materiálu. Rozlišujeme tedy mokrou a suchou fermentaci. 

(Benda et al. 2012) Pozornost je dále věnována pouze mokré fermentaci. 

3.2.1 Příjmová část 

Příjmová část nebo také přejímací hala je určena k úpravě vstupního materiálu. Je to 

uzavřený prostor, do kterého je přiváţen biologicky rozloţitelný odpad. Všechen vzduch 

z tohoto prostoru je veden na biologický filtr k odstranění pachů. (Lapčík 2009)  

Úpravy bioodpadu spočívají v separaci inertního materiálu, jako je sklo, kovy, písek, 

kameny apod. Dochází k míchání více druhů materiálů, k optimalizaci materiálových 

parametrů v případě potřeby (např. poměr C:N, obsah sušiny, pH). Další úpravou můţe být 

ředění či zahušťování materiálu, homogenizace, dezintegrace či hygienizace materiálu. 

(Benda et al. 2012) 

Proces úpravy materiálu tedy postupuje následovně. Nejprve je materiál upravován 

vzhledem ke své zrnitosti a homogenitě, dochází k separaci kovových příměsí. Dále je 
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dávkován do přípravných jam, kde dochází k ředění, přidává se potřebné mnoţství vody. 

Přichází zde také tekuté materiály k hygienizaci. Následuje tedy hygienizace materiálu 

(odpadu). (Lapčík 2009) Předúpravě biologicky rozloţitelných odpadů se věnuje vyhláška 

č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. Tato 

vyhláška stanovuje podmínky týkající se hygienizace bioodpadů, kterou je tedy moţno 

provádět jednak ohřevem na teplotu 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo udrţováním 

rekultivačního digestátu při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, anebo kompostováním 

rekultivačního digestátu. 

Dalším krokem je úprava pH faktoru biologicky rozloţitelného odpadu ke které dochází 

v zásobovacích jímkách. Přímo zde také přichází tekuté odpady, které není nutno 

hygienizovat. (Lapčík 2009) 

3.2.2 Fermentory 

Fermentory jsou zařízení, v nichţ probíhá anaerobní proces biologického rozkladu 

organické hmoty, který je popsán výše. 

Biologicky rozloţitelný odpad je tedy přiváděn do plynotěsných fermentorů ocelové 

konstrukce, kde se ohřívá na teplotu 38 °C. Součástí fermentorů je míchadlo s ohřevem a 

také vynášecí zařízení pro látky, které by jej mohly poškodit, jako je sklo, písek apod. 

(Lapčík 2009) 

Dále je organická hmota i bioplyn veden do dvou betonových fermentorů a odtud dále do 

betonového dofermentoru, kde proces fermentace končí. Bioplyn je veden do provozních 

zásobníků plynu. (Lapčík 2009) 

3.2.3 Skladování a úprava bioplynu 

Dalším krokem je skladování bioplynu v plynojemech a úprava sušením a čištěním s cílem 

získat formu biometanu, který lze pouţít jako palivo do motorů v kogenerační jednotce. 

(Benda et al. 2012) 

K hlavním úpravám bioplynu patří jeho sušení, odstraňování oxidu uhličitého, sulfanu a 

dalších příměsí. (Benda et al. 2012) 
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K odstraňování sulfanu, tedy k odsiřování se nejčastěji pouţívá dmýchadlo, které dávkuje 

aţ 3 % čerstvého vzduchu. (Lapčík 2009) Vzdušný kyslík reaguje se sulfanem a vzniká 

voda a síra, které fermentor opouští spolu s digestátem. (Benda et al. 2012) 

3.2.4 Kalová koncovka 

Vedlejším produktem procesu fermentace je fermentační zbytek, takzvaný digestát. Tento 

digestát je výstupem kalové koncovky BPS. (Benda et al. 2012) Digestát je odváděn 

z dofermentoru do skladu tekutého digestátu. (Lapčík 2009) 

Digestát lze separovat na kapalnou část, takzvaný fugát a tuhou část. Tuhá část obsahuje 

větší podíl organické sušiny a menší podíl ţivin z původního digestátu, naproti tomu fugát 

obsahuje zbytkový podíl organické sušiny a větší podíl ţivin, především dusík, fosfor a 

draslík. (Benda et al. 2012) 

Správně a dostatečně zreagovaný substrát nezapáchá a to ani minimálně. Pokud tedy 

fermentační zbytek zapáchá, je zřejmé, ţe rozkladné procesy nebyly dokončeny 

v potřebném rozsahu. Příčiny zápachu mohou být různé, jedná se například o příliš krátkou 

dobu zdrţení či zápach způsobený přetíţením reaktoru. (Straka 2008) 

Tyto vedlejší produkty lze dále vyuţívat jako hnojivo a to v případě, ţe splňují všechny 

právní předpisy stanoveny zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (dále jen „zákon o hnojivech“). Fugát lze tedy doplnit minerálními 

přísadami a vyuţívat ho jako kapalné hnojivo. Tuhou část digestátu lze přidat do kompostů 

nebo jej lze upravovat, lisovat na tuhé hnojivo. (Benda et al. 2012) Vyuţití digestátu jako 

hnojiva je samozřejmě velmi výhodné jak z hlediska ekonomického tak i ekologického. 

Nejvhodnějším materiálem pro následné vyuţití jako organické hnojivo je kejda 

hospodářských zvířat s 15-25% přídavkem hygienizované kafilerní masokostní kaše. Tato 

směs totiţ obsahuje hodnotné ţiviny, jako je především dusík či fosfor, které při anaerobní 

fermentaci přecházejí do výše zmíněných vedlejších produktů, tedy kalů. (Kouďa 2008) 

Podle zákona o hnojivech je nutno zabezpečit, aby hnojivy a upravenými kaly nebyly do 

půdy vnášeny ţádné rizikové prvky či rizikové látky, které by mohly narušit vývoj 
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kulturních rostlin či ohrozit potravní řetězec. Problematice pouţití upravených kalů na 

zemědělské půdy se věnuje vyhláška MŢP č. 382/2001 Sb. o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě. Tato vyhláška stanovuje mnoţství, četnost a způsob 

zapravení upravených kalů do půdy, dále stanovuje mezní hodnoty koncentrací vybraných 

rizikových látek, které jsou takto do půdy přidávány. Dále stanovuje postupy odebírání 

vzorků kalů a půdy a metody jejich analýzy. Podle této vyhlášky musí být kaly zapraveny 

do půdy nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu. 

3.2.5 Využití získaného bioplynu 

Získaný bioplyn se v našich podmínkách nejčastěji pouţívá pro pohon kogeneračních 

jednotek, popřípadě ke spalování v kotlích. (Benda et al. 2012) 

Nedílnou součástí většiny BPS v ČR je kogenerační jednotka. Kogenerační jednotka slouţí 

k výrobě elektrické energie a tepla.  

Kogenerační jednotka bývá umístěna v uzavřené hlukově izolované strojovně v hale. Je 

sloţena z motoru a generátoru, její součástí je výfukový výměník a tlumič hluku umístěn 

na výfuku. Spaliny jsou odváděny komínem nad střechou. Takto vyrobená elektrická 

energie se vede přes transformátor, měření, ochrany a odpojovače do distribuční sítě. 

Vyrobené teplo je vyuţíváno k ohřevu fermentorů, zásobních nádrţí BPS či vytápění 

přejímací haly. Dále můţe být teplo vyuţito k vytápění či zásobování vedlejších objektů. 

Naopak přebytek tepla můţe být v letních měsících vyuţíván k ochlazování. (Lapčík 2009) 
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Obrázek 3: Schéma bioplynové stanice (Lapčík 2009)  
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4. Vlivy BPS na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

Na úvod této kapitoly je nutno připomenout, ţe vlivy BPS na ţivotní prostředí jsou 

poměrně malé ve srovnání s ostatními obnovitelnými zdroji energie.  

Je také nutno uvést, ţe posuzování vlivů bioplynových stanic na jednotlivé sloţky ŢP 

podléhá procesu EIA (Environmental Impact Assessment). Posudky o vlivu na ţivotní 

prostředí (EIA) jsou zpracovávány podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování 

vlivů na ŢP“). 

Vzhledem k Metodickému pokynu MŢP k podmínkám schvalování bioplynových stanic 

před uvedením do provozu z roku 2008 (dále jen „Metodický pokyn MŢP“), by měly být 

veškeré negativní vlivy BPS na ţivotní prostředí eliminovány jiţ v procesu navrhování 

těchto BPS. Metodický pokyn MŢP stanovuje podmínky umístění BPS, přičemţ by měly 

být zohledněny rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou 

zástavbou, BPS by měla být umístěna na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě. 

Zohledněny by měly být také přepravní trasy zapáchajícího materiálu. Je také vhodné, 

v případě „ostatních BPS“, zaţádat stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma a to 

z toho důvodu, aby se zamezilo pozdějšímu přibliţování bytové zástavby k BPS. 

Při posuzování vlivů záměrů BPS na ţivotní prostředí je nezbytné sledovat vlivy na 

následující sloţky: 

 vliv na ovzduší, 

 hluk, 

 vliv na povrchové a podzemní vody, 

 vliv na půdu, 

 vliv na krajinu a krajinný ráz, 

 vliv na obyvatelstvo, 

 ostatní vlivy. (Lapčík 2009) 

V následujících podkapitolách jsou podrobně analyzovány jednotlivé moţné negativní 

vlivy BPS na ŢP a jejich příčiny. Opatřeními ke zmírnění či zamezení těchto vlivů se 

zabývá samostatná kapitola. 
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Na druhou stranu je nutné dodat, ţe bioplynové stanice mají i své kladné stránky. Jednou 

z nich je bezesporu výroba tzv. zelené energie z obnovitelných zdrojů a její následné 

vyuţití. V této souvislosti lze rozhodně hovořit o pozitivním vlivu bioplynových stanic na 

ţivotní prostředí (především ve srovnání s výrobou elektrické energie z fosilních paliv). 

4.1  Vliv na ovzduší 

Nelze neuvést, ţe snad nejproblematičtějším a nejdiskutovanějším vlivem BPS na ţivotní 

prostředí je zápach. Je to první a moţná i jediný faktor, který si představí běţný obyvatel 

při zmínce o bioplynové stanici. Tento dnes jiţ mylný fakt je zakotven v nedávné minulosti 

bioplynových stanic.  

Příčinou zápachu u prvních bioplynových stanic byl často nesprávný průběh biologického 

procesu, neřízené dávkování substrátu či zanedbání provozních podmínek. Bioplynové 

stanice se tak potýkaly s velkou vlnou odporu ze strany obyvatelstva, na coţ reagovalo 

Ministerstvo ŢP ČR, které vydalo metodický pokyn pro výstavbu a provoz BPS. (Auterská 

2010) 

Pach je smyslová vlastnost, která je vnímána čichových orgánem po vdechnutí určitého 

objemu látky. Vysoce koncentrovaný pach můţe vyvolávat i zdravotní potíţe, jako je 

zvracení, bolesti hlavy, nevolnosti apod. Pachová látka je pak definována jako látka, která 

stimuluje lidský čichový systém tak, ţe je vnímán pach. Pachové látky mohou narušovat 

psychiku obyvatel a následně i jejich sociální vztahy. Pach je měřen tzv. evropskou 

pachovou jednotkou (ouE . m
3
), která představuje takové mnoţství pachových látek, které 

při odpaření do 1 m
3 

neutrálního plynu za standardních podmínek vyvolá fyziologickou 

reakci skupiny posuzovatelů, shodnou s reakcí vyvolanou evropskou referenční hmotností 

pachové látky odpařenou do 1 m
3 

neutrálního plynu za standardních podmínek. Pach lze 

rozeznat při koncentraci pachových látek mezi 3-5 ouE . m
3
, přičemţ koncentrace 

pachových látek 5 ouE . m
3
 a více můţe být obtěţující. (Auterská 2012b) 

Pro zdroj emitujících pachových látek je důleţitá jeho lokalizace a další faktory, jako je 

např. počasí, koncentrace apod. Zdroj nemusí vykazovat tak intenzivní zápach sám o sobě, 

ale zápach se můţe měnit po čase rozptylem či reakcí s jinými látkami. Popřípadě můţe 

docházet k tomu, ţe účinky pachových látek z jednoho zdroje mohou zcela maskovat látky 
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z jiného zdroje. Můţe také docházet k transformaci pachových látek v ovzduší vlivem 

vzdušné vlhkosti, slunečního záření či změn teplot. (Auterská 2012b) 

Zápach BPS způsobují především plynné produkty vznikající při biochemických procesech 

jako je sulfan či amoniak. Vznik těchto pachových látek je ovlivněn sloţením vstupního 

materiálu, provozními parametry fermentoru, způsobem skladování, manipulací 

s digestátem apod. (Lapčík 2009) 

Dnes se však stavějí BPS, které jsou technicky vyspělejší a při správném fungování a 

dodrţování podmínek provozu jsou unikající pachové látky zcela eliminovány. Jak uvádí 

Lapčík (2009), technicky vyspělé BPS s výtěţností bioplynu aţ 95 % jsou sloţeny 

z válcových ocelových fermentorů, betonových hlavních fermentorů, dofermentoru, 

plynojemu, skladu digestátu a kogenerační jednotky a organický odpad je převáţen do 

přejímací haly, která je uzavřena a vzduch je odsáván a veden na biologický filtr, kde se 

odstraňují pachy.  

Avšak i u moderních bioplynových stanic je nutno dodrţovat vhodnost a pouţitelnost 

vstupního materiálu. 

Moţným zdrojem zápachu nicméně stále zůstává přiváţený vstupní materiál. Velmi často 

se jedná o kejdu či jiné organické materiály a zbytky, které vytvářejí velmi nepříjemnou 

pachovou stopu. Zdrojem tohoto transportního zápachu jsou tedy přepravní vozidla či 

cisterny v případě, ţe jsou zevně znečištěny nebo z nich materiál odkapává. (Straka 2008) 

Tento materiál je nutno transportovat k bioplynové stanici a umístit jej do přejímací haly. 

Dalším potenciálním zdrojem emisí pachových látek můţe být prostor, kde probíhá 

homogenizace a hygienizace materiálu a to především vedlejších ţivočišných produktů. 

Tyto jímky by však měly být svedeny na biologický filtr (jak jiţ bylo uvedeno výše). 

(Auterská 2012b) 

Na druhou stranu pozitivním vlivem „zemědělských BPS“ na ţivotní prostředí je fakt, ţe 

sniţují emise pachových látek při zpracování surovin i ve výsledném fermentačním zbytku. 

(viz Metodický pokyn MŢP 2008) Správně zpracovaný digestát, který se často pouţívá 

jako hnojivo, totiţ nezapáchá, na rozdíl od surového substrátu přímo aplikovaného na 
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zemědělské pozemky za účelem hnojení. Současně se aplikací digestátu namísto surového 

materiálu (jako je např. prasečí kejda) sniţují emise skleníkových plynů. 

Mezi látky, které ovlivňují ovzduší, se samozřejmě řadí emise. Asi nejvýznamnějším 

bodovým zdrojem emisí u BPS je kogenerační jednotka, která spaluje bioplyn. Ke sníţení 

negativních dopadů na ovzduší bývá instalováno zařízení na odsíření bioplynu, jak jiţ bylo 

zmíněno výše. Nicméně mnoţství emisí z kogenerační jednotky bývá zanedbatelné. 

(Lapčík 2009)  

Dalším zdrojem emisí, tentokrát liniovým, je doprava. Jedná se o transport vstupního 

materiálu do BPS a následný odvoz zbytků či vyrobeného hnojiva nákladními automobily, 

coţ činí zhruba 20-25 jízd denně. Dále se jedná o dopravu osobními automobily za účelem 

obsluhy apod. I v tomto případě je mnoţství emisí unikajících do ovzduší zanedbatelné. 

(Lapčík 2009) Emisní a imisní limity a poţadavky na stacionární zdroje jsou uvedeny 

v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 

Negativní pachové účinky hodnotí jednotlivé studie, jako je např. stanovení koncentrace 

pachových látek u stacionárních zdrojů či pachová studie. (Lapčík 2009) Rozptylové studie 

pro vyhodnocení emisí posuzovaného zdroje z hlediska imisních dopadů na okolí se velmi 

často provádí pomocí programu SYMOS 97. (Vraný 2013b) Program SYMOS 97 

umoţňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních 

koncentrací znečišťujících látek. (Auterská 2012a) 

4.2  Vliv na hlukovou situaci 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví lze definovat jako morfologické či funkční 

změny, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sníţení kompenzační kapacity vůči stresu, 

popř. zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. (Krpatová 2013) Vlivům 

hluku na lidské zdraví se podrobně věnuje kapitola 4.6. 

Vliv hluku BPS na ţivotní prostředí a okolí podrobně zpracovává hluková studie, která 

hodnotí hluk u nejbliţší okolní zástavby. Vliv hluku však nebývá významný vzhledem ke 

značným vzdálenostem BPS od obytné zástavby. (Lapčík 2009) 

Nejvýznamnějším zdrojem hluku je kogenerační jednotka, která je však umístěna v 

uzavřené, hlukově izolované strojovně haly. Dalším zdrojem hluku mohou být ventilátory 
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na chladičích nebo provoz dmychadla, které stlačuje produkovaný bioplyn. V případě 

těchto zařízení záleţí na jejich situování v rámci areálu BPS ve vztahu k obytné zástavbě. 

(Lapčík 2009) 

Dalším zdrojem hluku je doprava. Zvýšená hluková zátěţ se předpokládá především 

v etapě výstavby BPS a to v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a 

stavebních pracích a z dopravy stavebního materiálu. Hladina hluku u stavebních strojů se 

pohybuje kolem 80-95 dB a hluk z nákladních vozidel představuje 70-85 dB ve vzdálenosti 

1 m. Hladina hluku se pochopitelně mění v závislosti na nasazení stavebních strojů, 

interakci, době a místě jejich působení. Stavební činnosti probíhají v denní době (7.00-

21.00 hod). (Vraný 2013a) 

Hluk z dopravy při následném provozu BPS se projeví především v denní době v okolí 

příjezdové komunikace. (Lapčík 2009) V areálu BPS se většinou pohybuje nakladač, který 

naváţí vstupní materiál a převáţí zbytky do meziskladu. (Frič 2011) 

V případě „zemědělských BPS“ můţe být hladina hluku ovlivněna v důsledku sezóny, kdy 

je provoz BPS zintenzivněn. Dále můţe nastat situace, kdy jsou během letních měsíců 

otevřeny dveře do prostoru s kogeneračními jednotkami. (Frič 2011) Proto je hluk 

posuzován při maximálním provozu BPS viz níţe. 

Hodnocení hluku je legislativně zakotveno v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací“). Toto nařízení vlády stanovuje hygienické limity 

hluku a vibrací. Dalším podkladem je zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. 

Hluková studie můţe být zpracována například v programu HLUK+, který vypočítá 

akustickou situaci v dotčeném území. Posuzován je hluk z provozu stacionárních zdrojů i 

z dopravy a to většinou při plném provozu BPS a maximálním hlukovém zatíţení (v 

sezóně). Výpočet se provádí pro denní dobu (8 souvislých, na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin), coţ dle limitů činí pro provoz BPS 50 dB a pro noční dobu (1 

nejhlučnější hodina) je limit 40 dB. (Vraný 2013a) Výsledkem hlukové studie je kromě 

vypočtených hodnot také graficky znázorněná hluková mapa. (Frič 2011) 
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4.3  Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vody vznikající při provozu BPS lze rozdělit na odpadní vody technologické, odpadní 

vody splaškové a vodu dešťovou. 

Technologická odpadní voda neboli voda kalová je zpětně pouţita v technologickém 

procesu. Popřípadě ji lze vyuţít kdekoliv jinde, protoţe kvalita této vody splňuje 

poţadavky vody uţitkové (prochází dvoustupňovou reverzní osmózou). Z toho tedy 

vyplývá, ţe technologické odpadní vody v podstatě nevznikají. (Lapčík 2009) 

Splaškové odpadní vody vznikají znečištěním pitné vody, která je vyuţívaná pro sociální 

účely. Vznikající splaškové vody bývají obvykle odváděny do vlastní domovní čistírny 

odpadních vod. Po vyčištění bývají vody odváděny do vodoteče nebo kanalizace. (Lapčík 

2009) 

Posledním druhem vod je voda dešťová, kterou lze rozdělit na kontaminovanou a 

nekontaminovanou. Nekontaminovaná dešťová voda ze střech a neznečištěných ploch 

bývá odváděna do vodoteče nebo do dešťové kanalizace. (Lapčík 2009) Dešťové vody, 

které jsou či mohou být kontaminovány zpracovávanými materiály, mohou být čerpány do 

technologického procesu a vyuţity jako kalová voda. (Tomášek 2013)  

Lze tedy konstatovat, ţe realizací a běţným provozem BPS by nemělo docházet k ohroţení 

podzemních či povrchových vod. (Lapčík 2009) Coţ platí i v případě řádné aplikace 

digestátu na zemědělské pozemky. 

4.4  Vliv na půdu 

Jedním z vlivů BPS na půdu je její zábor. Při výstavbě BPS tzv. „na zelené louce“ (na 

místě, které nebylo doposud zastavěno a je vyuţíváno jako zemědělská půda) je zapotřebí 

pozemek o rozloze okolo 5 000 m
2
. Nicméně ve většině případů vzniká BPS jako součást 

jiţ stávajícího zemědělského či průmyslového areálu. V tomto případě je tedy vliv na půdu 

z hlediska záboru půdy zcela nevýznamný, coţ lze konstatovat i o výstavbě „na zelené 

louce“. (Lapčík 2009) 

Nicméně zábor půdy při výstavbě BPS by měl být vţdy proveden jen z nejnutnější plochy 

zemědělské půdy.  
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Dalším vlivem BPS na půdy je aplikace vedlejších produktů BPS za účelem hnojení. 

Aplikací těchto hnojiv je v podstatě zajištěn návrat potřebných ţivin do zemědělských půd. 

Problematice pouţití upravených kalů na zemědělskou půdu se podrobně věnuje 

legislativa, která je velmi striktní (uvedena výše). Z toho tedy vyplývá, ţe pokud jsou 

dodrţeny všechny podmínky pouţití vedlejších produktů BPS jako hnojiva, rozhodně by 

nemělo dojít k negativnímu ovlivnění půdy ba naopak. 

Plošnou aplikaci těchto vedlejších organických produktů na pozemky lze tedy vnímat jako 

pozitivní vliv na půdu. Aplikace má vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti půd jako je 

zlepšování podílu organických látek v půdě nebo provzdušňování půdy zaoráváním. 

Naopak negativním dopadem můţe být eutrofizace půd při nadměrném či nerovnoměrném 

hnojení. (Pantoflíček 2013) 

Hnojivý účinek digestátu na půdu je velmi dobrý a to hlavně z toho důvodu, ţe obsahuje 

pro rostliny snadno přijatelné ţiviny, včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu 

biomasy pěstovaných rostlin i na úrodnost půdy. Ve srovnání s průmyslovými hnojivy jsou 

ţiviny z digestátu rostlinami přijímány pozvolněji. Vlastnosti digestátu však závisí na 

konkrétním druhu zpracovávaného vstupního materiálu. Lze ovšem konstatovat, ţe 

v porovnání s přímou aplikací surového materiálu (např. kejda) má anaerobně 

zfermentovaný substrát několik výhod. Jedná se například o zvýšení vyuţitelnosti ţivin, 

substrát je biologicky stabilizovaný, sniţuje se obsah patogenů a semen plevelů, sniţuje se 

zápach, jak jiţ bylo zmíněno a dochází k poklesu emisí skleníkových plynů. (Pantoflíček 

2013) 

Moţným negativním vlivem by mohlo být ukládání nezpracovaného digestátu přímo na 

zemědělskou půdu, coţ by se samozřejmě stávat nemělo. (Lapčík 2009) Popřípadě 

úmyslná aplikace nezpracovaného digestátu na zemědělskou či jinou půdu. 

K negativnímu ovlivnění horninového prostředí či nerostných surovinových zdrojů 

obvykle nedochází. (Lapčík 2009) 

4.5  Vliv na krajinu a krajinný ráz 

Vliv na krajinný ráz se odvíjí od konkrétního umístění BPS v území. Vzhledem k tomu, ţe 

BPS je velmi často umísťována v jiţ stávajících průmyslových či zemědělských areálech, 
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jak jiţ bylo zmíněno, je vliv na krajinný ráz většinou vyloučen. Pokud se jedná o BPS 

postavenou samostatně, pak o tom, zda působí rušivě na krajinný ráz, rozhoduje studie 

hodnocení vlivu na krajinný ráz, kterou je nutno vypracovat. (Lapčík 2009) Můţe se jednat 

například o BPS umístěnou ve volné krajině na vyvýšeném místě, která by mohla narušit 

vizuální či estetické vnímání krajiny a její celkovou hodnotu. 

Ochraně krajinného rázu se věnuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Tento zákon jej definuje jako přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa 

či oblasti a je chráněn před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zákon 

dále stanovuje, ţe zásahy do krajinného rázu lze provádět pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a 

vzájemných vztahů v krajině. 

Do této kapitoly lze také zařadit negativní vliv působící na funkci krajiny, jeţ úzce souvisí 

s vlivem na vody, který je v dnešní době velmi významný. Jedná se o retenční schopnost 

krajiny. Výstavbou zpevněných ploch a plošnou zástavbou půdy se sniţuje retenční 

schopnost krajiny, tedy schopnost krajiny zadrţovat vodu. V případě BPS jde většinou o 

zanedbatelnou rozlohu, nicméně i ta hraje svou roli. 

Umísťování BPS jako součásti jiţ stávajících objektů by mělo být rozhodně 

upřednostňováno před výstavbou BPS „na zelené louce“, a to nejen z hlediska krajiny a 

krajinného rázu. 

4.6  Vliv na obyvatelstvo 

Při posuzování vlivů BPS na obyvatelstvo je hodnocen vliv na zdraví. Vliv na zdraví 

obyvatelstva je obvykle hodnocen na základě vypracované studie analýzy a hodnocení 

zdravotních rizik. Studie tohoto druhu většinou shrnují zdravotní rizika imisí 

znečišťujících látek a zdravotní rizika hluku. Zdravotní rizika dále podrobně zahrnují 

identifikaci a charakterizaci nebezpečnosti imisí (popř. hluku), hodnocení expozice imisí 

(hluku) a charakterizaci rizika imisí (hluku), z čehoţ jsou vyvozeny závěry. (např. Havel 

2011 a Krpatová 2013) 

V případě bioplynových stanic na obyvatelstvo působí obvykle následující imise 

znečišťujících látek: frakce suspendovaných částí PM10, oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý 
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CO a oxid siřičitý SO2. Obecně lze konstatovat, ţe vliv znečištěného ovzduší na nemocnost 

a úmrtnost se můţe projevit u citlivých skupin populace, jako jsou lidé s chronickou 

bronchitidou či starší osoby s onemocněním srdce a plic. V jejich případě můţe znečištěné 

ovzduší zhoršovat průběh onemocnění. (Krpatová 2013) 

Suspendované částice PM jsou nejčastěji do organismu inhalovány a následně jsou 

zachycovány v horních částech dýchacích cest. Ohroţenou skupinou obyvatel jsou v tomto 

případě především děti, astmatici, lidé s chronickou bronchitidou a starší osoby především 

s onemocněním srdce a plic. Tyto citlivé skupiny obyvatelstva trpí zvýšenou nemocností, 

výskytem zánětů průdušek aţ úmrtností v důsledku zvýšených koncentrací 

suspendovaných látek PM. (Krpatová 2013) Zákon o ochraně ovzduší stanovuje imisní 

limity pro denní koncentrace PM10 50 µg.m
-3

 s maximálním počtem překročení 35x za 

kalendářní rok, pro průměrné roční koncentrace PM10 40 µg.m
-3

 a pro průměrné roční 

koncentrace PM2,5 25 µg.m
-3

. 

Oxid dusičitý je také do organismu především inhalován a mezi jeho nepříznivé účinky na 

lidské zdraví lze zařadit poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení 

vnímavosti k plicním infekcím. K akutním změnám funkce plic jsou mnohem náchylnější 

astmatici, lidé s chronickou obstrukční chorobou plic a s chronickou bronchitidou. 

(Krpatová 2013) Zákon o ochraně ovzduší stanovuje imisní limity pro hodinové 

koncentrace NO2 200 µg.m
-3

 s maximálním počtem překročení 18x za kalendářní rok a pro 

průměrné roční koncentrace NO2 40 µg.m
-3

. 

Oxid uhelnatý se do organismu dostává opět inhalací, kde se rychle a ochotně váţe na 

hemoglobin červených krvinek za vzniku karboxyhemoglobinu. Při akutní expozici 

oxidem uhelnatým dochází v tomto důsledku ke tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku) a to 

především u orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku, jako je mozek, srdce či vyvíjející 

se plod. Mezi nepříznivé zdravotní účinky při inhalační expozici lze zařadit neurologické 

účinky se změnou chování, kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu. Při akutní 

inhalační expozici je pozorována bolest hlavy, při vyšších koncentracích přichází závrať, 

nevolnost a zvracení. (Krpatová 2013) Zákon o ochraně ovzduší stanovuje imisní limity 

pro maximální denní osmihodinový průměr CO 10 µg.m
-3

. 
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Nepříznivý vliv na lidské zdraví můţe mít také zápach. Míra negativního působení pachu 

na obyvatelstvo se odvíjí od četnosti výskytu zápachu, délce jeho trvání, počasí a 

aktuálních rozptylových podmínek. Jak jiţ bylo zmíněno výše, pach ve vysokých 

koncentracích můţe způsobovat nevolnost, bolest hlavy, výtok z nosu, podráţdění očí a 

hrdla, dušnost, ospalost, poruchy spánku, neschopnost soustředění. Citlivost k pachům je 

individuální pro kaţdého jedince. Vliv jednotlivých pachových látek nelze přesně měřit a 

modelovat a tudíţ ani kvantitativně pro jednotlivé sloučeniny vyhodnotit. (Krpatová 2013) 

Dále je nutno zpracovat studii zdravotních rizik hluku. Dlouhodobě nepříznivé účinky 

hluku na lidské zdraví lze rozdělit na účinky specifické, které se projevují při ekvivalentní 

hladině hluku nad 85 aţ 90 dB poruchami činnosti sluchového aparátu, a účinky 

nespecifické (mimosluchové), při kterých dochází k ovlivnění funkcí různých systémů 

organismu. Mezi nepříznivé účinky hluku tedy patří poškození sluchového aparátu, vliv na 

kardiovaskulární systém, obtěţování hlukem, zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí, zhoršená 

komunikace řečí, zvýšená spotřeba léků na spaní, zhoršená kvalita spánku či nespavost, 

únava, podráţděnost, sníţení pracovní výkonnosti nebo problémy v mezilidských vztazích. 

Mezi zvláště citlivé skupiny na tyto účinky hluku patří sluchově postiţení, děti a senioři. 

(Krpatová 2013) 

BPS mohou mít i nepřímý pozitivní vliv na místní obyvatelstvo. Bioplynové stanice často 

hrají důleţitou roli v rozvoji venkova a mohou mít významný vliv pro region. BPS mohou 

přispívat k nárůstu volných pracovních míst, ať uţ přímo či nepřímo. Většina 

bioplynových stanic zvyšuje moţnost vyuţití místních vedlejších zemědělských produktů 

bez nutnosti dopravovat je na dlouhé vzdálenosti. Některé BPS jiţ dnes vyuţívají 

vyrobenou energii k vytápění místních škol, sportovních zařízení či celých vesnic. 

V takovýchto případech se BPS můţe stát skutečným „motorem“ rozvoje. (Moravec 2015) 

Dále zde lze zařadit pozitivní vlivy BPS na ekonomiku provozovatele. Mezi základní 

příjmy je moţné zařadit výnosy z prodeje elektrické energie, tepla či hnojiva z digestátu, 

popřípadě úspory vzniklé pouţíváním vyrobeného hnojiva či energie pro svou vlastní 

potřebu. 
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4.7  Ostatní vlivy 

Mezi ostatní vlivy lze zařadit například vliv na faunu, flóru a územní systém ekologické 

stability (ÚSES), coţ poměrně úzce souvisí s vlivem na krajinný ráz a jeho ochranou. 

Vzhledem k tomu, ţe BPS bývají ve velké většině případů umisťovány v jiţ vyuţívaných 

zemědělských areálech nebo v průmyslových zónách, je vliv na tyto sloţky obvykle 

nevýznamný. Nepříznivý vliv na ekosystémy a biotu je vţdy závislý na konkrétním 

umístění záměru, odvíjí se v podstatě od biologické rozmanitosti a ekologické stability 

daného území.  Je zapotřebí sledovat okolní stávající či navrţené prvky ÚSES, vyskytující 

se vzácné, ohroţené, zvláště chráněné či regionálně významné druhy rostlin a ţivočichů 

nebo jakkoliv významná přírodní stanoviště. Vţdy je nutno posuzovat také vliv na 

soustavu NATURA 2000. 

Dále je nezbytně nutné charakterizovat moţná environmentální rizika, která mohou 

hrozit v případě moţných havárií či nestandardních stavů a to v etapě výstavby a 

především provozu BPS. Mezi základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu BPS 

docházet, patří především: 

 únik škodlivých látek do vod či půdy (v důsledku havárie motorových vozidel, 

poţáru či netěsností jímky, fermentoru nebo kejdové kanalizace, eventuálně havárií 

jímky na odpadní vody, fermentoru nebo nádrţe na digestát), 

 znečištění povrchových a podzemních vod nebo půdy při nesprávné aplikaci 

digestátu, (Pantoflíček 2013) 

 únik bioplynu a riziko výbuchu, 

 nebezpečí vzniku a šíření poţáru. (Kuběna 2011) 

Dopady případných havárií by se pravděpodobně projevily jen v nejbliţším okolí ohniska. 

Nicméně pro zajištění poţadavků bezpečnosti a ochrany zdraví a zamezení vzniku havárií 

je nutno provozovat BPS v souladu se stanoveným provozním řádem, havarijním řádem a 

poţárním řádem. V souvislosti s rizikem výbuchu je nutno stanovit zóny s nebezpečím 

výbuchu a technická opatření k zabránění, popř. sníţení následků výbuchu. (Kuběna 2011) 
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5. Opatření ke zmírnění vlivů BPS na ŢP 

Metodický pokyn MŢP stanovuje obecné poţadavky na stavbu, vybavenost, technologie, 

provoz BPS a další technicko-organizační opatření, které je nutno aplikovat. Při 

dodrţování těchto poţadavků a opatření by se měl negativní vliv BPS na ţivotní prostředí 

minimalizovat. Důleţitou roli při eliminaci nebo minimalizaci vlivů BPS na ŢP hraje 

striktní dodrţování provozního řádu. Následující opatření ke zmírnění vlivů BPS na ŢP lze 

v obecné rovině pouţít v podstatě u všech bioplynových stanic.  

5.1  Opatření ke zmírnění zápachu 

Jedním z poţadavků Metodického pokynu MŢP je zabezpečení BPS proti úniku zápachu. 

Mezi opatření ke zmírnění zápachu lze zařadit například dopravu vstupních surovin do 

BPS v uzavřených kontejnerech a cisternách, instalaci vhodného biofiltru a odsávání 

vzdušiny z jímek, ve kterých je umístěn nadávkovaný substrát, dále je vhodné zakrýt 

zásobníky na fermentační zbytek (digestát) a to především u BPS nezemědělského typu. 

(Auterská 2010) 

Obecně platí, ţe k uvolňování pachových látek dochází hlavně z otevřených ploch. 

Principem je difuze pachových látek do prostředí s niţší koncentrací těchto látek. 

Uvolňování pachových látek napomáhá vítr, který narušuje difuzní vrstvu a podporuje 

další uvolňování pachových látek z otevřených ploch nádrţe. Tento problém je moţno 

vyřešit i ne příliš těsným zakrytím nádrţe. Je velmi důleţité charakterizovat riziková místa 

emisí pachových látek jiţ v provozním řádu a popsat řešení v případě úniku pachových 

látek. (Auterská 2010) 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, BPS by měla být umístěna na závětrné straně vzhledem 

k obytné zástavbě.  

5.2  Opatření ke zmírnění hluku 

Opatření ke zmírnění vlivu hluku BPS na okolí je moţno rozdělit na opatření 

technologická a organizační. Technologická opatření je nutno dodrţovat jiţ během 

výstavby BPS. Jedná se především o vhodné umístění jednotlivých technologických celků 

s akustickým výkonem. Tyto technologické celky by měly být umístěny tak, aby byly co 
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nejvíce odstíněny objekty areálu, popřípadě aby jejich výdechy byly směrovány od obytné 

zástavby. (Vraný 2013a) 

Organizačním opatřením je myšleno dodrţování provozního řádu a technologické kázně 

během provozu BPS. Hlučné práce a doprava by se měly provádět v denní době v 

pracovních dnech, ve dnech klidu a v nočních hodinách by se měly pochopitelně 

minimalizovat. Při provozu kogenerační jednotky by měla být pouţívána opatření 

k omezení pronikání hluku do venkovního prostředí, tzv. tlumiče hluku. (Pantoflíček 2013) 

Kogenerační jednotka bývá umístěna v hlukově izolované strojovně v hale, coţ 

zabezpečuje vyloučení nepříznivého vlivu hluku z kogenerační jednotky. 

5.3  Opatření ke zmírnění vlivu BPS na vody a půdy 

Opatření ke zmírnění vlivu BPS na povrchové a podzemní vody jsou velmi podobné 

s opatřeními, které se týkají půdy.  

Zcela nezbytným opatřením je skladování vstupního materiálu na zpevněných plochách. 

Tyto zpevněné plochy musí být zabezpečeny proti úniku škodlivin do podzemních vod a 

půdy. Dále je velmi důleţitá správná aplikace hnojiva z digestátu do půdy. Při nesprávném 

pouţití digestátu můţe dojít ke kontaminaci půdy a vody. 

Opatřením ke zmírnění vlivu BPS na půdu je řádná rekultivace. Všechny plochy zasaţené 

stavebními pracemi v etapě výstavby BPS je pokaţdé nutno řádně rekultivovat z důvodu 

prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. (Pantoflíček 2013) 

Z hlediska neţádoucího vlivu BPS na vody je zapotřebí sledovat kvalitu podzemní vody 

v okolí jímek a fermentorů a rozsah, četnost monitoringu projednat s příslušným 

vodohospodářským orgánem. (Pantoflíček 2013) 

5.4  Opatření ke zmírnění vlivu BPS na okolní krajinu 

Z pohledu ekologické stability krajiny řešeného území a prvků ÚSES je moţné přispět 

k vytvoření funkčního interakčního prvku v krajině. Opatřením, kterým toho lze docílit je 

dosadba rostlin v řešeném areálu a dořešení ozelenění. Je však zapotřebí eliminovat vlivy 

aplikace vedlejších organických produktů (hnojiva z digestátu) na kosterní prvky 

ekologické stability. (Pantoflíček 2013) 
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Rušivý vizuální i estetický vliv BPS na okolní krajinu lze vyřešit odcloněním BPS či 

celého zemědělského areálu novou výsadbou dřevin, která jej bude oddělovat od okolní 

krajiny. 

Opatření v podobě dosadby dřevin a jiných rostlin je moţno aplikovat v podstatě vţdy, ať 

uţ se jedná o BPS umístěnou v zemědělském či průmyslovém areálu anebo samostatně 

stojící. Je moţné říci, ţe tento druh opatření bude mít vţdy pozitivní vliv na ţivotní 

prostředí a také na vizuální vnímání objektu BPS. Je však více neţ ţádoucí, aby 

vysazované dřeviny a ostatní rostliny vţdy odpovídaly přirozenému druhovému sloţení 

daného území. 

5.5  Opatření ke sníţení vzniku nehod 

K vyloučení a ke sníţení vzniku nehod či havárií je bezpodmínečně nutné dodrţovat 

provozní, poţární a havarijní řád BPS. I přes to lze shrnout několik preventivních 

opatření. Jedná se například o vybavení fermentorů nezávislou signalizací úrovně hladiny, 

která umoţní předcházet přeplnění a přetečení části obsahu na venkovní plochu. Dále 

například měření teploty a tlaku v prostorách, kde dochází k hygienizaci materiálu, dále je 

vhodné oddělit nevýrobní prostory od těch výrobních. Je také vhodné bezodkladně 

hygienizovat ţivočišné zbytky a zamezit tak i krátkodobému skladování těchto infekčních 

materiálů. Dále je zapotřebí instalovat kvalitní vzduchotechniku odsávání problematických 

prostor. Mezi neméně důleţité opatření patří také pravidelná školení zaměstnanců obsluhy, 

důsledná kontrola pracovních povinností zaměstnanců a udrţování areálu BPS a 

komunikací v čistém stavu. (Kuběna 2011) 
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6. Posouzení vlivů modelové BPS v obci Třeština na ŢP 

Předmětem této kapitoly je zhodnocení vlivů konkrétní bioplynové stanice na ţivotní 

prostředí. Modelová BPS se nachází v obci Třeština v Olomouckém kraji. Tato kapitola 

shrnuje důleţité informace o bioplynové stanici Třeština, její moţný vliv na ţivotní 

prostředí a také charakterizuje environmentální rizika v daném území. Součástí této 

kapitoly je také porovnání reálného, běţného provozu této BPS s Oznámením záměru 

novostavby BPS Třeština z registru EIA. 

Následující podkapitoly vycházejí především z osobní prohlídky bioplynové stanice 

Třeština a zde poskytnutých informací, dále také z Oznámení záměru novostavby BPS 

Třeština (viz Lehrl et al. 2007) a ze získaných poznatků. 

6.1  Základní charakteristika záměru 

Oznámení záměru novostavby BPS Třeština bylo zpracováno v roce 2007 a od dubna 2009 

je tato bioplynová stanice jiţ v provozu.  

Zemědělská bioplynová stanice se nachází v obci Třeština nedaleko Mohelnice 

v Olomouckém kraji (katastrální území Třeština) viz obrázek 4. Podle zákona o 

posuzování vlivů na ŢP se jedná o záměr z kategorie II, poloţka 3.1 Zařízení ke spalování 

paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. Záměr byl tedy posuzován ve 

zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na ŢP byl Krajský 

úřad Olomouckého kraje. 

Provozovatelem a tedy i oznamovatelem je společnost ÚSOVSKO a. s. se sídlem 

v nedaleké Klopině. Tato společnost provozuje v okolí Úsova celkem čtyři zemědělské 

bioplynové stanice. 
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Obrázek 4: Lokalizace BPS Třeština (Národní geoportál INSPIRE) 

 

6.2  Popis BPS Třeština 

Novostavba bioplynové stanice Třeština je situována na okraji obytné části obce v jiţ 

stávajícím opuštěném zemědělském areálu ţivočišné výroby s vyhlášeným ochranným 

hygienickým pásmem. 

Tato zemědělská BPS zpracovává především statková hnojiva a biomasu. Záměrem bylo 

sníţení produkce pachových látek z chovu zvířat a hnojení zemědělských pozemků 

v blízkosti obytné zástavby a také omezení mnoţství emisí skleníkových plynů. 

Vstupní suroviny jsou v současnosti sloţeny z kukuřičné siláţe (18 000 t/rok), z kejdy (16 

000 t/rok) a z travní senáţe (10 000 t/rok). Celkové mnoţství vstupních surovin činí cca 

44 000 t/rok. Společnost ÚSOVSKO a. s. v bioplynových stanicích zpracovává převáţně 

materiál, který si sama vyprodukuje. Jedná se o kejdu z vlastních chovů a vypěstovanou a 

sklizenou kukuřičnou siláţ, popř. travní senáţ. 

Společnost ÚSOVSKO a. s. vyrobenou elektrickou energii z této BPS prodává společnosti 

ČEZ, a. s. do sítě a vzniklé teplo je odváděno přes technologii ORC (Organic Renkine 
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Cycle). Vzniklé teplo slouţí k vytápění objektů v areálu BPS a ke komerčnímu vyuţití 

v podobě přívodu tepla do sušárny na dřevo, která se nachází také v zemědělském areálu 

BPS. Předchozí zastupitelstvo obce bohuţel nesouhlasilo s vybudováním obecního 

teplovodu (při výstavbě BPS v roce 2009), kterým mohla být zásobena celá obec včetně 

místní základní a mateřské školy, obecního úřadu a dalších veřejných zařízení (tak je tomu 

v nedaleké BPS Klopina, kterou také provozuje ÚSOVSKO a. s.). 

Fermentační zbytky jsou vyuţívány jako hnojivo v kapalném skupenství (fugát). Tyto 

fermentační zbytky jsou na jaře a na podzim vyváţeny na zemědělské plochy, které vlastní 

společnost ÚSOVSKO a. s. 

Z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu nedošlo k navýšení či změně komunikačního 

napojení. Komunikační napojení řešeného areálu BPS je z komunikace III. tř. č. 4447, 

která prochází obcí Třeština a její kapacita je dostačující. 

6.2.1 Technologické řešení 

Bioplynová stanice Třeština je v podstatě sloţena z technologických celků, které jsou 

podrobně popsány v kapitole 3.2 této práce. 

Umístění jednotlivých částí a technologických celků v areálu BPS Třeština je patrné z 

následujícího obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Areál BPS Třeština (podkladová mapa z Portálu ČÚZK) 
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Hlavním procesem, ke kterému v této BPS dochází, je anaerobní fermentace organických 

látek probíhající ve dvoustupňovém fermentoru. Konkrétně je zde vyuţívána mezofilní 

fermentace při teplotě cca 39 °C. Vznikající bioplyn je jímán v membránovém plynojemu a 

postupně odváděn do kogenerační jednotky. Podíl některých sloţek bioplynu v den 

návštěvy (8. 4. 2015) byl následující: 53,85 % metanu (CH4), 0,27 % kyslíku (O2) a 0,0074 

% sulfanu (H2S). Vzniklý fermentační zbytek je vyuţíván za účelem hnojení zemědělské 

půdy v rámci plánu organického hnojení. 

Kruhový fermentor je tvořen zastropenou ţelezobetonovou jímkou z vodotěsného betonu. 

Jeho celkový objem činí zhruba 8 310 m
3
 a pojme cca 6 000 t vstupního materiálu. Vnější 

stěna fermentoru je zateplená a je opatřena hydroizolací s detekčním systémem, strop je 

také zateplený. Uvnitř fermentoru je umístěno automatizované míchadlo a topný systém. 

K dodávce vstupní suroviny slouţí přečerpávací stanice. Velikost jednotlivých tuhých částí 

vstupní suroviny je upravována v míchacím a drtícím zařízení (homogenizace), kde 

dochází také k vytřídění nevhodných částí a zbytků. Následný přísun vstupní suroviny do 

fermentoru je zajištěn dávkovacím zařízením na tuhou sloţku a centrální čerpací jednotkou 

na kapalnou sloţku z předjímky, která pojme cca 300 t kejdy. Dávkování je řízeno 

automaticky. Podíl obsahu sušiny ve vstupní surovině je upravován v rozmezí 14-18 %. 

K vytápění fermentoru slouţí soustava teplovodních trubek, které vyuţívají jako topné 

médium chladící vody z kogenerační jednotky. Na objektu fermentoru je umístěn plynojem 

o objemu cca 500 m
3
, který jímá vzniklý bioplyn a odvádí jej do kogenerační jednotky a 

dále je zde umístěna odsiřovací jednotka. Kondenzát je přečerpáván do koncového skladu. 

 

Obrázek 6: Pohled na předjímku, fermentor a koncový sklad (foto autorka 2015) 
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Koncový sklad má podobu kruhové, částečně zapuštěné ţelezobetonové, vodotěsné 

nádrţe. Objem skladu umoţňuje uskladnění fermentačního zbytku po dobu zhruba 6 

měsíců (7 500 m
3
, pojme 9 000 t digestátu). Uvnitř jsou umístěna míchadla k promíchávání 

digestátu s obsahem sušiny 5-7 %. Digestát je z koncového skladu dvakrát ročně 

odčerpáván přes stanici pro plnění cisteren k odvozu materiálu. 

Kogenerační jednotka je umístěna v technické budově (zrekonstruovaná původní 

hospodářská budova) a funguje v podstatě nepřetrţitě. Z této technické budovy je řízen 

veškerý provoz BPS, tedy ovládání a kontrolní činnost obsluhy bioplynové stanice.  

Celkový elektrický výkon kogenerační jednotky činí cca 1 064 kW a celkový tepelný 

výkon je zhruba 706 kW (vyuţitelný tepelný výkon je 494 kW) a teoretický tepelný výkon 

je 1 411 kW. Větrání v těchto prostorech je zajištěno přívodem vzduchu z obvodové stěny 

přes filtr vzduchu, tlumič a sání. V době, kdy je kogenerační jednotka odstavena (při 

provádění oprav či údrţby) je nadbytečný bioplyn, který není moţno akumulovat 

v plynojemu, veden přes fléru (hořák zbytkového plynu) a řízeně spalován. 

 

Obrázek 7: Kogenerační jednotka (foto autorka 2015) 
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Obrázek 8: Příjmový zásobník na kukuřičnou siláţ (foto autorka 2015) 

 

Obrázek 9: Zařízení k míchání siláţe, Obrázek 10: Fléra (foto autorka 2015) 

 

Obrázek 11: Fermentační nádrţ, Obrázek 12: Pohled do fermentoru (foto autorka 2015) 
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Na následujícím obrázku 13 je schéma BPS Třeština s nejdůleţitějšími technologickými 

celky, které pro účely této diplomové práce poskytla BPS Třeština. 

 

Obrázek 13: Schéma BPS Třeština 

 

6.3  Charakteristika oblasti 

Dotčeným územím je výhradně areál bioplynové stanice Třeština a jeho bezprostřední 

okolí. Je však zapotřebí zohlednit také širší vztahy a charakterizovat stav ţivotního 

prostředí v tomto území. Jak jiţ bylo zmíněno, řešená BPS se nachází v obci Třeština 

v Olomouckém kraji, v okrese Šumperk, regionu Mohelnicko. Oblast mezi městy 

Mohelnice a Olomouc je charakteristická protékající řekou Moravou. Značnou část tohoto 

území tvoří CHKO Litovelské Pomoraví, která je typická říční nivou s luţními lesy. 

Obec Třeština leţí v mírně zvlněné krajině v jiţním cípu Mohelnické brázdy. Katastr obce 

o rozloze 543 ha se rozkládá v nivě na levém břehu řeky Moravy a jeho terén je rovinatý 

s řadou hájků se smíšeným lesním porostem. Na východ od katastru se z roviny 

Mohelnické brázdy zvedá mírná terénní vlna. (Laštůvka 2008) 
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Podle Českého statistického úřadu dosáhl počet obyvatel v obci Třeština (k 1. 1. 2014) 389 

obyvatel. 

6.3.1 Klima a ovzduší 

Obec Třeština leţí v nadmořské výšce 255 m n. m. Dle Quitta (1971) se dotčené území řadí 

do teplé klimatické oblasti T2. Průměrná roční teplota je zde 8,5 °C a průměrný roční úhrn 

sráţek činí 700 mm, další klimatologické charakteristiky jsou uvedeny v následující 

tabulce 4. 

Podle Větrné mapy ČR (Ústav fyziky atmosféry AV ČR 2009) je průměrná rychlost větru 

ve výšce 100 m nad povrchem v řešeném území 5 - 5,5 m/s. 

Tabulka 4: Charakteristiky klimatické oblasti T2 dle Quitta 

Počet dnů s teplotou nad 10 °C  160 - 170 

Průměrná teplota v červenci (°C) 18 - 19 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 8 - 9 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 - 9 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 - -3 

Počet mrazových dnů  100 - 110 

Počet ledových dnů  30 - 40 

Počet letních dnů  50 - 60 

Úhrn sráţek za vegetační období (mm) 350 - 400 

Úhrn sráţek v zimním období (mm) 350 - 400 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 90 - 100 

Počet zamračených dnů  40 - 50 

Počet jasných dnů  120 - 140 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou  40 - 50 

 

Nejbliţší stanicí imisního měření je manuální stanice ČHMÚ v Dolních Studénkách 

(vzdálena necelých 20 km). Na této stanici jsou měřeny oxidy dusíku, oxid siřičitý a prašný 

aerosol. Za rok 2013 bylo na této stanici naměřeno 23x překročení imisního limitu pro 

prachové částice PM10. (ČHMÚ 2014) Podle zákona o ochraně ovzduší je povolený počet 

překročení imisního limitu 50 µg.m
-3

 (denní koncentrace) 35x za kalendářní rok a tak 

nedošlo k překročení stanovených limitů. Vysoké mnoţství imisí prachových částic PM10 

je pravděpodobně způsobeno přiléhající aglomerací a rychlostními komunikacemi. 



Veronika Kuncová: Posouzení vlivů bioplynových stanic na ţivotní prostředí 

 

2015                                                                                                                                      38 

 

6.3.2 Povrchové a podzemní vody 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, řeka Morava má v řešené oblasti určující 

charakter. Fenomén vody má zásadní vliv na všechny sloţky ţivotního prostředí. 

Podzemní voda v řešené oblasti je vázaná na propustné souvrství především kvartérních 

štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. (CHKO Litovelské Pomoraví 2015) Podle Lehrla 

et al. (2007) je hladina podzemní vody v dotčeném území v hloubce 1,9 – 3 m pod 

terénem. Proudění podzemní vody se odvíjí od průtoku řeky Moravy. Autoři dále uvádějí, 

ţe dotčené území se nachází v těsné blízkosti zátopové oblasti údolní nivy řeky Moravy a 

velmi často dochází k zaplavování blízkých pozemků. 

Řeka Morava protéká ve vzdálenosti zhruba 1 km od řešeného území. V některých částech 

toku si řeka zachovala přirozeně meandrující charakter (převáţně v CHKO Litovelské 

Pomoraví). Tento charakter má velký význam pro samočisticí schopnost řeky a systém 

periodických ramen a záplavový reţim má existenční význam pro luţní lesy. (CHKO 

Litovelské Pomoraví 2015) Hlavní tok řeky Moravy byl ovšem regulován. 

Údolní niva s řekou Moravou patří mezi oblasti s přirozenou akumulací vod. Mezi hlavní 

přítoky související s dotčeným územím lze zařadit zcela zregulovaný Luţní potok u obce 

Třeština, který ústí do Rohelnice, která následně odvádí dešťové sráţky do řeky Moravy.  

Část široké říční nivy byla ovlivněna a změněna těţbou štěrkopísků a vznikla zde rozsáhlá 

a hluboká jezera. (Laštůvka 2008) Mezi nejvýznamnější lze zařadit Moravičanské jezero, 

které je v letních měsících vyuţíváno jako přírodní koupaliště (ve vzdálenosti cca 2,5 km 

od obce Třeština). Nejbliţší jezero, vytvořené těţbou, je však ve vzdálenosti jen cca 1 km 

od řešeného území. 

V dotčeném území se nevyskytují ţádné zdroje podzemních vod. Katastrální území obce 

Třeština se však nachází ve zranitelné oblasti. Zranitelnou oblast definuje Nitrátová 

směrnice EU 91/676/EHS (implementovaná do zákona č. 254/2001 o vodách a o změně 

některých zákonů) jako oblast s výskytem vod s vysokou koncentrací dusičnanů ze 

zemědělských zdrojů, přičemţ můţe docházet ke zhoršení jakosti vody. Zemědělské 

hospodaření ve zranitelných oblastech dále upravuje akční program. Této problematice se 
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detailně věnuje Nařízení vlády č. 262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu (dále jen „NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu“). 

6.3.3 Půda a horninové prostředí 

Podle mapy typů půd ČR, která je dostupná na internetových stránkách Národního 

geoportálu INSPIRE, převaţují v řešené oblasti fluvizemě, které se vyskytují především 

v nivě řeky Moravy. Dalším typem půd v dotčeném území jsou luvizemě a kambizemě na 

píscích a štěrkopíscích. Culek (1996) uvádí, ţe v Litovelském bioregionu převaţují glejové 

fluvizemě, které na velkých plochách často přecházejí aţ do typických glejů. Dále uvádí, 

ţe mimo nivu řeky Moravy se nejhojněji vyskytují hnědozemě na spraších a pseudoglejové 

luvizemě na sprašových hlínách. 

 
 

Obrázek 14: Typy půd okresu Šumperk (Národní geoportál INSPIRE) 
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Z hlediska geomorfologie náleţí řešená oblast do geomorfologického celku Mohelnická 

brázda. Jedná se o protáhlou tektonickou sníţeninu o šířce 3-5 km, mezi Zábřeţskou 

vrchovinou na západě a Hanušovickou vrchovinou na východě. Osu této sníţeniny tvoří 

široká údolní niva řeky Moravy. (Lehrl et al. 2007) 

V širším měřítku spadá řešená oblast do Litovelského bioregionu. Podle charakteristiky 

bioregionů v České republice tvoří povrch téměř celého Litovelského regionu sedimenty 

mladého kvartéru. Jedná se o uloţeniny nivy řeky Moravy a některých jejích přítoků a 

nízké terasy zčásti kryté hlínami, spraší a sprašovými hlínami. (Culek 1996) 

Nedaleko dotčeného území se nachází loţisková území, kde probíhala a stále probíhá těţba 

štěrkopísku. 

6.3.4 Fauna a flóra 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR dle Neuhäslové (2001) je řešená oblast 

místem výskytu přirozeného společenstva - Jilmová doubrava (Querco-Ulmetum). Jilmová 

doubrava je typickým společenstvem českého termofytika. Jedná se o společenstvo jen 

zřídka zaplavovaných říčních niv v níţinách teplé klimatické oblasti. Společenstvo je 

ekologicky vázané na vyvinutější luţní, případně glejové půdy v širokých říčních úvalech. 

(Neuhäslová 2001) 

Autorka dále uvádí, ţe převáţná část těchto luhů byla postupně odlesňována a následně 

zemědělsky vyuţívaná, především jako výnosná pole či produktivní louky. 

Zachované porosty víceméně přirozeného sloţení plní břeho-ochrannou a půdo-ochrannou 

funkci a mají pozitivní vliv na mezoklima území. Poskytují také ochranu fauně 

v zemědělsky vyuţívané krajině úrodných luhů a velkou mírou přispívají ke zvýšení 

biodiverzity území. Podmínkou existence tohoto společenstva je zachování přirozeného 

vodního reţimu s občasnými záplavami. (Neuhäslová 2001) 
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Obrázek 15: Přirozená potenciální vegetace okresu Šumperk (Národní geoportál INSPIRE) 

 

Tabulka 5: Flóra a fauna charakteristická pro Litovelský bioregion a CHKO Litovelské Pomoraví (Culek 

1996, CHKO Litelovelské Pomoraví 2015) 

Flóra a fauna Český název Latinský název 

Byliny 

kýchavice zelenokvětá Veratrum lobelianum 

oměj pestrý Aconitum variegatum 

hadí kořen větší Bistorta major 

vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 

ostřice plstnatoplodá Carex lasiocarpa 

Dřeviny 

topol černý Populus nigra 

dub zimní Quercus petraea 

dub letní Quercus robur 

habr obecný Carpinus betulus 

lípa srdčitá Tilia cordata 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

Savci 

jeţek východní Erinaceus concolor 

myšice malooká Apodemus microps 

netopýr brvitý Myotis emarginatus 

bobr evropský Castor fiber 
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Ptáci 

strakapoud jiţní Dendrocopos syriacus 

pisík obecný Actitis hypoleucos 

břehule říční Riparia riparia 

moudivláček luţní Remiz pendulinus 

Obojţivelníci mlok skvrnitý Salamandra salamandra 

Měkkýši dvojzubka luţní Perforatella bidentata 

Hmyz 

šidélko přílbovité Coenagrion mercuriale 

ohniváček rdesnový Lycaena helle 

okáč hnědý Coenonympha hero 

 

Na volných plochách řešeného areálu BPS, bývalé zemědělské výroby, se vyskytují 

převáţně ruderální druhy rostlin. Volné plochy areálu jsou pravidelně sečeny. Areál je 

doplněn výsadbou dřevin, které jsou popsány v kapitole 6.5 v souvislosti s plánem 

ozelenění. 

Z hlediska fauny se v okolí řešeného území vyskytují převáţně synantropní druhy 

ţivočichů, vázané na blízkost sídel. Dále se zde vyskytují druhy ţivočichů, které jsou 

vázané na intenzivní agrocenózy, na břehovou vegetaci vodních ploch a toků či bylinné 

ruderální a lesní porosty. 

V dotčeném území není předpokládán výskyt vzácných či ohroţených druhů rostlin a 

ţivočichů. 

6.3.5 Krajina a ekosystémy 

Řešené území má charakter kulturní krajiny Mohelnické brázdy s intenzivním produkčním 

vyuţitím. Krajina má výrazný zemědělský charakter s centralizovanou zástavbou. Jedná se 

o krajinu velmi výrazně změněnou a ovlivněnou člověkem. Z celkové výměry 

katastrálního území 543 ha tvoří 472 ha zemědělská půda, z toho tvoří více neţ 70 % orná 

půda a cca 14 % trvalé travní porosty. (Laštůvka 2008) 

Průmyslové vyuţití krajiny je obecně soustředěno do větších měst, v tomto případě se 

jedná o město Mohelnice. Vyuţíván je také rekreační potenciál této krajiny a to především 

v podobě soukromé, individuální rekreace v objektech chalup a v části Třeština Háj je 

provozován penzion. V této oblasti je hojně rozšířena cykloturistika. 
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Jiţně a jihovýchodně od obce Třeština se rozprostírá CHKO Litovelské Pomoraví, která 

má zcela odlišný charakter. V této oblasti roste zastoupení lesních porostů a luk a naopak 

ubývá intenzivně vyuţívaná zemědělská půda. 

CHKO Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce 1990 a rozkládá se na ploše 96 km
2
 a 

zaujímá poměrně úzký (3-8 km široký) pás luţních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů v 

okolí řeky Moravy. Posláním CHKO je trvale zajišťovat ochranu a ekologicky šetrné 

obhospodařování krajiny se zaměřením na ochranu přírodních hodnot krajiny. Pro své 

mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno 25 maloplošných zvláště chráněných 

území (např. NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač nebo PR Litovelské luhy). Mokřadní 

část CHKO je natolik významná, ţe byla v roce 1993 zařazena do seznamu Ramsarské 

úmluvy, která slouţí k ochraně mokřadů, jeţ jsou mezinárodně významné pro ochranu 

ptactva. Součástí této CHKO je dále také krasové území vrchu Třesín (NPP) s jeskyněmi a 

oblast chlumních listnatých lesů Doubrava (PR). (CHKO Litovelské Pomoraví 2015) 

Dotčené území je vzdáleno od severní hranice CHKO Litovelské Pomoraví necelý 1 km. 

Není tedy součástí chráněného území, které je definováno zákonem o ochraně přírody a 

krajiny.  

Z hlediska Územního systému ekologické stability (viz obrázek 16) tvoří hlavní migrační 

osu tohoto území tok řeky Moravy (ze severu k jihu). Tok řeky Moravy je také 

nadregionálním biokoridorem, ve kterém jsou vymezena biocentra regionálního nebo 

místního významu. Biokoridor prochází převáţně lučními společenstvy a fragmenty 

luţních lesů, které se hojně přeměnily na aluviální louky. Téměř přirozenou strukturu 

dřevin si zachovaly převáţně břehové porosty. 

Na tento biokoridor vyššího významu je napojen lokální biokoridor podél vodního toku 

Rohelnice, který je lemován dřevinným porostem s převahou olše lepkavé (Alnus 

glutinosa). Nachází se zde lokální biocentrum Na Rohelnici s plně zapojeným porostem 

olše lepkavé (Alnus glutinosa), kterou doplňuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). (Lehrl et 

al. 2007) 

Řešené území se nachází mimo dosah skladebných prvků místního ÚSESu. Na ochranu 

skladebných prvků ÚSES je však nutno se zaměřit při aplikaci hnojiva z vedlejších 

produktů vzniklých v BPS v rámci plánu hnojení. 
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V dotčeném území a ani v jeho okolí se nevyskytují ţádné významné krajinné prvky. 

Řešené území BPS nezasahuje ani do ţádného ochranného pásma. 

 

Obrázek 16: ÚSES okresu Šumperk (Národní geoportál INSPIRE) 

 

6.3.6 Historie a kulturní památky 

Obec Třeština má poměrně dlouhou historii, vzhledem k úrodné oblasti v okolí řeky 

Moravy zde podle archeologických výzkumů existovala osada jiţ v době kamenné. První 

písemná zmínka o obci Třeština pochází z roku 1353. Koncem 19. stol. patřila Třeština 

mezi přední české zemědělské vesnice na Mohelnicku a to díky jedné z prvních mlékáren 

na Moravě. (Laštůvka 2008) 

Hubert Plhák zde v roce 1901 postavil první moravskou zemědělskou elektrárnu, která 

pomocí nadzemního vedení elektrifikovala okolní vsi. Tato elektrárna byla první svého 

druhu v celém Rakousko-Uhersku. Na dílo svého otce navázal syn Karel, který v části Háj 

postavil v roce 1922 samostatnou vodní elektrárnu, na které se podíleli ţáci architekta Jana 

Kotěry. (Laštůvka 2008) 
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Obec Třeština je bezesporu územím kulturního a historického významu. Zachovala se zde 

lidová architektura, kterou reprezentují památkově chráněné venkovské usedlosti. V obci 

se podle Národního památkového ústavu nachází 9 kulturních památek. Jedná se o: 

 kostel sv. Antonína Paduánského, 

 boţí muka (u křiţovatky polních cest), 

 boţí muka – tzv. Vysoudilova kaple, 

 pomník padlých „Na stráţ“ (na návsi), 

 venkovské usedlosti č.p. 2, 23 a 33, 

 vila s areálem okrasné zahrady č.p. 71 (Háj), 

 vodní elektrárna J. Plhák č.p. 72 (Háj). 

Charakter obce je odvozen od historicky zastavěného území, které je doplněno novou 

zástavbou rodinných domů. Z hlediska urbanistické struktury a architektury sídla tvoří 

centrální část náves zemědělských usedlostí s širokou frontou stavení a vjezdy do dvorů 

s charakteristickými vraty. Ve středu návsi stojí kostel a bývalá škola. Podle Laštůvky 

(2008) byla původní mlékárna zrušena v průběhu 2. sv. války a její budovu dnes vyuţívá 

obecní úřad, pošta, knihovna a obchod. 

V dosahu dotčeného území se však nenachází ţádné významné architektonické, historické 

či kulturní památky, popř. archeologická naleziště, která by mohla být provozem BPS 

ovlivněna.  

6.4  Vlivy BPS Třeština na ţivotní prostředí 

V následujících podkapitolách jsou rozepsány veškeré moţné vlivy bioplynové stanice 

Třeština na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Vlivy BPS na ŢP lze rozdělit obdobně 

jako v kapitole 4 této práce: vliv na ovzduší, hlukovou situaci, povrchové a podzemní 

vody, půdy a horninové prostředí, krajinu a ekosystémy a ostatní vlivy. 

6.4.1 Vliv na ovzduší 

Z hlediska moţných vlivů BPS Třeština na ovzduší a klima je potřeba sledovat a 

kontrolovat mnoţství emisí vypouštěných do ovzduší a únik pachových látek. Bodovým 
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zdrojem emisí je kogenerační jednotka a liniovým zdrojem je chápána doprava, tedy 

transport vstupního materiálu a obsluha v rámci areálu bioplynové stanice. 

Podle údajů v Oznámení záměru novostavby BPS Třeština (viz Lehrl et al. 2007) je 

spotřeba bioplynu 220 Nm
3
/hod a spaliny jsou odváděny přes filtr 10 m komínem. 

Objemový tok spalin činí cca 0,590 Nm
3
/s. Dále jsou zde vyčísleny emise NOx – 452 

mg/m
3
 a emise CO – 258 mg/m

3
, které splňují tehdejší emisní limity (dle nařízení vlády č. 

615/2006). Roční spotřeba bioplynu kogenerační jednotky pak činí cca 3 520 000 Nm
3
/rok. 

Současné mnoţství vypouštěných emisí do ovzduší odpovídá platným legislativním 

limitům.  

Liniovým zdrojem znečištění je jiţ zmíněná doprava (naváţení hnoje, siláţe či jiných 

organických vstupních materiálů, vyváţení fermentačních zbytků na pole apod.) Celkové 

mnoţství materiálu (vstupů i výstupů) k přepravě pomocí nákladních vozidel či cisteren 

činí zhruba 62 000 t/rok. Průměrně se tak jedná o 5 590 jízd za rok, tedy cca 17 jízd za den 

(při provozu 335 dní v roce). Nicméně k vyváţení fermentačních zbytků z koncového 

skladu nedochází denně, ale 2x ročně, vţdy na jaře a na podzim. Proto počet jízd za den 

slouţí pouze k představě. To platí i pro naváţení vstupního materiálu, jedná se o nárazové 

naváţky kejdy. Kukuřičná siláţ je pak intenzivně naváţena v období sklizně. Emise z 

dopravy tvoří především prachové částice a výfukové plyny vozidel. Emise pro jednotlivé 

škodlivé látky byly vypočítány a vyhodnoceny jako nevýznamné. (více viz Lehrl et al. 

2007) 

Dalším moţným zdrojem emisí můţe být občasný provoz fléry v případě odstávky 

kogenerační jednotky či v průběhu oprav a údrţby. Likvidací odpadních plynů pomocí 

fléry však uniká do ovzduší jen zanedbatelné mnoţství emisí. 

Podle vyjádření starosty obce Třeština, pana Laštůvky, dochází k občasnému obtěţování 

zápachem a to v případě, kdy se do digestátu vyvezeného na pole dostane dešťová voda. 

Velmi zřídka dochází k situaci, kdy bioplyn volně uniká do ovzduší. K úniku bioplynu 

dochází při nečekaném výpadku či odstávce elektrického proudu v průběhu zplyňování. 

V této situaci uniká bioplyn do ovzduší přes vodní tlakový ventil, který je umístěn u 

plynojemu v horní části fermentační nádrţe. 



Veronika Kuncová: Posouzení vlivů bioplynových stanic na ţivotní prostředí 

 

2015                                                                                                                                      47 

 

Naopak velmi pozitivním vlivem provozu BPS Třeština na ŢP je omezení produkce 

skleníkových plynů, především metanu. Ten volně neuniká do atmosféry, ale je 

energeticky vyuţit. Dalším příznivým vlivem na ŢP je sníţení pachové zátěţe řešeného 

území. Důvodem je fakt, ţe při provozu zemědělského areálu bez bioplynové stanice jsou 

pachové látky produkovány hlavně z otevřených jímek a z aplikace surového materiálu na 

zemědělskou půdu, coţ je provozem BPS eliminováno. Nicméně je nutno dodat, ţe 

vytříděné nevhodné části a zbytky vstupního materiálu z fermentoru jsou rozváţeny a 

přímo aplikovány na okolní pole. Tímto způsobem tedy dochází k úniku pachových látek 

do okolí. I přesto, ţe mnoţství těchto pachových látek je velmi malé, můţe být pro své 

okolí obtěţující. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou dodrţovány veškeré legislativní předpisy a limity, lze 

konstatovat, ţe ovzduší či klima není provozem této BPS významně ovlivněno. 

6.4.2 Vliv na hlukovou situaci 

Následující kapitola je zaměřena převáţně na hluk z provozu bioplynové stanice a jeho 

vlivy na okolí. Krátkodobému hluku ze stavební činnosti při realizaci bioplynové stanice se 

detailně věnuje kapitola 4.2 této práce. 

Hlavním zdrojem hluku je kogenerační jednotka a doprava, která zajišťuje transport vstupů 

i výstupů z BPS. Kogenerační jednotka je umístěna v hlukově izolované strojovně 

v hospodářské budově a tak významně neovlivňuje ţivotní prostředí. Hodnoty ve 

venkovním prostředí u zdroje hluku dosahují cca 50 dB. KJ je však významným zdrojem 

hluku pro pracovní prostředí, kde její hodnoty dosahují cca 90 dB a proto je obsluha 

vybavena prostředky k ochraně sluchu. 

Dalším zdrojem hluku ve venkovním prostředí jsou jiţ zmíněné dopravní prostředky a 

stroje, které zajišťují obsluhu BPS. V období sklizně kukuřice jsou vstupní suroviny 

intenzivně naváţeny do areálu BPS po dobu zhruba dvou týdnů. Dvakrát ročně (na jaře a 

na podzim) jsou vyváţeny fermentační zbytky z koncového skladu za účelem hnojení 

zemědělských ploch. V těchto nárazových obdobích je doprava v areálu BPS velmi 

intenzivní a zvýšený hluk je vnímán i obyvateli Třeštiny. 
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Nejbliţší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 100 m od areálu BPS a na základě 

obecných předpokladů by neměla být hlukem BPS ovlivněna. 

Při provozu BPS nedochází k překračování hodnot hygienických limitů hluku a vibrací dle 

příslušné legislativy (NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Lze 

tedy konstatovat, ţe hluk z provozu a obsluhy BPS jen nevýznamně přispívá ke stávající 

hlukové zátěţi v území. 

6.4.3 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Při provozu BPS obecně vznikají tři druhy vod (viz kapitola 4.3 této práce). Jsou to 

technologické odpadní vody, odpadní vody z hygienických zařízení a kontaminované 

dešťové vody. 

Technologické odpadní vody při provozu BPS Třeština nevznikají. 

Zaměstnanci bioplynové stanice vyuţívají sociální zařízení v původním zemědělském 

objektu u vjezdu do areálu. Tyto splaškové vody jsou svedeny do vstupní jímky BPS a dále 

zpracovávány v procesu fermentace. 

Součástí realizace BPS Třeština byla výstavba nové kanalizace, která řeší odvodnění 

siláţních šťáv ze ţlabů a kontaminovaných dešťových vod z manipulačních ploch u 

vstupní jímky BPS do akumulační jímky. Tyto odpadní vody jsou průběţně vyuţívány a 

zpracovávány v procesu výroby bioplynu (popř. rovnou uskladněny v koncové jímce). 

Tento způsob řešení eliminuje kontaminaci okolní podzemní vody či půdy. 

Nekontaminovaná dešťová voda (ze střech, čistých komunikací a ploch zeleně) je 

odváděna přirozeným, nesoustředěným odtokem po terénu a vsakována do půdy. 

Fermentační zbytky jsou uskladněny v koncovém skladu (s kapacitou skladování na více 

neţ 6 měsíců), který je opatřen detekčním systémem úniku a hladina je pravidelně 

kontrolována. Fermentační zbytky jsou vyuţívány v kapalném skupenství (fugát) k hnojení 

pozemků dle plánu organického hnojení. 

V souvislosti s moţným negativním vlivem na podzemní vody a půdu je nutno zmínit také 

nakládání s odpady, které vznikají v BPS. Při provozu BPS jsou produkovány běţné 

odpady (kategorie ostatní) jako jsou papírové, plastové či kovové obaly. Tyto odpady jsou 
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předávány specializovaným subjektům k vyuţití či odstranění. Pro nakládání 

s nebezpečnými odpady má provozovatel souhlas dle příslušné legislativy (zákon č. 

185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Při správném nakládání 

s odpady by tedy nemělo docházet ke kontaminaci vody či půdy. 

Lze tedy konstatovat, ţe podzemní ani povrchové vody nejsou běţným provozem řešené 

bioplynové stanice Třeština ovlivněny. Je však nutné dodrţovat provozní řád a respektovat 

plán hnojení. 

6.4.4 Vliv na půdu a horninové prostředí 

Jedním z moţných nepříznivých vlivů BPS na půdu je její zábor. Při realizaci BPS Třeština 

však nedošlo k ţádnému záboru půdy ze Zemědělského půdního fondu, protoţe byla 

postavena ve stávajícím zemědělském areálu (vyjmutém ze ZPF). Jsou vyuţívány stávající 

komunikace, které nebylo zapotřebí rozšiřovat. Došlo však k realizaci zpevněných 

manipulačních ploch (kolem fermentoru, koncových skladů, mezi siláţním ţlabem a 

fermentorem). Zpevněné plochy jsou nutné k zabezpečení čistého prostředí a k zamezení 

úniku škodlivých látek do okolní půdy a následně do vody. V tomto případě je tento 

poměrně malý zábor půdy nezbytný a jeho účelem je v podstatě ochrana ţivotního 

prostředí. 

K nepříznivému ovlivnění půdy můţe dojít v případě nesprávné a nezodpovědné aplikace 

fermentačních zbytků na zemědělskou půdu. Je bezpodmínečně nutné dodrţovat dávky a 

zásady aplikace dle plánu organického hnojení a dodrţení akčního programu pro 

obhospodařování zranitelných oblastí dle příslušné legislativy (NV o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu). Další podmínkou je zajištění dostatečného 

mnoţství ploch zemědělské půdy pro aplikaci hnojiva. 

Moţným negativním vlivem na půdu je opakované pěstování kukuřice (zpracovávané v 

BPS) na okolních zemědělských pozemcích. Opakované pěstování jedné plodiny obecně 

půdám neprospívá a plodiny by měly být střídány. 

Objekty BPS Třeština významně nezasahují do horninového prostředí (pouze základy 

fermentoru v hloubce cca 3 m pod terénem). Dotčené území není součástí chráněného 

loţiskového území. 
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V případě běţného provozu BPS Třeština nedochází k negativnímu ovlivňování okolních 

půd či horninového prostředí. 

6.4.5 Vliv na krajinu a ekosystémy 

Provozem BPS nedochází k ohroţení okolní fauny a flóry a k jejímu negativnímu 

ovlivnění. V dotčeném území není znám výskyt chráněných, ohroţených či významných 

druhů rostlin či ţivočichů. Vzhledem k tomu, ţe BPS byla realizována v jiţ stávajícím 

zemědělském objektu, nedošlo k ţádnému kácení dřevin. 

Jako moţný negativní vliv na krajinu i ekosystémy lze vnímat opakované pěstování 

výhradně kukuřice na okolních zemědělských plochách. 

V bezprostřední blízkosti areálu BPS Třeština se nevyskytuje ţádný významný krajinný 

prvek ani prvek ÚSES. Provozem BPS není nepříznivě ovlivněna ani nedaleká CHKO 

Litovelské Pomoraví. 

Vzhledem k umístění BPS Třeština není významně narušen ani krajinný ráz řešené 

lokality. 

6.4.6 Ostatní vlivy 

Mezi ostatní vlivy je moţné zařadit například vlivy na obyvatelstvo. Obyvatelé obce 

Třeština nejsou významně ovlivněni provozem BPS a při striktním dodrţování 

legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce ani ţádná zdravotní rizika. Jako nepatrný 

negativní vliv na obyvatelstvo lze chápat nárůst hluku z dopravy vstupního materiálu do 

areálu a z vyváţení fermentačních zbytků na okolní zemědělské plochy. Podle vyjádření 

starosty obce Třeština je bioplynová stanice v obci vnímaná pozitivně i negativně. BPS je 

zajímavostí, která na obec poutá pozornost, coţ starosta vnímá pozitivně. Další kladnou 

stránkou BPS podle obce je bezesporu výroba obnovitelné energie. Naopak negativně je 

vnímána jiţ zmíněná zvýšená doprava a občasný zápach. 

V dotčeném území se nenacházejí ţádné kulturní památky či historicky významné 

objekty. Nejbliţší kulturní památky nejsou provozem BPS ohroţeny. 
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Umístění BPS v opuštěném a nevyuţívaném zemědělském areálu ţivočišné výroby lze 

rozhodně chápat pozitivně z hlediska ovlivnění i ochrany ţivotního prostředí (především 

ve srovnání s výstavbou „na zelené louce“). 

Dalším pozitivním aspektem je sníţení nezaměstnanosti obce Třeština. Obsluhu BPS 

zajišťují dva zaměstnanci společnosti ÚSOVSKO a. s., jeţ jsou občané Třeštiny. 

Vţdy je nutné počítat s rizikem havárií či nestandardních stavů. Pro tyto situace je 

vypracován plán havarijních opatření. 

6.4.7 Shrnutí vlivů BPS Třeština na životní prostředí 

Bioplynová stanice Třeština je vhodně umístěna v bývalém zemědělském areálu na okraji 

obytné zástavby obce. Z výše analyzovaných vlivů BPS na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí vyplývá, ţe provozem této BPS je nejvíce ovlivněna hluková situace. Zvýšený 

hluk je způsoben nárazovým zintenzivněním dopravy do/z areálu BPS v době naváţení a 

vyváţení materiálu. Občasným problémem můţe být také zhoršení pachové situace v době 

vyváţení vytříděných zbytků vstupního materiálu. Zmíněné vlivy BPS na ţivotní prostředí 

jsou ve svém rozsahu v podstatě nevýznamné. Další zjištěné moţné nepříznivé vlivy této 

BPS na ŢP mají obecně platný charakter a významně neovlivňují kvalitu ţivotního  

prostředí. 

6.5  Porovnání s registrem EIA 

Podstatou této kapitoly je srovnání běţného, reálného provozu a fungování bioplynové 

stanice Třeština s Oznámením záměru novostavby BPS Třeština (dále jen „Oznámení 

záměru“) v registru EIA (viz Lehrl et al. 2007). Podklady pro zhodnocení běţného provozu 

BPS Třeština tvoří jednak osobní návštěva v areálu BPS a také poskytnuté informace od 

provozovatele (společnost ÚSOVSKO a. s. se sídlem v Klopině). Je nutno uvést, ţe důraz 

je kladen na nesrovnalosti a fakta, která jsou v rozporu s Oznámením záměru (viz Lehrl et 

al. 2007). Na závěr kapitoly jsou zmíněna některá pozitiva. 

Jednou z nesrovnalostí je uvedený výkon bioplynové stanice. Nejedná se o převratné 

rozdíly, nicméně Oznámení záměru uvádí celkový elektrický výkon 1 128 kW, celkový 

tepelný výkon 1 412 kW a celkový teoretický výkon 2 822 kW. Ve skutečnosti však činí 
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celkový elektrický výkon cca 1 064 kW a tepelný výkon 1 297 kW, celkový výkon je pak 2 

361 kW. V Oznámení záměru je také uvedeno, ţe budou instalovány celkem 2 kogenerační 

jednotky, kaţdá o elektrickém výkonu 564 kW, ale ve skutečnosti byla instalována pouze 

jedna kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 1 064 kW. 

Jednou z dalších nesrovnalostí, pokud se jedná o technologické vybavení BPS, je 

fermentační nádrţ. Oznámení záměru uvádí zamýšlenou realizaci soustavy dvou 

fermentorů, nicméně ve skutečnosti byl postaven pouze jeden velký fermentor. 

Další drobnou nesrovnalostí jsou druhy vstupních surovin. Oznámení záměru uvádí jako 

vstupní suroviny prasečí kejdu, kukuřičnou siláţ a řízky z cukrové řepy. Cukrová řepa je 

však ve skutečnosti nahrazena travní senáţí. Prasečí kejda je dováţena nepravidelně a 

v případech, kdy je jiţ zpracována, je kukuřičná siláţ doplňována jen odpadní vodou (dle 

potřebného obsahu sušiny). 

Oznámení záměru neřeší nakládání s vytříděným materiálem z fermentoru, jako jsou 

například velké či těţko zpracovatelné kusy či zbytky vstupního materiálu. Tyto vytříděné 

zbytky jsou vyváţeny na okolní zemědělskou půdu. 

Naopak velmi pozitivně lze vnímat realizaci plánu ozelenění, který byl v Oznámení 

záměru zmíněn jen okrajově. Kolem severo-západní strany areálu (podél cesty) byla 

realizována terénní modelace v podobě valu o výšce cca 3-4 m, která z této strany vizuálně 

odděluje zemědělský areál od okolní krajiny. Na tomto valu jsou vysazeny dřeviny, které 

dnes dosahují celkové výšky zhruba 7 m. Jedná se o kombinaci výsadby nízkého kultivaru 

borovice černé (Pinus nigra) z venkovní strany valu, ve střední části valu, tedy v podstatě 

nahoře jsou vysazeny zlatice prostřední, obecně známé jako „zlatý déšť“ (Forsythia x 

intermedia) a z vnitřní strany valu směrem do areálu BPS jsou vysazeny okrasné třešně 

(rod Prunus). Vstup do zemědělského areálu BPS je doplněn o výsadbu kultivarů zeravu 

západního (Thuja occidentalis). Z jiţní a východní strany sousedí areál bezprostředně se 

zemědělskými plochami, na kterých se pěstuje hlavně kukuřice, a proto nebylo nutné 

vizuální odclonění. 

Dalším pozitivem je striktní dodrţování NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu. Hnojení okolních polí fugátem je prováděno dvakrát ročně, na jaře a na podzim. 

Na základě akčního programu je prováděno v období od 15. února do 15. listopadu. 
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6.6  Návrh opatření ke sníţení vlivů BPS Třeština na ŢP 

Cílem této kapitoly je navrhnout opatření, která sníţí či zmírní negativní vlivy této 

bioplynové stanice na ţivotní prostředí. Z kapitoly 6.4 této práce vyplývá, ţe bioplynová 

stanice Třeština významně neovlivňuje ţivotní prostředí. Jedná se tedy většinou o návrhy 

drobných opatření, často preventivní povahy. 

Jedním z moţných nepříznivých vlivů BPS na okolí a ţivotní prostředí je zvýšený hluk 

z kogenerační jednotky. Tento problém lze vyřešit striktním dodrţováním preventivních 

opatření proti hluku a vibracím, coţ je kromě pouţívání ochranných pomůcek a tlumičů 

hluku také uzavírání oken a dveří do strojovny s KJ. Uzavření všech otvorů výrazně 

sniţuje hladinu hluku ve venkovním prostředí v okolí strojovny. 

Dalším nepříznivým vlivem BPS na okolí a ŢP je zvýšený hluk z dopravy v období 

naváţení vstupního materiálu a vyváţení fermentačních zbytků na pole. Hluk z dopravy 

bohuţel nelze sníţit ani vyloučit, ale moţným řešením zmírnění jeho vlivu je dodrţování 

naváţení a vyváţení materiálu z areálu BPS v určitém časovém úseku v běţné pracovní 

době (např. ne brzy ráno nebo naopak večer) a pouze v pracovních dnech. 

Mezi další navrţená opatření lze zařadit přímé či následné zapravení fermentačních zbytků 

(fugátu) do půdy. Toto opatření jednak eliminuje únik pachových látek v kontaktu 

s dešťovou vodou. Dále je zapravením fugátu do půdy zajištěna jeho hnojící funkce a 

nedochází ke splavování z povrchu.  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, realizace plánu ozelenění je rozhodně pozitivní, nicméně výběr 

pouţitých dřevin není ideální. Mnohem vhodnější je pouţití domácích druhů dřevin 

s přirozeným výskytem v řešené lokalitě, které charakterizují místní krajinu a dotvářejí její 

krajinný ráz. Navrţeným opatřením je tedy výsadba vhodnějších dřevin jako je například 

javor babyka (Acer campestre), popřípadě dub zimní (Quercus petraea) či habr obecný 

(Carpinus betulus). Uvedené dřeviny dosahují v porovnání s pouţitými sice větších 

rozměrů, ale mohly by být vysazeny před navezeným valem (nikoliv na něm) z vnější 

strany od komunikace a plnily by stejnou funkci, tedy vizuální odclonění areálu BPS od 

okolí a navíc by působily mnohem přirozeněji.  
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Obrázek 17: Výsadba dřevin ze S-Z strany areálu (foto autorka 2015) 
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7. Závěr 

Úvodní část diplomové práce shrnuje vyuţitelnost biomasy k energetickým účelům. 

Vysvětluje pojem biomasa, shrnuje vhodné druhy biomasy vyuţitelné k energetickým 

účelům a také výhody a nevýhody tohoto vyuţití. 

V následující části jsou charakterizovány bioplynové stanice, jejich druhy, dále je popsán 

vznik bioplynu a průběh procesu anaerobní fermentace. Dále je věnována pozornost popisu 

technologických celků bioplynových stanic.  

Dále jsou analyzovány moţné negativní vlivy bioplynových stanic (BPS) na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí. Posuzování vlivů BPS na ţivotní prostředí je zakotveno 

v zákoně o posuzování vlivů na ŢP a podléhá procesu EIA. Dalším legislativním 

předpisem, který se snaţí o eliminaci negativních vlivů BPS na ŢP, je Metodický pokyn 

MŢP k podmínkám schvalování BPS před uvedením do provozu z roku 2008. Při 

posuzování vlivů BPS na jednotlivé sloţky ŢP je nutno sledovat vlivy na ovzduší, 

hlukovou situaci, vody, půdy, krajinu a obyvatele. Jsou zde také analyzovány sloţky 

ţivotního prostředí, které jsou výstavbou a provozem BPS nejvíce ohroţeny. Tuto část 

diplomové práce lze povaţovat za stěţejní, snaţí se odpovědět na otázku: jak významné 

jsou vlivy BPS na ţivotní prostředí. Z analýzy moţných vlivů BPS na ŢP lze konstatovat, 

ţe nejvýznamnější moţný negativní vliv BPS na ŢP je způsoben hlukem z dopravy a 

provozu BPS a pachovými emisemi. Naopak pozitivní vlivy bioplynové stanice přinášejí 

sníţením emisí skleníkových plynů do ovzduší ze surové kejdy a sníţením emisí 

pachových látek při náhradě hnojiva v podobě surové kejdy digestátem. 

V následující části diplomové práce jsou uvedena veškerá moţná opatření ke sníţení či 

zmírnění moţných negativních vlivů BPS na ŢP. Tato část se podrobně věnuje obecně 

platným opatřením ke zmírnění zápachu, hluku, vlivu na vody a půdy, na okolní krajinu a 

opatřením ke sníţení vzniku nehod. 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na aplikaci získaných poznatků při zhodnocení 

moţných vlivů modelové BPS v obci Třeština na ţivotní prostředí. Je zde charakterizována 

konkrétní bioplynová stanice a její technologické celky, dále je uvedena environmentální 

charakteristika dané lokality, přičemţ je kladen důraz na stav ţivotního prostředí 

v dotčeném území. Jsou rovněţ analyzovány moţné negativní vlivy této BPS na jednotlivé 
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sloţky ŢP, je porovnán běţný provoz BPS s Oznámením záměru novostavby BPS Třeština 

z registru EIA a na závěr jsou navrţena opatření ke sníţení moţných nepříznivých vlivů 

této BPS na ŢP. Mezi opatření k eliminaci hluku z kogenerační jednotky lze zařadit striktní 

pouţívání ochranných pomůcek proti hluku a uzavírání oken a dveří do strojovny 

s kogenerační jednotkou. Dalším opatřením ke zmírnění hluku je vhodná organizace 

dopravy při naváţení a vyváţení surovin z areálu BPS. Důleţitým opatřením k eliminaci 

zápachu a k zajištění hnojící funkce digestátu je jeho přímé či následné zapravení do půdy. 

Závěrem je moţné konstatovat, ţe při striktním dodrţování všech legislativních předpisů a 

povinností, při respektování doporučených postupů a při vhodném umístění BPS v území, 

je negativní vliv BPS na ŢP vyloučen. Naopak lze vnímat pozitivní vliv na ţivotní 

prostředí. Bioplynové stanice jsou ideálním obnovitelným zdrojem energie v podmínkách 

ČR. Jsou také účelnou součástí zemědělské výroby. Bioplynové stanice představují velmi 

vhodný způsob zpracování biologicky rozloţitelných odpadů. Z tohoto pohledu lze 

rozhodně hovořit o přínosu BPS pro společnost i ţivotní prostředí. 
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