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Abstrakt 

Hlavním tématem mé diplomové práce je vliv bioplynových stanic na životní prostředí 

a jeho posuzování. Práce analyzuje vliv bioplynových stanic na jednotlivé složky životního 

prostředí – ovzduší, vody, půdy, biotu, krajinu, obyvatelstvo apod. Práce se dále zabývá 

technologií bioplynových stanic a jejím vlivem na životní prostředí, související legislativou 

ochrany životního prostředí a postupem posuzování vlivů bioplynových stanic na životní 

prostředí. Aplikační část práce je zaměřená na zhodnocení vlivu modelového záměru 

bioplynové stanice v obci Vlčnov na životní prostředí s důrazem na analýzu stavu 

životního prostředí v dotčeném území. 

 

Klíčová slova: 

Životní prostředí, obnovitelné zdroje energie, bioplyn, bioplynové stanice, vlivy na životní 

prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

Summary 

My thesis is focused on the environmental impact of biogas stations and its assessment. 

This work analyzes impact of biogas stations on particular environmental components – 

atmosphere, water, soils, biota, landscape, population etc. This work is interested in the 

biogas stations technology and its environmental impact, related environmental legislature 

and process of environmental impact assessment as well. Applied part inquires into 

environmental impact assessment of model biogas station project in Vlčnov village with 

accent on analysis of local environmental conditions. 

 

Keywords: 

Environment, renewable resources of energy, biogas, biogas stations, environmental 

impact, environmental impact assessment. 



 

Obsah  

1 Úvod...............................................................................................................................1 

2 Podstata bioplynových stanic.........................................................................................3 

2.1 Anaerobní digesce...................................................................................................3 

2.2 Technologie bioplynové stanice..............................................................................7 

3 Legislativa ochrany ŽP v kontextu bioplynových stanic.............................................14 

3.1 Zákon o ochraně ovzduší a související předpisy...................................................14 

3.2 Zákon o odpadech a související předpisy..............................................................18 

3.3 Zákon o hnojivech a související předpisy .............................................................20 

3.4 Vodní zákon a související předpisy.......................................................................22 

3.5 Zákon o ochraně veřejného zdraví a související předpisy ....................................24 

4 Postup při posuzování vlivů bioplynových stanic na ŽP.............................................26 

4.1 Procedura posuzování vlivů dle zákona o posuzování vlivů ................................26 

4.2 Postup a metody posuzování vlivů bioplynových stanic ......................................32 

5 Možné vlivy bioplynových stanic na životní prostředí................................................37 

5.1 Vliv na ovzduší a klima.........................................................................................38 

5.2 Vliv na pachovou situaci .......................................................................................40 

5.3 Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální vlivy....................................................43 

5.4 Vliv na povrchové a podzemní vody ....................................................................44 

5.5 Vliv na půdu..........................................................................................................46 

5.6 Vliv na krajinu, ekosystémy a biotu......................................................................47 

5.7 Vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí ..............................................48 

5.8 Ostatní vlivy..........................................................................................................50 

6 Posouzení vlivů modelového záměru BPS v obci Vlčnov na ŽP................................51 

6.1 Údaje o záměru .....................................................................................................51 



 

6.2 Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území ...........................................56 

6.2.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik..............................56 

6.2.2 Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném území..........................61 

6.3 Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí .........................71 

6.4 Shrnutí vlivů modelového záměru BPS na životní prostředí ................................73 

7 Závěr ............................................................................................................................75 

8 Použita literatura ..........................................................................................................77 

9 Seznam obrázků ...........................................................................................................82 

10 Seznam tabulek .........................................................................................................83 

11 Přílohy.......................................................................................................................84 



 

Seznam zkratek 

 

BPS Bioplynová(é) stanice 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHOPAV Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

EIA Environmental Impact Assessment, posuzování vlivů na ŽP 

EVL Evropsky významné lokality 

EU Evropská unie 

KJ Kogenerační jednotka 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

NRBC Nadregionální biocentrum 

LCA Life Cycle Assessment, hodnocení životního cyklu 

MZe Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PK Pozemní komunikace 

PM10 Poletavý prach – částice menší než 10 µm 

PP Přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ZK Zlínský kraj 

ŽP Životní prostředí 
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1 Úvod 

Přibližně pět let Česká republika prožívá velký „boom“ bioplynových stanic, které mají 

řadu odpůrců i příznivců. Mezi takzvaná „zelená“ pozitiva patří zařazení bioplynových 

stanic mezi obnovitelné zdroje energie, které nezpůsobují nárůst skleníkových plynů 

v ovzduší a k omezení globálních klimatických změn. Na druhé straně existují ekonomické 

argumenty pro výstavbu bioplynových stanic. Jde o ekonomicky výhodné využití odpadní 

biomasy a bioodpadů a o velmi stabilní finanční zdroj v kombinaci s možností využití 

dotací na jejich výstavbu. 

Zdá se, že se jedná o ideální obnovitelný zdroj energie, který nemůže mít žádné odpůrce. 

Proč se v tomto případě realizátoři těchto záměrů setkávají s tak častým negativním 

postojem veřejnosti? Je technologie bioplynových stanic opravdu tak problematická 

a přináší závažné negativní vlivy na životní prostředí? To jsou hlavní otázky, které mě 

motivovaly k výběru tématu bioplynových stanic. 

V této práce se chci konkrétně zaměřit na možné vlivy bioplynových stanic na životní 

prostředí, jejich posuzování a možná opatření k zamezení negativních dopadů 

bioplynových stanic na životní prostředí. Hlavními cíli této práce jsou: 

- uvedení do problematiky bioplynových stanic, 

- analýza základních legislativních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí 

s ohledem na výstavbu a provoz bioplynových stanic a způsoby jejich dodržení, 

- popis procesu posuzování vlivů bioplynových stanic na životní prostředí, 

- analýza možných vlivů bioplynových stanic na životní prostředí a 

- aplikace získaných poznatků při zhodnocení možných vlivů konkrétního záměru 

modelové bioplynové stanice ve zjednodušeném rozsahu. 

Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, tj. druhé až šesté kapitoly. Tři kapitoly (druhá 

až čtvrtá) se postupně věnují technologii bioplynových stanic, základní environmentální 

legislativě upravující výstavbu a provoz bioplynových stanic a procesu posuzování vlivů 

bioplynových stanic na životní prostředí. Pátá kapitola se věnuje možným vlivům 

bioplynových stanic na jednotlivé složky životního prostředí a vychází jak z odborné 

literatury, tak ze studií a prací hodnotících konkrétní záměry bioplynových stanic. Šestá 

kapitola je ryze aplikační částí práce věnující se předběžnému posouzení možných vlivů 
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modelového záměru bioplynové stanice v obci Vlčnov. Ve své práci chci ověřit následující 

hypotézy a zodpovědět následující výzkumnou otázku: 

- současná moderní technologie BPS je dostatečně propracovaná a nemůže zásadně 

ohrozit stav životního prostředí, 

- existuji dostatečná legislativní opatření zamezující potenciální negativní vliv 

bioplynových stanic na životní prostředí a 

- jaké složky životního prostředí jsou záměrem BPS nejvíce ohroženy? 

Při zpracování této práce jsem použila následující metody. Pro teoretickou část bylo 

využito metody rešerše a kompilace odborné literatury a odborných článků, zejm. 

Lapčík (2009b), Straka (2008), Pastorek (2004). Dále bylo využito rozboru a analýzy 

legislativy a odborných studií a prací hodnotících konkrétní záměry bioplynových stanic. 

V aplikační části jsem použila získaných teoretických poznatků k posouzení konkrétního 

záměru připravovaného v konkrétní lokalitě. 
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2 Podstata bioplynových stanic 

Bioplynová stanice (dále rovněž „BPS“) je zařízení, kde vzniká bioplyn, který je následně 

přeměňován na elektrickou a tepelnou energií. Lapčík (2009b) definuje bioplynovou 

stanici jako „zařízení, kde při rozkladu organických látek (bioodpady, příp. pěstovaná 

biomasa) vzniká anaerobní fermentací v uzavřených nádržích (fermentorech) bez přístupu 

kyslíku bioplyn, který je jímán a spalován v místě v kogenerační jednotce s výrobou 

elektrické energie a tepla.“ Probíhají zde dva základní procesy tj. výroba bioplynu 

anaerobní digescí a přeměna bioplynu na elektrickou a tepelnou energií tzv. kogenerací. 

Další alternativou využití bioplynu jak uvádějí Pastorek a kol. (2004) a Schulz a kol. 

(2004) je spalování v kotlích, tj. výroba tepelné energie, pohon mobilních prostředků, 

využití bioplynu jako zdroje vodíku pro palivové články nebo zušlechtění bioplynu na tzv. 

biometan vedený do plynovodu (Aufwind Schmack GmbH 2008). 

Bioplynové stanice lze podle charakteru vstupní suroviny rozdělit na: 

- zemědělské, které zpracovávají pouze materiály rostlinného charakteru a statková 

hnojiva (nezpracovávají odpady), 

- čistírenské, které zpracovávají a tím stabilizují kaly z čistíren odpadních vod, 

žump, septiků a odpadní vody a 

- ostatní, které zpracovávají široké spektrum bioodpadů (Metodický pokyn 

MŽP č. 12 2008, Lapčík 2009b). 

2.1 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce (fermentace, methanizace) je složitý biochemický proces přeměny 

organické hmoty, ve kterém hlavní roli hrají mikroorganismy rozkládající složité 

uhlovodíky (polysacharidy, proteiny, lipidy)1 za anaerobních podmínek (tzn. bez přístupu 

kyslíku). Výstupem toho procesu je bioplyn a digestát (fermentovaný substrát). Lze rozlišit 

anaerobní digesci suchou a mokrou. Dle provozní teploty můžeme rozeznat digesci 

                                            

1 Ve vstupním materiálu sacharidy představují největší podíl látek pro anaerobní digesci, i když největší 

výtěžnost mají lipidy. Proteiny jsou zdrojem síry v bioplynu. Vstupní materiál z velké části obsahuje i lignin 

(hlavní stavební látku fytomasy), ten se ovšem tvorby metanu téměř neúčastní a přechází do digestátu 

(Pastorek a kol. 2004). 
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mezofilní (35–40 °C, stabilní, nutno zařadit stupně hygienizace) a termofilní (cca 50–

55 °C, méně stabilní, vhodná pro náročnější vstupní surovinu, větší vývin bioplynu). Celý 

proces může v závislosti na provozní teplotě a charakteru vstupního materiálu trvat různě 

dlouho od 15 do 80 dnů. V běžné praxi se počítá s dobou cca 30 dnů u zelené hmoty 

a až 50 dnů u ostatní suroviny (Lapčík 2009a, b, Pastorek a kol. 2004, Schulz a kol. 2004). 

Složitý proces anaerobní digesce lze rozdělit na čtyři fáze, které jsou charakterizovány 

různým složením mikroorganismů a v praxi nejsou místně a časově odděleny. Jedná se 

o následující fáze: 

- Hydrolýza – Tato fáze vyžaduje dostatečný obsah vody (nad 50 % hmotnostního 

podílu). Hydrolytické mikroorganismy nevyžadují fakultativní anaerobní 

podmínky, a proto tato fáze může být nastartována už při transportu a skladování 

vstupní suroviny. V této fáze dochází k rozkladu složitých uhlovodíků (polymerů) 

na jednodušší uhlovodíky (monomery). 

- Acidogeneze – Během této fáze začíná být prostředí anaerobní a kyselé. Vzniká 

řada především vyšších organických kyselin, např. kyselina kapronová, valerová, 

máselná, propionová. 

- Acetogeneze – Acetogenní specializované kmeny bakterií rozkládají vyšší 

organické kyseliny na jednoduchou kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodík. Tato 

fáze je označována rovněž jako mezifáze. 

- Metanogeneze – Jak již název napovídá, během této fáze dochází ke vzniku 

metanu pomocí dvou druhů bakterií. Acetofilní bakterie rozkládají kyselinu 

octovou na metan a oxid uhličitý a hydrogenotrofní bakterie vytvářejí metan 

z vodíku a oxidu uhličitého (Lapčík 2009a, b, Pastorek a kol. 2004). 

Jednotlivé fáze mají různou kinetickou rychlost (metanogenní fáze je výrazně pomalejší 

než ostatní fáze). Vzájemná kinetická rovnováha (respektive nerovnováha) je důležitým 

faktorem, který ovlivňuje průběh anaerobní digesce. Dalším významným faktorem je 

složení a charakter vstupního materiálu. Vstupní materiál by měl splňovat následující 

požadavky: 

- malý obsah anorganických látek, 

- vysoký podíl biologicky rozložitelných látek, 
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- optimální obsah sušiny od 5 % do 25 % (kritická hodnota je 50 %, pod 3 % proces 

probíhá endotermicky), 

- pH faktor 6,7–7,6 (během procesu se hodnota pH snižuje na cca pH = 5, v poslední 

fázi se zvyšuje na pH = 7, případně 8), 

- poměr uhlíkatých a dusíkatých látek 30 : 1(vysoký obsah dusíkatých látek, jejichž 

zdrojem mohou být exkrementy, se projevuje ve větším podílu amoniaku, oxidu 

dusného a dalších dusíkatých látek v bioplynu), 

- nulový (minimální) obsah látek, které potlačují mikrobiální rozvoj (toxické látky, 

antibiotika, kationy K+, Ca2+, Mg2+ apod.) a 

- vhodný transport a skladování vstupního materiálu (Lapčík 2009b, Pastorek a kol. 

2004). 

Výše uvedené požadavky na vstupní materiál jsou většinou zajištěny mícháním různých 

materiálů, homogenizací, přidáváním alkalických přísad, vody apod. 

Všechny tyto faktory mají vliv na množství a kvalitu výstupního bioplynu (produkci 

bioplynu z různých surovin znázorňuje tabulka 2-1) a kladou různé nároky na konstrukci 

fermentoru (potažmo bioplynové stanice), na způsob a četnost dávkování vstupního 

materiálu apod. „Pro urychlení náběhu fermentačního procesu se využívá očkovací látka 

(inokulum) z fermentoru v ustáleném provozním stavu nebo se používají sušené 

stimulátory obsahující metanogeny v inaktivovaném stavu“ (Pastorek 2004). 

Tabulka 2-1: Produkce bioplynu z různých surovin 

Vstupní surovina Sušina 
(% obj.)  

Bioplyn 
(m3/t) 

Hovězí kejda 7 25 

Prasečí kejda 9 36 

Jateční odpady 18 65 

Zeleninové odpady 22 90 

Slamnatý hnůj 22 100 

Domovní bioodpad 36 100 

Travní senáž 30 150 

Kuchyňské odpady 33 245 

Obilní odpady 55 360 
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Vstupní surovina Sušina 
(% obj.)  

Bioplyn 
(m3/t) 

Odpadní tuky - 800 

Zdroj:Váňa (2003) 

Vstupní surovinou pro výrobu bioplynu je biomasa, zejména bioodpad2. Biomasa může být 

různého původu např. zemědělského, komunálního, průmyslového. Vstupní surovina může 

být různého charakteru a je možno ji členit dle různých kritérií (viz Lapčík 2009b, 

Pastorek a kol. 2004, Schulz a kol. 2004). Pro účely problematiky BPS je možné členění 

do 5 skupin dle původu a charakteru biomasy: 

- zbytková (odpadní) biomasa z živočišné výroby – kejda3, hnůj, stelivo, 

- zbytková (odpadní) biomasa rostlinného původu – sláma, bioodpad z čištění plodin, 

plevy, bioodpad z údržby zeleně, lesů (vysoký podíl dřevní biomasy je pro 

anaerobní digesci nevhodný, vhodnější je její využití přímým spalováním), 

- pěstovaná biomasa – obiloviny, kukuřice, energetické plodiny, 

- kaly z čistíren odpadních vod a 

- ostatní bioodpad – kuchyňský, z potravinářství (např. cukrovarnické řízy, jateční 

odpad), průmyslu apod. 

Výstupní bioplyn (o výhřevnosti 19,6–25,1 MJ/mn
3) se skládá ze dvou základních složek: 

metanu (cca 40–80 % objemu) a oxidu uhličitého (20–60 % objemu). Obsahuje rovněž 

stopové množství vodíku, dusíku, sulfanu, vody apod., viz tabulka 2-2 (Lapčík 2009a,b). 

Problém mohou působit kyselé složky (sloučeniny chloru, síry), které společně s vodou 

vytváří kyseliny, které způsobují korozi zařízení. Pevné částice zase způsobují abrazi 

motoru. Proto je vhodné očištění (odsíření, odvodnění) bioplynu před použitím 

(Krbek a kol. 2007). 

Přítomnost různorodých dalších látek může signalizovat provozní nedostatky a zdroje 

rizika. Např. přítomnost kyslíku ve výstupním bioplynu může být způsobena 

                                            

2 Biomasu ve smyslu OZE lze definovat jako organickou látku rostlinného nebo živočišného původu, kterou 

lze dále využívat pro energetické účely. Definice zahrnuje rovněž bioodpad. 

3 Kejda (kapalný hnůj) je směs tuhých a kapalných exkrementů zvířat ustájených bez podestýlky 

(Schulz a kol. 2004). 
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zavzdušněním fermentoru, což je z bezpečnostního hlediska nežádoucí, protože kyslík 

vytváří s metanem výbušnou směs už při objemu 5–6 % kyslíku (Lapčík 2009b). 

Tabulka 2-2: Složení bioplynu4 

Složka Podíl objemu 
(%)  

Metan CH4 40–80 

Oxid uhličitý CO2 14–55 

Dusík N2 0–20 

Kyslík O2 0–2 

Vodík H2 0–1 

Amoniak NH3 0–1 

Sulfan H2S 0–2 

Zdroj:Lapčík (2009a, b) 

2.2 Technologie bioplynové stanice 

Základní konstrukce BPS je následující: sklad vstupní suroviny, reaktor (fermentor), 

plynojem, kogenerační jednotka, dále přečerpávací jímka na digestát a sklad digestátu. 

Po funkční stránce tato konstrukce vyhovuje. Výtěžnost bioplynu této BPS jednoduché 

konstrukce je ovšem nízká (do 50 %) a chybí zde řada prvků, které omezují nepříznivé 

vlivy na životní prostředí a zvyšují bezpečnost, výtěžnost a účinnost. Tato jednoduchá 

konstrukce typická pro bioplynové stanice starého typu nezajišťuje plnění legislativních 

požadavků a jejich vliv na životní prostředí je potenciálně negativní. Moderní bioplynové 

stanice (viz obrázek 2-1) již obsahují další konstrukční prvky, např. přípravné jámy, 

dofermentory, hermetizaci technologie a systém odstranění pachů, které přispívají 

k zajištění plnění legislativních požadavků a zvyšují bezpečnost, výtěžnost bioplynu 

a účinnost. 

Technologii BPS lze rozdělit na dílčí technologické části a analogicky celý proces na dílčí 

procesy. Část z nich je pro funkčnost bioplynové stanice nutná, další jsou prováděny 

dle potřeby. 

                                            

4 Jiní autoři např. Váňa (2003), Krbek a kol. (2007) uvádějí jiné podíly, které ovšem vyhovují uvedenému 

rozpětí. 
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Obrázek 2-1: Schéma bioplynové stanice 

 
Zdroj: Lapčík (2009b) 

Doprava vstupního materiálu 

Vstupní materiál je dopravován do areálu BPS nákladními automobily o různé kapacitě 

(denně cca 5–30 nákladních automobilů). Lze použít běžné zemědělské dopravní 

prostředky, např. traktor s vlečkou. Při potřebě přepravy většího množství vstupního 

materiálu se využívají nákladní soupravy s uzavřenou velkoobjemovou nástavbou 

s kapacitou do 100 m3 nebo cisternovým návěsem s kapacitou do 30 m3 (pro přepravu 

tekutého materiálu). Kejdu a další tekuté vstupní suroviny lze v rámci zemědělského areálu 

přepravovat potrubím nebo volným vtokem (Postbiegl 2009, Židková 2008). 

Pro přepravu vstupního materiálu pro BPS ostatního typu a ČOV musí být použity 

uzavřená vozidla a cisterny. Musí být zajištěno jejich pravidelné čištění (Metodický pokyn 

MŽP č. 12, 2008). 
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Příjem vstupního materiálu a odstraňování pachů 

Vstupní materiál (surovina) je přivážen, respektive veden do přijímacího prostoru, potažmo 

uložen do jímek. Při příjmu probíhá kontrola množství a kvality dovezeného vstupního 

materiálu. Pro zamezení šíření zápachu je vhodné přijímací prostor (halu) opatřit 

uzavíracím zařízením a veškerý vzduch odsávat a vést do spalovacího zařízení 

(kogenerační jednotky) nebo do biologického filtru (biofiltru), kde probíhá biofiltrace 

(Lapčík 2009a, b, Straka 2008). 

Biofiltrace je proces založený na činnosti mikroorganismů, které pachové látky přeměňují 

na jednodušší látky bez zápachu (za ideálních podmínek organické látky demineralizují), 

tj. mikroorganizmy pachové látky oxidují a využívají je jako zdroj energie (více viz Matějů 

2005). Pro zajištění řádné funkce biofiltru je nezbytné zajistit dostatečnou teplotu, která 

by dle Straky (2008) neměla klesnout pod 20 °C. Proto je nutné biofiltr v zimním období 

vytápět. 

Úprava vstupního materiálu 

V jímkách na vstupu5 je vstupní materiál upravován zejména drcením (šnekový drtič), 

homogenizován a je zbavován kovových příměsí. Do přípravných jam je dále přidávána 

voda (většinou permeát z digestátu) a tekutý vstupní materiál, který vyžaduje hygienizaci 

(Lapčík 2009a, b). 

Hygienizace 

Hygienizace se provádí ohřevem vstupního materiálu nebo výstupního rekultivačního 

digestátu na teplotu 70 °C po dobu jedné hodiny. Stupeň hygienizace není zapotřebí 

u bioplynových stanic zemědělského typu. Po hygienizaci je vstupní materiál 

z přípravných jam veden do zásobovacích jímek společně s tekutým vstupním materiálem, 

u kterého není zapotřebí stupeň hygienizace. V zásobovacích jímkách je upravován 

pH faktor vstupního materiálu (Lapčík 2009a, b). 

                                            

5 Většinou se jedná o několik jímek, ve kterých je vstupní materiál postupně skladován, upravován. Jsou 

různě pojmenovány např.: přijímací jáma, předjímka, homogenizační jímka. 
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Aerobní digesce ve fermentoru 

Upravený vstupní materiál postupuje v určených časových intervalech (Lapčík 2009a 

uvádí dvouhodinový interval) nebo průběžně do fermentoru (Pastorek a kol. 2004). Přímo 

do fermentoru jsou vedeny velikostně upravené pevné suroviny (rostlinné tkáně), které 

nevyžadují hygienizaci (Lapčík 2009b). V závislosti na skupenství (podílu kapalné a pevné 

fáze) vstupního materiálu mohou mít fermentory různou konstrukci. Straka a kol. (2003) 

uvádí tři typy fermetorů (reaktorů): prázdné, respektive suspenzní (vstupní kapalina 

s vysokým obsahem sušiny, vhodné pro zemědělské odpady), s výplní (určené pro roztoky, 

jemné suspenze, pro průmyslové BPS, BPS u čistíren odpadních vod), na tuhou fázi 

(využívají proces suché digesce, drátěné koše s biomasou uzavřené plynotěsným zvonem, 

odpadá problém vstupní vody, nízké praktické využití6). Podle konstrukce a způsobu 

plnění Schulz a kol. (2004) rozdělují technologie anaerobní digesce na kontinuální (vstupní 

materiál je průběžně doplňován, většina současných BPS) a diskontinuální (fermentor je 

naplněn a bez dalšího doplňování vstupního materiálu proběhne celý proces anaerobní 

digesce, výnosnost bioplynu nejprve roste a následně klesá). 

Fermentory je možno různě sestavovat a propojovat (paralelně, sériově). V podstatě 

můžeme rozlišit dva systémy: jednoduchý (jednostupňový) a kombinovaný(dvou- 

a vícestupňový). U kombinovaného systému mají fermentory různá prostředí a jednotlivé 

fáze aerobní digesce jsou místně odděleny (Straka 2003). 

Fermentory jsou vzduchotěsné. Mohou být vybaveny systémem ohřevu (přímo 

ve fermentoru, nebo externě mimo fermentor), míchadly (mechanické, hydraulické, 

pneumatické) či vynášecím zařízení pro sklo a písek (Lapčík 2009a, b, více viz 

Kára a kol. 2007). 

Konstrukčně se může jednat o jednoduché laguny, zakryté žlaby nebo jímky, kulové, 

polokulové nebo válcové fermentory. Většina bioplynových stanic má válcové fermentory 

kovové, plastové či betonové (více viz Pastorek a kol. 2004).  

Moderní konstrukce soustavy fermentorů je dle Lapčíka (2009a, b) následující: vstupní 

ocelový fermentor (kde je materiál zahříván na mezofilní pracovní teplotu 38 °C a tímto 

                                            

6 Kára a kol. (2007) uvádějí další konstrukce fermentoru pro suchou digesci, které se ovšem v praxi 

neosvědčily. 
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je nastartován anaerobní proces), dva hlavní betonové fermentory a následně betonový 

dofermentor, kde proces digesce končí. 

Skladování bioplynu 

Výstupní bioplyn je přímo spotřebováván,7 nebo je veden do vyrovnávacího zásobníku. 

Vyrovnávací zásobník (doporučená velikost minimálně na jednodenní nominální produkci) 

slouží k vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou, tj. slouží ke skladování přebytku 

bioplynu. Jednou z příčin přebytku bioplynu je nerovnoměrné rozložení potřeby energie 

vyráběné v kogenerační jednotce. Další funkcí zásobníků je stabilizace přetlaku plynu 

uvnitř fermentoru (Kára a kol. 2007, Straka a kol. 2003). 

Zásobníky bioplynu Pastorek a kol. (2004) a Kára a kol. (2007) rozdělují podle dvou 

hledisek: dle konstrukčního materiálu na kovové, plastové, gumotextilní, kombinované 

nebo dle provozního tlaku na nízkotlaké (do 50 kPa), středotlaké a vysokotlaké (nad 15 

MPa). V praxi jsou nejrozšířenější nízkotlaké plynojemy. Zásobníky mohou mít různou 

konstrukci a využívat různé systémy těsnění. Příkladem může být mokrý plynojem 

využívající uzavírací kapalinu, dvoumembránové plynojemy, suché či jednoduché jímací 

vaky. Konstrukčně může být zásobník integrovaný s fermentorem nebo konstrukčně 

oddělený jako samostatný objekt (Lapčík 2009b, Kára a kol. 2007, Straka a kol. 2003). 

Čištění bioplynu 

Čištění bioplynu není procesně nutný prvek bioplynové stanice, ale může výrazně přispět 

ke zvýšení výkonnosti a ke snížení opotřebení (koroze) navazujícího zařízení a plynových 

tras a v neposlední řadě ke snížení emisí škodlivin. Jedná se zejména o sušení, kalorické 

zhodnocení (snížení obsahu CO2) a v praxi nejvíce zaváděné odsíření (Lapčík 2009a, b, 

Pastorek a kol. 2004, Straka a kol 2003). 

Voda v bioplynu může nepříznivě působit v dalších technologických částech, tj. v potrubí, 

plynojemech, kde dochází k její kondenzaci. Vodu lze jednoduše odstranit ochlazením 

(vodní pára zkondenzuje a je snadno odstranitelná) a opětovným zahřáním nebo využitím 

tuhých či kapalných sorbentů. V praxi se sušení kombinuje s další úpravou bioplynu 

se snížením obsahu CO2 vodní vypírkou nebo membránovými separačními procesy. 

                                            

7 „Spotřebič je zapínán dle momentální výroby bioplynu a zvyšuje se riziko nutnosti spalování přebytku 

na fléře (bezpečnostním hořáku). Energie je akumulována ve vodě (Kára a kol. 2007). 
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Odsíření lze provést různými  postupy již ověřenými z jiných technologií, ovšem 

pro potřeby bioplynové stanice se jedná o technologicky i ekonomicky náročné postupy. 

Straka a kol. (2003) se zmiňuje o možnosti aplikace historických postupů odsiřování mimo 

reaktor využitím sorpčních postupů, adsorpce na aktivní uhlí. Nevýhodou těchto postupů je 

nutnost instalace další technologie, proto jsou pro praxi vhodnější procesy probíhající 

přímo ve fermentoru nebo zásobníku plynu. Jeden z nich využívá chemickou reakci 

vysrážení sulfidu železa po přidání železité nebo železnaté soli do vstupního materiálu. 

Druhý proces je založen na biooxidačních reakcích, kde sirné bakterie přeměňují sulfan či 

sulfidy na elementární síru či sírany, které přecházejí do digestátu. Reakce vyžaduje přísun 

kyslíku, ten je v praxi realizován přívodem malého množství vzduchu cca do 3 % objemu. 

Existují i další možná znečištění bioplynu a teoreticky jsou dostupné postupy jejich 

odstraňování, ale v praxi není jejich využití nutné (Lapčík 2009a, b, Pastorek a kol. 2004, 

Straka a kol. 2003). 

Nouzové spalování na fléře 

Fléra je důležité bezpečnostní zařízení bioplynové stanice, které umožňuje bezpečné 

spalování bioplynu bez dalšího využití v případě poruchy kogenerační jednotky (případně 

při uvádění BPS do chodu) s cílem zamezení úniku bioplynu do ovzduší a zabránění 

případné explozi (Lapčík 2009a, b). 

Kogenerace 

Procesem kogenerace se vyrábí společně tepelná a elektrická energie s účinností 75–85 %. 

Při tomto procesu se nejprve využívá vysokopotenciální tepelná energie k vykonání práce, 

která se převádí na elektrickou energii, a teprve následně se využívá zbylá tepelná energie. 

Každé kogenerační zařízení (označované jako kogenerační jednotka) se skládá ze čtyř 

základních částí: pohonné jednotky, elektrického alternátoru (generátoru), výměníků tepla 

nebo kotle a řídícího a kontrolního systému. Pohonnými jednotkami mohou být parní 

turbíny nebo parní stroje, spalovací turbíny a motory (Telička 2009, Krbek a kol. 2007). 

Pro spalování bioplynu jsou vhodné spalovací motory, které jsou na rozdíl od parních 

turbín a strojů flexibilnější a jsou vhodné i pro nižší výkony (pod 1 MW). Mají ovšem větší 

nároky na kvalitu a čistotu bioplynu. Dle Krbka a kol. (2007) je rovněž perspektivní 

využití spalovacích turbín (250–300 kW) a tzv. mikroturbín s výkony pod 250 kW. V praxi 
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je ovšem nejvíce využíván spalovací motor, který společně s generátorem tvoří kompaktní 

zařízení, tj. kogenerační jednotku. 

Kogenerační jednotka se umísťuje v uzavřené hlukově izolované strojovně na pružném 

základovém rámu. Z motoru jsou spaliny vedeny přes výfukový výměník tepla s tlumičem 

hluku na výfuku do komína (většinou výšky cca 6 m). Elektrická energie z generátoru 

je vedena přes blokový vysokonapěťový transformátor, měřící a ochranné prvky 

do distribuční sítě (alternativa bez napojení na síť). Část elektrické energie (5–6 %) je 

spotřebována pro provoz bioplynové stanice (Lapčík 2009a, b). 

Využívání tepla 

Vyrobené teplo je z cca 20 % využíváno při ohřevu materiálu ve fermentorech, část je 

využívána při hygienizaci, ohřevu přijímací haly. Přebytečné teplo je možno v zimním 

období využít pro vytápění (a ohřev vody) sousedních budov. V letních měsících je možné 

odvádět jej do chladičů (vybaveny ventilátory) nebo využívat pro sušení (např. digestátu, 

zemědělských produktů, dřevní štěpky), klimatizační účely, trigeneraci apod. 

(Lapčík 2009a, b). 

Úprava digestátu a jeho využití 

Digestát je v úpravně (kam je veden z dofermentoru) v první fázi odvodněn např. tlakovým 

šnekovým separátorem nebo odstředivkou a výstupní separát je dále zpracováván např. 

granulací a může být využit jako hnojivo (za splnění určených podmínek). Tekutá složka 

s kalem může být zpracovávána, a to vedením na nízkotlakové filtrační zařízení, přechodný 

reaktor, jemný filtr a dvoustupňovou reverzní osmózu (zadržení rozpustných látek a iontů). 

Výstupem je čistá voda (permeát, využíván v procesu anaerobní digesce) a tekutý 

koncentrát hnojiva tzv. fugát (Lapčík 2009a, b, Kouďa a kol. 2008). 

Digestát má široké uplatnění. Digestát (nebo jeho složky separát, fugát) může být využit 

jako hnojivo. Separát je možno dále zpracovávat kompostováním, používat jako 

rekultivační materiál (CZ Biom 2007). 

 

Nedílnou součástí celé soustavy bioplynové stanice je systém měření a regulace, který 

zajišťuje ovládání všech technologických zařízení, a to buď přímo z velína (na obslužném 

počítači), nebo z podružných skříněk (Kouďa a kol. 2008). 
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3 Legislativa ochrany ŽP v kontextu bioplynových st anic 

Česká legislativa (v návaznosti na legislativu EU) řeší otázku výstavby a provozu 

bioplynových stanic v dostatečném rozsahu. Touto problematikou se zabývá zejména 

legislativa ochrany ovzduší a vod, nakládání s odpady a hnojivy. Legislativa se dle mého 

názoru a názorů řady odborníků se nedostatečně věnuje otázce klasifikace vstupního 

materiálu BPS mezi odpady. V této souvislosti často řešenou otázkou je klasifikace hnoje, 

kejdy apod. jako odpadu nebo vedlejšího produktu (např. Svobodová a kol. 2005). 

Částečně tuto problematiku upřesňuje společné sdělení MŽP a MZe, uvedené v příloze 3 

Metodického pokynu MŽP č. 12 (2008). Ovšem i tento výklad není jednoznačný a vznikají 

rozdíly v postupech jednotlivých úřadů. 

Kromě níže uvedených zákonů a souvisejících předpisů realizace záměru BPS může 

podléhat za určitých situací dalším předpisům např.: zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), zákonu č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů. 

3.1 Zákon o ochran ě ovzduší a související p ředpisy 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění k 1. 1. 2010 (dále „zákon o ochraně ovzduší“), upravuje ochranu ovzduší a definuje 

mezi jinými povinnost právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování 

ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. 

Bioplynové stanice lze dle zákona o ochraně ovzduší zařadit mezi stacionární zdroje. 

Zákon o ochraně ovzduší stacionární zdroje definuje v § 4 odst. 3 jako „zařízení 

spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat 

ovzduší …“. Pro zařazení bioplynové stanice do určité kategorie a určení příslušných 

limitů je podstatné posuzování zvlášť procesů výroby bioplynu a spalování bioplynu. 

Z pohledu procesu výroby bioplynu , lze bioplynovou stanici jako technologický zdroj 

zařadit mezi velké zdroje dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů 

a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, (dále 

„nařízení vlády č. 615/2006 Sb.“) a jeho přílohy č. 1 bodu 1.3 „Zplyňování a zkapalňování 

uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů 
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(generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu“. Toto nařízení uvádí 

v příloze 1 části II emisní limity platné od 1. 1. 2010, viz tabulka 3-1. 

Tabulka 3-1: Emisní limity pro výrobu bioplynu 

Emisní limity (mg/m3) 

TZL  SO2 NO2 CO sulfan amoniak 

Vztažné 
podmínky Kategorie 

150 2 500 500 800 10 50 A velký zdroj 

Zdroj: Příloha 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

 

U většiny bioplynových stanic, které produkovaný bioplyn využívají jako palivo 

v kogenerační jednotce, se nepředpokládá vznik emisí z technologického zdroje 

(pomineme-li využití fléry při mimořádné události) a tím je měření emisí a dodržování 

výše uvedených emisních limitů irelevantní. 

Z pohledu procesu spalování bioplynu (v kogenerační jednotce) se jedná o spalovací 

zdroj , který je možné zařadit dle tepelného výkonu do jedné ze čtyř kategorií. U většiny 

bioplynových stanic se bude jednat o malý (do 0,2 MW) nebo střední spalovací zdroj 

(od 0,2 MW do 5 MW), viz zákon o ovzduší § 4 odst. 4 a 5. 

Tabulka 3-2: Emisní limity pro spalovací motory, jejichž stavba byla zahájena po 17. 5. 2006 

Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu8 
(mg/m3) 

0,2 -1 MW 1- 5 MW > 5 MW 
Druh pístového 

spalovacího 
motoru 

Druh 
paliva 

SO
2
 NO

x
 TZL  Σ C9 CO SO

2
 NO

x
10 TZL  Σ C

9
 CO SO

2
 NO

x

10
 TZL  Σ C

9
 CO 

Zážehové 
(Ottovy) motory 

Bioplyn 11) 1000 130 - 1300 11) 500 130 150 1300 11) 500 130 150 650

Zdroj: Příloha 4 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. 

                                            

8 Vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn pro TZL a Σ C vztaženo na vlhký plyn [mg/m3], 

při referenčním obsahu kyslíku 5 %. 

9 Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 

kg/hod. 

10 Emisní limity pro NO
x
 jsou platné od 1. 1. 2008. Emisní limity se nevztahují na motory provozované méně 

než 500 hod./rok. Do 31. 12. 2007 platí emisní limity pro NOx uvedené v tabulce A. 

11 Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené ve zvláštním právním předpisu stanovujícím 

požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 
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Emisní limity pro tyto spalovací zdroje (tabulka 3-2) stanovuje v příloze 4 nařízení vlády 

č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, (dále „nařízení vlády č. 146/2007 Sb.“). 

Množství znečišťujících látek se zjišťuje měřením nebo výpočtem dle vyhlášky 

č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší, (dále „vyhláška č. 205/2009 Sb.“). Měření se 

provádí u středních zdrojů ve stanovených intervalech a dále při uvedení do provozu 

a po provedení technologické změny apod. Vyhláška č. 205/2009 Sb. pro výpočet uvádí 

v příloze 2 emisní faktory pro použití plynných paliv v plynových turbínách a pístových 

spalovacích motorech (tabulka 3-3). 

Tabulka 3-3: Emisní faktory pro použití plynných paliv v pístových spalovacích motorech 

Emisní faktory pro použití plynných paliv (kg.10-3.m-3) 

Specifikace NOx SOx VOC TZL  CO 

Pístové motory zážehové 60 0,002 × S12 30 0,05 15 

Zdroj: Příloha 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

 

Provoz BPS by neměl svými emisemi přispívat ke znečištění ovzduší do té míry, aby 

docházelo k překračování přípustné úrovně znečištění ovzduší, která je definována v § 9 

zákona o ochraně ovzduší. Prováděcí právní předpis, tj. nařízení vlády č. 597/2006 Sb, 

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, (dále „nařízení vlády č. 597/2006 Sb.“), 

stanovuje mj. imisní limity (tabulka 3-4) a způsob jejich stanovování (měřením 

nebo modelováním). 

Tabulka 3-4: Imisní limity znečišťujících látek (vznikajících při provozu BPS) 

Znečišťující látka  Doba průměrování Imisní limit  Přípustná četnost 
překročení 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

SO2 1 hodina 350 µg/m3 24 

SO2 24 hodin 125 µg/m3 3 

CO 
Maximální denní 
osmihodinový průměr13 10 mg/m3 - 

                                            

12 S = obsah síry v palivu v mg/m3. 
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Znečišťující látka  Doba průměrování Imisní limit  Přípustná četnost 
překročení 

PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 

PM10 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

NO2 1 hodina 200 µg/m3 18 

NO2 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

SO2 
Kalendářní rok a zimní 
období (1. 10. – 31. 3.) 20 µg/m3 - 

NOX 1 kalendářní rok 30 µg/m3 - 

Zdroj: Příloha 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

 

Zákon o ochraně ovzduší (zvláště § 10) a prováděcí předpis, vyhláška č. 362/2006 Sb., 

o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem 

a způsobu jejího zjišťování, (dále „vyhláška č. 362/2006 Sb.“), se zabývá rovněž 

problematikou obtěžování zápachem, což je jeden z diskutovaných možných vlivů BPS. 

Zákon o ochraně ovzduší nedovoluje vnášení pachových látek do ovzduší nad přípustnou 

úroveň. Vyhláška č. 362/2006 Sb. definuje přípustnou míru obtěžování zápachem jako 

„stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně 

dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového 

vjemu“ a dále uvádí, že tato přípustná míra je překročena „vždy, pokud si na obtěžování 

zápachem stěžuje více než 20 osob …“ a současně bylo prokázáno porušení povinnosti 

dle zákona. Na BPS se dle vyhlášky č. 362/2006 Sb. vztahuje povinnost stanovování 

koncentrace pachových látek (dle ČSN EN 13725), pokud se jedná o zařízení 

na biologickou úpravu odpadů (zařazení dle přílohy 1 část C vyhlášky č. 362/2006 Sb. 

do bodu 5 Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů) a současně 

nejde o malý stacionární zdroj. Hodnocení vlivů zápachu se provádí 

např. olfaktometrickou metodou (preferovaná metoda vyhláškou č. 362/2006 Sb.). 

                                                                                                                                    

13 „Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových 

klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový 

průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během 

periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu 

od 16:00 do 24:00 hodin“ (nařízení vlády č. 597/2006 Sb.). 
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Všechny výše uvedené a další povinnosti provozovatelů BPS stanovuje zákon o ochraně 

ovzduší (zejména v § 11 a § 12) a prováděcí právní předpisy. Ke stavbě a k uvedení 

do provozu BPS klasifikované jako velký stacionární zdroj je zapotřebí odpovídající 

povolení a souhlas orgánů ochrany ovzduší. 

Dalšími zdroji znečištění, jejichž provoz je v zákoně o ochraně ovzduší řešen, jsou mobilní 

zdroje. V souvislosti s BPS se jedná zejména o nákladní dopravní prostředky, které slouží 

k přívozu vstupního materiálu a odvozu digestátu (resp. fugátu či separátu), a dále 

dopravní prostředky využívané při výstavbě. Zákon o ochraně ovzduší v § 14 definuje 

základní povinnosti provozovatelů mobilních zdrojů znečišťování, a to povinnost 

„provozovat a udržovat tyto zdroje v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními 

právními předpisy,14 včetně dodržování stanovených emisních limitů“. Tyto emisní limity 

jsou stanoveny předpisy Evropské unie označované EURO (pro osobní automobily 

označeny EU). Emise mobilních zdrojů lze vypočítat pomocí emisních faktorů (viz dále 

metodika MEFA). 

3.2 Zákon o odpadech a související p ředpisy 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

k 1. 1. 2010 (dále „zákon o odpadech“) upravuje mj. pravidla pro předcházení vzniku 

odpadů a pro nakládání s nimi a dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

Odpad je zákonem o odpadech § 3 definován jako „každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit …“. Provozovatel bioplynové stanice 

je dle zákona označen jako původce odpadů (§ 4 písm. p). Zákon definuje povinnosti 

původců odpadů v § 16, zejména povinnost zařazovat odpady podle druhů a kategorií, 

zajistit jejich přednostní využívání, vést průběžnou evidenci o odpadech. 

Ve fázi výstavby vznikají z velké části odpady zařazené dle § 5 zákona o odpadech 

do následujících skupin katalogu odpadů uvedených v příloze 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, (dále „vyhláška č. 381/2001 Sb.“): stavební 

                                            

14 Např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 

302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
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a demoliční odpady (17), odpadní obaly (15), odpady z výroby, zpracování, distribuce 

a používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů (08) a komunální odpady (20). 

V této fázi jsou povinnosti původce odpadů na straně dodavatele stavebních prací. 

V provozní fázi BPS vzniká cela řada odpadů vyplývajících z údržby zařízení 

zařaditelných do následujících skupin katalogu odpadů: odpadní oleje (13), odpadní barvy 

a laky (08), dále obalové odpady (15) a komunální odpady (20). Tyto odpady představují 

pouze menší část odpadů vznikajících v souvislosti s provozem BPS, ovšem některé z nich 

mohou být zařazeny mezi nebezpečné odpady. Hlavní část odpadů z BPS tvoří 

technologický odpad, tj. digestát, který není certifikován jako hnojivo. Jedná se o odpady 

skupiny katalogu odpadů 19 přesněji „19 06 odpady z anaerobního zpracování odpadů“. 

Jedná se ostatní odpady (nejedná se o nebezpečné odpady), které vznikají v souvislosti 

s provozem BPS ve značně velkém množství. Pokud je předpoklad vzniku tohoto odpadu 

v množství více než 1000 t za rok, má původce odpadů, tj. provozovatel BPS, povinnost 

zpracovat plán odpadového hospodářství dle § 41 a § 44 zákona o odpadech a dále dle § 

28 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Pokud jsou v bioplynové stanici zpracovávány odpady, lze proces anaerobní digesce 

zařadit mezi způsoby využívání odpadů podle přílohy 3 zákona o odpadech, a to konkrétně 

jako „R 3 získávání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně kompostování a dalších biologických procesů)“. Z výše uvedeného vyplývá, že 

bioplynová stanice je zařízení k využívání odpadů a k jejímu provozování je zapotřebí 

souhlas podle § 14 zákona o odpadech. 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, (dále „vyhláška č. 341/2008 Sb.“) přímo vyjmenovává bioplynové 

stanice v § 3 odst. 2 písm. b) jako zařízení k biologickému zpracování bioodpadů. Tato 

vyhláška v příloze 1 uvádí seznam bioodpadů (dle katalogu odpadů ve vyhlášce 

č. 381/2001 Sb.), které lze v těchto zařízeních zpracovávat. Dále vyhláška a její přílohy 

podrobně definují technologické požadavky, obsah provozního řádu zařízení, hodnocení, 

kontrolu a zařazování výstupů apod. Příloha 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. uvádí mezi jinými 

následující požadavky: 
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- Dosažení teploty zpracovávaného bioodpadu nejméně 55 °C a její udržení nejméně 

po dobu 24 hodin bez přerušení. Tato podmínka nemusí být splněna v případě, že: 

o bioodpad (vstupní materiál) nebo rekultivační digestát (výstupní materiál) je 

udržován při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny (tj. zavedení hygienizace), 

o jsou zpracovávány pouze rostlinné tkáně nebo 

o rekultivační digestát je kompostován. 

- Dodržení nezbytné celkové doby procesu anaerobní digesce více než 30 dnů; tato 

doba může být kratší než 30 dnů (nejméně však 20 dnů) za vyhláškou určených 

podmínek. 

- Uvedení podrobného popisu opatření pro omezení rizika zápachu jako součásti 

provozního řádu zařízení. 

Vyhláška definuje řadu povinností (a s tím souvisejících pravomocí Krajské veterinární 

správy) s ohledem na zpracovávání vedlejších živočišných produktů v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. 10. 2002, 

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

nejsou určeny k lidské spotřebě, v platném znění (dále „nařízení ES č. 1774/2002“). 

Jedním z účelů tohoto nařízení je zamezení četným přenosům nemocí (např. Salmonella). 

Nařízení mimo výše popsaného stupně hygienizace (pasterizačně/hygienická jednotka) 

zavádí rovněž maximální velikost částic vstupujících do fermentoru, a to 12 mm 

(Hejduk 2005). 

3.3 Zákon o hnojivech a související p ředpisy 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, v platném znění 

k 1. 1. 2010, (dále „zákon o hnojivech“) „stanoví podmínky uvádění do oběhu, skladování 

a používání hnojiv …“ (§ 1 zákona o hnojivech). V oblasti bioplynových stanic je tento 

zákon relevantní pro oblast nakládání s digestátem a jeho využívání jako hnojiva. Zákon 

o hnojivech v § 2 definuje hnojivo jako látku způsobilou „poskytnout účinné množství 

živin pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní 

úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce“. 
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Zákon o hnojivech v § 9 odst. 4 přímo upravuje používání digestátu: „Organická hnojiva 

vzniklá anaerobní fermentací při výrobě bioplynu smějí být používána na zemědělské 

půdě a lesních pozemcích pouze, pokud jsou registrována podle tohoto zákona; to neplatí, 

jsou-li vyrobena výhradně ze statkových hnojiv nebo objemných krmiv.“ 

Obecně zákon uvádí, že hnojivo může být používáno pouze způsobem stanoveným 

zákonem o hnojivech a dalšími zákony (např. zákonem o odpadech). Používáním hnojiva 

nesmí být do půdy vnášeny rizikové prvky a látky v množství stanoveném prováděcím 

předpisem. Zákon o hnojivech dále vyjmenovává podmínky, za jakých je používání 

hnojiva zakázáno např. na půdách v záplavové oblasti (viz § 9 zákona o hnojivech). Dále 

zákon uvádí povinnost vést evidenci použitých hnojiv a zmiňuje se o povinnostech 

souvisejících s používáním hnojiv ve zranitelných oblastech a odvolává se na nařízení 

vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 

a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 

Digestát vyrobený výhradně ze statkových hnojiv a objemných krmiv je dle přílohy 3 

vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, (dále „vyhláška č. 474/2000 

Sb.“) zařazen jako druh 5 organická a organominerální hnojiva, typ 18.1 organické hnojivo 

pod písmenem e), více viz tabulka 3-5. 

Tabulka 3-5: Zařazení a požadavky na digestát ze statkových hnojiv a objemných krmiv 

Typ Označení 
hnojiva 

Minimální obsah 
živin 

Součástí určující 
typ, formy 

a rozpustnost živin 
Hodnocené součástí a další požadavky 

18.1 
Organické 
hnojivo 

25 % spal. látek 
0,6 % N 

Spalitelné látky 
Celkový dusík 

Spalitelné látky v sušině hodnocené jako 
ztráta žíháním; dusík hodnocený jako 
celkový dusík v sušině 

Zdroj: Příloha 3 vyhlášky č. 47/2000 Sb. 

 

Digestát vyrobený z jiného vstupního materiálu, než statkového hnojiva nebo objemných 

krmiv, musí být před jeho využíváním jako hnojiva registrován. Registraci provádí 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ústav“) na základě žádosti. Součástí 

registrace je rovněž posouzení nebo přezkoušení vzorku hnojiva. Proces registrace trvá 

od 6 měsíců do 3 let a rozhodnutí o registraci platí po dobu pěti let (více o registraci 

a registru viz § 4 až § 6 zákona o hnojivech). 

Registrace hnojiva je rovněž požadována při uvádění hnojiva do oběhu prodejem nebo 

jiným způsobem (CZ Biom 2007). 
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Limitní hodnoty rizikových prvků obsažených v hnojivu uvádí příloha 1 vyhlášky 

č. 474/2000 Sb. Pro digestát zařazený jako organické hnojivo platí limitní hodnoty uvedené 

v následující tabulce 3-6. 

Tabulka 3-6: Limitní hodnoty rizikových prvků organických a statkových hnojiv 

Limitní hodnoty (mg/kg sušiny) 

Cd Pb Hg As Cr  Cu Mo Ni Zn 

Se sušinou nad 13 % (pozn. maximální aplikační dávka 20 tun sušiny × ha-1 v průběhu 3 let) 

2 100 1 20 100 150 20 50 600 

Se sušinou nejvýše 13 % (pozn. maximální aplikační dávka 10 tun sušiny × ha-1 v průběhu 3 let) 

2 100 1 20 100 250 20 50 1200 

Zdroj: Příloha 1 vyhlášky č. 47/2000 Sb. 

 

Otázkou skladování a používání hnojiv se zabývá vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování 

a způsobu používání hnojiv (dále „vyhláška č. 274/1998 Sb.“), která stanoví v souvislosti 

mezi jinými povinnosti: 

- zabránit při aplikaci hnojiv jejich přímému vniknutí do povrchových vod 

a na sousední pozemky, 

- skladovat hnojiva v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných 

nádržích nebo v zemních jímkách a zamezit přítoku povrchových nebo srážkových 

vod (u tuhých hnojiv je součástí skladovací jímky respektive nádrže sběrná jímka 

tekutého podílu) a 

- zapracovat po aplikaci kapalné organické hnojivo do 24 hodin a tuhé organické 

hnojivo do 48 hodin. 

Zákon o hnojivech a související vyhlášky se dále zabývají označováním a balením hnojiv 

a uváděním hnojiv do oběhu a souvisejícím souhlasem ústavu. 

3.4 Vodní zákon a související p ředpisy 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 

k 1. 1. 2010, (dále „vodní zákon“) upravuje ochranu povrchové a podzemní vody, 

stanovuje podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení 

jakosti povrchových vod. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  23/106 

Bioplynové stanice nejsou primárně zdrojem technologických odpadních vod 

(v souvislosti s provozem BPS vznikají pouze splaškové odpadní vody v návaznosti 

na zajištění základních hygienických požadavků zaměstnanců). Ovšem pokud výstupní 

tekutá složka digestátu není dále zpracovávána a využívána, lze ji považovat za odpadní 

vodu ve smyslu vodního zákona (§ 38). Obecně vodní zákon definuje povinnost 

zneškodňování odpadních vod před jejich vypouštěním do povrchových nebo podzemních 

vod a povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad v povolení 

stanovuje nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Přitom vychází 

z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, (dále „nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb.“), které v přílohách stanovuje emisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění odpadních vod, požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku a imisní 

standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod. Problematiku 

technologických odpadních vod z BPS zmiňuje rovněž Metodický pokyn MŽP č. 12 

(2008), který připouští jejich vypouštění pouze na čistírnu odpadních vod, z čehož přímo 

vyplývá povinnost jejich čištění v čistírně odpadní vod. 

Důležitou problematikou, která je ve vodním zákoně řešena a která přímo souvisí 

s provozem BPS, je problematika závadných látek. Vodní zákon závadné látky definuje 

v § 39 jako „látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit 

jakost povrchových nebo podzemních vod“. Dále vodní zákon definuje povinnost každého, 

kdo zachází se závadnými látkami, „učinit přiměřená opatření, aby nevnikly 

do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí“. 

Definici závadné látky naplňuje digestát či vstupní materiál (např. kejda). Dalšími zdroji 

závadné látky mohou být ropné látky, dešťová voda z manipulačních a skladovací ploch 

a přímo technologie aerobní fermentace, ze které v případě poruchy či havárie může 

docházet k úniku závadné látky. 

Vodní zákon dále definuje povinnosti uživatelů závadných látek, zejména pokud je 

využívají ve větším množství (u BPS digestát a vstupní suroviny) nebo se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody nebo pokud využívají nebezpečné anebo 

zvláště nebezpečné závadné látky. Mezi tyto povinnosti patří např.: vypracovat havarijní 

plán a vést záznamy o provedených opatřeních (§ 39 odst. 2 vodního zákona), vybudovat 

a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek, zajistit, 
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aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek 

při hašení požáru atd. (§ 39 odst. 4 vodního zákona). 

Vodní zákon se zabývá řadou dalších povinností a opatření např.: ochranou vodních 

poměrů (§ 27 vodního zákona) v souvislosti s pěstováním biomasy jako vstupního 

materiálu do BPS a dále v souvislosti s výstavbou potřebných zpevněných manipulačních 

ploch anebo problematikou zranitelných oblastí (§ 33 vodního zákona) v souvislosti 

s aplikací digestátu na zemědělské půdě. 

3.5 Zákon o ochran ě veřejného zdraví a související p ředpisy 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění k 1. 1. 2010, (dále 

„zákon o ochraně veřejného zdraví“) upravuje mezi jinými práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a působnost a pravomoci 

orgánů ochrany veřejného zdraví. 

V § 30 a dalších je řešena otázka zdrojů hluku a vibrací a ochrana zdraví před jejích 

účinky . Hluk je definován jako „zvuk, který může být škodlivý pro zdraví“ a vibrace jako 

„vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví“. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje povinnost osob, které používají nebo 

provozují stroje a zařízení – zdroje hluku a vibrací, provádět taková opatření, aby nebyly 

překročeny hygienické limity stanovené prováděcím předpisem. Tímto předpisem je 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

(dále „nařízení vlády č. 148/2006 Sb.), které stanoví hygienické limity hluku 

pro pracoviště, chráněný venkovní prostor15, chráněné vnitřní prostory staveb16 a chráněné 

venkovní prostory staveb17 a hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb. 

                                            

15 „Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, 

léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť“ (zákon o ochraně 

veřejného zdraví). 

16 „Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností 

ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování“ (zákon o ochraně veřejného 

zdraví). 

17 „Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 

domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných 

staveb“ (zákon o ochraně veřejného zdraví). 
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V souvislosti s realizací záměru BPS jsou důležité následující hygienické limity 

(v ekvivalentní hladině akustického tlaku A) pro chráněný venkovní prostor a prostor 

staveb a pro pracoviště: 

- u zdroje hluku ze stavební činnosti (při výstavbě BPS) – 65 dB pro denní dobu 

(vč. korekce pro stavební činnost pro dobu posuzování 7:00–21:00 hod.), 

- u zdroje hluku z provozu BPS – 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu 

(+ korekce dle druhu chráněného prostoru), 

-  u zdroje hluku z dopravy – 55 dB pro denní dobu a 45 dB pro noční dobu 

(vč. korekce 5 dB pro chráněné venkovní ostatní prostory a prostory staveb) a 

- u zdroje hluku na pracovišti – 85 dB pro osmihodinovou pracovní dobu. 
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4 Postup p ři posuzování vliv ů bioplynových stanic na ŽP 

Postup při posuzování vlivů bioplynových stanic na životní prostředí lze analyzovat 

v rovinách: 

- legislativně-administrativní (popis procedury a administrativních kroků) a 

- metodicko-technické (popis metody a postupu hodnocení možných vlivů záměru 

na životní prostředí). 

4.1 Procedura posuzování vliv ů dle zákona o posuzování vliv ů 

Základní legislativně-administrativní rámec pro posuzování vlivů udává zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění k 1. 1. 2010, (dále „zákon“). Zákon definuje povinnost 

posuzování vlivů záměrů (respektive koncepcí) na životní prostředí, a to v okamžiku 

před jejich realizací. Základními otázkami, na které se hledá odpověď v procesu 

posuzování vlivů záměrů, jsou: 

- zda záměr může závažně ovlivnit životní prostředí, 

- zda jsou navržena opatření ke zmírnění vlivů záměru na životní prostředí a 

- zda záměr není v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany 

životního prostředí (specifikováno v kapitole 3). 

Záměry bioplynových stanic lze podle zákona a jeho přílohy 1 zařadit následovně: 

- podlimitní záměry18 bod 3.1 „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném 

výkonu pod 50 MW“ a 

- záměry kategorie II bod 10.1 „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání 

nebezpečných odpadů a zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému 

využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“. 

Metodický pokyn MŽP č. 12 (2008) upřesňuje postup zařazování následovně. Do první 

skupiny podlimitních záměrů bod 3.1 se zařazují bioplynové stanice, které nevyužívají 

                                            

18 V dřívějším znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byly podlimitní záměry zařazeny 

do kategorie II bod 10.15. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  27/106 

odpady (jedná se o velkou část zemědělských BPS) a jejich jmenovitý tepelný výkon 

kogenerační jednotky je nad 0,2 MW. Příslušný úřad (většinou se jedná o krajský úřad) 

posuzuje, zda tento záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení. Do druhé skupiny se zařazují 

bioplynové stanice, ve kterých bude nakládáno s ostatními odpady ve smyslu zákona 

o odpadech. V tomto případě záměr podléhá zjišťovacímu řízení. 

Z toho plyne, že bioplynové stanice, jejichž jmenovitý tepelný výkon je pod 0,2 MW 

a nevyužívající ostatní odpady, nepodléhají posuzování vlivů na ŽP dle zákona 

a povolovací proces podléhá pouze stavebnímu zákonu, případně zákonům ochrany dílčích 

složek ŽP. Teoreticky lze bioplynové stanice nevyužívající ostatní odpad zařadit mezi 

záměry kategorie II bod 3.1, a to za předpokladu jejich jmenovitého tepelného výkonu 

nad 50 MW (v praxi se nevyskytuje). 

Pro výběr odpovídajícího postupu posuzování vlivů jsou klíčové dvě otázky: jmenovitý 

tepelný výkon kogenerační jednotky a charakter vstupního materiálu BPS. Pokud bude 

BPS (zemědělská) zpracovávat pouze zemědělské materiály, které nepodléhají definici 

odpadu dle zákona o odpadech (tj. není možno zpracovávaný materiál zařadit 

do odpovídající kategorie odpadů a zároveň se nejedná o odpady řešené nařízením ES 

č. 1774/2002), přihlíží se v otázkách dalšího postupu ke jmenovitému tepelnému výkonu 

kogenerační jednotky (metodický pokyn označuje tuto BPS jako zemědělskou). Pokud 

BPS (ostatní nebo u ČOV) zpracovává odpady, je pokládána za zařízení k využívání 

ostatních odpadů a podléhá zjišťovacímu řízení. 

Následující část se bude blíže věnovat jednotlivým krokům posuzování. 

Prvním místem, kde je realizátor konfrontován s otázkou možného posuzování vlivů 

záměru na ŽP, je stavební úřad při procesu územního řízení. Spojení územního řízení 

s procesem posuzování vlivů na životní prostředí je uvedeno v § 91 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění k 1. 1. 2010, 

(dále „stavební zákon“). Pokud je posuzování vlivů nutné, nesmí být proces územního 

řízení ukončen a vydáno územní rozhodnutí. Stejné pravidlo platí pro všechna navazující 

správní řízení (např. dle vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech). 

Oznámení podlimitního záměru (§ 6 odst. 2 zákona) 

Jak již bylo řečeno výše, zemědělské BPS se jmenovitým tepelným výkonem nad 0,2 MW 

jsou již zařazeny jako podlimitní záměry. Realizátor, který hodlá tento záměr provést, tj. 
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oznamovatel (dle definice zákona), podává v souladu s § 6 zákona na příslušný úřad 

oznámení dle přílohy 3a zákona (přílohou oznámení je stanovisko příslušného stavebního 

úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, stanovisko orgánu ochrany 

přírody k možným vlivům na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 

o ochraně přírody a krajiny a mapy širších vztahů). Oznámení se podává písemně nebo 

elektronickou datovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem. Příslušný úřad 

následně do 15 dnů sdělí oznamovateli, s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze 2 

zákona, zda bude záměr podléhat zjišťovacímu řízení. Pokud záměr bude podléhat 

zjišťovacímu řízení, postupuje se stejně jako u záměru kategorie II (viz dále). 

Oznámení záměru kategorie II (§ 6 odst. 1 zákona) 

Oznamovatel záměru bioplynové stanice zpracovávající ostatní odpady, případně 

podlimitního záměru, o kterém bylo rozhodnuto, že bude podléhat zjišťovacímu řízení, 

podává oznámení (v písemné i elektronické formě) příslušnému úřadu v rozsahu 

stanoveném přílohou 3 (případně přílohou 4) zákona, jejíž součástí jsou stanoviska 

vybraných orgánů obdobně jako u oznámení dle přílohy 3a zákona. Na základě oznámení 

je zahájeno zjišťovací řízení. Oznámení je do 7 pracovních dnů zveřejněno (textová část) 

na internetu a jeho kopie je zaslána dotčeným správním úřadům a uzemním samosprávním 

celkům s žádostí o vyjádření k záměru. Mezi dotčené správní úřady (dle informací 

o oznámeních záměrů z informačního systému EIA), kterým je oznámení zasíláno s žádostí 

o vyjádření, patří zejména: 

- příslušný krajský úřad, odbory s přenesenou působností v otázkách životního 

prostředí, tj. oddělení ochrany ovzduší, nakládání s odpady, ochrany vod, IPPC 

apod., 

- příslušný městský (obecní) úřad obce s rozšířenou působností s přenesenou 

působností v otázkách životního prostředí, tj. odbor životního prostředí, 

- Česká inspekce životního prostředí, 

- příslušná krajská hygienická stanice, 

- příslušná krajská veterinární správa, 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa příslušného CHKO 

apod. 
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Dotčenými územními samosprávními celky jsou kraj a obec, na jejichž území bude záměr 

realizován. Dále je informace o oznámení a zahájení zjišťovacího řízení (případně s kopií 

oznámení) zasílána Ministerstvu životního prostředí ČR, oznamovateli, zpracovateli 

oznámení a dále příslušnému stavebnímu úřadu, odboru památkové péče, územního 

plánování příslušného městského úřadu apod. K oznámení se může každý vyjádřit 

do 20 pracovních dnů od jeho zveřejnění. 

Zjišťovací řízení (§ 7 zákona) 

Hlavním cílem zjišťovacího řízení je určení, zda záměr bioplynové stanice má významné 

vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a zda je zapotřebí posuzování dle zákona. 

Při zjišťovacím řízení příslušný úřad postupuje dle zásad pro zjišťovací řízení (příloha 2 

zákona), přihlíží k vyjádřením dotčených správních úřadů, dotčených územně 

samosprávních celků a veřejnosti. Zjišťovací řízení je ukončeno nejpozději do 30 dnů ode 

dne zveřejnění informací o oznámení. Součástí závěru zjišťovacího řízení jsou shrnutí 

všech vyjádření a stanovení požadavků na obsah (doplnění) dokumentace v případě, že 

závěrem zjišťovacího řízení je, že záměr bude posuzován. 

Dotčené úřady ve svých vyjádřeních obvykle připomínají nutnost realizace navazujících 

správních řízení (např. na základě zákona o ochraně ovzduší, zákona o odpadech), 

povinnost vypracování dalších dokumentů organizačního a technického zabezpečení 

provozu (např. havarijní plán, provozní řád) a dalších studií, které budou sloužit jako 

podklad pro rozhodování v navazujících správních řízeních. Jako časté výtky a nedostatky 

záměru (na základě oznámení) jsou ve vyjádřeních jmenovány následující (sestaveno 

na základě studia vybraných závěrů zjišťovacích řízení záměrů zveřejněných 

v informačním systému EIA): 

- nedostatečné specifikování (nesrovnalosti) vstupního materiálu (otázka zda se jedná 

o odpad ve smyslu zákona o odpadech) a jeho kvantifikace, 

- nedostatečný popis technologického procesu a provozního postupu (postup 

dávkování, minimální doba setrvání materiálu ve fermentoru, plán laboratorních 

rozborů vzorků z fermentoru, digestátu apod.), 

- nedostatky v technologickém vybavení (nezajištění odsiřování, nepřítomnost fléry, 

nespecifikovaná kapacita skladu digestátu, nedostatky v zajištění hygienizace), 

- nedostatečné řešení problematiky závadných látek a navazujících opatření, 
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- nedostatečné řešení problematiky zápachu (biofiltr, zakrytí skladovacích 

a manipulačních prostor), 

- nedostatečný popis nakládání a využívání digestátu, vč. výčtu pozemků, kde bude 

digestát využíván jako hnojivo, 

- obava z nárůstu dopravy a s ní souvisejících nepříznivých vlivů na životní prostředí 

a zdraví a 

- obava z nadměrného obtěžování zápachem. 

Dokumentace (§ 8 zákona) 

Dokumentace se zpracovává na základě závěru zjišťovacího řízení, že příslušný záměr 

může mít negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a je zapotřebí jeho posuzování 

dle zákona. Zpracování dokumentace zajišťuje oznamovatel. Zpracovatelem může být 

pouze oprávněná osoba (držitel autorizace dle § 19 zákona). Náležitosti dokumentace jsou 

uvedeny v příloze 4 zákona. Obsahem dokumentace má být rovněž vypořádání všech 

vyjádření. Nedílnou součástí dokumentace jsou i dílčí studie. Dílčími studiemi u záměrů 

bioplynových stanic jsou zejména (v závislosti na požadavcích ve vyjádřeních a závěrech 

zjišťovacího řízení): 

- rozptylová studie, 

- hluková studie, 

- pachová studie, 

- dopravní studie a 

- autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví. 

Předloženou dokumentaci může příslušný úřad vrátit do 10 pracovních dnů k dopracování, 

pokud usoudí, že neobsahuje všechny náležitosti. Konečnou verzi dokumentace příslušný 

úřad do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zašle k vyjádření dotčeným samosprávním 

úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům a zajistí zveřejnění informací o 

dokumentaci (a textovou část dokumentace) na internetu. Následně do 30 dnů mohou být 

podávána vyjádření k dokumentaci. 
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Posudek (§ 9) 

Dokumentaci a následně všechna vyjádření předá příslušný úřad zpracovateli posudku 

(držiteli autorizace dle § 19 zákona). Zpracovatel může požádat o dodatečné doplnění 

dokumentace. Doba pro zpracování posudku je stanovena ze zákona na 60 dnů, 

v odůvodněných případech může být prodloužena o dalších 30 dnů. Posudek 

je zpracováván dle přílohy 5 zákona na základě dokumentace, případně oznámení a všech 

podaných vyjádření. Dále může zpracovatel posudku čerpat z dílčích podkladů jiných 

odborníků. Tuto skutečnost musí v posudku uvést. 

Obsahem posudku je především posouzení dokumentace, posouzení technického řešení 

záměru a navržených preventivních a kompenzačních opatření, vypořádání všech 

podaných vyjádření, celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů 

na životní prostředí a návrh stanoviska. 

Příslušný úřad, v případě, že posudek splňuje všechny náležitosti dle zákona, zašle 

posudek všem dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávním celkům 

a zveřejní jej na internetu. K posudku se může rovněž každý do 30 dnů vyjádřit. 

Stanovisko (§ 10) 

Náležitosti stanoviska uvádí příloha 6 zákona. Součástí stanoviska jsou zejména základní 

informace o záměru a oznamovateli, údaje o průběhu posuzování, hodnocení záměru, 

vypořádání všech vyjádření, stanovisko s uvedením podmínek pro realizaci záměru, 

případně zdůvodnění nepřijatelnosti záměru. Podmínky pro realizaci záměru jsou většinou 

členěny dle jednotlivých fází záměru (přípravná, realizační, provozní, poprovozní) 

a vycházejí z vyjádření příslušných správních úřadů a územně samosprávních celků, 

posudku a platné legislativy. U záměrů bioplynových stanic se často jedná o dlouhý výčet 

podmínek. Jako příklad lze uvést následující (sestaveno na základě studia vybraných 

stanovisek k záměrům zveřejněných v informačním systému EIA): 

- požádat o příslušná povolení či stanoviska příslušné úřady státní správy a předložit 

dané studie a odborné posudky (např. povolení k umístění, stavbě a provozu 

velkých zdrojů znečištění ovzduší), 

- doplnit dokumentaci ke stavebnímu řízení dle daných pokynů (zařazení vybraných 

stavebních a technologických částí, kontrolních a monitorovacích zařízení, výpočet 
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kapacity stavebních a technologických částí, zařazení určených preventivních 

a kompenzačních opatření), 

- zajistit vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících 

s výstavbou (plán organizace výstavby) a provozem záměru (havarijní plány, 

provozní řády, plán hnojení dle příslušné legislativy), 

- zajistit vyškolení personálu a dodržení provozního řádu (s důrazem na příjem pouze 

určené vstupní suroviny, dodržení technologických postupů), bezpečnosti práce, 

prevence havárií atd., 

- vést provozní evidenci a další evidence dle příslušné legislativy a 

- provést nebo nechat vypracovat kontrolní měření, laboratorní testy, studie 

ve stanovených termínech nebo intervalech apod. 

Veřejné projednávání (§ 17) 

Součástí procesu posuzování vlivů dle zákona je rovněž veřejné projednávání. Příslušný 

úřad musí informovat o konání veřejného projednávání minimálně 5 dnů předem. 

Z veřejného projednávání se pořizuje záznam (těsnopisný nebo zvukový) a zápis. Častými 

tématy diskuze k záměrům BPS (sestaveno na základě studia zápisů z veřejných 

projednávání vybraných záměrů zveřejněných v informačním systému EIA) jsou zejména 

obavy veřejnosti ze zápachu (a související použití technologických a organizačních 

opatření), obavy veřejnosti ze zvýšené dopravy (a souvisejících negativních vlivů na 

životní prostředí, zdraví a majetek) a možnosti podávání stížností na zhoršený stav 

životního prostředí vlivem činnosti BPS v průběhu provozu. 

4.2 Postup a metody posuzování vliv ů bioplynových stanic 

V této kapitole je naznačen možný postup a použitelné metody při posuzování vlivů 

bioplynových stanic na životní prostředí19 v rovině metodicko-technické pro potřeby 

vypracování oznámení nebo dokumentací (dle zákona) či obdobných studií vlivů záměrů 

na životní prostředí ve fázích příprav záměrů (respektive projektů). 

                                            

19 V této práci je životní prostředí chápáno dle definice uvedené v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí v platném znění k 1. 1. 2010, jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka“, tj. součástí ŽP je rovněž socioekonomické prostředí (část životního prostředí člověka). 
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Na začátku je nutno definovat pojem vliv a případné související pojmy. Obecně lze vlivy 

rozdělit na pozitivní a negativní. V procesu posuzování vlivů se klade větší důraz, 

při akceptaci pravidla opatrnosti a prevence, na odhalení všech potenciálních negativních 

vlivů. Tyto potenciální negativní vlivy je nutno porovnávat s pozitivními vlivy záměru20. 

Vliv lze definovat jako účinek záměru – aktivity na určený objekt (okolí), kterým v oblasti 

posuzování vlivů dle zákona je životní prostředí (a jeho složky), veřejné zdraví a dále 

hmotný majetek a kulturní památky. Předpokladem jakéhokoliv vlivu záměru na určený 

objekt (okolí) je existence vztahu mezi záměrem (navrženou aktivitou) a určeným 

objektem. Lapčík (1996) tento vztah popisuje jako „řetězec příčin a účinků, kde lze 

rozeznat příčinu (přímý efekt spojený s činností, např. vznikem emise, kontaminovaným 

odpadem apod.), účinky prvního řádu (převážně fyzikální a chemické změny v prostředí) 

a účinky vyššího řádu (převažně impakt na příjemce – rostlinstvo, živočišstvo, člověka, 

nemovitý majetek apod.)“. Z toho lze vyvodit rozdělení vlivů na dvě skupiny vlivy prvního 

řádu (vyvolávající změny vlastností ŽP a jeho složek) a vlivy vyššího řádu, které jsou 

dopady vlivů prvního řádu. Jako zvláštní skupina mohou být vyčleněny vlivy 

na socioekonomické prostředí vázané na finanční toky. Zde lze zařadit vlivy 

na zaměstnanost, investiční a rozvojový potenciál území apod. 

Z časového hlediska jsou analyzovány možné vlivy záměru bioplynové stanice ve fázi 

výstavby, provozu a částečně v poprovozní fázi21. S ohledem na prostorové vymezení 

možných vlivů záměru je věnován důraz na vlivy v místě realizace záměru bez návaznosti 

na hodnocení celého „životního cyklu“ produktu bioplynové stanice (koncepce LCA22). 

Postup posuzování a osnova práce respektive studie (např. oznámení, dokumentace) 

obecně se skládá z analýzy a syntézy. Analytická část se zaměřuje na charakteristiky 

záměru a na stav životního prostředí území, ve kterém bude záměr realizován. Syntetická 

část se následně věnuje komplexnímu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. 

V rámci syntetické části může být řešeno i porovnání různých variant. 

                                            

20 Vyjádřením těchto vlivů respektive dopadů v penězích lze pro analýzu záměru a jeho vlivů využít tzv. 

Cost-Benefit analýzu – analýzu nákladů a přínosů. 

21 U záměrů BPS je na poprovozní fázi kladen menší důraz než u jiných záměrů, u kterých tato fáze přináší 

větší rizika negativních vlivů na životní prostředí např. skládky odpadů, sluneční elektrárny apod. 

22 Hodnocení životního cyklu produktu dle norem ISO 14 040 a ISO 14 044. 
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Analýza záměru (údaje o záměru) 

Tato část dokumentace se zabývá umístěním záměru, časovým rámcem (doba výstavby, 

provozu), organizačním a personálním zajištěním a administrativní stránkou realizace 

záměru (např. navazujícími správními řízeními). Základem této části je zejména správné 

pochopení technologie bioplynové stanice a navazujících procesů, vč. procesů ve fázi 

výstavby. Touto stránkou bioplynové stanice se zabývá kapitola 2 této práce. 

Důležitou součástí analýzy záměru je analýza vstupů a výstupů záměru, např. potřeba 

půdy, vody, ostatních surovinových a energetických zdrojů, nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu a dále emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk, vibrace, zásahy 

do krajiny apod. Obecně řečeno shromažďují se a třídí kvalitativní a kvantitativní údaje 

o vstupech a výstupech. Vychází se zejména z dokumentace technologie a stavební 

dokumentace, legislativy (např. emisní faktory) či odborné literatury. 

Analýza dotčeného území (údaje o území) 

Analýza dotčeného území se věnuje nejzávažnějším environmentálním charakteristikám 

dotčeného území a současnému stavu životního prostředí v dotčeném území. Jejím 

obsahem může být rovněž celkové zhodnocení kvality životního prostředí z hlediska 

únosnosti. Nejzávažnějšími environmentálními charakteristikami dotčeného území jsou 

zejména ÚSES, chráněná území (zvláště chráněná území, území soustavy 

NATURA 2000), ochranná pásma (např. vodních zdrojů, CHOPAV), významné krajinné 

prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě 

zalidněná, území nad míru zatěžována, staré ekologické zátěže, extrémní poměry. Analýza 

současného stavu životního prostředí se zaměřuje na jednotlivé složky životního prostředí 

tj.: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, 

krajina, obyvatelstvo atd. 

Důležitými zdroji informací v této kapitole jsou sekundární data a informace 

z informačních systémů a databází veřejné správy, např. Hydroekologického informačního 

systému, Informačního systémů kvality ovzduší, Informačního portálu systému ochrany 

přírody, Informačního portálu Státní geologické služby. Dalšími zdroji informací 

(primárních dat) mohou být průzkumné práce a měření (např. hlukové situace) prováděné 

přímo v souvislosti s přípravou záměru v dotčeném území. 
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Komplexní hodnocení vlivů záměru 

Základem této části je popis vlivů záměru BPS (z hlediska pravděpodobnosti, vratnosti, 

doby trvání a četnosti) na jednotlivé složky životního prostředí a další prvky. Jedná 

se zejména o následující vlivy: 

- vlivy na ovzduší a klima, 

- vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky, 

- vlivy na povrchové a podzemní vody, 

- vlivy na půdy, 

- vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, 

- vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, 

- vlivy na krajinu a krajinný ráz, 

- vlivy na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí a 

- vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. 

Pro předběžnou identifikaci možných vlivů záměru na jednotlivé prvky a složky životního 

prostředí je možné použít nástroje křížové matice interakcí, což je „formální křížový zápis 

v pravoúhlé soustavě souřadnic, kde na jedné ose jsou vyznačeny činnosti a na druhé ose 

parametry (kritéria) životního prostředí. V průsečících lze určit potenciální impakt, popř. 

jeho velikost“ (Říha 2001). Příklad aplikace této metody ve zjednodušené formě je uveden 

v kapitole 5 v tabulce 5-1. 

Z dalších metod a postupů uváděných v literatuře (např. Říha 2001, Lapčík 1996, Říha 

1995), aplikovatelných pro posuzování a hodnocení vlivů (impaktů) záměrů lze 

vyjmenovat, např. další dva typy matic, a to explicitní matici interakcí mezi parametry ŽP, 

vícestupňovou matici interakcí mezi činnostmi a parametry ŽP, metodu párového 

porovnání podle D. Fullera pro určení hodnot relativní důležitosti parametrů nebo 

multikriteriální analýzu. Využití těchto metod pro potřeby posuzování vlivů dle zákona 

není běžné a v analyzovaných dokumentacích EIA jsem se s jejich použitím nesetkala. 

Při hodnocení vlivů bioplynové stanice na jednotlivé složky ŽP (a další prvky) je většinou 

využívána kombinace následujících metod a postupů: 

- porovnání navrhovaného řešení (vstupy, výstupy, navržená opatření) s požadavky 

legislativy, 
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- fyzikální a matematická modelování, jejichž výstupy jsou např. rozptylová studie, 

hluková studie, dopravní studie a 

- znalecké posouzení. 

Ve specifických případech, zejména při možných negativních vlivech na krajinný ráz, lze 

použít metodu vizuálního modelování. 

Podrobný popis možných vlivů bioplynových stanic na ŽP uvádí následující kapitola 5. 
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5 Možné vlivy bioplynových stanic na životní prost ředí 

Základní možné vlivy BPS na životní prostředí jsou identifikovány na základě následující 

zjednodušené matice interakcí (tabulka 5-1), kde jsou v jedné ose uvedeny klíčové procesy 

a v druhé ose složky ŽP a další faktory, které mohou být ovlivněny23. V průsečících 

jsou zachyceny vzájemné interakce a charaktery vlivů. 

Tabulka 5-1: Matice interakcí bioplynové stanice24 

Složka/proces Výstavba 
BPS 

Doprava 
a úprava 
surovin 

Výroba 
bioplynu 

Spalování 
bioplynu 

Využití 
digestátu  

Půda n 0 0 0 p/n* 

Voda 0/n 0 n* 0 p/n* 

Ovzduší N/n* N/n* N*  N*  p/n* 

Hluková situace n* n* 0 N*  0/n* 

Záření a vibrace n 0 0 n 0 

Horninové prostředí 
a přírodní zdroje 

0 0 0 0 0 

Biosféra 0/n* 0 0 0 0/n* 

Krajina n 0 0 0 0 

Zdraví lidí 0/n* 0/n* 0 0 0/n* 

Zaměstnanost p p 0/p 0/p 0/p 

Dopravní a další 
infrastruktura 

n n 0 0 0/n* 

Kulturní památky 
a další majetek 

0 0 0 0 0 

 

Již z této jednoduché matice interakcí je zřejmé, že největší potenciální negativní vliv 

mají bioplynové stanice na ovzduší, hlukovou situaci a dopravní infrastrukturu . 

                                            

23 Obdobný výčet ovlivněných faktorů a složek ŽP použil Lapčík (1996) v matici interakcí při předběžném 

posouzení impaktu na životní prostředí u skládky tuhého komunálního odpadu. 

24 N – významný negativní vliv, n – negativní vliv, p – pozitivní vliv, P – významný pozitivní vliv, 0 – žádný 

nebo zanedbatelný vliv, * – možná preventivní nebo kompenzační opatření a / – nebo, až. (obdobné legendy 

uvádí Říha 2001, Lapčík 1996, Říha 1995). 
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Další podkapitoly (a přílohy 1-7 práce) se blíže věnují jednotlivým možným vlivům 

bioplynové stanice na životní prostředí a tyto vlivy jsou analyzovány především 

z následujících hledisek: 

- definování škodlivin, respektive škodlivých prvků (látek), které zhoršují (zlepšují) 

stav dané složky životního prostředí, zdraví a pohodu obyvatelstva, majetek apod., 

- definování zdrojů těchto vlivů a škodlivin a jejich lokalizace mezi procesy 

probíhajícími při výstavbě a provozu BPS, 

- definování příčin vzniku negativních vlivů či škodlivin, 

- definování dopadů zhoršeného (zlepšeného) stavu dané složky ŽP, zdraví a pohodu 

obyvatelstva, majetku a objektů, na který působí, vč. potenciálních extrémních 

negativních dopadů, 

- definování opatření (preventivních a kompenzačních resp. následných) k zamezení 

vzniku škodlivin a jejich negativních vlivů na dané složky ŽP, zdraví a pohodu 

obyvatelstva, majetek a objekty a 

- komplexní zhodnocení vlivů BPS na danou složku životního prostředí, zdraví 

a pohodu obyvatelstva, majetek apod. v kontextu různého umístění BPS a různých 

vstupních podmínek a naznačení způsobu hodnocení daného vlivu. 

Následující podkapitoly vycházejí zejména z odborné literatury a hodnocení vlivů 

konkrétních záměrů. Možnými vlivy BPS na životní prostředí se zabývá v obecné rovině 

Lapčík (2009b). Vlivy konkrétních BPS na životní prostředí jsou zpracovány 

v oznámeních a dokumentacích o posuzování vlivů na ŽP ve smyslu zákona a dílčích 

studiích, např.: Žídková (2008), Auterská (2009), Lapčík (2009a), Postbiegl (2009), Bucek 

(2009), Flegrová (2009), Obal a kol. (2008), Kos (2009). 

5.1 Vliv na ovzduší a klima 

Výstavba a provoz bioplynové stanice neovlivní klima . Lze hovořit o menším příspěvku 

ke snížení emisí skleníkových plynů, jejichž původ je v neobnovitelných zdrojích. 

Samozřejmě místní klima může být teoreticky ovlivněno záborem půdy, snížením obsahu 

vody v krajině, případně nestandardním mařením tepla, ovšem tento vliv je vysoce 

nepravděpodobný. 
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Kvalita ovzduší a jeho vlastnosti jsou v průběhu realizace záměru bioplynové stanice 

ovlivněny dvěma skupinami škodlivin, a to pachovými látkami a škodlivinami obsaženými 

ve zplodinách. Pachové látky ovlivňují pachovou situaci, která je řešena, z důvodu její 

významnosti, v samostatné kapitole. 

Zákon o ochraně ovzduší a související legislativa definuje v rámci využívání bioplynové 

stanice dva hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší. Jedná se o proces anaerobní digesci 

a spalování v kogenerační jednotce BPS. U prvního bodového zdroje není zapotřebí při 

standardním provozu hovořit o vzniku škodlivin, které by přímo ovlivňovaly kvalitu 

ovzduší. Emise, které se při tomto procesu uvolňují přecházení z fermentorů do plynojemu 

a následně jsou spalovány v KJ jako bioplyn. Toto ovšem neplatí pro pachové látky, jejichž 

vývin z digestátu a vstupního materiálu je do značné míry procesem anaerobní digesce 

ovlivněn (více viz další kapitola). 

Hlavním bodovým zdrojem znečištění ovzduší u BPS je spalování bioplynu v kogenerační 

jednotce. Jedná se zejména o emise oxidu dusíku, síry, organických látek a oxidu 

uhelnatého. Množství těchto emisí je v porovnání s jinými technologiemi výroby energie 

zanedbatelný. Snížení těchto emisí lze docílit zejména výběrem vhodné moderní 

kogenerační jednotky a dodržováním provozní kázně, pravidelné údržby a servisu. Těmito 

opatřeními lze do značné míry předejít nežádoucímu průběhu spalování, který má často 

za následek vznik některých emisí, např. oxidu uhelnatého. Velký vliv na složení emisí má 

rovněž složení bioplynu, potažmo složení vstupního materiálu, tzn., že do jisté míry lze 

kvalitu emisí ovlivnit výběrem vstupního materiálu. Významně minoritní složkou 

v bioplynu jsou sloučeniny síry, které se spalováním mění na oxid siřičitý. Oxid siřičitý 

se v atmosféře transformuje a nepříjemně ovlivňuje jak ekosystémy vlivem acidifikace, tak 

přímo lidské zdraví (je součástí londýnského smogu25) a samozřejmě poškozuje ve formě 

kyselých srážek kulturní památky, hmotný majetek apod. Vhodným opatřením v této 

oblasti je zařazení procesu odsiřování. 

Dalším procesem, při kterém vznikají obdobné emise jako při spalování v kogenerační 

jednotce, je nouzové spalování na fléře. Nouzové spalování je realizováno především 

za nestandardních situací, například při poruše kogenerační jednotky. Vhodným opatřením 

                                            

25 Emise oxidu siřičitého s BPS v kombinaci s emisemi s lokálních topenišť mohou v zimním období 

při inverzním typu počasí přispět ke vzniku tohoto typu smogu. 
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k omezení vzniku emisí při tomto procesu je eliminace využívání nouzového spalování 

a prevence vzniku zmíněných nestandardních situací. 

Liniovým zdrojem  emisí je doprava. Jedná se na jedné straně o dopravu při výstavbě 

(průměrně 20 až 50 automobilů denně) a při provozu. Potřeba automobilové dopravy 

při provozu BPS se různí v závislosti na kapacitě BPS a velikosti vlastních zdrojů surovin 

v areálu BPS (např. kejda vedená kanálem do jímky). Průměrně lze hovořit o 5–30 

nákladních automobilech za den. Složení emisí je obdobného charakteru jako 

u spalovacího procesu v KJ vyjma emisí oxidů síry. Jako opatření eliminace nepříznivého 

vlivu dopravy na ovzduší lze vyjmenovat: výběr moderních dopravních prostředků, 

omezení dojezdové vzdálenosti vhodným výběrem dodavatelů vstupního materiálu 

a odběratelů digestátu (resp. hnojiva). 

Dalšími vlivy na ovzduší mohou být: prašnost v etapě výstavby (plošný zdroj emisí), což 

může být omezeno zkrápěním plochy staveniště, vlivy při haváriích a nestandardních 

stavech, únik bioplynu z technologie BSP, požár.  

Z pohledu umístění stavby BPS a návrhu dopravních tras je vhodné zvažovat dosavadní 

zatížení území imisemi a případnou kumulaci záměru s jinými zdroji. I když obecně lze 

konstatovat, že příspěvek emisí BPS je zanedbatelný a výrazně nezvýší imisní zátěž 

dotčeného území, obdobné závěry jsou uváděny i při posuzování konkrétních záměrů BSP, 

viz např. Obal a kol. (2008), Žídková (2008), Postbiegl (2009), Bucek (2009). Stručný 

přehled vlivů BPS na ovzduší je uveden v příloze 2 práce. 

Vlivy záměru na ovzduší se blíže zabývá rozptylová studie (příspěvková rozptylová 

studie). Pro odhad emisí jednotlivých škodlivin se jako podklady využívají emisní faktory 

stanovené legislativou a dále technické parametry kogenerační jednotky. Pro výpočet emisí 

z dopravy se využívá metodika (program) MEFA. Pro výpočet znečištění ovzduší (imisí) 

se využívá doporučená metodika SYMOS‘97. Emise, respektive imise se uvádějí v mg/m3
, 

respektive µg/m3 (podrobněji viz Bucek 2009). 

5.2 Vliv na pachovou situaci 

Nejproblémovějším (a nejvíce diskutovaným) vlivem BPS na ovzduší je zápach, a to 

v provozní fázi zejména u BPS nezemědělského typu. Fáze výstavby a poprovozní fáze 

nejsou zdrojem výrazného vlivu na pachovou situaci (stručný přehled viz příloha 1 práce). 
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Zápach respektive pach lze definovat jako organoleptickou vlastnost, která působí 

na čichové orgány (nejen) člověka. Zápach způsobuje zejména u zaměstnanců 

a obyvatelstva žijícího v okolí zdroje pocit nepohody až obtěžování. U citlivějších jedinců 

může způsobit podráždění, nesoustředěnost, bolesti hlavy. V extrémních případech lze 

hovořit o fyziologických dopadech zápachu na člověka. Auterská (2009) uvádí např. 

žaludeční problémy, narušení imunitního a endokrinního systému. 

Vjem zápachu je způsobem pachovými látkami. U procesu výroby bioplynu 

(a obdobných procesů) se jedná o nízké mastné kyseliny a jejich aldehydy, ketony, 

amoniak, případně aminosloučeniny, sirovodík a sirné organické deriváty apod. Na rozdíl 

od rozpouštědel je zápach těchto látek těžký a vydrží velmi dlouho. Intenzita zápachu 

nemusí být vázána na intenzitu zdroje. V čase a prostoru může docházet k rozptylu 

a vzájemným reakcím pachových látek a tím se intenzita zápachu může měnit (Auterská 

2009). 

Zdrojem  pachových látek u BPS může být vstupní materiál, materiál ve fermentorech 

(fermentát), bioplyn (minoritní složky bioplynu sulfan, amoniak a další plyny 

s nepříjemným zápachem) a výstupní materiál, tj. digestát (a produkty jeho zpracování). 

Zdrojovými procesy jsou doprava, příjem, skladování a úprava vstupního materiálu, 

proces anaerobní digesce a dále úprava, skladování, doprava a využívání digestátu. 

Problém zápachu je zřetelný zejména u starých BPS s jednoduchou konstrukcí (viz 

kapitola 2.2). 

Vstupní materiál je často významným zdrojem zápachu, který ovšem nelze eliminovat 

zařazením preventivních opatření. Specifický zápach je elementární vlastností většiny 

vstupních surovin BPS. V této oblasti je nutno přistoupit ke kompenzačním opatřením. 

Při dopravě vstupního materiálu je vhodné využívat uzavřená přepravní vozidla, zabránit 

odkapávání a minimalizovat vnější znečištění (jednoduchá organizační opaření, např. 

pravidelná mytí vozidel, kontrola funkčnosti a těsnosti uzávěrů) a vyvarovat se čerpání 

tekutých surovin otevřenými cestami (jímkami, kanály). V průběhu skladování a příjmu 

vstupního materiálu lze doporučit obdobná opatření, např. zakryté skladovací a přijímací 

prostory. Vhodné je zařazení systému odsávání a čištění vzduchu v biofiltrech (nebo 

vedení vzduchu do spalovací jednotky) zejména u větších BPS a u BPS nezemědělského 

typu. Vhodné je řešení navržené Žídkovou (2008) u zemědělské BPS v Loděnicích, kde 

stavební konstrukce budou přizpůsobeny pozdější instalaci systému odsávání a čištění 

vzduchu, v případě, že by se později objevil problém se zápachem. 
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Zápach digestátu přestavuje složitější problém a je vázán obecně na nedostatky v procesu 

digesce. V odborném stanovisku Sekce Bioplyn asociace CZ Biom (CZ Biom 2007) 

vyjmenovává jako základní předpoklady provozu bioplynové stanice bez zápachu 

využívání vhodných vstupních surovin, dodržování provozní kázně a řádného 

fermentačního procesu (tj. vypracování a dodržování provozního řádu) a vhodné nakládání 

s digestátem. Rizikové vstupní suroviny z pohledu možnosti vzniku zápachu jak na vstupu, 

tak zejména na výstupu, jsou reprezentovány zejména vedlejšími živočišnými produkty 

(tj. jatečním odpadem, tuky, masokostní moučkou), kaly z ČOV a další průmyslové 

bioodpady (rovněž uvádí Dvořáček 2008). Tyto vstupy jsou náročnější na zpracování 

anaerobní digescí. Vyžadují delší dobu zdržení suroviny ve fermentoru. 

Též Straka (2009) uvádí jako základní příčiny zápachu příliš krátkou dobu zdržení 

vstupního materiálu ve fermentoru a přetížení fermentoru, což přímo souvisí s provozním 

řádem a jeho dodržováním. Příliš krátká doba zdržení vstupního materiálu ve fermentoru 

se může dle Straky (2009) vyskytnout nejenom u malých reaktorů s velkým průtokem, ale 

zejména u technologií, kde se v kombinaci s nevhodným vstupním materiálem vyskytuje 

nedokonalé promíchání. Druhá příčina zápachu, kterou uvádí, tj. přetížení reaktoru, může 

být způsobena vysokou měrnou zátěží reaktoru nebo inhibicí procesu digesce zvýšeným 

množstvím produkovaného amoniaku. Zvýšený obsah amoniaku je zapříčiněn vysokým 

obsahem dusíku ve vstupním materiálu. Proto je důležité dosáhnout optimálního poměru 

uhlíku a dusíku ve vstupním materiálu (optimální poměr C/N nad 20), tzn. opět je kladen 

důraz na kvalitu a složení vstupního materiálu a organizační zajištění procesu vstupu. 

Jedná se v podstatě o preventivní opatření organizačního charakteru, které ve vhodné 

kombinaci s technickými opatřeními kompenzačního charakteru, zejména hermetizace celé 

technologie anaerobní digesce a skladovacích prostor digestátu, zabezpečují eliminaci 

výrazného zápachu z digestátu do okolí. Únik zápachu z bioplynu nebo fermentovaného 

materiálu (fermentátu) není u BPS pravděpodobný. Celá technologie anaerobní fermentace 

a vedení bioplynu je hermeticky uzavřená, což je podstata řádného fungování BPS. 

Případný únik bioplynu by nasvědčoval vážným technickým problémům, které jsou vázány 

na větší riziko než pachovou zátěž a to riziko výbuchu směsu bioplynu s atmosférickým 

vzduchem. 

V rámci procesů nakládání s digestátem lze navrhnout následují organizačně-technická 

kompenzační opatření obdobná jako při přepravě a skladování vstupního materiálu a dále 
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při aplikaci digestátu dodržovat plán hnojení a neprodleně (do 24, respektive 48 hodin) 

zapracovat digestát do půdy. 

Z komplexního hlediska je nutno poznamenat významný kladný vliv  na pachovou situaci 

u zemědělských bioplynových stanic, které zpracovávají kejdu a další významné 

zemědělské zdroje zápachu (a emisí amoniaku) a tím eliminují jejich nepříznivý vliv 

na pachovou zátěž nejen okolí zemědělských objektů, ale zejména zemědělských ploch, 

na kterých není aplikována surová kejda, ale již stabilizovaný digestát s výrazně nižším 

zápachem. 

Význam vlivu BPS na pachovou situaci je závislý rovněž na umístění bioplynové stanice. 

Důležité je vhodné situování BPS stranou obytné zástavby a zástavby občanské 

vybavenosti. Čím okolní jsou objekty vzdálenější, tím lze předpokládat jejich menší 

zatížení případným zápachem. Souvisejícími faktory jsou převažující směr větru, 

geomorfologie a případné přirozené bariéry, např. lesní porost. 

Zatížení zápachem podrobně hodnotí dílčí studie, např. studie pachových látek, pachová 

studie apod. Pro výpočet se používá upravená metodika SYMOS‘97 Koncentrace 

pachových látek se vyjadřuje v evropské pachové jednotce OUE/m3 nebo pachové jednotce 

stanovené v české legislativě OUER/m3 (podrobněji viz Auterská 2009). 

5.3 Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální vliv y 

Hluk je definován jako nežádoucí, obtěžující až škodlivé zvuky (Kos 2009). V rámci 

realizace záměru bioplynové stanice lze hovořit o dvou typech zdrojů hluku: bodový 

a liniový zdroj. Hluk vzniká při fázích výstavby i provozu BPS (stručný přehled viz příloha 

5 práce). 

Při fázi výstavby vznikají emise hluku v důsledku prací zemních a stavebních strojů 

(až 90 dB). Hladina hluku je závislá zejména na kvalitě a údržbě strojů (Flegrová 2009). 

Mezi základní opatření lze zařadit: omezení doby provádění akusticky významných prací 

a omezení stavebních prací na denní dobu. 

Zdroji hluku (bodové zdroje) v technologiích BPS (v provozní fázi) jsou: kogenerační 

jednotka a komín KJ, ventilátory na chladičích, dmychadlo stlačující produkovaný bioplyn 

a dále pohon dávkovačů a čerpadel, homogenizační jímka, fermentory apod. Hlukové 

zatížení se pohybuje v rozmezí od 99 dB u KJ ve strojovně do 50 dB u pohonu míchadla 

ve vzdálenosti 10 m (více viz Židková 2008, Flegrová 2009). 
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Kogenerační jednotka je z důvodu omezení hluku umístěna v hlukově izolované strojovně 

a uložena na pružném základovém rámu. Její součástí je tlumič hluku na výfuku. 

Eliminace hluku z dalších technologií BPS je zabezpečena jejich vhodným umístěním 

a zastíněním nebo výstavbou neprůzvučného oplocení (Lapčík 2009a, b). 

Dalším zdrojem hluku (liniový zdroj) je doprava, a to ve fázi výstavby a provozu. 

Nepříznivé vlivy hluku na okolí lze eliminovat např. omezením dopravy na denní dobu 

a vhodným výběrem trasy mimo bytovou zástavbu a zástavbu občanského vybavení apod. 

Hodnocení zátěže hlukem se provádí pomocí hlukové studie. Výsledky jsou závislé mj. 

na vzdálenosti nejbližší zástavby a stávajícím hlukovém pozadí. BPS jsou většinou 

z důvodu územně plánovacích, technologických a společenských umísťovány mimo 

zástavbu a vliv BPS na hlukovou situaci nebývá ve většině případů podstatný. Například 

Postbiegl (2009) uvádí nárůst hladin hluku ve sledované vzdálenosti 400 až 600 m 

maximálně o 0,3 dB, Židková (2008) uvádí maximální navýšení hlukové zátěže o 2 až 

2,3 dB (vč. hluku z dopravy) ve vzdálenosti cca 250 až 300 m od BPS. 

Výpočty hluku dopravy a technologií se provádějí v souladu s metodickými pokyny 

a technickými normami. K výpočtu se používá program HLUK+. Zatížení hlukem 

se vyjadřuje v ekvivalentních hladinách tlaku v dB (podrobněji viz Flegrová 2009). 

Další negativní vlivy na fyzikální charakteristiky, tj. vibrace a elektromagnetické záření 

jsou zanedbatelné a souvisí zejména s výrobou elektrické energie a dopravou. Další typy 

záření nevznikají. 

5.4 Vliv na povrchové a podzemní vody 

Vliv BPS na povrchové a podzemní vody je možno rozdělit na odběry vody, produkci 

odpadních vod, úniky závadných látek při haváriích a nestandardních stavech (stručné 

shrnutí je uvedeno v příloze 3 práce). Povrchové a podzemní vody mohou být ohroženy 

u většiny procesů probíhajících v BPS, vyjma kogenerace a nouzového spalování. 

Již samotná výstavba bioplynové stanice a souvisejících manipulační ploch v sobě nese 

určitou možnost nepříznivého vlivu na vody. Zpevněné a zastavěné plochy zmenšují 

plochu, na které dochází k vsakování vody, a s tím souvisí zrychlený odtok vody z krajiny 

v souvislosti se svodem dešťových vod do kanalizace, potažmo vodního toku. Tento vliv je 

ovšem v porovnání s jinými vlivy zanedbatelný a blíže o něm bude pojednáno v další 

kapitole věnované vlivům na půdu. 
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Většina odběrů vody (pro sociální účely, požární účely při výstavbě) patří mezi standardní 

odběry, které jsou vázány na technologii BPS. Tyto odběry jsou většinou realizovány 

ze stávajících zdrojů (většinou vodovodní infrastruktury) a představují zanedbatelný, 

většinou nepřímý vliv BPS na ŽP. 

Odběr vody pro technologické účely je minimální za předpokladu využívání tekutých 

odpadů, např. kejdy, silážních šťáv, dešťové odpadní vody (např. Žídková 2008). Pro 

potřeby procesu anaerobní digesce bývá využíván permeát. Odběry pokrývají pouze 

počáteční potřebu při spuštění BPS do provozu, chlazení motoru a mimořádná doplnění 

technologické vody. 

Technologické odpadní vody jsou, jak již bylo řečeno, využívány v technologiích BPS. 

Případný nadbytek může být likvidován či využíván jako běžná užitková voda, 

za předpokladu, že při čištění permeátu bude použit systém čištění naznačený v kapitole 

2.2. Další odpadní vody (splašková, dešťová voda) jsou buďto přímo odváděny 

do kanalizace, vodoteče, nebo nejprve procházejí procesem čištění ve vlastní (malé, 

domovní) čistírně odpadních vod. Dešťová voda z parkovišť a manipulačních ploch 

prochází většinou odlučovačem ropných látek, který riziko kontaminace vod (a půdy) 

těmito závadnými látkami snižuje. 

V bioplynových stanicích se pracuje s řadou surovin, které mohou být zdrojem závadných 

látek, např. kapalná statková hnojiva, silážní šťávy, ropné látky, kapalná fáze digestátu 

(fugát), kapaliny z procesu digesce a další kapaliny vzniklé vystavením vstupních surovin 

a digestátu (a produktu jeho zpracování) srážkám v průběhu jejich skladování a manipulace 

apod. Tyto závadné látky mohou být zdrojem širokého spektra škodlivin: ropné látky, 

sloučeniny dusíku a fosforu (živiny), choroboplodné zárodky apod. Závadné látky mohou 

uniknout při nestandardních situacích typu požáru, havárie vozidla (cisterny), únik kapalin 

přeplněnou jímkou, poškozením konstrukcí apod. Mezi hlavní únikové cesty závadné látky 

mohou patřit svody dešťové vody a kanalizace. V této souvislosti musí být celá stavba 

bioplynové stanice zabezpečena proti případnému uniku těchto látek do vod a půdy. Jedná 

se o řadu technických opatření izolace podloží staveb, nepropustnou úpravu ploch, 

záchytné žlábky a jímky, kontrolní systémy naplnění skladovacích jímek, úniku závadných 

látek do podloží apod. Mezi základní organizační opatření patří pravidelná kontrola 

technických opatření, zpracování a dodržování provozního řádu, havarijního plánu. 
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Kvalita vod může být ohrožena i při používání digestátu (respektive fugátu a separátu) 

jako hnojiva. Hlavní rizika plynou z nedodržování platné legislativy v oblasti ochrany vod, 

a to nadměrným využíváním fugátu či separátu na zemědělské či lesní půdě. Může 

docházet ke kontaminaci podzemních a povrchových vod škodlivinami. V případě 

kontaminace živinami může docházet k eutrofizaci vodních toků a ploch. Nepříznivý vliv 

může mít i relativně menší množství živin, a to ve zranitelných oblastech, tj. v oblastech, 

kde jsou vody ohroženy nadměrným množstvím dusičnanů zemědělského původu. Nutno 

ovšem dodat, že využívání fugátu či separátu má výrazně nižší riziko ohrožení vod 

(respektive půd) než využívání tradičních kapalných statkových hnojiv, např. surové kejdy. 

Jako standardní opatření v této oblasti, lze zmínit dodržování stanovené jakosti hnojiv 

a dodržování plánu hnojení (tj. aplikace jednou za tři roky, zaorání do 12 respektive 

24 hodin po aplikaci na půdu). 

Z pohledu vlivů na podzemní a povrchové vody musí být v záměru BPS dostatečně 

vyřešeny zejména otázky ochrany před únikem závadných látek a provozních kapalin, 

zajištění odbytu digestátu, dostatek zemědělské půdy vhodné pro využití digestátu 

(respektive fugátu, separátu) a vyřešení infrastruktury likvidace případných odpadních vod. 

5.5 Vliv na p ůdu 

Základní vlivy bioplynových stanic na půdu jsou vedeny přehledně v příloze 4 práce. Co se 

týče zdrojů negativních vlivů na půdu (a procesů, které mají tyto negativní vlivy), jsou 

obdobné jako u vlivů na povrchové a podzemní vody. Prvním z těchto vlivů je zábor 

půdy. Tento vliv je nejcitelnější u výstavby „na zelené louce“ v závislosti na původním 

využití půdy, její bonitě apod. Opačnou variantou je využití „brownfieldů“, např. 

původních zemědělských objektů. Ve většině případů vystačí pozemek o rozloze cca 5 až 

10 tis. m2, což lze považovat za nevýznamný vliv. Tento vliv lze minimalizovat vhodným 

výběrem místa výstavby, návrhem rozmístění staveb a realizací skrývky ornice. 

Další možný vliv na půdu představuje vnos škodlivých látek do půdy nevhodnou 

a nadměrnou aplikaci digestátu, respektive hnojiva na zemědělskou (či jinou) půdu. Může 

dojít ke kontaminaci půdy, narušení stability půdního ekosystému v extrémních případech 

může docházet ke kontaminaci potravního řetězce či erozi půdy. Za běžných okolností, 

v rámci zákonem stanovených podmínek, nepředstavuje využívání upraveného digestátu 

jako hnojiva problém a má dokonce pozitivní vliv na půdu. Pozitivně se projevuje v první 

řadě doplnění živin do půdy. Dále změnou surových statkových hnojiv za stabilní digestát, 
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čímž dojde ke snížení vnosu semen plevelů, zárodků plísní a jiných chorob (které jsou 

procesem anaerobní digesce zničeny) a s tím související předpokládané omezení používání 

herbicidů. 

Další možnou cestou, jak může dojít ke kontaminaci půdy, jsou úniky závadných látek 

do okolní půdy BPS. Druhy závadných látek a cesty jejich úniku jsou stejné jako u vlivu 

na vody a je možné doporučit obdobná opatření. 

Při dodržení všech legislativních opatření v souvislosti s aplikaci digestátu a nakládání 

se závadnými látkami je možno negativní vliv BPS na půdy vyloučit. 

Jisté riziko z dlouhodobého hlediska představuje zvýšení výměry orné půdy, na které je 

pěstovaná kukuřice tj. zdroj vstupní suroviny, a s tím související riziko eroze a degradace 

půdy. Tento vliv ovšem nemá přímou návaznost na záměr BPS a je nutno jej zvažovat 

v rámci jiných administrativních kroků. 

5.6 Vliv na krajinu, ekosystémy a biotu 

Vliv bioplynových stanic na krajinu a krajinný ráz  souvisí s jejich umístěním. Většinou 

jsou tyto stavby umisťovány v zemědělských či průmyslových areálech a vliv jejich 

výstavby na krajinu je zanedbatelný nebo žádný. Při umístění BPS ve volné krajině nebo 

na vyvýšeném místě se může negativní vliv na krajinný ráz projevit. Význam tohoto vlivu 

je závislý na výchozí hodnotě krajiny a krajinného rázu. Vliv BPS na krajinný ráz je 

vhodné hodnotit z pohledu umístění významných krajinných prvků, ovlivnění vizuálních 

vjemů, narušení estetické hodnoty krajiny a změny poměru krajinných složek, případně 

fragmentace krajiny. 

Vlivy BPS na ekosystémy, faunu a flóru (biotu) jsou pouze lokálního charakteru. V místě 

stavby je trvale narušen ekosystém půdy, která bude zastavěna. Při výstavbě dojde 

k fyzické likvidaci půdy, rostlin a drobných živočichů v místě staveniště. Dále dojde 

k ovlivnění životního prostředí okolo stavby BPS, a to nejen při výstavbě, ale rovněž 

při provozu zhoršením kvality jednotlivých složek životního prostředí a ztrátou možnosti 

využívání zastavěné plochy živočichy. Význam vlivu na ekosystémy a biotu je do značné 

míry závislý na biologické rozmanitosti a ekologické stabilitě území a na výskytu 

vzácných a ohrožených druhů rostlin, živočichů a jejich ekosystémů. Tyto negativní vlivy 

lze do jisté míry kompenzovat výsadbou zeleně na okolních plochách či výběrem 

vhodného umístění BPS, mimo ekologicky a biologicky významné lokality. 
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Obecně lze konstatovat, že pravděpodobnost negativních vlivů BPS na krajinu, ekosystémy 

a biotu je závislá na umístění konkrétní BPS. Přehledně jsou tyto vlivy uvedeny v příloze 7 

práce. 

5.7 Vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prost ředí 

V první řadě se hodnotí vliv na zdraví obyvatelstva, a to pomocí hodnocení zdravotních 

rizik. Hodnocení zdravotních rizik se skládá se čtyř základních kroků: identifikace 

nebezpečnosti určité látky nebo efektu, charakterizace nebezpečnosti tj. kvantifikace 

vztahu mezi dávkou a účinkem, hodnocení expozice obyvatelstva a charakterizace rizika, 

tj. pravděpodobnost poškození zdraví při dané expozici (Kos 2009, Židková 2008). 

U záměrů bioplynových stanic se hodnotí především zdravotní rizika hluku a imisí oxidu 

dusíku, suspendovaných částic, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a zápachu. Oxid dusičitý 

se nepříznivě projevuje na zdraví nejprve u astmatické a bronchitické populace, a to 

v jednohodinových koncentracích nad 200–400 µg/m3. Další ohroženou skupinou jsou děti, 

u kterých dlouhodobá expozice může vyvolat chronický respirační syndrom. Tyto 

důsledky mají koncentrace vyšší než současné imisní limity. Suspendované částice, 

přesněji respirabilní frakce prachu, ovlivňují řasinkový epitel v horních dýchacích cestách 

a mohou ve vyšších koncentracích vyvolat snížení samočisticí schopnosti dýchacího 

systému, akutní zánětlivá postižení, chronickou bronchitidu, postižení oběhového systému. 

Tyto důsledky mohou být posíleny spolupůsobením s oxidem siřičitým. Tyto potíže 

se projevují při koncentracích nad 200 µg/m3, přičemž zvýšení nemocnosti bylo 

zaznamenáno již při překročení denních koncentrací 30–150 µg/m3 (Kos 2009). 

Nejrizikovější skupinou jsou starší osoby a osoby s nemocemi dýchacího a srdečně 

cévního systému a dále děti. Suspendované částice jsou dále zdrojem řady karcinogenních, 

mutagenních a jinak zdraví škodlivých látek např. těžkých kovů, organických sloučenin. 

Oxid uhelnatý má zvýšenou afinitu k hemoglobinu a tvoří karboxyhemoglobin. Při vyšších 

koncentracích (20–60 mg/m3 a výše) postupně nastupují tyto zdravotní následky: rychlý 

nástup vyčerpání při tělesné zátěži a nástup anginosních bolestí, poruchy vidění 

a schopnosti učit se, poruchy dýchání, bolesti hlavy, mdloby, bezvědomí. Ohroženými 

skupinami jsou osoby s chorobami kardiovaskulárního systému a respiračního systému, 

těhotné ženy a osoby trpící anémií. Zápach způsobuje obtěžování. Ve vážných případech 

se mohou objevit přímé zdravotní problémy, např. bolesti hlavy, dýchací a žaludeční 

potíže, nechutenství, nespavost (Kos 2009). 
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Nepříjemné účinky hluku jsou závislé na jeho hladině. U hluku nad 85–90 dB dochází 

k poruchám činnosti sluchového aparátu, při delší expozici k celkové ztrátě sluchu. Dále 

hluk (od 65–70 dB) se může projevit zvýšením výskytu dalších zdravotních potíží 

(trvalého i dočasného charakteru) neurologického, hormonálního, kardiovaskulárního 

i imunitního charakteru. I podstatně nižší hladiny hluku (40–55 dB) mohou působit 

na psychiku (stres, nespavost, emocionální nerovnováha) a v neposlední řadě mohou 

narušit rovněž socioekonomickou oblast vlivem komplikace komunikace, pocitu 

nespokojenosti a rozmrzelosti (Kos 2009). 

Imisní limity, respektive nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené legislativou (viz 

kapitola 3) jsou do jisté míry kompromisem. Lze ovšem konstatovat, že při jejich dodržení 

nedochází k rizikové expozici obyvatelstva a ohrožení zdraví. 

Záměr BPS s sebou nepřináší významné emise výše zmíněných činitelů ani výrazné 

přírůstky imisí, respektive hladiny hluku, proto lze zdravotní rizika pominout. Nutno je 

ovšem zvažovat možnou kumulaci s jinými zdroji zejména u prachu a hluku. Obecně lze 

doporučit opatření vyjmenovaná výše u primárních vlivů a opatření vyplývající z ochrany 

zdraví zaměstnanců. 

V souvislosti se záměrem bioplynové stanice lze hovořit o pozitivním vlivu 

na socioekonomické prostředí. V první řadě je nutno zmínit se o pozitivním vlivu 

na zaměstnanost respektive na snížení nezaměstnanosti. Ve fázi výstavby záměr nepřímo 

přispívá k udržení pracovních příležitostí zaměstnanců stavební společnosti. V provozní 

fázi se projeví potřeba obsluhy BPS cca 2 až 10 osob (v případě směnného provozu). 

Nepřímo se provoz BPS projeví potřebou zaměstnanců v rámci procesu výroby a dopravy 

vstupního materiálu. 

Kladný vliv má záměr BPS rovněž na ekonomiku provozovatele BPS případně dodavatele 

vstupních surovin. Základními přínosy jsou zejména příjmy z prodeje elektrické energie 

(zákonem garantovaná výkupní cena), příjmy z prodeje hnojiva (digestátu), případně 

odpadního tepla, úspory v souvislosti s využíváním odpadního tepla a hnojiva (digestátu) 

pro vlastní potřebu. Stabilní a vzrůstající ekonomika provozovatele BPS má často rovněž 

vliv na stabilitu provozovatele v ostatních činnostech, zejména zemědělských a s tím 

související dopad na udržení zaměstnanců. Problematikou vlivů záměru 

na socioekonomické prostředí se zabývá např. analýza nákladů a přínosů. 
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Souhrnně lze vliv bioplynových stanic na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí 

zhodnotit jako neutrální (stručný přehled viz příloha 6 práce). 

5.8 Ostatní vlivy 

U řady záměrů bioplynových stanic je reálná možnost negativního vlivu na dopravní 

infrastrukturu . Jedná se zejména o větší záměry, které vyžadují zvýšení intenzity dopravy 

vstupních surovin a výstupního digestátu, respektive hnojiva. Silnice nižších tříd mohou 

být zatěžovány nad míru, okolní objekty mohou být narušeny otřesy a vibracemi. V této 

souvislosti je vhodné vypracování dopravní studie a navržení optimálních dopravních tras, 

případně inicializace výstavby nové silnice. Dopravní studie slouží jako podklad pro 

rozptylovou a hlukovou studii. 

Vliv BPS na horninové prostředí lze z obecného hlediska zanedbat. Většina 

bioplynových stanic výrazně nezasahuje do horninového podloží nebo je navržena jako 

nepodsklepená. Postbiegl (2009) považuje BPS z geologického hlediska za cizorodý prvek 

v geologické stavbě území, ovšem negativní vliv na její kvalitu vylučuje. Vliv na přírodní 

zdroje je závislý na umístění v souvislosti s případnou těžbou nerostných surovin 

a chráněným ložiskovým územím. 

Primárně lze další možné vlivy BPS na kulturní a archeologické památky případně další 

majetek vyloučit. Je ovšem nutno při posuzování konkrétního záměru ověřit možnost 

těchto vlivů. 

Výstavba a zejména provoz bioplynové stanice je rovněž zdrojem environmentálních 

rizik  při možných haváriích a nestandardních stavech. Většina z nich již byla diskutována 

při vlivech na konkrétní složky životního prostředí. Jedná se zejména o následující 

nestandardní stavy: 

- únik závadných látek do vod či půdy (při nehodě cisterny, požáru nebo přetížení 

technologie či přeplnění jímek apod.), 

- únik bioplynu a riziko exploze, 

- požár a riziko vzniku škodlivých emisí a exploze. 
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6 Posouzení vliv ů modelového zám ěru BPS v obci Vl čnov na ŽP 

Předmětem této kapitoly je předběžné posouzení modelového záměru bioplynové stanice 

situované v obci Vlčnov26. Struktura kapitoly vychází z navržené osnovy v kapitole 4 

s důrazem na část věnovanou analýze dotčeného území, tj. výčtu nejzávažnějších 

environmentálních charakteristik a stručné charakteristice stavu složek ŽP. 

6.1 Údaje o zám ěru 

Modelová BPS je navržena v obci Vlčnov nedaleko Uherského Brodu (katastrální území 

Vlčnov, obec s rozšířenou působností Uherský Brod, Zlínský kraj), viz obrázek 6-1 

a přílohy 8–10 této práce. Dle zákona a jeho přílohy 1 v souladu s Metodickým pokynem 

MŽP č. 12 (2008) se jedná o podlimitní záměr kategorie II 3.1 Zařízení ke spalování paliv 

o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. V návaznosti na případné zjišťovací 

řízení a posouzení budou následovat územní a stavební řízení. 

Obrázek 6-1: Lokalizace modelové bioplynové stanice v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 63 % původní velikosti) 

                                            

26 Záměr výstavby BPS v dané obci byl zvažován, ale v současné době od něj bylo upuštěno. 
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Charakteristika záměru a možnosti kumulace s jinými záměry 

Modelová BPS je navržena jako zemědělská bioplynová stanice s mezofilní anaerobní 

digescí a kogenerační výrobou elektrické a tepelné energie. Bioplynová stanice bude 

situována na okraji obytné části obce ve stávajícím areálu zemědělské společnosti 

(předpokládaný realizátor a provozovatel BPS). Záměr počítá s výstavbou nové 

technologie BPS a s částečným využitím stávajících budov a sociálního zázemí 

pro zaměstnance. 

Dle záměru budou zpracovávány pouze zemědělské suroviny, a to kukuřičná siláž a kejda. 

Část surovin bude dovážena z širšího okolí (pro dovoz vstupních surovin pro BPS lze 

za vhodnou dojezdovou vzdálenost považovat 20 km). Vznikající digestát bude 

zpracováván na kapalné a tuhé hnojivo. Část hnojiva bude provozovatel využívat 

pro vlastní potřebu a část bude prodávat. Z tohoto důvodu bude zapotřebí registrace 

dle zákona o hnojivech. Elektrická energie bude částečně využívána pro potřeby BPS 

a zbytek bude veden do rozvodné sítě. Vznikající teplo bude využito pro potřeby BPS 

a zbytek bude sloužit pro ohřev vody a vytápění sousedních budov, alternativně bude teplo 

využito v rámci jiných činností provozovatele. Zbývající teplo zvláště v letním období 

bude vedeno na chladiče. 

Přímá kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. Ve dvacetikilometrovém okolí 

jsou tři bioplynové stanice o jmenovitém výkonu 300–550 kW: zemědělské bioplynové 

stanice Nivnice a Spytihněv a nezemědělská (ostatní) bioplynová stanice Nový Dvůr v 

Kunovicích (viz příloha 15). Tyto stávající BPS mohou ovlivnit množství dostupných 

vstupních surovin a zemědělských ploch pro využití digestátu jako hnojiva v optimální 

dojezdové vzdálenosti 20 km. Přeshraniční vliv záměru se nepředpokládá. Nejbližší 

hranice jsou se Slovenskem ve 25–30km vzdálenosti. 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Z technologického hlediska se jedná o moderní bioplynovou stanici, jejíž technologie 

a procesy odpovídající těm, které jsou popsány v kapitole 2.2 této práce. 

Pro potřeby této práce jsou navrženy následující technologické a procesní části této 

modelové BPS: přijímací hala, systém odsávání vzduchu a biologický filtr, dvě předjímky, 

dvě zásobovací jímky, čtyři ocelové fermentory, dva hlavní betonové fementory, 

dofermentor, zásobník bioplynu, systém odsiřování (biooxidační reakce), kompaktní 
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kogenerační jednotka umístěna v hlukově izolovaném objektu, bezpečnostní hořák (fléra), 

jímka digestátu s technologií úpravy digestátu, zásobník na fugát a sklad tuhého digestátu. 

V této zemědělské BPS bude zpracováván pouze vstupní materiál, u kterého není 

vyžadována hygienizace, z toho důvodu není stupeň hygienizace zařazen. Skladovací 

prostory digestátu budou mít dostatečnou kapacitu, aby zaručovaly uskladnění 

cca 4měsíční produkci. Celý objekt BPS bude dostatečně zabezpečen před únikem 

závadných látek do půdy či povrchových a podzemních vod. 

Tabulka 6-1: Základní parametry modelové BPS 

Charakteristika  Hodnota 

Počet kogeneračních jednotek 1 

Počet fermentorů 4 + 2 + 1 

Jmenovitý tepelný výkon 789 kW 

Jmenovitý elektrický výkon 844 kW 

Hodinová spotřeba bioplynu 403 mn
3 

Účinnost KJ (tepelná/elektrická) 81 % (39,1 %/41,9 %) 

Roční spotřeba vstupního materiálu 30 tis. t 

Roční výroba bioplynu 3 mil Nm3 

Roční výroba elektrické energie 7 tis. MWh 

Roční výroba tepla 6,5 tis MWh 

Roční výroba tuhého digestátu 7 tis. t 

Roční výroba fugátu 3 tis. t 

Údaje o vstupech 

Pro potřeby předběžného posouzení vlivů modelového záměru jsou stanoveny následující 

vstupy: 

- plocha: 0,8 ha (stávající zastavěné a ostatní plochy v zemědělském areálu, nedojde 

k záboru zemědělské nebo lesní půdy), 

- odběr vod pro technologii: 30–35 m3 jednorázově při spuštění BPS (v dalších letech 

bude využíván permeát), 
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- odběr vody pro požární účely: dle předpisů a norem (upřesní stavební 

dokumentace), 

- odběr vod pro sociální potřeby: předpokládá se využití stávajícího sociálního 

zázemí v areálu, nárůst v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (cca 1–

2 osoby) bude zanedbatelný, 

- surovinové zdroje: vstupní materiál 30 tis. t ročně, bioplyn 3 mil Nm3 ročně, 

pomocný materiál, 

- energetické zdroje: elektrická energie (cca 350 MW ročně) a teplo (bude využita 

vlastní vyprodukovaná energie BPS), 

- nároky na dopravu při výstavbě: cca 30 nákladních aut, 5 osobních aut denně a 

- nároky na dopravu při provozu: cca 12 nákladních aut denně27, nárůst osobní 

automobilové dopravy bude zanedbatelný. 

Ostatní vstupy jsou zanedbatelné. Surovinovými vstupy při výstavbě jsou standardní 

stavební materiály a technologie BPS. 

Údaje o výstupech 

Při realizaci modelového záměru se předpokládají následující výstupy: 

- emise z KJ: vypočteny dle následujícího vzorce a uvedené v tabulce 6-2, 

Roční emise = emisní faktor × roční spotřeba bioplynu 

Tabulka 6-2: Roční emise z kogenerační jednotky 

Škodlivina NOx SOx VOC TZL  CO 

Emisní faktory (kg/103.Nm3) 60 0,002 × S28 30 0,05 15 

Roční emise (t/rok) 180 9 90 0,15 45 

 

                                            

27 Kalkulace počtu nákladních aut: potřeba vstupní suroviny cca 30 tis. t ročně, jedno nákladní auto cca 10 t 

vstupní suroviny, přivážení surovin ve všední dny tj. 250 dnů za rok, odvoz digestátu součástí zpáteční jízdy. 

28 S = obsah síry v palivu 1500 mg/m3. 
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- emise z dopravy: vypočteny pomocí emisních faktorů převzatých z programu 

MEFA29pro průjezd v areálu (rychlost 5 km/h, cca 0,5 km) a pro průjezd 1 km PK 

včetně zpáteční jízdy (rychlost 40 km/h). Emise jsou vypočteny dle následujícího 

vzorce a jsou uvedeny v tabulce 6-3, 

Emise = Emisní faktor30 × počet vozidel za den × délka komunikace × počet dnů × 231 

Tabulka 6-3: Roční emise liniových zdrojů 

Nákladní automobily 
(počet 12) 

Emisní faktor 
(g/km) 

Roční emise 
(kg/rok)  

Škodlivina 

5 km/h 40 km/h Průjezd v areálu Průjezd 1 km PK 

NOX 25,4438 1,3454 38 165,70 8 072,40 

NO2 84,7938 15,1556 127 190,70 90 933,60 

CO 24,6519 4,5054 36 977,85 27 032,40 

CxHy 11,5803 7,6736 17 370,45 46 041,60 

PM10 2,8110 0,4641 4 216,50 2 784,60 

 

- pachové emise: vstupního materiálu, digestátu (bude instalován biologický filtr), 

- odpadní vody z technologie: nebudou, permeát bude opětovně využíván při úpravě 

surovin a ve fermentoru, 

- splaškové odpadní vody: předpokládá se využití stávajícího sociálního zázemí 

v areálu, nárůst v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (cca 1–2 osoby) bude 

zanedbatelný, 

- dešťové odpadní vody: odváděny standardním způsobem, z manipulačních ploch 

a parkoviště budou veden filtrem na ropné látky, 

- odpady: výčet viz kap. 3.2 a 

- výstupní surovina: digestát 7 tis. t ročně, fugát 3 tis. t ročně. 

                                            

29 Dostupný na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR <http://www.mzp.cz>. 

30 Stanoven pro tyto předpoklady: výpočtový rok 2010, emisní úroveň EURO 2, podélný sklon vozovky 0 %, 

kategorie vozidel HDV nad 3,5 t. 

31 Započtení zpáteční jízdy. 
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6.2 Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území 

Dotčeným územím je v první řadě místo realizace záměru a bezprostřední okolí a dále obec 

Vlčnov a sousední obce. Širším dotčeným územím je území Uherskobrodska, jehož 

východní a jižní hranici tvoří Bílé Karpaty, západní řeka Morava a severní Vizovická 

vrchovina (viz přílohy 8–10). 

6.2.1 Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 

Obrázek 6-2: Nadregionální a regionální ÚSES v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál JUAP ZK (upraveno na 92 % původní velikosti) 

NRBC č. 95 
Hluboček 

RBC č. 73 
Vlčnovský háj 

RBK č. 146 

RBK č. 147 
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Územní systém ekologické stability 

Na území obce Vlčnov se nacházejí čtyři prvky ÚSES32 regionálního a nadregionálního 

významu: nadregionální biocentrum Hluboček, regionální biocentrum Vlčnovský háj 

a regionální biokoridory č. 146 a č. 147 (viz obrázek 6-2). 

Na tyto regionální a nadregionální prvky ÚSES navazují lokální biocentra a biokoridory, 

které jsou vymezeny zejména podél regionálních prvků a dále ve východní části obce, kde 

spojují RBC Vlčnovský háj s NRBC Hluboček (viz příloha 17). 

Jedná se o následující lokální prvky: Lesní LBC Černá hora, Lesní LBC Čupy, Lesní LBC 

Výpusty, Lesní LBC Hlaviny II., Lesní a luční LBC Hlaviny I., Lesní a luční LBC Rovná, 

Lesní a luční LBC U vodárny, Lesní a luční LBC Mezilončí, Lesní a vodní LBC 

Na Oklukách, Lesní a luční LBC Dřínek, Lesní LBC Dolní Pole, Lesní LBK z LBC Mezi 

cestami do LBC Černá hora, Lesní LBK z LBC Černá hora do RBC Vlčnovský háj, Lesní 

LBK z LBC Šaranov do RBC Vlčnovský háj, Lesní LBK z LBC Na Oklukách do LBC 

Šranky, Lesní RBK z RBC Vlčnovský háj do RBC Lipiny, Lesní LBK z LBC 

Na Oklukách do LBC Dřínek, Lesní LBK z LBC Hlaviny I do LBC Hlaviny II, Lesní 

a luční LBK z LBC Hlaviny I do LBC Mezilončí, Lesní a luční LBK z LBC Mezilončí 

do LBC U vodárny. 

Chráněná území a významné krajinné prvky 

V bezprostřední blízkosti zemědělského areálu se nenacházejí žádná zvláště chráněná 

území33 či evropsky významné lokality34. V obci Vlčnov jsou dvě zvláště chráněná 

území, a to přírodní rezervace Vlčnovský háj a Kovářův žleb (obrázek 6-3) a jedna 

evropsky významná lokalita Kovářův žleb – Obora.  

                                            

32 Územní systém ekologické stability dle zákona o ochraně přírody a krajiny „je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje 

se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.“ 

33 Zvláště chráněná území zákon o ochraně přírody a krajiny definuje jako „území přírodovědecky 

či esteticky velmi významná nebo jedinečná.“ 

34 Evropsky významné lokality dle zákona o ochraně přírody a krajiny přispívají v biogeografické oblasti 

(oblastech) k udržení a obnově příznivého stavu evropského stanoviště nebo evropsky významného druhu 

a k udržení biodiverzity dané biogeografické oblasti. 
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Přírodní rezervace Kovářův žleb je tvořena travnatými křovinatými stráněmi s květnatými 

subxerofilními loukami a extenzivními ovocnými sady. Jedná se o ojedinělou lokalitu 

s výskytem teplomilných druhů rostlin a zvířat, kdysi typických pro stepní zónu Bílých 

Karpat. Přírodní rezervace Vlčnovský háj je tvořena přirozenou dubohabřinou 

s významným výskytem laduňky dvoulisté (karpatské), latinsky Scilla Bifolia (David 2006, 

internetové stránky obce Vlčnov). 

Jihovýchodně od zájmové lokality se rozkládá CHKO Bílé Karpaty a stejnojmenná 

evropsky významná lokalita (a biosférická rezervace UNESCO). V širším okolí 

ve vzdálenosti do 10 km lze nalézt další chráněná území a evropsky významné lokality 

(tabulka 6-4), jejich ochrana je zaměřena zejména na typickou krajinu, faunu a flóru stepí 

a lesostepí (více viz dále fauna a flóra). 

Tabulka 6-4: Chráněná území v širším dotčeném území ve vzdálenosti do 10 km 

Název chráněného území Kategorie plocha Vzdálenost od 
záměru BPS35 

Vlčovský háj PR 32 ha 1,3 km 

Kovářův žleb PR 7 ha 1,5 km 

Vrchové PR 21 ha 6,5 km 

Rovná hora PR 12 ha 6,8 km 

Terasy PP 11 ha 5,5 km 

Bílé Karpaty CHKO 7 150 000 ha 6,5 km 

Bílé Karpaty EVL 2 000 000 ha 8,0 km 

Kovářův žléb – Obora EVL 214 ha 1,5 km 

Mokřad u Slováckých strojíren EVL 9 ha 4,1 km 

Stráně u Popovic EVL 131 ha 4,7 km 

Babí hora EVL 49 ha 6,0 km 

Újezdecký les EVL 932 ha 6,1 km 

Popovické rybníky EVL 99 ha 7,5 km 

Jasenová EVL 53 ha 7,5 km 

Kobylí hlava EVL 4 ha 7,6 km 

                                            

35 Jedná se o nejbližší vzdálenost, od nejbližšího okraje území 
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Název chráněného území Kategorie plocha Vzdálenost od 
záměru BPS35 

Údolí Bánovského potoka EVL 22 ha 8,3 km 

Milejovské louky EVL 11 ha 9,1 km 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody 

 

Na území obce Vlčnov dle dostupných zdrojů nejsou chráněny žádné památné stromy. 

V širším okolí do 10 km se rovněž nenachází žádné ptačí oblasti nebo smluvně chráněná 

území. Významnými krajinnými prvky 36 v okolí jsou Hlaviny (v jihozápadní části obce) 

a Havřická cihelna (severovýchodně na katastrálním území Havřice), viz příloha 17. 

Obrázek 6-3: Maloplošná a velkoplošná chráněná území v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 62 % původní velikosti) 

Ochranná pásma 

Místo realizace záměru nezasahuje do ochranných pásem vodních toků, lesů, elektrického 

vedení apod. Nejbližší záplavové oblasti jsou lokalizovány u vodních toků Olšava 

a Okluky mimo katastrální území obce. Záměr rovněž neovlivní nejbližší CHOPAV 

(podzemních vod) Kvarter řeky Moravy je vzdálený od záměru cca 10 km. Na území obce 

                                            

36 Významný krajinný prvek definuje zákon o ochraně přírody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky 

nebo esteticky hodnotnou část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívící k udržení její stability. 

Kovářův žleb (PR) 

Vlčnovský háj (PR) 

Bílé Karpaty (CHKO) 

Terasy (PP) 
Vrchové (PR) 

Rovná hora (PR) 
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neleží rovněž žádná ochranná pásma vodních zdrojů. Nejbližší jsou ve vzdálenosti 

cca 10 km severozápadně u Uherského Hradiště a východně na území Bílých Karpat. Tato 

ochranná pásma nebudou záměrem ohrožena. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Obec Vlčnov je územím kulturního a historického významu. Zachovala se zde tradiční 

lidová architektura reprezentovaná řadou památkově chráněných objektů a území, např. 

dominanta obce kostel sv. Jakuba staršího (nejstarší část je památkově chráněná), kulturní 

památka a muzeum Rolnický dům č. p. 57, kaplička na návsi, Vlčnovské búdy (součást 

venkovské památkové rezervace Vlčnov-Kojiny, tradiční vinařská architektura) atd. 

(Internetové stránky obce Vlčnov, kolektiv autorů 2003). Na území obce se nacházejí 

rovněž archeologická naleziště (viz příloha 17). 

Obrázek 6-4: Zranitelné oblasti v dotčeném území 

 

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV T. G. M. 
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Území hustě zalidněné 

Jedná se o venkovskou oblast s typickou jihomoravskou zástavbou úrodného (bohatého) 

zemědělského kraje. Toto území nelze považovat za území hustě zalidněné. 

Území zatěžovaná lidskou činností 

Teplé klima a příznivé půdní podmínky (černozem) předurčují toto území k intenzivnímu 

využívání zemědělstvím. Část území obce je z tohoto důvodu odvodněna a celé území patří 

do zranitelné oblasti. Tato oblast se dále rozkládá směrem na jih (obrázek 6-4). 

V okolí místa realizace záměru se nenacházejí žádné významné ekologické zátěže. 

V širším okolí se nachází několik starých ekologických zátěží především komunálního 

nebo průmyslového původu (viz příloha 13). Záměr nebude mít žádný vliv na tyto zátěže 

a rovněž se nepředpokládá jejich kumulativní efekt. 

Nejsou rovněž zaznamenány žádné extrémní poměry v dotčené lokalitě. 

6.2.2 Stručná charakteristika stavu složek ŽP v dot čeném území 

Klima a ovzduší 

Dotčené území patří k teplé klimatické oblasti T2 dle Quitta (1971) charakteristické 

teplými a vlhkými klimatickými poměry (tabulka 6-5). V dotčeném území převládají 

jihovýchodní větry od Bílých Karpat. Dle větrné mapy (ČSVE 2009) oblast patří k méně 

větrným, s průměrnou rychlosti větru ve výšce 100 m 2,5–5,5 m/s. Roční úhrn srážek 

v této oblasti je oproti hodnotám dle Quitta vyšší, na úrovni 500–600 mm (viz příloha 18). 

Tabulka 6-5: Charakteristiky klimatické oblasti T2 dle Quitta 

Charakteristika  Hodnota 

Počet letních dnů 50–60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160–170 

Počet mrazových dnů 100–110 

Počet ledových dnů 30–40 

Průměrná teplota v lednu ve °C -3– -2 
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Charakteristika  Hodnota 

Průměrná teplota v červenci ve °C 18–19 

Průměrná teplota v dubnu ve °C 8–9 

Průměrná teplota v říjnu ve °C 7–9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90–100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350–400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200–300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40–50 

Počet zamračených dnů 120–140 

Počet jasných dnů 40–50 

Zdroj: Quitt (1971) 

 

Ovzduší v dotčeném území není ovlivněno žádnými významnými zdroji znečištění. 

Nejbližšími zdroji znečištění ovzduší jsou střední případně velké průmyslové zdroje 

a zemědělské zdroje v obcích Hluk, Dolní Němčí, Nivnice a Uherský Brod (více viz 

ČHMÚ – Zdroje znečišťování za rok 2007). 

Imisní situaci v dotčené lokalitě lze považovat ve srovnání s jinými lokalitami ČR 

za přijatelnou (viz obrázek 6-5). Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 8 (2009) 

o hodnocení kvality ovzduší (na základě dat za rok 2007), došlo na území v působnosti 

stavebního úřadu Uherský Brod (pod který dotčené území patří) k překročení 

24hodinového imisního limitu pro PM10 pouze na 0,8 % území (pro celé území ČR 6,3 %, 

pro zónu ZK 6,7 %) a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren na 9,2 % území (pro celé 

území ČR 4,9 %, pro zónu ZK 7,8 %). 

Nejbližší imisní stanicí je stanice v Uherském Hradišti, vzdálená cca 12 km od dotčené 

lokality. V této stanicí jsou sledovány imise znečišťujících látek z dopravy. Na základě 

analýzy údajů v Integrovaném systému kvality ovzduší za rok 2009 byla kvalita ovzduší 

ve sledované lokalitě pro NO2 dobrá až velmi dobrá a pro PM10 uspokojivá až dobrá. 
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Obrázek 6-5: Zóna Zlínský kraj – území s překročením imisních limitů a mezní tolerance 

 

Zdroj: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č. 8 (2009) 

Voda 

Nedaleko místa realizace teče pravoboký přítok (viz obrázek 6-6 žlutě) Vlčnovského 

potoka. Vlčnovský potok je páteřní tok základního hydrologického povodí (4. řádu). 

V obci Veletiny vtéká do řeky Olšavy, která je levobokým přítokem Moravy. Jedná se 

oblast povodí Moravy, hlavní povodí Dunaj a úmoří Černého moře. 

Na základě výsledků hodnocení jakosti vod za léta 2003 až 2008 je v dotčeném území 

patrné mírné zlepšení. Třída jakosti ve sledovaném úseku v Kunovicích se snížila z páté 

třídy na čtvrtou (viz příloha 19). Je nutno konstatovat, že daná oblast je silně ovlivněna 

zemědělstvím (viz zranitelná oblast). Nejbližším místem monitorování jakosti vod jsou 

Kunovice na Olšavě. Výsledky sledovaných hodnot za roky 2007–2008 jsou uvedeny 

v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 6-6: Jakost vody v profilu Kunovice, vodní tok Olšava (roky 2007–2008) 

Ukazatel Jedn. Min.  Max. Prům. Med. C90 C95 Imisní 
limit  

Třída 
jakosti 

Teplota vody °C 0,10 27,70 11,90 10,30 22,50 23,90 25   
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Ukazatel Jedn. Min.  Max. Prům. Med. C90 C95 Imisní 
limit  

Třída 
jakosti 

Reakce vody  7,30  8,50  8,00  8,10  8,20  8,20  6–8   

Elektrolytická 
konduktivita mS/m  63,20  94,70  78,70  78,30  92,00  93,30    III.  

Biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 

mg/l  1,90  14,30  3,90  3,00  6,30  8,50  6,00  III.  

Chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem 

mg/l  6,10  55,00  17,80  15,00  28,60  41,10  35,00  III.  

Amoniakální dusík mg/l  0,02  1,27  0,31  0,23  0,62  0,75  0,50  II. 

Dusičnanový dusík mg/l  0,80  6,70  3,20  3,40  4,50  4,70  7,00  II. 

Celkový fosfor mg/l  0,10  0,78  0,29  0,28  0,41  0,48  0,20  IV. 

Zdroj: Vodohospodářský informační portál 

 

Obrázek 6-6: Vodní toky v dotčeném území 

 

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. 
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Dotčené území patří do hydrologického rajonu č. 3222 „Flyš v povodí Moravy – severní 

část“, skupina rajónů Flyšové sedimenty. Tento hydrologický rajón je charakteristický 

nízkou propustností (transmisivita: nízká < 1.10-4 m2/s) průlino-puklinového typu, 

mineralizací 0,3–1 g/l. Chemismus podzemních vod (vč. minerálních vod např. nedaleká 

lokalita Luhačovice) je následujícího typu: Ca-Mg-HCO3-SO4 (Hydroekologický 

informační systém VÚV T. G. M.). 

V nejbližším okolí místa realizace záměru se nenacházejí žádné významné odběry 

podzemních vod. Odběry podzemních vod v okolí jsou znázorněny na obrázku 6-7. 

Obrázek 6-7: Odběry podzemních vod v dotčeném území 

 

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. 

Půda 

Pozemky, na kterých se předpokládá výstavba záměru, jsou dle katastru nemovitostí 

ostatní plochy s využitím jako manipulační plochy nebo zastavěná plocha (v případě 

využití současných budov). Nepředpokládá se zábor zemědělské nebo lesní půdy. 

Půda zájmové lokality patří z části k zemědělsky významným půdním skupinám – 

černozem (CE) a černice (CC). Dalšími půdními skupinami půd vyskytujícími se 
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v dotčeném území jsou hnědozem (HN) a kambizem (KA). Půda místa realizace 

a nejbližšího okolí patří k půdní jednotce hnědozem modální (více viz příloha 20).  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Z geologického hlediska je zkoumané území zařazeno ke geologické jednotce křídy 

Karpatské soustavy (terciérní alpínské zvrásnění) a sedimenty kvartéru (překrývají 

terciérní vrstvy v údolí vodního toku). Nalézají se zde hlíny, spraše, písky, štěrky (kvartér) 

a terciérní horniny alpínského zvrásnění – pískovce, břidlice. V zájmové lokalitě se 

nachází několik míst těžby štěrkopísku, cihlářských surovin (většina se zastavenou těžbou). 

Nejbližší dobývací prostor v provozu se nachází ve vzdálenosti cca 12 km u Uherského 

Ostrova (těžba štěrkopísku). Na území obce Vlčnov se nenachází žádná chráněná ložisková 

území. Nejbližší takto chráněné území je v Kunovicích ve vzdálenosti cca 15 km od místa 

realizace záměru. Místo realizace projektu není rovněž ohroženo sesuvy (viz obrázek 6-8). 

Obrázek 6-8: Sesuvy v okolí místa realizace 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 60 % původní velikosti) 

 

Dotčené území se rozkládá ve Vlčnovské pahorkatině. Místo realizace záměru je ve výšce 

251 metrů n.m. v údolí Vlčnovského potoka. Reliéf této oblasti byl vytvořen alpínským 

vrásněním ve třetihorách a erozní a sedimentární činností vodních toků ve čtvrtohorách. 

Geomorfologické zařazení území uvádí tabulka 6-7. 
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Tabulka 6-7: Geomorfologické zařazení dotčeného území 

Geomorfologické členění Název 

Systém Alpsko-himalájský 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vnější Západní Karpaty 

Oblast Slovensko-moravské Karpaty 

Celek Vizovická vrchovina 

Okrsek Vlčnovská pahorkatina 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby 

Fauna a flóra 

Dotčené území patří do Hluckého bioregionu, po fytogeografické stránce do Panonského 

termofytika, okrsku 19 – Bílé Karpaty stepní. Východní část širšího dotčeného území 

spadá pod Karpatské mezofytikum (viz příloha 11). Místo výstavby BPS patří 

do potenciální přirozené vegetace prvosenkové dubohabřiny (viz obrázek 6-9). 

Obrázek 6-9: Potenciální přirozená vegetace v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 63 % původní velikosti) 

 

Prvosenková 
dubohabřina 

Mochnová 
doubrava 

Ostřicová 
dubohabřina 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  68/106 

Pro zájmové území je typická teplomilná fauna a flóra. Příklady typických druhů rostlin 

a živočichů pro toto území uvádí tabulka 6-8. Řada z nich jsou vzácné a chráněné druhy 

především bylin a motýlů. Území je ohroženo řadou nepůvodních druhů rostlin, zejména 

nepůvodními dřevinami (smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní), které zde byly 

vysazovány, a invazní netýkavkou malokvětou a dalšími nitrofyty. 

Tabulka 6-8: Příklady typické fauny a flóry (vč. chráněných druhů) v dotčené lokalitě 

Fauna a flóra Český název Latinský název 

Hvězdnice chlumní Aster amellus 

Zlatovlásek obecný Crinitina linosyris 

Len chlupatý Linum hirsutum 

Ladoňka dvoulistá Scilla bifolia 

Prvosenka vyšší Primula elatior 

Byliny 

Kamejka modronachová Lithospermum purpurocaeruleum 

Dub letní Quercus robur 

Habr obecný Carpinus betulus, 

Dřín jarní Cornus mas, 

Jeřáb břek Sorbus torminalis), 

Dřeviny 

Jilm habrolistý Ulmus minor 

Kudlanka nábožná Mantis religiosa 

Otakárek fenyklový Papilio machaon 

Ohniváček černočárný Lycaena dispar 

Bělopásek topolový Limenitis populi 

Hmyz 

Modrásek jetelový Polyommatus bellargus 

Strakapoud malý Dendrocopos minor 

Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 

Pěvuška modrá Prunella modularis 

Datel černý Dryocopus martius 

Ptáci 

Sýkora koňadra Parus major 

Zdroj: David (2006), internetové stránky CHKO Bílé Karpaty a obce Vlčnov 
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V místě výstavby (zemědělský areál) se výskyt stanovišť vzácných druhů rostlin 

a živočichů nepředpokládá. V souvislosti se současným využitím v rámci zemědělské 

výroby se předpokládá výskyt běžných rumištních druhů rostlin. 

Krajina a krajinný ráz 37 

Vlčnov se rozkládá ve Vlčnovské pahorkatině mezi Bílými Karpaty a Dyjsko-moravskou 

nivou s kulturní krajinou plošin a pahorkatin (viz příloha 12). Krajina má výrazně 

zemědělský charakter s centralizovanou zástavbou. Zejména v severní části území je 

výrazný mozaikovitý charakter krajiny tvořený plochami sadů, vinic, polí, luk a lesů. Jedná 

se o typický krajinný ráz moravského Slovácka. 

Obrázek 6-10: Vývoj osídlení a využití krajiny 

 
Zdroj: Mapy.cz 

                                            

37 „Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených 

ekosystémů a civilizačními prvky.“ Krajinný ráz je „zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti“ (Zákon o ochraně přírody a krajiny). 

Současnost, 2008 

Historie, 1836–52 
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Obyvatelstvo a osídlení 

Dotčené území bylo osídleno od pravěku. Obec patří k etnografické oblasti Slovácka (část 

Dolňácko) a je označována „Perlou Slovácka“. V návaznosti na zachovalou tradiční 

lidovou architekturu se zachovaly i tradice a lidová kultura (např. Jízda Králů). V obci žije 

cca 3 tis. obyvatel. Původní (tradiční) zástavba kolem návsi se postupem času rozšířila, ale 

zachovala si svůj koncentrovaný charakter v centru obce (viz obrázek 6-10). 

Obcí prochází komunikace 3. třídy č. 495 z Uherského Ostrova a Hluku do Uherského 

Brodu, kde se napojuje na silnici 2. třídy č. 50. Tato silnice spojuje region s dálnicí D1 

a silnicí č. 55 vedoucí do Zlína. Dále obcí prochází komunikace 4. třídy č. 1313 z Dolních 

Němčí do Veletin. Zemědělský areál je napojen na silnici č. 495 (viz obrázek 6-11) 

přes polní cestu (1. přístupová trasa) a přes místní komunikaci v obytné zástavbě 

(2. přístupová trasa). 

Obrázek 6-11: Přístupové trasy k zemědělskému areálu 

 
Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 63 % původní velikosti) 

 

Stav životního prostředí v zájmové území je dobrý až velmi dobrý. Obec Vlčnov je 

kulturně a historicky významná lokalita s poměrně zachovalou přírodou a tradiční 

venkovskou krajinou. Potenciálním ohrožením pro toto území je intenzivní zemědělská 

činnost, průmyslové podniky v okolních obcích, zejména v Uherském Brodě a doprava. 
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6.3 Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a na životní prost ředí 

Vlivy záměru BPS na veřejné zdraví a na životní prostředí již byly obecně popsány 

v kapitole 5. V této kapitole bude pojednáno o konkrétních vlivech daného modelového 

záměru v dotčeném území. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Negativní vliv záměru BPS na klima je nepravděpodobný. Vliv na kvalitu ovzduší je 

zanedbatelný. Emise z KJ nepředstavují významný přírůstek imisí a v souvislosti 

s příznivou imisní situací v dotčené lokalitě se nepředpokládá zásadní zhoršení stavu. 

Rovněž emise z dopravy nepředstavují významný přírůstek imisí. Odhadovaný nárůst 

dopravy přestavuje v provozní fázi cca 1 % (a ve fázi výstavby cca 2 %) současné intenzity 

dopravy na komunikaci č. 495 (viz příloha 14). Současně bude zaveden proces odsíření 

bioplynu, čímž dojde k omezení vzniku emisí oxidu síry. 

Emise pachových látek budou významně sníženy vedením vzduchu z prostor BPS 

přes biologický filtr. Zemědělských areál je již v současnosti zdrojem pachových látek 

z živočišné a související rostlinné výroby. Realizace záměru BPS pachovou situaci 

nezhorší. Lze očekávat snížení emisí při aplikaci digestátu, který nahradí kejdu a jiná 

statková hnojiva s intenzivním zápachem. 

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky 

Významným zdrojem hluku bude kogenerační jednotka a další technologické části (viz 

kapitola 5.3). Kogenerační jednotka bude umístěna v hlukově izolovaném objektu. 

Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 200 m. Na základě obecných předpokladů 

by neměla být hlukem z technologie BPS ovlivněna. Lze odhadovat maximální nárůst 

hladiny hluku o cca 2–3 dB (na hranici rozlišitelnosti). Dalším zdrojem hluku bude 

doprava. Na komunikaci č. 495 bude nárůst dopravy způsobený realizací záměru 

představovat mizivé navýšení hladiny hluku. V současné chvíli existují dvě možné 

přístupové trasy od komunikace č. 495 k areálu. První přístupová trasa vede mimo obytnou 

zástavbu, ale technický stav této komunikace neodpovídá potřebám záměru a její využívání 

v dlouhodobém měřítku není vhodné bez nezbytných stavebních úprav. Druhá přístupová 

trasa vede přes obytnou zástavbu, kde nelze vyloučit mírný negativní vliv na hlukovou 

situaci. Doprava vstupního materiálu bude omezena pouze na pracovní dny. Obdobné 

opatření lze doporučit i pro fázi výstavby, a to omezením dopravy a stavebních prací pouze 
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na pracovní dny a denní hodiny. Vznikající vibrace při výstavbě a dopravě vstupního 

materiálu mohou potenciálně ovlivnit okolní stavby a objekty (viz níže). 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Záměr nepočítá s výrazným odběrem vod ani produkcí odpadních vod. Největší riziko 

negativního vlivu na povrchové a podzemní vody představují závadné látky zejména 

vstupní materiál a výstupní digestát. Předpokládá se, že při návrhu stavebního řešení 

a provozu BPS budou respektovány podmínky a povinnosti stanovené v této oblasti 

zákonem o vodách. Ohrožení kvality vod závadnými látkami lze očekávat pouze 

při nestandardních situacích a haváriích. Nejbližším ohroženým vodním tokem je 

pravoboký přítok Vlčnovského potoka a hospodářská vodní nádrž východně od areálu. 

Záměr je navržen ve zranitelné oblasti a bude zapotřebí při skladování, dopravě i využívání 

digestátu (tj. hnojiva) řídit se stanovenými předpisy. Lze předpokládat mezenou možnost 

využití digestátu jako hnojiva, zejména v určených měsících a v kombinaci s konkurenční 

nabídkou digestátu okolních BPS budou kladeny větší nároky na množství skladovaného 

digestátu. Nadbytek digestátu ze všech BPS v dotčeném území může vést ke vzniku 

případů jeho nevhodného skladování či využívání, což může ohrozit kvalitu vod, 

respektive půd a bioty. Tento negativní vliv je silně nepravděpodobný, svým rozsahem 

bude mít lokální charakter a lze jej považovat za vratný. 

Vlivy na půdu a horninové prostředí 

Výstavba BPS je navržena ve stávajícím zemědělském areálu. Budou využity stávající 

manipulační, zastavěné a ostatní plochy. Nedojde k záboru lesní ani zemědělské půdy. 

O možném vlivu na půdu lze hovořit v souvislosti s případným únikem závadných látek 

(viz výše). Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. 

Vlivy na krajinu, flóru a faunu 

Záměr BPS bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu na okraji zastavěné oblasti. 

Nový objekt BPS výrazně neovlivní krajinu a ani její ráz. V souvislosti s realizací projektu 

ve stávajícím zemědělské areálu, kde se výskyt chráněných a vzácných druhů 

nepředpokládá, mimo ÚSES a chráněná území nebude mít záměr BPS zásadní negativní 

vliv na ekosystémy a biotu. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  73/106 

Vliv na obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky 

Významný vliv na zdraví obyvatelstva se nepředpokládá. Záměr může mít nepatrný 

negativní vliv na obyvatelstvo, zejména v souvislosti s nárůstem hluku z dopravy 

vstupního materiálu při využití druhé přístupové trasy (viz obrázek 6-11) vedoucí obytnou 

oblastí nebo v souvislosti se zvýšenou prašností a hlukem ze stavebních prací (časově 

omezený a vratný vliv). 

V zemědělském areálu se nenacházejí žádné kulturní památky ani historicky významné 

objekty. Nejbližší kulturně a historicky významné objekty nebudou záměrem přímo 

ohroženy. Nelze vyloučit jejich případné ohrožení celkovým navýšením dopravy. 

Modelový záměr počítá s využitím stávajících objektů v zemědělském areálu, které nejsou 

v současné době plně využity. Lze hovořit o využití potenciálního brownfieldu. Nárůst 

dopravy může zapříčinit poškození a zvýšené nároky na investice do místních komunikací 

(vč. polní cesty – první přístupová trasa). Nelze vyloučit možný vliv zvýšené dopravy 

na objekty okolo silnice. Jedná se ovšem o nepravděpodobný vliv. 

Záměr bude mít nepatrný vliv na zaměstnanost. Lze počítat s vytvořením jednoho nebo 

dvou nových pracovních míst. 

6.4 Shrnutí vliv ů modelového zám ěru BPS na životní prost ředí 

Záměr je vhodně situován v zemědělském areálu na okraji obytné zástavby obce. Z níže 

uvedené tabulky 6-9 je patrné, že nejvíce budou záměrem ovlivněny kvalita ovzduší 

a hluková situace. Zdrojem těchto nepříjemností bude v první řadě doprava, a to 

ve variantě výběru druhé přístupové trasy vedené přes obytnou oblast, v jejíž blízkosti se 

nacházejí rovněž objekty s historickým a kulturním významem. Dočasné zhoršení kvality 

ovzduší a hlukové situace způsobí rovněž výstavba. Tyto vlivy budou částečně 

kompenzovány situováním výstavby uvnitř zemědělského areálu. 

Další možné negativní vlivy mají obecně platný charakter a negenerují žádná významná 

lokální specifika (v souvislosti s umístěním BPS v tomto konkrétním území). Musím 

ovšem zdůraznit, že se jedná pouze o předběžné posouzení. V této fázi hodnocení vlivů 

modelového záměru BPS nejsou k dispozici dostatečné technické podklady a z toho 

plynoucí nedostatky ve znalostech. Pro důkladné zhodnocení možných vlivů BPS na ŽP 

dotčeného území bude nutno provést odborné studie, zejména rozptylovou a hlukovou 

případně dopravní. 
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Alternativní varianty nebyly zvažovány. Záměr BPS lze na území obce Vlčnov umístit 

do dvou dalších lokalit: v nedaleké průmyslové zóně (oblast vyčleněná v územním plánu 

pro průmysl) u silnice č. 495, kde ovšem chybí zdroj vhodné vstupní suroviny 

a v zemědělském areálu na jihovýchodě obce. 

Tabulka 6-9: Matice interakcí modelového záměru BPS v obci Vlčnov38 

Složka/proces Výstavba 
BPS 

Doprava 
a úprava 
surovin 

Výroba 
bioplynu 

Spalování 
bioplynu 

Využití 
digestátu  

Půda 0 0 0 0 n* 

Voda 0 0 n* 0 n* 

Ovzduší N n* n* n* n* 

Hluková situace n* N*  0 n* 0 

Záření a vibrace n 0 0 n 0 

Hornin. prostředí 
a přírodní zdroje 0 0 0 0 0 

Biosféra 0 0 0 0 0/n* 

Krajina 0 0 0 0 0 

Zdraví lidí 0/n* 0/n* 0 0 0 

Zaměstnanost 0 0 0 0 0 

Dopravní a další 
infrastruktura n n 0 0 0/n* 

Kulturní památky 
a další majetek 

0 0/n* 0 0 0 

 

V souvislosti s umístěním záměru BPS do kulturně a historicky významné lokality 

(v regionálním měřítku) s vysokým stupněm kvality místní přírody a krajiny, lze ve fázi 

přípravy záměru (v průběhu procesu EIA, územního a stavebního řízení) očekávat 

negativní postoj místního obyvatelstva a samosprávy, případně neziskových organizací. 

Z toho důvodu lze doporučit předběžná setkání se zástupci těchto skupin. Možnou 

výhodou mohou být pozitivní zkušenosti s okolními BPS (pokud tyto pozitivní zkušenosti 

existují). 

                                            

38 N – významný negativní vliv, n – negativní vliv, p – pozitivní vliv, P – významný pozitivní vliv, 0 – žádný 

nebo zanedbatelný vliv, * – možná preventivní nebo kompenzační opatření a / – nebo, až. 
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7 Závěr 

Úvodní část práce (tj. druhá kapitola) seznamuje čtenáře s podstatou anaerobní digesce 

základním procesem probíhajícím v bioplynové stanici a s technologií bioplynové stanice. 

Plně naplňuje první cíl této práce – uvedení do problematiky bioplynových stanic. 

V současné době je technologie bioplynových stanic dostatečně propracovaná a obsahuje 

řadu specifických technologií a postupů, které přispívají k omezení negativních vlivů BPS 

na ŽP. V návaznosti na výstupy dalších kapitol (zejména kapitoly 5) lze konstatovat, že 

byla prokázána první hypotéza, že současná moderní technologie BPS je dostatečně 

propracovaná a nemůže zásadně ohrozit stav životního prostředí. 

Následující kapitola se zabývala základními legislativními požadavky z oblasti ochrany 

životního prostředí s ohledem na výstavbu a provoz bioplynových stanic. Mezi základní 

legislativu, která se touto problematikou zabývá, patří zákon o ochraně ovzduší, vodní 

zákon, zákon o opadech a zákon o hnojivech. Analýza legislativy částečně prokázala 

druhou hypotézu této práce, že existují dostatečná legislativní opatření zamezující 

potenciálním negativním vlivům bioplynových stanic na životní prostředí. Je ovšem nutné 

zdůraznit, že existují výkladové rozdíly některých dílčích problémů, např. otázky 

klasifikace vstupních surovin BPS mezi odpady nebo mezi vedlejší produkty. 

Předmětem čtvrté kapitoly byl popis procesu posuzování vlivů bioplynových stanic na 

životní prostředí. V první části kapitoly byla popsána procedura posuzování vlivů 

dle zákona o posuzování vlivů na ŽP. Obecně lze záměry BPS zařadit mezi podlimitní 

záměry zařízení ke spalování paliv nebo mezi záměry zařízení k energetickému využívání 

ostatních odpadů vyžadující zjišťovací řízení. Druhá část kapitoly se věnuje metodám, 

které lze využít při posuzování, a obsahu studií, které posuzují možné vlivy BPS na ŽP 

(zejména oznámení a dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na ŽP).  

Pátá kapitola je věnována analýze možných vlivů BPS na ŽP a konkrétně specifikuje, které 

procesy a látky ohrožují kvalitu jednotlivých složek ŽP a jakých způsobem a které 

technologické prvky a další opatření přispívají ke snížení negativních vlivů BPS na ŽP. 

Tato kapitola řeší výzkumnou otázku: jaké složky životního prostředí jsou záměrem BPS 

nejvíce ohroženy. Jisté riziko přinášejí pachové emise (vliv na ovzduší), hluk z dopravy 

a technologie (vliv na hlukovou situaci), zatížení místních komunikací (vliv na dopravní 

infrastrukturu) a manipulace se závadnými látkami vstupujícími do procesu anaerobní 
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digesce či z něj vystupujícími (vliv na vody potažmo půdu). Pozitivní vlivy mají BPS při 

snižování pachových emisí a emisí amoniaku z živočišné výroby a při náhradě surové 

kejdy jako hnojiva digestátem. 

Ryze aplikační částí práce je šestá kapitola, jejímž obsahem bylo předběžné posouzení 

vlivů modelového záměru bioplynové stanice v obci Vlčnov. Hlavní důraz v této části byl 

kladen na analýzu dotčeného území, tj. nejzávažnější environmentální charakteristiky 

a stav složek ŽP v dotčeném území. Modelová BPS zemědělského typu je navržena 

ve stávajícím zemědělském areálu a předpokládá se využití vstupní suroviny vznikající 

v tomto areálu i její dovoz z okolí. Současné životní prostředí v dotčeném území bylo 

zhodnoceno jako dobré až velmi dobré. Část území je chráněná. Nacházejí se zde vzácné 

druhy rostlin a živočichů vázáné zejména na půdy černozemního typu a teplé klima. Obec 

Vlčnov si zachovala tradiční slovácký vzhled. Najdeme zde několik památkově 

chráněných objektů a historicky významných staveb. Dotčené území je ohrožováno 

zejména intenzivní zemědělskou činností, případně menšími průmyslovými závody 

v okolních obcích a dopravou. Potenciálním negativním vlivem modelového záměru BPS 

je především vliv dopravy na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci a dopravní infrastrukturu. 

Částečně lze tento negativní vliv omezit výběrem vhodné přístupové trasy. Další možné 

negativní vlivy budou kompenzovány příhodným umístěním BPS uvnitř zemědělského 

areálu a začleněním standardních kompenzačních prvků do technologie BPS, např. 

biologického filtru, stupně odsíření bioplynu. 

Vliv bioplynových stanic na životní prostředí je silně závislý na použité technologii, 

postupech a na umístění v území. Při respektování všech legislativních povinností, využití 

moderní technologie, dodržování doporučených postupů a při vhodném umístění v území 

lze negativní vliv BPS na ŽP vyloučit a lze hovořit o pozitivním vlivu. Bioplynové stanice 

zemědělského typu považuji za ideální doplněk zemědělské činnosti (zejména živočišné 

výroby) a vhodný obnovitelný zdroje energie pro venkov. Za perspektivní do budoucna 

rovněž pokládám využití bioplynových stanic nezemědělského typu pro zpracování 

některých bioodpadů v návaznosti na větší průmyslové závody či zařízení k nakládání 

s odpady. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  77/106 

8 Použita literatura 

1. AUFWIND SCHMACK GmbH. Biometanová stanice v obci Pliening. In Výstavba 
a provoz bioplynových stanic. (Sborník konference, Třeboň, 9.–10. 10. 2008). 1. vyd. 
Třeboň: ČOV spol. s r.o., 2008. 41–58 s. ISBN-978-80-254-2827-6. 

2. AUTERSKÁ Petra. Studie pachových látek výstavba bioplynové stanice – Otrokovice. 
[on-line]. Praha: ODOUR, s.r.o., 2009. 33 s. [cit. 2010-02-02]. Dostupné na WWW: 
<http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ZLK373&file=dokumentac
eDOC>. 

3. BUCEK Jakub. Příspěvková rozptylová studie dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší – Výstavba bioplynové stanice Otrokovice. [on-line]. Brno: 2009. 
35 s. [cit. 2010-02-02]. Dostupné na WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp? 
view=eia_cr&id=ZLK373&file=dokumentaceDOC>. 

4. CZ Biom. Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových 
stanic. Biom.cz [online]. 2007-09-18 [cit. 2010-02-04]. ISSN: 1801-2655. Dostupné 
na WWW: <http://biom.cz/czp/odborne-clanky/odborne-stanovisko-sekce-bioplyn-k-
problematice-zapachu-z-bioplynovych-stanic>. 

5. ČSVE: Česká společnost pro větrnou energii. Větrná mapa. [online]. 2009-03-19, [cit. 
2010-03-22]. Dostupné na WWW: <http://www.csve.cz/ clanky/detail/35>. 

6. DAVID Petr a kol. Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku: 51 Slovácko – 
Uherskohradišťsko. Praha: Soukup & David nakladatelství a vydavatelství s.r.o., 2006. 
186 s. ISBN 80-86899-98-5. 

7. DVOŘÁČEK Tomáš. Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic 
v České republice. Biom.cz [online]. 2008-10-01 [cit. 2009-11-16]. ISSN: 1801-2655. 
Dostupné na WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/zkladni-problemy-připravy-a-
provozu-bioplynovych-stanic-v-ceske-republice>. 

8. FLEGROVÁ Zuzana. Bioplynová stanice Otrokovice – hluková studie. [on-line]. 
Brno: AMEC s.r.o., 2009. 17 s. [cit. 2010-02-02]. Dostupné na WWW: <http://tom 
cat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ZLK373&file=dokumentaceDOC>. 

9. HEJDUK Pavel. Hygienizace bioodpadů a výroba bioplynu. Biom.cz [online]. 2005-
07-13 [cit. 2010-02-04]. ISSN: 1801-2655. Dostupné na WWW: 
<http://biom.cz/cz/odborne-clanky/hygienizace-bioodpadu-a-vyroba-bioplynu>. 

10. KÁRA Jaroslav, PASTOREK Zdeněk, PŘIBYL Evžen. Výroba a využití bioplynových 
stanic v zemědělství. [on-line]. Praha: VÚZT, v.v.i. Praha-Ruzyně, 2007. 117 s. ISBN 
978-80-86884-28-8. Dostupné na WWW: <http://www.agro 
poradenstvi.cz/UserFiles/File/bioplyn/Vyrobaavyuzitbioplynu.pdf>. 

11. Kolektiv autorů. Zlínský kraj: města a obce zlínského kraje. Rožnov pod Radhoštěm: 
PROXIMA Bohemia, 2003. 303 s. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  78/106 

12. KOS Jiří. Bioplynová stanice Otrokovice – Hodnocení zdravotních rizik. [on-line]. 
2009. 37 s. [cit. 2010-02-02]. Dostupné na WWW: <http://tomcat.cenia.cz/ 
eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ZLK373&file=dokumentaceDOC>. 

13. KOUĎA Jaroslav a kol. Bioplynové stanice s mokrým procesem. 1. vyd. Praha: 
Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2008. 120 s. ISBN 978-80-87093-33-7. 

14. KRBEK Jaroslav; POLESNÝ Bohumil. Kogenerační jednotky – Zřizování a provoz. 
[on-line]. Praha: GAS s.r.o., 2007. 206 s. Dostupné na WWW: <http://www.mpo-
efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Kogeneracni_jednotky_zrizovan
i_provoz_2220047233.pdf>. 

15. LAPČÍK Vladimír. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí. Ostrava: 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1996. 128 s. 

16. LAPČÍK Vladimír. Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, na záměr „Bioplynová stanice Kostice“. [on-line]. Ostrava: 
červenec 2009. 79 s. 16 příloh, fotodokumentace (8). [cit. 2009-10-27]. Dostupné na 
WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM 773>. 

17. LAPČÍK Vladimír. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí. Ostrava: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009. 362 s. ISBN 978-80-248-
2015-6. 

18. MATĚJŮ Vít. Biofiltrace vzduchu. Biom.cz [online]. 2005-01-31 [cit. 2010-02-04]. 
ISSN: 1801-2655. Dostupné na WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biofiltrace-
vzduchu>. 

19. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – sekce ochrany klimatu a ovzduší 
a sekce technické ochrany ŽP: Metodický pokyn č. 12 k podmínkám schvalování 
bioplynových stanic před uvedením do provozu. Zveřejněný ve Věstníku MŽP 08-
09/2008, částka 8–9, roč. XVIII, [on-line]. 24 s. [cit. 2009-12-04] Dostupné na 
WWW: http://www.mzp.cz/cz/schvalovani_bioplynovych_stanic>. 

20. OBAL Libor a kol. Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí (dle přílohy č. 4 zákona) – Bioplynová stanice Bučovice. [on-line]. 
Ostrava: Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., 2008. 65 s. [cit. 2010-
02-02]. Dostupné na:<http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM622>. 

21. ODBOR OCHRANY OVZDUŠÍ MŽP: Sdělení č. 8 o hodnocení kvality ovzduší – 
vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2007. 
Zveřejněný ve Věstníku MŽP 06/2009, částka 6, roč. XIX, [on-line]. 44 s. [cit. 2009-
03-19] Dostupné na WWW: <http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/D25658CA 
41258C1AC12575D0004ABA4F/$file/OVV-Vestnik_06-2009060 9.pdf>. 

22. PASTOREK Zdeněk; KÁRA Jaroslav; JEVIČ Petr. Biomasa: obnovitelný zdroj 
energie. 1. vyd. Praha: FCC PUBLIC s.r.o., 2004. 288 s. ISBN 80-86534-06-5. 

23. POSTBIEGL Stanislav. Bioplynová stanice Otrokovice – dokumentace vlivů záměru 
na životní prostředí. [on-line]. Brno: AMEC s.r.o., 2009. 81 s. [cit. 2010-02-02]. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  79/106 

Dostupné na WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=ZLK 
373&file=dokumentaceDOC>. 

24. QUITT Evžen. Klimatické oblasti Československa – Studia Geografia 16. Brno: 
Geografický ústav ČSAV, 1971. 73 s. 

25. ŘÍHA Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí: Vícekriteriální analýza 
a EIA. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 348 s. ISBN 80-200-0242-1. 

26. ŘÍHA Josef. Posuzování vlivů na životní prostředí: Metody pro předběžnou 
rozhodovací analýzu EIA. 1. Vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 477 s. ISBN 80-
01-02353-2. 

27. SCHULZ Heinz, EDER Barbara. Bioplyn v praxi – teorie – projektování – stavba 
zařízení – příklady. Překlad: ŠEDIVÁ Marie. 1. vyd. Ostrava: nakladatelství HEL, 
2004. 168 s. ISBN 80-86167-21-6. 

28. STRAKA František a kol. Bioplyn. 1. vyd. Říčany: GAS s.r.o., 2003. 517 s. ISBN 80-
7328-029-9. 

29. STRAKA František. Hodnocení bioplynových stanic. In Výstavba a provoz 
bioplynových stanic. (Sborník konference, Třeboň, 9.–10. 10. 2008). 1. vyd. Třeboň: 
ČOV spol. s r.o., 2008. 13–22 s. ISBN-978-80-254-2827-6. 

30. SVOBODOVÁ Lucie, VALTA Jiří. Odpady versus vedlejší živočišné produkty. In 
EIA-IPPC–SEA, 2005. roč. X, č. 4, s. 11–13. 

31. TELIČKA Lukáš. Projekt výroby bioplynu z odpadů zemědělské farmy a využití 
v kogeneračních jednotkách. Ostrava: Katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB –
Technická univerzita Ostrava, 2009. 97 s. Diplomová práce, vedoucí doc. Ing. Kysela, 
L., Csc. 

32. VÁŇA Jaroslav. Energetické využívání biomasy. In Obnovitelné zdroje energie 
a možnosti jejich uplatnění v České republice. Praha: ČEZ, 2003. 120–123 s. 

33. ŽIDKOVÁ Pavla. Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, na záměr „Bioplynová stanice 840 kW Loděnice“. 
[on-line]. Opava: srpen 2008. 94 s. [cit. 2010-01-14]. Dostupné na WWW: 
<http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1098>. 
 

Legislativa 

34. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění k 1. 1. 2010. 

35. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k 1. 1. 2010. 

36. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 
v platném znění k 1. 1. 2010. 

37. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění k 1. 1. 2010. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  80/106 

38. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění k 1. 1. 2010. 

39. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění k 1. 1. 2010. 

40. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

41. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění k 1. 1. 2010. 

42. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

43. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

44. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění k 1. 1. 2010. 

45. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 
v platném znění k 1. 1. 2010. 

46. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

47. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

48. Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

49. Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

50. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

51. Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, v platném znění 
k 1. 1. 2010. 

52. Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  81/106 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění k 1. 1. 2010. 

53. Vyhláška 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění k 1. 1. 2010. 
 

Informa ční systémy a další internetové zdroje 

54. Český hydrometeorologický ústav – zdroje znečišťování za rok 2007. [cit. 2010-03-29]. 
Dostupné na WWW:  <http://www.chmi.cz/uoco/emise/geoprehled/plants/index_CZ. 
html>. 

55. Hydroekologický informační systém VÚV T. G. M. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na 
WWW: <http://heis.vuv.cz>. 

56. Informační systém EIA. [cit. 2010-02]. Dostupné na WWW: <http://tomcat.cenia.cz 
/eia/view.jsp>. 

57. Internetové stránky CHKO Bílé Karpaty. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 
<http//www.bilekarpaty.cz>. 

58. Internetové stránky obce Vlčnov. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 
<http//www.vlcnov.cz>. 

59. ISKO – Informační systém kvality ovzduší. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 
<http://portalh.chmi.cz/http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_
reports/automated/index_CZ.html>. 

60. Mapy.cz. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: <http//www.mapy.cz>. 

61. Nahlížení do katastru nemovitosti. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 
<http://nahlizenidokn.cuzk.cz>. 

62. Portál – Český hydrometeorologický ústav. [cit. 2010-03-27]. Dostupné na WWW: 
<http://portalh.chmi.cz>. 

63. Portál JUAP ZK – Jednotné územně analytické podklady a územní plány Zlínského 
kraje. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na WWW: <https://juapzk.geo store.cz/portal/De 
moMapKlient/Default.aspx>. 

64. Portál veřejné správy České republiky – mapové služby. [cit. 2010-03]. Dostupné na 
WWW: <http://geoportal.cenia.cz>. 

65. Ústřední seznam ochrany přírody. [cit. 2010-03-28]. Dostupné na WWW: 
<http://drusop. nature.cz/>. 

66. Vodohospodářský informační portál. [cit. 2010-03-30]. Dostupné na WWW: 
<http://www.voda.gov.cz/portal/cz>. 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  82/106 

9 Seznam obrázk ů 

Obrázek 2-1: Schéma bioplynové stanice..............................................................................8 

Obrázek 6-1: Lokalizace modelové bioplynové stanice v dotčeném území........................51 

Obrázek 6-2: Nadregionální a regionální ÚSES v dotčeném území ...................................56 

Obrázek 6-3: Maloplošná a velkoplošná chráněná území v dotčeném území.....................59 

Obrázek 6-4: Zranitelné oblasti v dotčeném území .............................................................60 

Obrázek 6-5: Zóna Zlínský kraj – území s překročením imisních limitů a mezní tolerance

.............................................................................................................................................63 

Obrázek 6-6: Vodní toky v dotčeném území .......................................................................64 

Obrázek 6-7: Odběry podzemních vod v dotčeném území..................................................65 

Obrázek 6-8: Sesuvy v okolí místa realizace.......................................................................66 

Obrázek 6-9: Potenciální přirozená vegetace v dotčeném území ........................................67 

Obrázek 6-10: Vývoj osídlení a využití krajiny...................................................................69 

Obrázek 6-11: Přístupové trasy k zemědělskému areálu .....................................................70 

 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  83/106 

10 Seznam tabulek 

Tabulka 2-1: Produkce bioplynu z různých surovin..............................................................5 

Tabulka 2-2: Složení bioplynu...............................................................................................7 

Tabulka 3-1: Emisní limity pro výrobu bioplynu ................................................................15 

Tabulka 3-2: Emisní limity pro spalovací motory, jejichž stavba byla zahájena po 17. 5. 

2006 .....................................................................................................................................15 

Tabulka 3-3: Emisní faktory pro použití plynných paliv v pístových spalovacích motorech

.............................................................................................................................................16 

Tabulka 3-4: Imisní limity znečišťujících látek (vznikajících při provozu BPS)................16 

Tabulka 3-5: Zařazení a požadavky na digestát ze statkových hnojiv a objemných krmiv 21 

Tabulka 3-6: Limitní hodnoty rizikových prvků organických a statkových hnojiv ............22 

Tabulka 5-1: Matice interakcí bioplynové stanice...............................................................37 

Tabulka 6-1: Základní parametry modelové BPS................................................................53 

Tabulka 6-2: Roční emise z kogenerační jednotky..............................................................54 

Tabulka 6-3: Roční emise liniových zdrojů.........................................................................55 

Tabulka 6-4: Chráněná území v širším dotčeném území ve vzdálenosti do 10 km.............58 

Tabulka 6-5: Charakteristiky klimatické oblasti T2 dle Quitta ...........................................61 

Tabulka 6-6: Jakost vody v profilu Kunovice, vodní tok Olšava (roky 2007–2008) ..........63 

Tabulka 6-7: Geomorfologické zařazení dotčeného území .................................................67 

Tabulka 6-8: Příklady typické fauny a flóry (vč. chráněných druhů) v dotčené lokalitě ....68 

Tabulka 6-9: Matice interakcí modelového záměru BPS v obci Vlčnov ............................74 

 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  84/106 

11 Přílohy 

Příloha 1: Vliv na pachovou situaci.....................................................................................85 

Příloha 2: Vliv na ovzduší (kromě vlivu na pachovou situaci)............................................86 

Příloha 3: Vliv na povrchové a podzemní vody ..................................................................88 

Příloha 4: Vliv na půdu........................................................................................................90 

Příloha 5: Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky ..................................91 

Příloha 6: Vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí ............................................92 

Příloha 7: Vliv na krajinu, ekosystémy a biotu....................................................................93 

Příloha 8: Lokalizace záměru v rámci širšího okolí ............................................................94 

Příloha 9: Lokalizace záměru v obci Vlčnov.......................................................................95 

Příloha 10: Lokalizace záměru v zástavbě obce (snímek z roku 2008)...............................96 

Příloha 11: Fytogeografické členění dotčeného území........................................................97 

Příloha 12: Typologie české krajiny v dotčeném území......................................................98 

Příloha 13:Staré ekologické zátěže v dotčeném území........................................................99 

Příloha 14: Intenzita dopravy v dotčeném území (Celostátní sčítání dopravy 2005)........100 

Příloha 15: Bioplynové stanice v okolí..............................................................................101 

Příloha 16: Potenciální přirozená vegetace........................................................................102 

Příloha 17: Významné prvky a objekty v dotčeném území ...............................................103 

Příloha 18: Roční úhrn srážek v dotčeném území .............................................................104 

Příloha 19: Jakost vod v dotčeném území .........................................................................105 

Příloha 20: Půdní jednotky v dotčeném území ..................................................................106 

 

 

 

 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  85/106 

Příloha 1: Vliv na pachovou situaci 

 

Škodlivina Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Provozní fáze 

Doprava vstupního materiálu Uzavřené dopravní prostředky, 
pravidelné čištění a údržba 

Příjem a skladování 
vstupního materiálu 

Přirozené rozkladné 
procesy, charakteristické 
vlastnosti vstupního 
materiálu 

Vstupní materiál 

Úprava vstupního materiálu 

Hermetické uzavření 
manipulačních prostor, odsávání 
vzduchu, biofiltr 

Fermentát, bioplyn Anaerobní digesce Celá technologie anaerobní digesce 
je hermeticky uzavřená, její 
narušení je velký technologický 
problém  

Úprava digestátu Výběr vhodných vstupních 
surovin, dodržení technologického 
postupu anaerobní digesce, 
hermetické uzavření a odsávání 
úpravny a skladů digestátu 

Doprava digestátu Uzavřené dopravní prostředky, 
pravidelné čištění a údržba 

Pachové látky 

Složení vstupního 
materiálu, nedokonalý 
proces anaerobní digesce 

Zhoršení kvality 
ovzduší 

Pachová nepohoda 
zaměstnanců, 
obyvatelstva 

Podráždění, 
nesoustředěnost, 
rušivý vliv 

V extrémních 
případech 
fyziologické dopady Digestát 

Využívání digestátu Dodržování plánu hnojení 
(aplikace jednou za 3 roky, zaorání 
do 12 nebo 24 hod.) 
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Příloha 2: Vliv na ovzduší (kromě vlivu na pachovou situaci) 

Škodlivina Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Prach Uvolňování prachu 
větrem a mechanickou 
prací 

Půda (zemina) 

Stavební 
a pomocný materiál 

Terénní úpravy a 
stavební práce 

Zkrápění plochy staveniště 

Tuhé znečišťující látky, 
CO, NOx, organické látky 

Nedokonalé spalování, 
nízké teploty při 
spalování, složení paliva 

Vysokoteplotní NOx 

Zhoršená kvalita 
ovzduší 

Dopad na respirační 
a kardiovaskulární 
soustavu 

Případné 
karcinogenní, 
mutanogenní účinky 
apod. 

Zplodiny Doprava stavebního 
materiálu 

Stavební práce (stroje) 

Výběr vhodného dodavatele s moderním 
vybavením 

Organizační opatření, snížení počtu 
dopravní prostředků a dojezdové 
vzdálenosti 

Provozní fáze 

Doprava (vstupní 
suroviny, digestátu atd.) 

Výběr moderního dopravního prostředku 

Omezení dojezdové vzdálenosti 

Kogenerace Výběr moderní KJ 

Dodržování provozního řádu a návodu KJ 

Tuhé znečišťující látky, 
CO, organické látky 

Nedokonalé spalování, 
nízké teploty při 
spalování, složení paliva 

Zhoršená kvalita 
ovzduší 

Dopad na respirační 
a kardiovaskulární 
soustavu 

Případné 
karcinogenní, 
mutanogenní účinky 
apod. 

Nouzové spalování 
na fléře 

Bezpečnostní a organizační opatření 
snižující riziko nouzového spalování 

Doprava (vstupní 
suroviny, digestátu atd.) 

Výběr moderního dopravního prostředku 

Omezení dojezdové vzdálenosti 

Kogenerace Výběr moderní KJ 

Dodržování provozního řádu a návodu KJ 

NOx (NO, NO2) Palivový NOx 

Vysokoteplotní NOx 

Zhoršená kvalita 
ovzduší 

Dopad na respirační 
a kardiovaskulární 
soustavu 

Eutrofizace 

Spaliny/zplodiny 

Nouzové spalování 
na fléře 

Bezpečnostní a organizační opatření 
snižující riziko nouzového spalování 
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Kogenerace Odsiřování bioplynu SO2 Spalování bioplynu 
s obsahem síry a jejích 
sloučenin 

Zhoršená kvalita 
ovzduší 

Dopad na respirační a 
kardiovaskulární 
soustavu 

Acidifikace 

 

Nouzové spalování 
na fléře 

Bezpečnostní a organizační opatření 
snižující riziko nouzového spalování 
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Příloha 3: Vliv na povrchové a podzemní vody 

Škodlivina/prvek Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Zpevněná 
a zastavěná plocha 

Potřeba stavebních 
a manipulačních objektů 

Snížení množství 
vsakované vody 

Zrychlení odtoku 
vody 

Zpevněná a zastavěná 
plocha 

Stavební práce Využití stávajících zastavěných ploch 

Minimalizace potřebné plochy 
při projektování 

Provozní fáze 

Odběr vody Potřeba vod pro sociální 
zázemí zaměstnanců 
a pro technologii 

Úbytek vody 
v krajině a pro 
ostatní 
socioekonomické 
potřeby 

Odběr vod Provoz zařízení 

Anaerobní digesce 

Využívání permeátu a recyklace 
technologické vody 

Ropné látky (= 
závadné látky) 

Únik látek z dopravních 
prostředků (případně 
skladovacího prostoru) 
a jejich spláchnutí deštěm 

Kontaminace 
povrchových 
a podzemních vod 

Kontaminovaná dešťová 
voda a voda z údržby 
vozidel 

Doprava vstupního 
materiálu, digestátu 

Instalace lapače ropných látek 

Vyřešení svodu dešťové vody 
do kanalizace apod. 

Živiny – sloučeniny 
dusíku (amoniak, 
dusičnany), fosforu 

Škodliviny jsou obsaženy 
ve vstupním materiálu 

Vznikají během procesu 
anaerobní digesce 

Zhoršení kvality 
vod 

Eutrofizace 

Splašková odpadní voda 

 

Provoz BPS Vyřešení odvodu odpadní splaškové vody 
do kanalizace, ČOV, případně do odpadní 
jímky a zajištění svozu  
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Doprava a úprava 
vstupního materiálu 

Anaerobní digesce 

Skladování a úprava 
digestátu 

Využívání digestátu - 
hnojiva 

Využití permeátu v technologií BPS jako 
vstupní suroviny 

Technická opatření typu záchytné vany a 
žlábky, izolace staveb 

Systém kontroly množství závadné látky 
v jímkách apod. 

Zakrytí skladovacích jímek a ochrana před 
deštěm 

Zabezpečení přepravy tekutého vstupního 
materiálu 

Choroboplodné 
zárodky 

Další znečišťující 
látky 

Vlivem deště v kombinaci 
s nedostatečným 
technickým zabezpečením 
a vlivem havárií může dojít 
k jejich úniku do vod 

Ohrožení kvality 
pitné vody 
a navazující 
zdravotní rizika 

Riziko nemoci 
a epidemie 
(primárně u chovu 
zvířat) 

Vstupní materiál, 
fermentát, digestát 
a jejich tekuté složky 
(alternativa kombinace 
s deštěm) 

= závadná látka 

= odpadní vody 

 

Využívání digestátu  Dodržování plánu hnojení (aplikace jednou 
za 3 roky, zaorání do 12 nebo 24 hod.) 

Dodržování jakosti hnojiva v souladu se 
zákonem o hnojivech 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  90/106 

Příloha 4: Vliv na půdu 

 

Škodlivina/prvek Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Zábor půdy Potřeba stavebních 
a manipulačních objektů 

Nemožnost využití půdy 
k jiným účelů 

Zpevněná a zastavěná 
plocha 

Stavební práce Využití stávajících zastavěných 
ploch 

Minimalizace potřebné plochy 
při projektování 

Provozní fáze 

Ropné látky (= závadné 
látky) 

Únik látek z dopravních 
prostředků (případně 
skladovacího prostoru) a 
jejich spláchnutí deštěm 

Kontaminace půdy 

Narušení stability půdního 
ekosystému 

Eroze půdy atd. 

Kontaminovaná dešťová 
voda a voda z údržby 
vozidel 

Doprava vstupního 
materiálu, digestátu 

Instalace lapače ropných látek 

Vyřešení svodu dešťové vody 
do kanalizace atd. 

Digestát Využití digestátu 
jako hnojiva 

Dodržování plánu hnojení 
(aplikace jednou za 3 roky, 
zaorání do 12 nebo 24 hod.) 

Dodržování jakosti hnojiva 
v souladu se zákonem 
o hnojivech 

Živiny – sloučeniny 
dusíku (amoniak, 
dusičnany), fosforu 

Choroboplodné zárodky 

Další znečišťující látky 
(těžké a toxické prvky, 
organické látky) 

Škodliviny jsou obsaženy 
ve vstupním materiálu 

Vznikají během procesu 
anaerobní digesce 

Kontaminace půdy 

Narušení stability půdního 
ekosystému 

Kontaminace potravního 
řetězce 

Eroze půdy 

Eutrofizace 
Odpadní vody a další 
závadné látky  

Obdobné jako u vlivu 
na povrchové a 
podzemní vody 

Obdobná jako u vlivu 
na povrchové a podzemní vody 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  91/106 

Příloha 5: Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky 

Škodlivina/prvek Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Stavební práce Stavební práce, stavební 
stroje apod. 

Stavební práce Hluk, vibrace a otřesy 

Potřeba přesunu 
stavebního materiálu, 
strojů apod. 

Negativní vlivy 
na obyvatelstvo, v první 
fázi narušení pohody, 
podráždění, nespavost, 
stres, dále poškození 
sluchového ústrojí, 
narušení nervového 
systému, hluchota 

Vibrace z dopravy 
poškozují dopravní 
infrastrukturu a přilehlé 
objekty 

Dopravní prostředky Stavební práce 

Vhodné umístění zdrojů 
hluku 

Omezení doby provádění 
akusticky významných 
prací (denní doba) 

Volba optimální trasy 

Provozní fáze 

Práce motorů a pohyb 
dopravních prostředků 

Dopravní prostředky Doprava vstupního 
materiálu, digestátu 
(hnojiva) 

Omezení dopravy 
na denní dobu 

Volba optimální trasy 

Práce motorů kogenerační 
jednotky a pohyb spalin  

Kogenerační jednotka vč. 
výměníku tepla 
a dmychadlo 

Kogenerace 

Hluk, vibrace a otřesy 

Práce ventilátorů 

Negativní vlivy 
na obyvatelstvo, v první 
fázi narušení pohody, 
podráždění, nespavost, 
stres, dále poškození 
sluchového ústrojí, 
narušení nervového 
systému, hluchota 

Vibrace z dopravy 
poškozují dopravní 
infrastrukturu a přilehlé 
objekty 

Ventilátory Maření tepla 

Hlukově izolovaná 
strojovna 

Uložení motoru 
a generátoru na pružném 
základovém rámu 

Tlumič hluku na výfuku 

Vhodné umístění v rámci 
areálu BPS 
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Příloha 6: Vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí 

Prvek Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Hluk, prašnost, emise Stavební práce a doprava Dočasné zhoršení stavu 
životního prostředí 
a riziko zdravotních potíží 

Stavební práce a doprava Stavební práce 

Doprava stavebního 
materiálu a technologií 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Zaměstnanost Potřeba lidských zdrojů 
stavební společnosti 

Udržení pracovních míst 
zaměstnanců stavební 
společnosti 

--- Celá realizační fáze --- 

Provozní fáze 

Emise do ovzduší vč. 
zápachu 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Nepohoda obyvatelstva 

Zhoršení stavu životního 
prostředí a riziko 
zdravotních potíží 

Spaliny/zplodiny, vstupní 
materiál, digestát, bioplyn, 
fermentát 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Odpadní vody a závadné 
látky 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Zhoršení kvality pitné 
vody a půdy => zvýšený 
obsah škodlivin, 
dusičnanů a riziko 
zdravotních potíží 

Odpadní vody 

Závadné látky 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Viz výše vlivy prvního 
řádu 

Zaměstnanost Potřeba obsluhy BPS, 
výroby a dopravy 
vstupního materiálu 
(respektive digestátu) 

Snížení nezaměstnanosti, 
udržení pracovních míst 
(2–10 osob) provozovatele 
BPS případně dodavatelů 
vstupního materiálu a 
dopravních služeb 

--- Celá provozní fáze --- 

Příjmy a úspory 
provozovatele BPS 

Tvorba energie v KJ Stabilizace a růst 
ekonomiky provozovatele 
BPS 

--- Využívání tepla, digestátu, 
prodej elektrické energie 

--- 
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Příloha 7: Vliv na krajinu, ekosystémy a biotu 

 

Prvek Příčina Dopad Zdroj škodlivin  Proces Opatření 

Realizační fáze 

Vliv na ekosystémy 
a biotu 

Ztráta životního prostředí 
živočichů 

Fyzická likvidace 
drobných živočichů 
a rostlin 

--- Stavební práce Výběr vhodného umístění 
BPS, mimo území 
s výskytem vzácných 
a ohrožených druhů 
rostlina živočichů 

Zábor půdy, území Potřeba stavebních ploch 
pro výstavbu 

Narušení krajinného rázu --- Stavební práce Výběr vhodného umístění 
BPS bez narušení 
významných krajinných 
prvků 

Hluk, prašnost, emise Viz výše vlivy prvního 
řádu (na hlukovou situaci, 
ovzduší) 

Dočasné zhoršení 
životních podmínek 

Doprava, stavební práce Doprava, stavební práce Viz výše vlivy prvního 
řádu (na hlukovou situaci, 
ovzduší) 

Provozní fáze 

Hluk, emise, odpadní 
vody a závadné látky 

Viz výše vlivy prvního 
řádu (na hlukovou situaci, 
pachovou situaci, ovzduší, 
povrchové a podzemní 
vody, půdu) 

Dočasné, respektive trvalé 
zhoršení stavu životního 
prostředí a kontaminace 
zdrojů potravin 

Technologie BPS 

Dopravní prostředky 

Spaliny/zplodiny 

Vstupní materiál, digestát, 
bioplyn, fermentát 

Všechny procesy provozní 
fáze 

Výběr vhodného umístění 
BPS, mimo území 
s výskytem vzácných 
a ohrožených druhů 
rostlina živočichů 

Viz výše vlivy prvního 
řádu (na hlukovou 
a pachovou situaci, 
ovzduší, povrchové 
a podzemní vody, půdu) 
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Příloha 8: Lokalizace záměru v rámci širšího okolí 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 92 % původní velikosti) 
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Příloha 9: Lokalizace záměru v obci Vlčnov 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 90 % původní velikosti) 
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Příloha 10: Lokalizace záměru v zástavbě obce (snímek z roku 2008) 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 91 % původní velikosti) 
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Příloha 11: Fytogeografické členění dotčeného území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 86 % původní velikosti) 
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Příloha 12: Typologie české krajiny v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 86 % původní velikosti) 
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Příloha 13:Staré ekologické zátěže v dotčeném území 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 86 % původní velikosti) 
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Příloha 14: Intenzita dopravy v dotčeném území (Celostátní sčítání dopravy 2005) 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby 



Krystyna Nováková: Vliv bioplynových stanic na životní prostředí a jeho posuzování v praxi 

2010  101/106 

Příloha 15: Bioplynové stanice v okolí 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 92 % původní velikosti) 

BPS 
Nový Dvůr 

BPS 
Nivnice 

BPS 
Spytihněv 

Vzdálenost 20 km 
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Příloha 16: Potenciální přirozená vegetace 

 

 

Zdroj: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby (upraveno na 64 % původní velikosti) 
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Příloha 17: Významné prvky a objekty v dotčeném území 

 

Zdroj informací: Portál JUAP ZK 

Mapový podklad: Portál veřejné správy České republiky – mapové služby 
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Příloha 18: Roční úhrn srážek v dotčeném území 

 

 

Zdroj informací: Portál – Český hydrometeorologický ústav 
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Příloha 19: Jakost vod v dotčeném území 

 

Zdroj: Vodohospodářský informační portál 
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Příloha 20: Půdní jednotky v dotčeném území 

 

Zdroj: Půdní mapa, list 35-11 Veselí nad Moravou (Kolektiv autorů, 2007) – výřez 


