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Anotace 

Tato práce řeší možná environmentální rizika provozu bioplynových stanic na složky 

životního prostředí. Bioplynové stanice jsou zařízení pro výrobu bioplynu. Ten je jedním 

a zároveň hlavním z produktů procesu anaerobní fermentace a je využíván k výrobě elektrické 

energie a tepla sloužícího k vytápění. Vstupním materiálem bioplynových stanic je biomasa, 

mimo jiné i biologicky rozložitelný odpad, čímž je snižováno jeho množství na skládkách. 

Díky nepatrným dopadům na životní prostředí v porovnání s ostatními technologiemi pro 

výrobu energií se bioplynové stanice rychle rozšiřují. Při stavbě bioplynových stanic je však 

nutné dodržovat určité technické parametry a při provozu dodržovat postup a náležitosti 

jednotlivých procesů z důvodů správného a bezproblémového průběhu anaerobní fermentace 

bez nežádoucích emisí. Bakalářská práce nastiňuje environmentální problémy spojené 

s provozem bioplynových stanic a uvádí možná opatření vedoucí k minimalizaci těchto 

negativních vlivů na složky životního prostředí. 

Klíčová slova: 

[bioplyn, bioplynová stanice, biomasa, fermentace, legislativní předpisy, omezování 

emisí, vedlejší živočišný produkt]  

Annotation 

The thesis is dealing possible environmental risks of biogas plants to components of 

the environment. Biogas plants are facilities which producing a biogas. Biogas is one and in 

the same time the main product of the anaerobic fermentation process and is used to produce 

electricity and warmth serving to create a heat. Input material for biogas plants is biomass, 

besides that also biodegradable waste, which helps decrease the amount of organic waste on 

the landfills. Due to only a slight impacts on the environment biogas plants expands rapidly 

compared to other technologies for energy production. During the construction of biogas 

plant, it is necessary to adhere to certain technical parameters and during operations follow 

the procedures and requirements of individual processes because of the proper and smooth 

duration of anaerobic fermentation without undesirable emissions. Bachelor thesis outlines the 

environmental problems associated with the operations of biogas plants and presents possible 

measures to minimization of these negative impacts on environmental components. 



Key words: 

[biogas, biogas plant, biomass, fermentation, legislative rulez, emission regulation, 

animal by-product] 



1 

 

Obsah 

1. Úvod _________________________________________________________________ 2 

2. Bioplynová stanice ______________________________________________________ 4 
2.1. Charakteristika bioplynové stanice _______________________________________________ 4 
2.2. Vstupní suroviny bioplynové stanice ______________________________________________ 7 
2.3. Výstupní produkty bioplynové stanice ____________________________________________ 8 
2.3.1. Bioplyn _____________________________________________________________________ 8 
2.3.2. Stabilizovaný anaerobní materiál _______________________________________________ 10 
2.4. Technologie bioplynové stanice _________________________________________________ 12 
2.4.1. Suchá fermentace ____________________________________________________________ 12 
2.4.2. Mokrá fermentace ___________________________________________________________ 13 
2.4.3. Srovnání jednotlivých technologií _______________________________________________ 14 
2.5. Desatero bioplynových stanic __________________________________________________ 14 

3. EIA __________________________________________________________________ 16 

4. Související legislativa ___________________________________________________ 17 

5. Předpokládané vlivy provozu bioplynových stanic na jednotlivé složky životního 
prostředí _________________________________________________________________ 20 

5.1. Vlivy na obyvatelstvo _________________________________________________________ 20 
5.2. Vlivy na ovzduší _____________________________________________________________ 20 
5.3. Vlivy na hluk ________________________________________________________________ 22 
5.4. Vlivy na vodu _______________________________________________________________ 22 
5.5. Vlivy na půdu _______________________________________________________________ 23 
5.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ______________________________________________ 23 
5.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz __________________________________________________ 24 
5.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ______________________________________ 24 
5.9. Ostatní vlivy ________________________________________________________________ 24 
5.10. Vliv na produkci odpadů_______________________________________________________ 25 

6. Bioplynová stanice Pustějov ______________________________________________ 26 
6.1. Popis bioplynové stanice dle provozních souborů __________________________________ 26 
6.2. Environmentální rizika a jejich řešení ____________________________________________ 30 
6.2.1. Vliv na obyvatelstvo __________________________________________________________ 30 
6.2.2. Vliv na ovzduší ______________________________________________________________ 30 
6.2.3. Vliv na hluk _________________________________________________________________ 31 
6.2.4. Vliv na vodu ________________________________________________________________ 31 
6.2.5. Vliv na půdu ________________________________________________________________ 32 
6.2.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ______________________________________________ 32 
6.2.7. Vliv na krajinný ráz ___________________________________________________________ 32 
6.2.8. Vliv na kulturní památky ______________________________________________________ 33 
6.2.9. Vliv na produkci odpadů_______________________________________________________ 33 

7. Závěr ________________________________________________________________ 34 

8. Seznam použité literatury: _______________________________________________ 36 

 

 



2 

 

1. Úvod 

 

Energie je v dnešní době nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rozvoj společnosti. 

Čím více rostou nároky na potřebu energie, tím více jsou hledány způsoby využití různých 

zdrojů energie. 

Dlouhou dobu se jako zdroj energie užívaly zdroje neobnovitelné, mezi něž řadíme 

ropu, uhlí a zemní plyn. Pro tyto zdroje je typické, že jsou rychleji spotřebovávány, než 

obnovovány a v budoucnu pravděpodobně dojde k jejich vyčerpání. Jejich získávání 

a zpracování má navíc negativní vliv na životní prostředí. I z těchto důvodů jsou 

neobnovitelné zdroje nahrazovány zdroji obnovitelnými. Do této kategorie řadíme známou 

sluneční energii, energii vodní, větrnou, energii mořských vln, mořského odlivu a přílivu, 

geotermální energii a biomasu. V podmínkách České republiky má největší potenciál právě 

poslední zmíněná biomasa. 

Biomasa je látka organického původu. Může být jak rostlinná tak živočišná. Energie 

biomasy má počátek ve slunečním záření, proto bývá řazena mezi obnovitelné zdroje energie. 

Pro energetické účely je využívána cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické 

plodiny) a odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce. Biomasa může být 

využita pro výrobu elektřiny a může sloužit k pohonu vozidel. Energii z biomasy lze získat 

chemickými, popřípadě biochemickými procesy. Základní technologií získání energie 

z biomasy je spalování. Doplňují ho další technologie, jako jsou zplyňování, pyrolýza, 

zkapalňování, esterifikace, fermentace, lisování, kvašení a jiné. Spalování za přítomnosti 

atmosférického vzduchu však sebou nese emise oxidů dusíku, proto se přechází 

ke zpracovávání biomasy metodou anaerobní fermentace, která vede k produkci bioplynu 

a emise z tohoto procesu jsou minimální.  

Bioplyn vzniká při rozkladu organických látek v uzavřených nádržích, bez přístupu 

kyslíku. Rozklad víceméně odpovídá procesům probíhajícím v přírodě, s jediným rozdílem, 

v přírodě tyto procesy probíhají i za přítomnosti kyslíku. Proto jsou meziprodukty těchto 

procesů odlišné a také chemické složení konečných produktů se liší. Produkce a následné 

zpracování bioplynu se provádí ve specializovaných zařízeních, bioplynových stanicích.  

Bioplynová stanice je technologické zařízení, zpracovávající biomasu v reaktorech 

prostřednictvím již zmíněného řízeného procesu anaerobní digesce. Řízená anaerobní digesce 
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je z ekologického hlediska perspektivním způsobem využití biomasy, respektive organického 

odpadu a energetických plodin.  

Tato práce si klade za cíl posoudit možné dopady provozu bioplynových stanic na 

složky životního prostředí. A dále obecné poznatky aplikovat na konkrétní bioplynovou 

stanici firmy Zemspol a.s. Pustějov a vyhodnotit případné environmentální rizika této 

konkrétní bioplynové stanice. 
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2. Bioplynová stanice 

 

2.1. Charakteristika bioplynové stanice 

Podle technické inspekce České republiky je k 1.1.2015 na území České republiky 

v provozu 401 bioplynových stanic. Pro představu je níže na obrázku č. 1 uvedena mapa 

rozmístění bioplynových stanic v České republice. 

 

 

Obrázek č.1: Mapa bioplynových stanic. [1]  

 

Bioplynové stanice jsou zařízení, ve kterých dochází k procesu přeměny biomasy na 

bioplyn a stabilizovaný fermentační zbytek. Řešení objektů zařízení bioplynových stanic je 

závislé na koncepci technologické linky a má obvykle tyto části: 

 Přípravná část, která zahrnuje jímku tekutého odpadu; 

 Produkční část, do této části řadíme vyhnívací nádrž a fermentor; 
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 Skladová část, tuto část pokrývá plynojem; 

 Objekty pro úpravu a využití bioplynu, provozní a sociální zařízení. 

 

Rozklad organického materiálu probíhá v uzavřených reaktorech a vznikající bioplyn 

je dále zpracováván. Toto zabraňuje samovolnému úniku methanu, který je největší složkou 

bioplynu, do ovzduší, k čemuž by mohlo docházet např. na skládce. Z důvodů zvyšující se 

koncentrace skleníkových plynů v ovzduší, jejichž je methan nejčastějším zástupcem a s tím 

spojenými problémy, bude do několika let nejspíše omezeno otevřené skladování živočišných 

zbytků (hnůj, kejda). 

Podle používané základní vstupní suroviny, lze bioplynové stanice rozdělit do tří 

kategorií, na: 

 bioplynové stanice zemědělské; 

 bioplynové stanice čistíren odpadních vod;   

 a bioplynové stanice ostatní.  

 

Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají hlavně materiály rostlinného 

charakteru. Zpravidla se jedná o cíleně pěstované energetické plodiny a statková hnojiva, 

respektive podestýlku. Vstupní suroviny zemědělských bioplynových stanic lze označit za 

nejméně problematické. Toto je jedním z možných důvodů pro nejrozšířenější výskyt 

zemědělských bioplynových stanic v České republice. V bioplynových stanicích tohoto typu 

není možné zpracovávat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani jiné 

materiály, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 

o vedlejších živočišných produktech. [2] Materiály, které je možno na zemědělských 

bioplynových stanicích zpracovávat jsou uvedeny v tabulce č.1. 
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Tabulka č.1: Vstupní suroviny zemědělské bioplynové stanice. 

Pěstovaná biomasa Rostlinné suroviny Živočišné suroviny 

obiloviny v mléčné zralosti (celé 

rostliny) čerstvé i silážované 

sláma všech typů 

obilovin i olejnin 
kejda prasat  

kukuřice ve voskové zralosti (celé 

rostliny) čerstvá i silážovaná 

plevy a odpad z 

čištění obilovin 
hnůj prasat se stelivem 

kukuřice vyzrálá (celé rostliny) 

čerstvá i silážovaná 

bramborová nať i 

slupky z brambor 
kejda skotu 

krmná kapusta (celé rostliny) 

čerstvá i silážovaná 

řepná nať z krmné i 

cukrové řepy 
hnůj skotu se stelivem 

„prutová“ biomasa (štěpky anebo 

řezanka z listnatých dřevin z 

rychloobrátkových kultur anebo z 

průklestů) 

kukuřičná sláma i 

jádro kukuřice 

hnůj a stelivo z chovu koní, 

koz, králíků 

drůbeží exkrementy, vč. steliva 
travní biomasa nebo 

seno (senáže) 
drůbeží exkrementy, vč. steliva 

 

Čistírenské bioplynové stanice jsou neoddělitelnou součástí čistíren odpadních vod. 

Zpracovávají pouze kaly z čistíren odpadních vod. Technologie anaerobní digesce se využívá 

k anaerobní stabilizaci kalu. V tomto případě nejsou technologie určeny ke zpracování 

bioodpadů a nakládání s odpady, ale slouží pouze jako složka kalového hospodářství čistíren 

odpadních vod jako celku. Vstupní surovinou není nic jiného než kaly z čistíren odpadních 

vod, žump a septiků a odpadní voda. Pokud jsou do nádrží na anaerobní vyhnívání přidávány 

jiné odpady, jedná se o bioplynové stanice spadající do kategorie ostatní. Na příslušné 

zařízení se pak vztahují všechny požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [3] a jeho 

prováděcích předpisů. U bioplynových stanic, které pracují pouze v rozvrhu čistíren 

odpadních vod se nepožadují zásobní nádrže na vyhnilý kal. Tyto technologie pracují 

v režimu čistíren odpadních vod a  mají ve svém provozním řádu začleněny podmínky 

nakládání s aktivovaným kalem a anaerobně stabilizovaným kalem (vyhnilým kalem). 

 

Bioplynové stanice ostatní zpracovávají vedlejší živočišné produkty, jenž nejsou 

určeny k lidské spotřebě. Na tuto kategorii bioplynových stanic se vztahuje Nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, podle kterého se stanoví hygienická 

pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. 

[4] Ostatní bioplynové stanice musí bezpodmínečně plnit podmínky v tomto nařízení 

stanovené, například hygienizaci surovin či odpadů (pasterizaci, vysokoteplotní hygieizaci). 

Vstupní suroviny ostatních bioplynových stanic se označují jako takzvaně rizikové a mohou 

způsobovat problémy se zápachem na příjmu, i na výstupu technologie a z tohoto důvodu 

bývá schvalování těchto bioplynových stanic obtížnější. V případě použití odpadů jako 

vstupní suroviny, se pak k danému zařízení vztahují veškeré požadavky stanovené zákonem 

o odpadech [3] a jeho prováděcími předpisy.   

  

2.2. Vstupní suroviny bioplynové stanice 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jsou vstupní suroviny závislé na druhu 

bioplynové stanice. Vstupní surovinu lze na základě zaměření bioplynové stanice rozdělit na 

[5]: 

a) biomasa, k tomuto účelu záměrně pěstovaná: 

 energetické plodiny (šťovík, traviny, apod.); 

 olejniny (řepka olejná); 

 cukrová řepa, cukrová třtina, obilí, brambory. 

b) biomasa odpadní: 

 rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a údržby krajiny (kukuřice, obilná 

a řepková sláma, zbytky z lučních a pastevních areálů, zbytky po likvidaci 

křovin, apod.); 

 odpady z živočišné výroby (exkrementy z chovů hospodářských zvířat, zbytky 

krmiv); 

 biologicky rozložitelné komunální odpady (odděleně sbíraný papír, kuchyňské 

odpady, kaly z ČOV, organické zbytky z údržby zeleně); 

 organické odpady z potravinářských a průmyslových výrob. [37] 

c) kaly z čistíren odpadních vod, žump, septiků a odpadní voda. 
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2.3. Výstupní produkty bioplynové stanice 

Na konci procesu anaerobní fermentace, probíhající v míchaných a vyhřívaných 

nádržích, nazývaných fermentory, vzniká kromě bioplynu, který je hlavním produktem, 

i vedlejší produkt, a to stabilizovaný anaerobní materiál, například: digestát, fermentát, apod. 

[6] Pro úplnost je o jednotlivých výstupních produktech rozepsáno více níže.      

2.3.1. Bioplyn 

Bioplyn je plynná směs převážně methanu a oxidu uhličitého. V menších množstvích 

se v něm však mohou vyskytovat i dusík, kyslík, sulfan, amoniak, vodní pára a ethan nebo 

nižší uhlovodíky. Limitní hodnoty pro výskyt jednotlivých složek v bioplynu jsou stanoveny 

v hodnotách uvedených v tabulce č.2. 

Tabulka č. 2: Limitní hodnoty jednotlivých složek bioplynu. [38] 

Methan vodní pára dusík kyslík sulfan amoniak 

40-70% 0-10% 0-5% 0-2% 0-1% 0-1% 

  

Při překročení těchto hodnot je pravděpodobné problematičtější zpracování bioplynu. 

V ideálním plynném produktu představuje souhrn methanu a oxidu uhličitého hodnoty 

přibližně 100 % obj., vždy se zjevnou převahou methanu, v tomto ideálním případě se jedná 

o rozmezí 50-75 %, přičemž objem oxidu uhličitého se pohybuje okolo 25-50 %. 

Vznik bioplynu  

Bioplyn vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu při 

určité vlhkosti. K rozkladu dochází působením methanových bakterií - methanogenů. Tento 

proces se označuje jako anaerobní fermentace. Anaerobní fermentace je procesem 

biochemickým, skládajícím se z celé řady fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických 

pochodů. Bioplyn a fermentační zbytek (digestát) je konečnou fází biochemického rozkladu 

organických látek v anaerobních podmínkách. [7] 

Tvorba bioplynu je komplikovaný proces závislý na mnoha faktorech. Pro stabilitu 

procesu anaerobní fermentace organických materiálů je podstatná optimální rovnováha 

v kinetice jednotlivých fází, probíhajících s odlišnou kinetickou rychlostí. Konečná 

metanogenní fáze probíhá až pětkrát pomaleji než její předcházející tři fáze. Z toho důvodu se 
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musí této rychlosti přizpůsobit nejen velikost a konstrukce fermentoru ale i dávkování 

surového materiálu. Jednotlivé fáze anaerobní fermentace jsou: 

a) 1. fáze: Hydrolýza 

V počátečním stádiu jsou rozkládány vysokomolekulární látky z hlavních skupin 

proteinů, polysacharidů a lipidů na nízkomolekulární látky. Ty jsou rozpustné ve vodě pomocí 

hydrolytických enzymů, produkovanými převážně fermentačními bakteriemi. Tato fáze 

nastává v případě, přesahuje-li v prostředí vzdušný kyslík a obsah vlhkosti 50% hmotnostního 

podílu. Ve většině případů součastně s hydrolýzou probíhá i acidogeneze. [9] 

b) 2. fáze: Acidogeneze 

Při acidogenezi dochází k rozpadu produktů hydrolýzy na jednodušší látky (H2, CO2, 

kyseliny a alkoholy). Když parciální tlak dosahuje vyšších hodnot vodíku, tvoří se kyselina 

mléčná, ethanol, organické kyseliny a podobně, při nízkém tlaku je vytvářena kyselina octová, 

oxid uhličitý a vodík. [9] 

c) 3. fáze: Acetogeneze 

V průběhu této fáze přeměňují acidogenní kmeny bakterií vyšší organické kyseliny na 

kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodík. [9] 

d) 4. fáze: Metanogeneze 

Během této fáze dochází převážně k rozkladu kyseliny octové metanogeními 

acetotrofními bakteriemi na oxid uhličitý a methan. Dále pak hydrogenotrofní bakterie 

z vodíku a oxidu uhličitého vytvářejí methan. Jsou známy kmeny bakterií, které dokáží 

provádět obojí. [9] 

 

V bioplynu je nositelem energie pouze již zmíněný methan, CO2 a ostatní příměsi jsou 

balastními plyn. 

Nejjednodušší upotřebení bioplynu je jeho prosté spálení a transformace v něm 

obsažené energie na teplo. Použitím bioplynu jako paliva spalovacího motoru, je možné 

vyrobit mechanickou energii, kterou pomocí generátoru můžeme přeměnit na energii 

elektrickou a v kogenerační jednotce je možné vyrobit i teplo. Pro konkrétní představu 

například z bioplynu o objemu 1 m
3
, který obsahuje 0,60 m

3
 methanu, lze vyrobit zhruba 2,28 

kWh elektrické energie a 2,7 kWh tepla.[8] 



10 

 

Velký potenciál poskytuje využití bioplynu jako obnovitelného zdroje pro dopravu. 

Biometan, získaný odstraněním CO2 z bioplynu má identické vlastnosti jako zemní plyn 

a může být využit pro pohon automobilů na CNG (stlačený zemní plyn). 

2.3.2. Stabilizovaný anaerobní materiál  

Jako stabilizovaný anaerobní materiál neboli fermentační zbytek z bioplynové stanice 

lze označit: 

 upravený kal k využití na zemědělskou půdu;  

 digestát, což je tuhý fermentovaný zbytek provozu bioplynové stanice, jenž lze 

použít jako hnojivo;  

 odpad, rekultivační digestát nebo kal, který nemůže být využit na zemědělské 

půdě;  

 fugát, takto se označuje oddělená kapalná část digestátu.  

Vlastnosti fermentačního zbytku závisí především na druhu zpracovávaných 

materiálů, v menší míře už na technologickém procesu.  

Nejjednodušším způsobem, jak stabilizovaný anaerobní materiál s vysokým hnojivým 

účinkem využít je jeho přímá aplikace na zemědělskou půdu. V porovnání s přímou aplikací 

surového materiálu, např. prasečí kejdy disponuje anaerobně fermentovaný substrát řadou 

výhod. Je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný, vykazuje zvýšenou využitelnost živin 

a sníženou možnost jejich vyplavitelnosti, snižuje obsah patogenů, omezuje klíčivost semen 

plevelů v půdě a má snížený zápach. 

Dalším způsobem využití fermentačního zbytku je následná separace tuhé frakce 

lisováním, sedimentací či odstřeďováním, z důvodů jejího následujícího zhodnocení. Tuhou 

frakci s vysokým obsahem organické hmoty je možno kompostovat, čímž vznikne 

kvalitní statkové hnojivo. Lze ji také dalším dosušováním a lisováním upravit do 

podoby briket či pelet s přídavným materiálem, kterým může být například dřevní štěpka 

nebo sláma, a jako substrát přetvářet na biopalivo.  

Zbývající tekutá frakce s vyšším obsahem živin může být opět aplikována na 

zemědělskou půdu jako hnojivo. V případě, že pro ni není uplatnění, může být aerobně 

dočištěna jako odpadní voda a vypuštěna do vodoteče. [10] 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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2.3.2.1 Digestát 

Z důvodů jeho dalšího využití je nejčastěji získávaným druhem stabilizovaného 

anaerobního materiálu digestát. 

Na základě vstupních surovin, ze kterých vzniká, rozdělujeme digestát na: 

 digestáty z bioplynových stanic, kde jsou vstupními surovinami statková 

hnojiva a materiály rostlinného charakteru; 

 digestáty z bioplynových stanic, kde jednou ze vstupních surovin jsou odpady;  

 digestáty z bioplynových stanic kde jednou ze vstupních surovin jsou vedlejší 

živočišné produkty. 

Právě na základě druhů vstupních surovin je důležité digestáty rozlišovat, jelikož se na 

jednotlivé druhy v rámci povolovacího procesu stanovují různé požadavky. 

Další možnosti rozdělení digestátu jsou pak podle způsobů jeho použití a podle obsahu 

sušiny. 

Podle zákona č. 263/2014 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 

ve znění pozdějších předpisů [11]  je nutné hnojiva před jejich uvedením do oběhu 

zaregistrovat u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. V souvislosti s tím 

je zapotřebí zaplatit správní poplatek pro registraci, zajistit ověření chemicko-fyzikálních 

vlastností a společně s vyplněnou žádostí předložit i vzorek hnojiva. Hnojivo musí splnit 

limitní hodnoty obsahu rizikových prvků, uvedených v příloze č. 1 k Vyhlášce č.131/2014 Sb. 

o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, [12] která stanovuje limitní 

hodnoty rizikových prvků.  

K účelům hnojení je možné používat pouze stabilizované digestáty vyrobené při 

dosažení správného technologického postupu a uměřeného organického zatížení fermentorů. 

Problémy způsobují substráty s vysokými obsahy organicky vázaného dusíku, tudíž je nutné 

věnovat velkou pozornost složení vstupních surovin a především celkovému poměru C:N. 

V porovnání s klasickými statkovými hnojivy má digestát poměrně vysoký celkový 

obsah dusíku (0,2 ale až i 1 % ve hmotě), vyšší pH (7 – 8), nižší obsah uhlíku a obsah sušiny 

se pohybuje v rozmezí od 2 – 13 %, s ohledem na použité suroviny. 
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2.4. Technologie bioplynové stanice 

Bioplynová stanice, jak už bylo uvedeno výše, se na základě vstupní suroviny dělí do 

tří základních skupin. Lze je však rozdělit také na základě technologií, kterou bioplynová 

stanice používá. 

Technologie výroby bioplynu podle sušiny vstupního substrátu jsou následující:  

 suchá fermentace (vstupní suroviny s obsahem sušiny více  než 20%);  

 mokrá fermentace (vstupní suroviny s obsahem sušiny do 10%). 

2.4.1. Suchá fermentace 

Suchá fermentace je relativně novou technologií. Výhodou je výražně nižší 

energetická náročnost provozu, menší citlivost na kvalitu vstupů a nižší bilance s používaným 

materiálem. Suchou fermentaci využívají především bioplynové stanice, které zpracovávají 

komunální a domovní odpady. Suchou fermentaci je vhodné použít i u biomasy, kterou nelze 

jednoduše zpracovat mokrou cestou, jako například podestýlky na bázi pilin. 

Obvykle jde o aplikace mezofilního anaerobního procesu. Rozsah používaných 

reakčních teplot je kolem 38°C a vyšší. Optimální pH se pohybuje mezi 6,5 a 7,5. 

Suchá fermentace u tzv. garážových bioplynových stanic využívá diskontinuálního 

procesu. Materiál je nadávkován do paralelních fermentačních železobetonových boxů, poté 

je uzavřen a zahříván na provozní teplotu, která se obvykle pohybuje okolo 40 °C za 

současného zkrápění procesní tekutinou (tzv. perkolátem) pocházející z výluhu z boxů. 

Ve velmi krátkém čase dojde ke spotřebování kyslíku v boxu a za nepřístupu vzduchu 

začne probíhat anaerobní fermentace a následná produkce bioplynu. Boxů je vyprojektováno 

obvykle několik vedle sebe a celková produkce bioplynu z celého zařízení je tak i přes 

nesouměrnou produkci z jednotlivých boxů stálá. Bioodpad se uskladňuje v boxu cca 20-40 

dní. Po této době již produkce bioplynu ustává. Dále je materiál vyskladněn a většinou 

dokompostován. Část materiálu se může vracet do boxu jako inokulum.  

Další metodou suché fermentace je např. zpracování v ležatých válcových reaktorech 

s pístovým tokem. [13] 



13 

 

2.4.2. Mokrá fermentace 

Nejběžnější metodou je zpracovat vstupní materiál ve formě čerpatelné kapaliny 

s průměrným složením sušiny zhruba do 12 %. Nejčastěji se pro zpracování využívá 

kontinuálního biologického procesu provozovaného ve velkých vzduchotěsných míchaných 

nádobách – fermentorech. Fermentory mohou být ležaté, svislé, případně kombinované. Do 

těchto nádob se prakticky kontinuálně dávkuje vstupní substrát. Ve fermentorech se udržuje 

konstantní teplota kolem 35 °C při mezofilních podmínkách nebo kolem 55 °C při 

termofilních podmínkách. Termofilní proces se vyznačuje hlubším rozkladem organické 

hmoty, vyšší produkcí bioplynu, avšak nižší stabilitou procesu. 

Je nutné dodržovat základní provozní parametry, jelikož proces pracuje s jistým 

ustáleným stavem. Některé z parametrů je potřeba sledovat již při návrhu technologie, jako 

například velikost reaktorů a jejich účinnost (závisí na míchání), zatížení reaktorů 

dávkováním organické hmoty, koncentrace amoniakálního dusíku v reaktorech. 

Z důvodů eliminace případných negativních vlivů technologie, především zápachu 

digestátu na výstupu z ní, se často využívá vícestupňových systémů se sériově řazenými 

fermentory a dofermentory (dohnívacími nádržemi). 

Při zpracování biologicky rozložitelného odpadu metodou mokré anaerobní 

fermentace je vždy nutné zpracovávaný bioodpad předupravit drcením, případně dalším 

tříděním (separace anorganických částí, separace plastů apod.) omezujícím podíly 

nežádoucích příměsí. Tyto materiály mohou způsobit nadměrné opotřebení a ucpávání 

čerpacích systémů, například pískem, hlínou, kovy nebo vytvářet plovoucích vrstvy 

v nádržích a mohou znečišťovat výstupní produkty, např. plasty. Dalším rizikem, které 

technologie nese je možná kontaminace digestátu některými rizikovými prvky, například Cu, 

Hg, As apod. [14] 
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2.4.3. Srovnání jednotlivých technologií 

Je nutné si uvědomit, že každá technologie má své výhody a nevýhody. 

Mokré technologie jsou uplatnitelné v širším rozmezí, jsou technicky propracovanější, 

historicky rozšířenější a jsou provozně prověřené. Počet jejich instalací v Evropě je v tisících 

kusů. Početnější technologická výbava a příslušenství (např. míchadla, čerpadla, drtiče, 

separace) však zvyšuje provozní náklady, jako je spotřeba elektřiny, údržba a servis. Je zde 

také riziko zvýšené četnosti poruch. 

Suché technologie byly prvotně navržené pro zpracování komunálních bioodpadů. 

Vzhledem ke stávající legislativě lze předpokládat, že v podmínkách ČR bude tato 

technologie využitelná především v zemědělských provozech, ve kterých jsou k dispozici 

pouze vysokosušinové substráty. Problémem bude uplatnit ji v komunálních a průmyslových 

projektech, jelikož bude technicky obtížnější splnit legislativní požadavky.  

Literární prameny uvádějí, že součastná aplikace suché technologie má ve srovnání 

s mokrou nižší specifickou výtěžnost bioplynu. Důležité je si ovšem uvědomit, že suché 

fermentory zpracovávají substráty s 3 až 4krát vyšším obsahem organické hmoty než jaké 

využívají reaktory v případě mokré fermentace. 

 

2.5. Desatero bioplynových stanic 

Pro bezproblémový a environmentálně šetrný provoz bioplynových stanic, je nutné, 

aby provozovatelé těchto zařízení dodržovali určitá pravidla. Z tohoto důvodu vydalo 

ministerstvo zemědělství v roce 2007 publikaci Desatero bioplynových stanic. Obsahem této 

publikace je přehled o zásadách efektivní výstavby a provozu bioplynových stanic. [34] Jedná 

se o tyto zásady: 

 

 Zásada č. 1.: Precizní příprava projektů  

 Zásada č. 2.: Dostatek kvalitních vstupních surovin 

 Zásada č. 3.: Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů 

 Zásada č. 4: Včasná a průběžná spolupráce s místní samosprávou a občany  

 Zásada č. 5.: Spolehlivá a ověřená technologie 
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 Zásada č. 6.: Optimalizace investičních a provozních nákladů 

 Zásada č. 7.: Volba vhodné Kogenerační jednotky 

 Zásada č. 8.: Využití odpadního tepla 

 Zásada č. 9. : Nakládání s digestátem, možnost jeho využití jako kvalitního 

hnojiva 

 Zásada č. 10: Další možnosti využití bioplynu 
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3. EIA  

 

Pro řádné zmapování environmentálních rizik se před výstavbou každé nové 

technologie provádí legislativně daný proces EIA.  

 

Proces EIA, z anglického Environmental Impact Assessment, čili vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí je formalizovaný sled určitých předem daných kroků a účastníků. Zákon 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů [15] důsledně tento postup vyžaduje, přičemž všechny 

kroky v něm jsou navzájem provázány. Proto je nezbytné, aby všichni účastníci (příslušný 

úřad, dotčené úřady, veřejnost) byly určeni už před zahájením samotného procesu. Vstup 

veřejnosti do procesu EIA je podmíněný zákonem. Avšak pokud občané nevznesou žádné 

připomínky, veřejné projednání se nemusí uskutečnit. Pro každý krok (etapu) jsou zákonem 

určeny závazné lhůty. Proces posuzování u EIA trvá přibližně 4 – 5 měsíců  (do tohoto času 

se nezapočítává čas potřebný na zpracování dokumentace). [16] 

Proces EIA je poměrně složitý, lze jej však rozdělit do několika základních kroků, 

které mají svou neměnnou posloupnost: 

1. předložení oznámení záměru; 

2. zjišťovací řízení (screening a scoping); 

3. určení rozsahu hodnocení a časového harmonogramu; 

4. dokumentace záměru; 

5. připomínkování a veřejné projednání; 

6. stanovisko; 

7. závěrečné stanovisko. 
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4. Související legislativa 

 

Následující kapitola přináší souhrn vybraných, legislativních předpisů s významným 

dopadem na provoz bioplynových stanic.  

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který  upravuje přípustné úrovně 

znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší 

a jejich vyhodnocení, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné zprávy při ochraně 

ovzduší. [17]   

Vyhláška č. 415/2012 Sb. k zákonu o ochraně ovzduší, o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší. [18] 

Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.[19]  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, upravuje pravidla 

posuzování záměrů s výrazným vlivem na životní prostředí (zejm. trvalé odlesnění nebo 

zalesnění nelesních pozemků, vodohospodářské úpravy, zařízení ke spalování paliv 

s tepelným výkonem nad 50 MW, zařízení k výrobě základních organických chemikálií, 

zařízení k odstraňování odpadů, restrukturalizace pozemků v krajině, využívání 

neobdělávaných pozemků k intenzivní zemědělské produkci). [20] 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů  , upravuje proces vydání 

tzv. integrovaného povolení – relevantní pro zařízení na spalování biomasy o jmenovitém 

tepelném příkonu větším než 50 MW. [21] 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a souvisejícími předpisy, stanovuje 

principy a pravidla přípravy státní a územní energetické koncepce (včetně koncepce využívání 

OZE), a také zavádí rámcové požadavky na minimální účinnost zařízení pro výrobu elektrické 

energie. [22] 

Vyhláška č. 150/2001 Sb. k zákonu 406/2000 Sb., kterou se stanoví minimální 

účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, (stanovuje minimální účinnost 

užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým 

motorem).  [23] 
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Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony [24] 

Vyhláška č. 81/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě upravuje 

mimo jiné podmínky a proces získání licence pro výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie, 

povinnosti výrobců elektřiny a plynu, právo na přednostní připojení (výkup) výrobců 

elektrické energie a tepelné energie z OZE do distribuční sítě, podmínky autorizace výstavby 

zařízení na výrobu elektrické energie, plynu  a tepelné energie. [25] 

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 

a druhotných zdrojů upravuje rámcové podmínky čerpání státních dotací na podporu 

zvyšování účinnosti užití energie a využití obnovitelných zdrojů energie. [26] 

Zákon č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony upravuje zejména podmínky a postupy pro výstavbu, 

rozvoj území, povolování terénních úprav, staveb a jejich změn, obecné požadavky na 

výstavbu. [27] 

Zákon č. 402/2010 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento 

zákon stanovuje právní rámec podpory produkce elektrické energie mj. z biomasy a dále 

povinnosti provozovatelů distribučních soustav a instituty nuceného výkupu energie 

a zeleného bonusu za vyrobenou energii. [28] 

Vyhláška č. 477/2012 Sb., k zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, o stanovení druhů a parametrů podporovaných 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání 

dokumentů slouží jako specifikace podporovaných způsobů využití biomasy (zahrnuje výrobu 

bioplynu a přímé spalování). [29] 

Zákon č. 263/2014 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky produkce a použití digestátu 

vzniklého při výrobě bioplynu jako zemědělského hnojiva. [11] 
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Vyhláška č. 131/2014 Sb., k zákonu č. 263/2014 Sb., o hnojivech, kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání 

hnojiv upravuje podmínky produkce a použití digestátu vzniklého při výrobě bioplynu jako 

zemědělského hnojiva. [12] 

Vyhláška 382/2001 Sb., vyhláška ministerstva životního prostředí o podmínkách 

použití upravených kalů na zemědělské půdě specifikuje podmínky využití digestátu 

vzniklého zpracováním čistírenských a septikových kalů jako hnojiva. [30] 

 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že skupina legislativních předpisů pokrývá 

především ochranu ovzduší, jako nejvíce negativně zasažené složky životního prostředí, 

a dále využití výstupních produktů z procesu probíhajícího v bioplynové stanici (legislativa 

týkající se energetiky a hnojiv).      
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5. Předpokládané vlivy provozu bioplynových stanic na jednotlivé 

složky životního prostředí 

 

5.1. Vlivy na obyvatelstvo 

S ohledem na charakter provozu bioplynových stanic a vzdálenosti výstavby zařízení 

od nebližších obytných objektů a obce lze prohlásit, že obyvatelstvo není přímými vlivy 

a účinky provozu bioplynových stanic negativně zasaženo. Provoz bioplynové stanice 

nezpůsobuje nadlimitní hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru staveb. Negativní ovlivnění obyvatel zápachem při rozvážení digestátu na 

zemědělské pozemky není možné, jelikož při aplikaci vyprodukovaného digestátu nehrozí 

emise pachových látek jako v případě přímé aplikace kejdy. Vlivy na obyvatelstvo 

zprostředkované přes individuální složky životního prostředí, jimiž jsou voda, půda, ovzduší 

se rovněž nepředpokládají a celková produkce emisí z bioplynové stanice není natolik 

závažná, aby mohlo dojít k ovlivnění pohody v obci. Při dodržení podmínek stanovených pro 

realizaci záměru a kontrol ze strany odpovědných orgánů není předpokládáno zdravotního 

riziko pro obyvatelstvo.  

 

5.2. Vlivy na ovzduší 

Vlastní provoz bioplynové stanice se na znečištění ovzduší podílí hlavně emisemi 

NOx a CO, a v minimálním množství látkami produkovanými dopravními prostředky. 

Dalším významným problémem v oblasti ovzduší jsou úniky zápašných plynů při 

manipulaci se vstupním materiálem nebo digestátem, k čemuž dochází zejména při 

nedostatečné technologické kázni. Tyto možné environmentální vlivy bioplynových stanic 

řeší zákon číslo 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. [17] Provozní řád každé stanice by měl 

zahrnovat detailní popis opatření vedoucí k omezení rizika úniku zmiňovaných zápašných 

plynů a to zejména v případě zařízení zpracovávajících rizikové suroviny. Příhodným 

technologickým řešením vedoucím k omezení zápachu je užívání tzv. biofiltrů na výstupech 

vzdušiny. Dále pak všechna provozní zařízení, jenž obsahují látky s pachovými projevy 

(nádrže fermentačního zbytku, anaerobní fermentory) musí být v uzavřené formě. Doprava 

kejdy a fermentačního zbytku by měla probíhat jen v uzavřených autocisternách. 
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Bodové zdroje 

Provoz bioplynové stanice se řídí vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovní 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší. [18] Podle této vyhlášky se za znečišťující látky ve spalinách vznikajících při 

spalování plynných paliv považují tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku a oxid uhelnatý.  

 Kogenerační jednotka se svým výkonem řadí do kategorie střední stacionární zdroj 

znečišťování ovzduší. 

K únikům emisí do ovzduší dochází pravděpodobně při spalování bioplynu 

v kogenerační jednotce. Únik je také možný během odstávky kogenerační jednotky při 

používání fléry. Fléra je hořák zbytkového plynu a nahrazuje zařízení na spalování odpadních 

plynů, jelikož technologie výroby bioplynu přerušení procesu fermentace neumožňuje. 

Liniové zdroje 

Dalším možným zdrojem znečištění ovzduší je pohyb motorových vozidel, které 

zajišťují dopravní obsluhu bioplynové stanice, což zahrnuje navážení hnoje, kejdy a ostatních 

organických materiálů nebo vyvážení fermentačních zbytků na pole a podobně. Přičemž 

ovzduší je zatěžováno výfukovými plyny z vozidel a prachem z komunikací. 

Zápach 

Pachové látky se nejvíce uvolňují z otevřených ploch, například z otevřených jímek, 

stájových objektů a aplikace hnojiv. Princip tohoto jevu vyplývá z difuse pachových látek do 

prostředí s nižší koncentrací těchto látek. Uvolňování pachových látek z otevřené plochy 

nádrže také napomáhá vítr nad nádržemi, který narušuje difusní vrstvu a napomáhá dalšímu 

vymývání pachových látek z plochy nádrže. Proto je problém často řešitelný i ne příliš těsným 

zakrytím nádrže. Podstatné je již v provozním řádu stanovit riziková místa emisí pachových 

látek a popsat řešení v případě úniku pachových látek. Často je postačující dodržovat 

provozní kázeň a čistotu na pracovišti. 

Běžným provozem bioplynové stanice by nemělo docházet k obtěžování zvýšeným 

zápachem. Zvýšené respektive postřehnutelné hodnoty přicházejí v úvahu pouze v samotném 

areálu bioplynové stanice jako potencionálního zdroje pachových emisí. 

Závěrem lze konstatovat, že ke zvýšení imisní zátěže dojde pouze v bezprostřední 

blízkosti bioplynové stanice. 
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5.3. Vlivy na hluk 

Samotný výrobní proces není významnějším zdrojem hluku. Zdrojem hluku, ovšem 

může být provoz kogenerační jednotky, v případě nedodržení technických parametrů prostoru, 

v němž je umístěna. Kogenerační jednotka musí být v uzavřeném zděném objektu, 

odvětrávaném přes tlumiče hluku, dále musí být dostatečně odcloněna vůči venkovnímu 

prostředí. Jednotka je však významným zdrojem hluku pro pracovníky bioplynové stanice, 

obsluha proto při vstupu do prostoru kogenerační jednotky používá prostředky k ochraně 

sluchu.  

Dalším zdrojem hluku, především pro venkovní prostředí jsou mobilní mechanizmy 

zajišťující obsluhu bioplynové stanice, tzn. navážení vstupních surovin pro provoz bioplynové 

stanice a vyvážení fermentačních zbytků.  

Lze však říci, že hluk z provozu bioplynové stanice a s ním související obslužné 

dopravy přispívá k hlukové zátěži v území pouze nevýznamně a nepřekračuje hodnoty 

hygienických limitů pro chráněné venkovní prostředí a chráněné venkovní prostředí staveb. 

  

5.4. Vlivy na vodu 

Environmentální aspekty nakládání s odpadními vodami a závadnými látkami 

v provozu bioplynových zařízení řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů. [31] Na celkovém množství odpadních vod se podílí technologické odpadní vody, 

odpadní vody z hygienických zařízení pro personál a kontaminované dešťové vody 

z odvodňovaných ploch a střech budov.   

Technologické odpadní vody vznikají z mytí nádob stanovených pro vedlejší živočišné 

produkty, vody z mytí kontejnerů a odpadní voda vynikající při samotném procesu anaerobní 

fermentace.  

 Při provozu bioplynových stanic se za odpadní vodu považuje zbytek vzniklý po 

fermentaci. V případě bioplynové stanice, jenž jsou součástí čistíren odpadních vod, se jedná 

o anaerobně stabilizovaný kal. V případě ostatních druhů bioplynových stanic je jedním 

z výstupních produktů digestát. Při oddělení pevného podílu vzniká voda, kterou je možno 

rozlišit jako kalovou vodu nebo fugát. Fugát je možné využít při dodržení zvláštních předpisů 

jako hnojivo, po částečné nebo úplné recyklaci v provoze čistírny odpadních vod nebo 

bioplynové stanice, nebo je možné fugát zpracovat na ČOV jako odpadní vodu. V případě, že 
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fugát nebo kalovou vodu není možné využít jako hnojivo nebo recyklovat na bioplynové 

stanici, lze jej vypouštět jen na čistírnu odpadních vod. 

Jestliže odpadní voda z procesu anaerobní fermentace prosákne, může být vrácena 

zpět do procesu, kupříkladu jako ředící voda. Nepatrné množství technologické odpadní vody, 

pocházející z odvodnění bioplynu před vstupem do kogenerační jednotky je možné také 

odvádět přes přečerpávací jímku zpět do technologického procesu.  

Z důvodů omezování znečišťování podzemní vody musí mít areál zpevněné 

a vodohospodářsky zabezpečené plochy s odvody do záchytných jímek. 

Závěrem lze říci, že při zajištění technologií bioplynové stanice před nečekaným 

únikem odpadní vody a odvodu dešťové vody do kanalizace nejsou povrchové a podzemní 

vody vystaveny nebezpečí negativního ovlivnění. Výjimkou je ovšem samotná aplikace 

digestátu. Při nedodržení plánu organického hnojení mohou být zásadně ohroženy jak 

povrchové tak i podzemní vody v oblasti. 

 

5.5. Vlivy na půdu 

V případě dostatečné izolace skladovacích jímek a manipulačních ploch, nemá provoz 

bioplynové stanice ve významné míře nepříznivý vliv na půdu. K negativnímu ovlivnění půdy 

může dojít nezodpovědným použitím fermentačních zbytků na zemědělské pozemky, a to při 

nedodržení zásad a dávek aplikace. Digestát má totiž v porovnání s klasickými statkovými 

hnojivy vysoký obsah dusíku (0,2 až 1% v původní hmotě), vyšší hodnotu pH (7-8), nižší 

obsah uhlíku a sušinu v rozmezí 2-13%. Z těchto důvodů v něm obsažená stabilní organická 

hmota neplní hlavní funkci organického hnojiva, což je mineralizovat a jako zdroj energie 

podpořit mikrobiální aktivitu v půdě a je třeba jej dávkovat opatrně ve zředěné formě. 

Při dodržení všech zásad má naopak aplikace digestátu na půdu pozitivní vliv. 

 

5.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Tato část životního prostředí není provozem bioplynových stanic nijak zasažena 

a jakékoli předpokládané vlivy jsou minimální, či nulové především z důvodů technologie 

šetrné k životnímu prostředí. 
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5.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Krajinný ráz, kterým je především přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Posuzování krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku hodnotitele, přesto jsou zde 

faktory, které krajinný ráz narušují velmi významně – například vysoké budovy, hlavní 

dopravní trasy, které člení krajinu v menší celky, ztrácející typický charakter krajinného rázu 

apod. 

V případě bioplynových stanic, je vliv na krajinu zanedbatelný, pokud jsou tyto 

projektovány s ohledem na stávající stav krajiny. Možný minimální vliv na krajinný ráz lze 

předpokládat pouze u stavby vlastních fermentorů, které mohou mít výšku až 5 m nad terén. 

Tento negativní vliv je ovšem snížen umístěním velké většiny bioplynových stanic v areálech, 

kde budovy stávajících technologií fermentory překryjí. Kupole fermentorů jsou provedeny 

obvykle v zelené barvě a v krajině nepůsobí rušivě. 

 

5.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Bioplynové stanice jsou ve většině případů stavěny na okraji obce nebo ve větší 

vzdálenosti od obcí a obytných zón. Mnohdy se stávají součástí již provozovaných 

zemědělských areálů. V těchto místech se obvykle nenacházejí žádné objekty, které by mohly 

být bioplynovými stanicemi negativně ovlivněny. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 

se proto nijak neprojeví. 

 

5.9. Ostatní vlivy 

Vibrace 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění [32], jsou stanoveny hygienické limity vibrací na pracovišti 

a ve vnitřních chráněných prostorech staveb. 

Vibrace jsou z hlediska hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné, jelikož působí pouze 

v bezprostředním okolí prostoru bioplynových zařízení. 

Záření radioaktivní a elektromagnetické 
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K provozu technologií bioplynových stanic se používají zařízení, která mohou být 

zdrojem některých zdrojů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou 

všechna elektrotechnická zařízení (například elektromotory), ale jehož vztah a působení na 

životní prostředí a obsluhu tohoto zařízení je malé a nevýznamné, se v provozovnách dále 

mohou vyskytovat zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícho nebo rentgenového záření. 

I tyto však, jsou-li používány dle daných zásad, neznamenají zvýšené riziko.    

 

5.10. Vliv na produkci odpadů 

Při provozu bioplynové stanice se nepředpokládá vznik mimořádného množství 

odpadů. Lze předpokládat vznik těchto odpadů: jiné motorové a převodové mazací oleje, 

papírové a lepenkové obaly, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami, papír a lepenka. [39] Na zpracování či likvidaci těchto 

odpadů si velká většina bioplynových stanic najímá externí firmy.  

 

Výše jmenovaná rizika, která mohou ovlivnit jednotlivé složky životní prostředí, byla 

hodnocena za normálních provozních podmínek. V provozu bioplynových stanic však může 

docházet k odstávkám nebo haváriím. Za těchto výjimečných stavů je působení uvedených 

vlivů prohloubeno. 
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6. Bioplynová stanice Pustějov 

 

6.1. Popis bioplynové stanice dle provozních souborů 

Bioplynová stanice, se kterou byla v rámci řešení bakalářské práce navázána 

spolupráce je umístěna v areálu mléčné farmy v obci Pustějov. Pro výrobu bioplynu jsou zde 

vybudovány dva objekty, sloužící pro příjem, úpravu a zpracování biomasy včetně výroby 

bioplynu kofermentací s mezofilním procesem probíhajícím při zhruba 38 °C. Přijímaný 

materiál je navážen v uzavřených cisternových vozech, statková hnojiva a fytomasa se ke 

zpracování dopravují speciální zemědělskou technikou, otevřenými vozy. Dovezený materiál 

je zkontrolován, zvážen a zaevidován. Podle druhu je následně uskladněn do denního 

příjmového objektu nebo je po potřebných úpravách a následném mechanickém zpracování 

navezen přímo do míchací jímky k homogenizaci. 

Dávkování a příprava vstupních surovin je určována množstvím vstupního materiálu 

k dosažení požadované úrovně fermentace. Fermentace je jednostupňová a probíhá ve dvou 

fermentorech řazených za sebou při teplotě přibližně 38 °C  k dosažení potřebného 

výsledného podílu organické sušiny v digestátu na výstupu. Denní průměrná čerpaná dávka 

přijatých surovin do fermentace je stanovena v množství zhruba 100 m
3
 a hmotnostní sušině 

do 12 %.  

 Vstupními surovinami jsou v Pustějovské bioplynové stanici surová hovězí kejda, 

prasečí kejda, slamnatý hnůj, siláže a cukrovarnické řízky. Přičemž hovězí kejda pochází 

přímo z areálu z jímky hovězí kejdy o objemu 120 m
3
. Ostatní suroviny jsou dopravovány 

z provozů mimo areál farmy cisternovými vozy a speciální zemědělskou technikou. Tyto 

suroviny jsou podle druhu přijímány přímo do míchací jímky nebo musí projít takzvaným 

vstupním objektem, kde jsou mechanicky zpracovány stabilním řezacím vozem. Suroviny 

dopravené do míchací jímky jsou zhomogenizovány vrtulovým míchadlem a čerpány po 

dávkách do fermentace. Pro přípravu suroviny v míchací jímce je také částečně používán tzv. 

recyklát, gravitačně separovaný digestát ze skladů. 

V jímce jsou instalovány snímače, kterými je snímána provozní hladina a mezní 

hodnoty maximálního naplnění a minimální hladina v míchací jímce. 

Rozmíchaná surovina je čerpána do fermentace pomocí čerpadel s řezacím ústrojím. 

Na výtlačném potrubí jsou osazeny ruční a elektromechanické ventily, které jsou ovládány 
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z řídícího panelu. Surovina je automaticky čerpána do reaktorů v naprogramovaných 

intervalech. Měření nátoku do reaktorů a samotný nátok recyklátu je prováděn indukčním 

průtokoměrem. Míchací jímka je tvořena betonovou podzemní jímkou o objemu 120 m
3
 a je 

zajištěna proti úniku pachu plastovou střechou a násypkou s odklápěcím víkem. Odsávání 

vzdušiny je prováděno přes biofiltr pomocí ventilátoru o výkonu 400 m
3
/hod. Odklápění víka 

probíhá jen po nezbytnou dobu při aplikaci surovin do jímky, jinak je víko trvale uzavřeno. 

Homogenizovaný materiál je dále dopravován pomocí čerpadel do prvního fermentoru 

s integrovaným plynojemem a následně pak přečerpáván do fermentoru číslo dva. 

Z dofermentoru pak jde materiál do denní vyskladňovací nádrže o objemu 185 m
3
. 

Biofiltr používaný v bioplynové stanici Pustějov slouží k jímání pachů z odsávané 

vzdušiny z prostor příjmových jímek, míchací jímky a denní skladové jímky. Vzdušina je 

přiváděna do spodní části a prochází celou vrstvou biofiltru a následně je z povrchu odváděna 

střešními výduchy do okolního prostředí. Využití biofiltru je závislé na stavu vstupních 

surovin a četnosti navážky. Odsávání zajišťuje ventilátor usazený mezi biofiltrem 

a propojovacím potrubím vzdušiny. Aktivní vsázka biofiltru je tvořena vrstvou bioaktivního 

materiálu o tlouštce zhruba 90 cm. Zvlhčování vsázky zajišťující její funkčnost je řešeno 

zkrápěním vodou a jímáním vody ve vytvořené vaně v dolní části biofiltru. Hladina 

naplněnosti vany je udržována manuálně. Doba výměny vsázky je s ohledem na zatížení 

stanovena na jeden rok. Obměněná vsázka biofiltru je zpracována v bioplynové stanici. 

Hlavními výstupními produkty zařízení jsou bioplyn, jehož spálením v kogeneračních 

jednotkách lze získat elektrickou energii a teplo a stabilizovaný anaerobní materiál. Část tepla 

a energie se spotřebuje na ohřev fermentoru a hygienizaci, zbytek se využívá v areálu 

zemědělské farmy a k vytápění objektů v obci Pustějov.  

Bioplyn vznikající kofermentací ve fermentorech je jímán v automatickém režimu do 

plynojemu. Veškerý plyn je dopravován a zpracováván v kogeneračních jednotkách. 

Technologie je hermetizována. Zabezpečovací zařízení slouží jako přetlaková a podtlaková 

pojistka celého plynového systému a místo odvodu kondenzátu. Stav naplněnosti plynojemu 

je snímán a signalizován na ovládacím panelu velínu. Obsluha kontroluje jednou týdně stav 

systému odkalování a celkový stav objektu. Díky provozu biofiltru jsou odváděné emise 

z bioplynové stanice zachycovány a výroba bioplynu je téměř bez emisí. 

Po úpravě a odsíření je plyn dopravován dmýchadly k dalšímu zpracování. Bioplyn je 

spalován v kogeneračních jednotkách s pístovými zážehovými motory za vzniku elektrické 
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energie a tepla. Elektrická energie slouží k zajištění vlastní spotřeby farmy a technologie 

bioplynové stanice a je také odváděna do sitě ČEZ. 

Dalším zmíněným produktem bioplynové stanice je vyfermentovaný anaerobně 

stabilizovaný materiál. Ten je shromažďován ve skladovací nádrži. Z nádrže je kal separován, 

přičemž jeho tuhá složka je odvážena a tekutá část skladována v lagunách. Odstředěná voda 

se dále využívá pro ředění vstupní suroviny. Odseparovaný kal a přebytková odstředěná voda 

se využívá k přímé aplikaci na zemědělskou půdu.  

Stabilizovaný digestát je přečerpáván z vyskladňovací nádrže k expedici digestátu 

pomocí cisternových vozů do skladů mimo areál mléčné farmy nebo polních lagun, případně 

je přímo použit k hnojení.  

Na obrázku č. 2 je znázorněno schéma bioplynové stanice. 
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Obrázek č.2: Schéma bioplynové stanice v Pustějově. 
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6.2. Environmentální rizika a jejich řešení 

Každé technologické zařízení nese určité rizika pro životní prostředí. Provoz 

bioplynových stanic je však v tomto ohledu považován za jeden z nejpříznivějších. Případné 

environmentální rizika bioplynové stanice v Pustějově, která jsou uvedena níže, mohou 

posloužit jako dobrý podklad tohoto tvrzení.   

6.2.1. Vliv na obyvatelstvo 

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes jednotlivé složky životního prostředí jako 

voda, půda a ovzduší se nepředpokládají a celková produkce emisí z bioplynové stanice není 

natolik významná, aby mohla jakkoli ovlivnit pohodu v obci.  

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro provoz bioplynové stanice 

a kontrol ze strany odpovědných orgánů není předpokládáno zdravotního riziko pro 

obyvatelstvo. 

6.2.2. Vliv na ovzduší 

Výroba bioplynu v případě této bioplynové stanice probíhá bez kontaktu s vnějším 

ovzduším, jelikož vlastní fermentor nemá výduch, jímž by docházelo k únikům znečišťujících 

látek. 

Kogenerační jednotka, charakterizovaná jako bodový zdroj znečišťování ovzduší 

produkují: tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a organické 

a anorganické látky. 

Silniční doprava, řadící se mezi liniové zdroje znečišťování ovzduší produkuje kromě 

výše zmíněných látek dále ještě benzen a benzo(a)pyren. 

Ovzduší a klima předmětného území není negativně ovlivněno nad únosnou mez. Toto 

je také dokladováno rozptylovou studií, která byla zpracována v rámci povolovacího řízení. 

Zápach 

Stanice je zásobována vstupními substráty výhradně z primární zemědělské produkce 

dodavatelů. Jako vstupní materiál se zde nepoužívají například odpady z jatek, způsobující 

pachové problémy při prokvašování kofermentátů. Proto jsou emise pachových látek 

v minimální míře.  
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Negativní ovlivnění zápachem při rozvážení digestátu na zemědělské pozemky je 

vyloučeno, jelikož při aplikaci vyprodukovaného digestátu neunikají do ovzduší emise 

pachových látek jako v případě aplikace kejdy. 

Při realizaci stavby byly voleny nejlepší dostupné technologie za ekonomicky, 

technicky a ekologicky přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší. Bioplynová 

stanice je opatřena biofiltry používající jako filtrační matriál organickou náplň a technologii 

odsíření plynů. V provozu jsou biofiltry o rozměrech 3,0 - 2,16 - 1,5 m se střešními výduchy 

pro jímání pachů ze skladové nádrže a separace a o rozměrech 2,0 - 2,16 - 1,5 m pro jímání 

vzdušiny z míchací jímky a jímky hovězí kejdy. 

6.2.3. Vliv na hluk 

Veškerý hluk produkovaný z provozu bioplynové stanice je natolik utlumen, že není 

u obytných objektů zaznamenatelný. Objekty produkující emise hluku jsou od nejbližších 

obytných objektů vzdáleny přibližně 400 m jihozápadním směrem, 500 m jižním směrem 

a 380 m západním směrem.  

Zdroje hluku v rámci provozu bioplynové stanice jsou následující: doprava substrátu 

pro fermentaci do areálu, odvoz digestátu, manipulace s materiálem v rámci provozu, 

kogenerační jednotka. Hlukové emise vznikají především v provozu kogenerační jednotky 

a provozu vozidel. 

Technologie kogenerační jednotky jako hlavního zdroje hluku je umístěna 

v kontejneru s útlumem obvodových stěn minimálně 20 dB. Při hlučnosti kogenerační 

jednotky 99 dB je pak hodnota hluku přeneseného do venkovního prostoru maximálně 79 dB. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu, které činní 50 dB 

a pro noční dobu, jenž jsou stanoveny do 40 dB nejsou překračovány. 

Hluk z provozu zemědělské bioplynové stanice na základě zpracované hlukové studie 

jež byla součástí povolovacího řízení ukazuje, že chráněné objekty ani chráněný venkovní 

prostor nebudou provozem ovlivněny nad přípustnou úroveň. 

6.2.4. Vliv na vodu 

Území je součástí rozvodnicového systému podzemních vod, který napájí pramennou 

zónu podél pravé říční terasy Odry v CHKO Poodří. 
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Vlastní technologie bioplynové stanice neprodukuje žádné množství odpadních vod. 

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Spojovací trasy jsou provedeny z oceli, 

plastu nebo ze železobetonu, jejich povrch je odolný vůči skladovanému matriálu. Všechny 

jímky a nádrže pro skladování a vyhnívání jsou vodotěsné, čímž je zabráněno nežádoucí 

kontaminaci podzemní vody. 

Areál zemědělské firmy není umístěn v lokalitě, která by byla součástí zátopového 

území. Posuzovaná lokalita se dále nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani 

v ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. 

6.2.5. Vliv na půdu 

Geomorfologicky náleží území k Ostravské pánvi. Podloží je tvořeno terciérními 

sedimenty mořské geneze, které jsou deponovány na horninách slezského příkrovu. 

V povrchové vrstvě se nachází předkvartérní poloskalní zvětralé horniny. [36] 

Ke kontaminaci půdy může docházet pouze v případě přehnojení. Vzhledem 

k dostatečnému množství hnojených ploch k tomuto však prozatím nikdy nedošlo.  

Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou 

ovlivněny. 

6.2.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Území, v němž je stanice situována, není územím s trvalými přírodními zdroji. 

Zařízení nepůsobí nevratným vlivem na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. 

Územní systémy ekologické stability nejsou provozem bioplynové stanice dotčeny. 

Nevyskytuje se zde přímá migrační trasa živočichů, rozmnožovací stanoviště 

obojživelníků nebo zimoviště plazů. Je možné předpokládat pouze drobný výskyt 

bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro stanoviště se zemědělským chovem. 

Kvalitní zeleň není nijak negativně dotčena.  

6.2.7. Vliv na krajinný ráz 

Předmětné území je tvořeno zemědělským areálem, nacházející se mimo souvislou 

zástavbu obcí. V okolí areálu se nacházejí rozsáhlé zemědělsky obdělávané plochy utvářející 

ráz krajiny. 
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V samotném areálu jsou vystavěny objekty dosahující výšky 16,3 m, jsou však 

vyvedeny v zelené barvě a začleněny mezi ostatní budovy, čímž na celkový ráz krajiny 

nepůsobí rušivě. 

6.2.8. Vliv na kulturní památky 

Bioplynová stanice je situována mimo území historického, kulturního nebo 

archeologického významu. Nenacházejí se zde žádné objekty tohoto významu. Provozem 

zařízení nejsou dotčeny žádné objekty ústředního seznamu nemovitých kulturních památek 

ani památek místního významu.  

Areál zemědělské firmy je situován východně od obce Pustějov, vlastní stavba mléčné 

farmy je umístěna v dostatečné vzdálenost od obytné zástavby obce. Bioplynová stanice je 

postavena za objekty kravínů ve směru od zástavby obce. 

6.2.9. Vliv na produkci odpadů 

V bioplynové stanici jsou produkovány odpady obvyklé pro tento typ zařízení. Tyto 

odpady jsou předávány jiným subjektům (odborným firmám) způsobilým k nakládání s nimi. 

V provozu bioplynové stanice v Pustějově vznikají především tyto odpady: plastové, dřevěné, 

kovové papírové nebo lepenkové obaly, obaly ze skla, syntetické motorové nebo převodové 

mazací oleje, olejové filtry, železné kovy, zářivky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo jsou kontaminované nebezpečnými látkami, absorpční činidla, filtrační materiály 

a směsný komunální odpad. Bioplynová stanice dle povinností uvedených v zákonu 

č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3] odpady zařazuje podle 

druhů a kategorií stanovených v Katalogů odpadů [33] a odpady, které nemůže využít, předá 

odborné firmě, jenž má oprávnění k nakládání s nimi. 

S odpady, zařazenými mezi odpady nebezpečné, je nakládáno dle požadavků platné 

legislativy, svoz a zneškodnění zajišťuje specializovaná firma. [35] 
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7. Závěr 

 

Bakalářská práce se věnuje posouzení vlivů provozu bioplynových stanic na jednotlivé 

složky životního prostředí. V oblasti výstavby bioplynových stanic došlo v posledních letech 

k výraznému nárůstu počtu z důvodů výhod, jenž toto zařízení poskytuje. Mezi tyto výhody 

bezesporu patří jeho regulovatelnost a dodávka stabilního výkonu.  

Bioplynová stanice, odbourává nedostatky solárních a větrných elektráren. Navíc 

v kombinaci s čističkami odpadních vod umožňuje stálé zásobování bioplynových stanic 

substrátem. Kromě tohoto, užíváním biologicky rozložitelných odpadů jako vstupních surovin 

reguluje emise methanu, oxidu uhličitého a dalších látek, které vznikají při procesech 

přirozeného rozkladu.  

Množství emisí vznikajících zpracováním methanu, hlavní energetické složky 

bioplynu, ve spalovacích motorech je nižší než při procesech vzniku methanu a CO2 při 

přirozeném rozkladu, pobíhajících běžně v přírodě. Při anaerobní digesci se větší část uhlíku 

vrací zpět do přírodního cyklu, tím že se váže v biologickém odpadu jako součást hnojiva. 

Z tohoto důvodu může dojít ke snížení celkových emisí CO2. Tímto dochází také ke snížení 

emisí skleníkových plynů. 

Plánování staveb bioplynových stanic a jejich provozu se v současnosti setkávají 

s překážkami v podobě protestů obyvatelstva z blízkého okolí uvažované výstavby objektu. 

V tomto případě je obyvatelstvo neopomenutelným účastníkem povolovacího procesu. Obavy 

obyvatel se týkají nepříznivých vlivů na složky životního prostředí, obecné zdraví a pohodu, 

jenž sebou provoz bioplynové stanice může nést. 

Z předchozích kapitol je zřejmé, ž nejvíce negativně ovlivněnou složkou životního 

prostředí je ovzduší. Ovzduší je zatěžováno především emisemi pachových látek. Dalším 

z možných environmentálních rizik provozu bioplynových stanic je hluk.  

Environmentálním rizikům se však lze ve většině případů vyhnout nebo je alespoň 

minimalizovat na únosnou mez dodržením hlavních zásad technologie výroby. Základními 

předpoklady jsou vhodné vstupní suroviny, kvalitní vybavení technologických celků zařízení, 

správně zpracovaný a schválený provozní řád zařízení, dodržení provozní kázně a dodržení 

náležitého fermentačního procesu. 
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V případě provozování bioplynové stanice dle výše zmíněných zásad, je toto zařízení 

k životnímu prostředí velice šetrné a všechny vlivy na jednotlivé oblasti hodnocené v této 

práci jsou pokládány za nepříliš významné a vykazují jen dočasný charakter.  

 

 



36 

 

8. Seznam použité literatury:  

 

[1] zdroj biom.cz. Dostupné z WWW <http://biom.cz/cz/produkty-a-

sluzby/bioplynove-stanice>. 

[2] ŠAFAŘÍK, Miroslav, HABART, Jan: Expertní systém pro bioplyn: Legislativa 

založení a provozu bioplynových stanic. Biom.cz [online]. 2008-06-10 [cit. 2015-05-12]. 

Dostupné na WWW: <http://expert.biom.cz/bioplyn.stm>. ISSN: 1801-2655.  

[3] Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

 [4] Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, 

kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě. In:   Sbírka zákonů Česká republika 

[5] MUŽÍK., O., KÁRA. J. Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR. Energie 

(časopis o alternativních zdrojích energie), 2008, č.21, s.21-23 

[6] Nakano MM, Dailly YP, Zuber P, Clark DP. Characterization of anaerobic 

fermentative growth of Bacillus subtilis: identification of fermentation end products and genes 

required for growth. Journal of Bacteriology. 1997;179(21):6749-6755 

[7] SCHULZ, Heinz. Bioplyn v praxi. Vyd. 1. Ostrava : HEL, 2004. 168s. ISBN 80-

86167-21-6 

[8] Pastorek, Z., Kára, J., Jevič, P. Biomasa: obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC 

Public, 2004. ISBN 80-86534-06-5 

[9] Anaerobní technologie [online]. Lišov, BIOPROFIT s.r.o., © 2007 [cit. 2015-05-

13]. Dostupné z WWW: <http://www.bioplyn.cz/at_popis.htm >. 

[10] MUŽÍK, Oldřich, SLEJŠKA, Antonín: Možnosti využití anaerobní fermentace 

pro zpracování zbytkové biomasy. Biom.cz [online]. 2003-07-14 [cit. 2015-05-17]. Dostupné 

z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-anaerobni-fermentace-pro-

zpracovani-zbytkove-biomasy>. ISSN: 1801-2655. 

[11] Zákon č. 263/2014 Sb. ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 156/1998 

Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 



37 

 

a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 

pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

 [12] Vyhláška č. 474/2000 Sb. ze dne 13. prosince 2000, o stanovení požadavků na 

hnojiva, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[13] Springer Berlin Heidelberg: Applications of the Anaerobic Digestion Process 

[online]., Biomethanation © 2003 Dostupné na WWW:  

< http://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45838-7_1 >. online ISBN 978-3-

540-45838-8  

[14] Bioresource Technology: Maximum organic loading rate for the single-stage wet 

anaerobic digestion of food waste [online]. 2012-08-10 [cit. 2015-05-20]. Dostupné na 

WWW: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412007894 >. 

[15] Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001, o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, In: Sbírka zákonů Česká republika  

[16] EIA: hodnocení vlivů na životní prostředí. www.arnika.org [online]. 2014 [cit. 

2015-5-20]. Dostupné z WWW: <http://arnika.org/eia>. 

[17] Zákon č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012, o ochraně ovzduší a o změně 

některých souvisejících zákonů, In: Sbírka zákonů Česká republika  

[18] Vyhláška č. 415/2012 Sb. ze dne 21. listopadu 2012, o přípustné úrovni 

znečišťování a  jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[19] Nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 3. října 2012, o kriteriích udržitelnosti 

biopaliv. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[20] Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001, o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů Česká republika  

[21] Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002, o integrované prevenci a omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. In: Sbírka 

zákonů Česká republika 

[22] Zákon č. 406/ 200 Sb. ze dne 25. října 2000, o hospodaření enrgií a souvisejícími 

předpisy. In: Sbírka zákonů Česká republika  



38 

 

[23] Vyhláška č. 150/2001 ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví minimální 

účinnost užití energiepři výrobě elektřiny a tepelné energie. In: Sbírka zákonů Česká 

republika 

[24] Zákon č. 211/2011 Sb. ze dne 9. června 2011, kterým se mění zákon č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů 

Česká republika 

[25] Vyhláška č. 81/2010 Sb. ze dne 23. března 2010, kterou se mění vyhláška 

č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, o podmínkách připojení 

k elektrizační soustavě. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[26] Nařízení vlády č. 63/2002 Sb. ze dne 16. ledna 2002, o pravidlech pro 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií 

a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[27] Zákon č. 350/2012 Sb. ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[28] Zákon č. 402/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon 

č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů 

Česká republika 

[29] Vyhláška č. 477/2012 Sb. ze dne 20. prosince 2012, o stanovení druhů 

a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu 

a o stanovení a uchovávání dokumentů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[30] Vyhláška č. 382/2001 Sb. ze dne ze dne 17. října 2001, o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[31] Zákon č. 254/2001 Sb ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých 

zákonů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[32] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[33] Vyhláška č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 



39 

 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve 

znění pozdějších přepisů. In: Sbírka zákonů Česká republika 

[34] Ministerstvo zemědělství: Desatero bioplynových stanic. Biom.cz [online]. 2007-

07-16[cit.2015-05-20].Dostupný na WWW:  

<http://www.mze.cz//UserFiles/FileEAFRD/desatero.pdf> 

 [35] Oznámení rozšíření a modernizace BPS  Pustějov [online]. 2009-09[cit.2015-05-

22] Dostupné na WWW: 

<http://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01TSzEyMzNfb3puYW1lbmlET0NfM

S5wZGY/MSK1233_oznameni.pdf > 

[36] DEMEK, Jaromír, a kolektiv. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno : 

Academia, 1987. 584 s. 

[37] KIZLINK, Juraj. Nakládání s odpady. Brno: Fakulta chemická VUT, 2007. 284s. 

ISBN 978-80-214- 3348-9. 

[38] PETŘÍKOVÁ, Vlasta, PUNČOCHÁŘ, Miroslav: Biomasa – alternativní palivo 

z hlediska chemického složení. Biom.cz [online]. 2007-07-16 [cit. 2015-05-22]. Dostupné 

z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-alternativni-palivo-z-hlediska-

chemickeho-slozeni>. ISSN: 1801-2655. 

[39] KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Vysoká škola 

chemicko – technologická, 1994. 243s 



40 

 

Seznam tabulek a obrázků 

Tabulka č. 1: Vstupní suroviny zemědělské bioplynové stanice 

Tabulka č. 2: Limitní hodnoty jednotlivých složek bioplynu 

Obrázek č. 1: Mapa bioplynových stanic 

Obrázek č. 2: Schéma bioplynové stanice v Pustějově 


