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Abstrakt 

                 Diplomová práce ,,Provozování bioplynové stanice v obci Pochvalov a její vliv 

na ţivotní prostředí“ se zabývá problematikou přírodního a socioekonomického vývoje obce 

Pochvalov ovlivněného výstavbou a provozem bioplynové stanice. 

                 Zpracovává její jednotlivé vlivy působící na krajinu a obyvatele a udává směr 

trvale udrţitelného hospodaření v rámci vyuţití obnovitelných zdrojů energie. 

 

Klíčová slova:      anaerobní fermentace, bioplyn, digestát, fermentor, hnojivo,   

                                        kogenerační jednotka, kukuřice, methan, škodlivý vliv,   

                                        zemědělství, znečištění 

 

 

 

Abstract 

 This graduation theses ´Operation of the biogas station in the village Pochvalov and 

its impact on the environment´ deals with an issue of the  natural and socio-economic 

development of this village Pochvalov which was  affected by development and operations 

of this biogas station. 

This work has been processed  the various influences on the landscape and people and gives 

direction for sustainable development in the use of renewable energy sources.  

 

Keywords: 

anaerobic fermentation, biogas, digestate, fermenter, fertilizer, cogeneration unit, corn, 

methane, harmful effects, agriculture, pollution  
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1. Úvod a cíl práce 

       Pro vytvoření vhodného postupu hospodaření a pro trvale udrţitelný rozvoj je důleţité 

si uvědomit stav a postavení zemědělského sektoru. Negativní faktory jako například 

klesající HDP, podíl zaměstnanosti či podíl rostlinné a ţivočišné produkce, vedou pouze 

k narušování ekologické stability naší přírody a devastaci celé krajiny. V rámci nových 

trendů tak vznikla potřeba vytvořit takový systém hospodaření, který by navazoval                   

na obecné principy trvale udrţitelného rozvoje a zajistil tak vhodné a optimální podmínky 

ţivota (Moldan, 2003). Hlavním předpokladem trvale udrţitelného zemědělství je produkce 

potravin, krmiv, surovin, péče o krajinu a především produkce energie s vyuţitím 

energetické biomasy. 

        Podle zákona ČR č.17/1992 Sb. je trvale udrţitelný rozvoj: ,, takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní 

potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“  

( Moldan, 2003). V rámci okresu je vhodné hodnotit trvale udrţitelný rozvoj právě na 

příkladu zemědělství a to především z důvodu pokrytí hlavních ţivotních potřeb kaţdého 

člověka právě zemědělskou činností ( Nátr, 2006).   

        Hlavním úkolem této diplomové práce bylo, vzhledem k negativnímu ohlasu obyvatel 

Pochvalovska, sledovat výstavbu bioplynové stanice firmy Chmel s.r.o. a určit kladný                 

či  záporný vliv jejího provozu na ţivotní prostředí.  K posouzení jednotlivých vlivů bylo 

nutné nejprve nashromáţdit a následně zpracovat informace o obci Pochvalov, zhodnotit 

jeho přírodní podmínky a socioekonomický vývoj, dále zjistit a zdokumentovat informace   

o stanici a pozorovat jednotlivé parametry dané provozem.  

        Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část je popisná. Zahrnuje 

přírodní podmínky obce, půdní fond a jeho vyuţití, socioekonomickou charakteristiku 

v porovnání s okresem Rakovník. Formuluje jednotlivé otázky ţivotního prostředí                              

a popisuje přírodní poměry. V závěru je vypracovaná swot analýza shrnující hlavní 

problematiku obce a hospodaření v ní. 

         Druhá část diplomové práce je návrhově-výzkumná. Zabývá se jiţ samotnou 

bioplynovou stanicí, která byla vybudována v blízkém okolí obce, v bývalém zemědělském 

areálu firmy Chmel s.r.o. Pochvalov.  Tato společnost je také jediným dodavatelem 

vstupních surovin, určených pro výrobu elektrické a tepelné energie, které sama pěstuje                  



na okolních pozemcích. Anaerobní fermentací, coţ je zjednodušeně rozklad organického 

materiálu na bioplyn, lze zpracovávat celou řadu organických látek. V případě námi 

sledované bioplynové stanice se jedná o kukuřičnou siláţ a travní senáţ. Hlavním zařízením 

je zde kogenerační jednotka JMS 320 GS-B.L. Jenbacher. Výroba bioplynu tímto 

způsobem, tj. ze zemědělských materiálů, je jednou z ekologicky nejšetrnějších a takto 

vyrobená energie patří mezi zdroje podporované dle zákona č. 180/ 2005 Sb.   

        Cílem bylo tedy vytyčit činnosti vyplývající z provozu stanice a na podkladě získaných 

informací identifikovat jednotlivé vlivy na obyvatele obce. Získané informace jsou 

zaznamenány také na digitálním médiu, které je součástí této práce a jehoţ kopie bude 

uloţena na Obecním úřadě v Pochvalově, kde bude k dispozici občanům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Metodika a materiály 

 Při zpracování diplomové práce byly pouţity následující metody: 

1. metoda kabinetní 

 - práce s dostupnou literaturou a dalšími zdroji informací 

2. metoda komparativní 

 - porovnávání získaných informací z historie a současnosti 

3. metoda statistická 

 - zpracování a vyhodnocení jednotlivých statistických údajů   

4. metoda terénního výzkumu 

 - zmapování výstavby a provozu bioplynové stanice v Pochvalově 

 

    Při vypracování diplomové práce bylo nutné získat a prostudovat dostupnou 

literaturu, zprávy a studie, jednotlivé podklady, zaměřené na problematiku okresu Rakovník 

a především obce Pochvalov a porovnat získané informace z historie a ze současnosti. 

Zároveň bylo čerpáno z dostupných internetových pramenů. Literatura, která zde byla 

pouţita, je uvedena v seznamu literatury v závěru diplomové práce.                                                      

              Na podkladě prostudovaných materiálů byla následně zpracována osnova, která má 

v zásadě dvě hlavní nosné kapitoly. První je kapitola analytická a po ní následuje část 

návrhově-výzkumná. Cenným zdrojem informací mi byly zejména statistické ročenky, které 

vydal Český statistický úřad. Informace z nich byly získány v knihovně Okresního muzea                    

a v archívu města Rakovník. Velmi cenný informační zdroj byla EIA, dále materiály 

Magistrátu města Rakovník – Program rozvoje okresu. Statistická data jsou získána                  

z webových stránek Českého statistického úřadu a na internetových stránkách jednotlivých 

firem a institucí města. Další informace byly získány z Ročenky ekologického zemědělství, 

Statistické ročenky půdního fondu. Bylo čerpáno z webových stránek Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního, ze stránek Ministerstva ţivotního prostředí, Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.  



3. Literární přehled  

         DP je rozdělena na dvě centrální části. Zatímco první část je částí popisnou a veškeré 

informace v ní byly čerpány z literatury, druhá část – výzkumná, zahrnuje většinou pouze 

data z bioplynové stanice. Zde mi byl velkou oporou pan Ing.Luboš Hejda, jednatel 

společnosti Chmel s.r.o. 

         První knihou, ze které jsem začala čerpat informace byla kniha PhDr. Valeše                  

( Pochvalov, vesnička z Podlesí, 2005). Zde byly informace především o historickém vývoji 

území. Je zde popisována nejen fyzicko-geografická, ale také socioekonomická 

charakteristika oblasti.  Další fyzicko-geografické poměry byly popsány v knihách Mudrové 

( Kam značky nevedou a další náměty k výletům, 1960), Tomáška (Okolí Prahy, 1966)         

a Houdy ( Dţbán, 1969). Sociálněekonomické poměry jsou definovány podle knih Cikánka 

(Rakovnicko v letech 1938-1941, 1965) a Reichholfa (Ţivotní prostředí- ekologie lidských 

sídel, 1999). Tato literatura nám ukazuje celý rakovnický okres jako společensky se 

rozvíjející region s téměř nedotčenou přírodou. Knihy však odráţely pouze pozitivní 

charakter bez vytyčení hlavní problematiky ţivotního prostředí.   

         Údaje o geologicko-morfologické struktuře Pochvalova a jeho okolí byly čerpány 

z knih: Atlas ţivotního prostředí ČSFR,(1992), Chráněné krajinné oblasti ČR (1997), 

Zeměpisný lexikon ČSR.(1984). Klimatické a hydrologické poměry: Atlas podnebí ČSR 

(1958), jednotlivé údaje čerpány také z internetových stránek ČHÚ. Půdní poměry: 

jednotlivé typy půd byly vyhledány a určeny z knihy Tomáška (Půdy ČR, 2003). Statistické 

údaje jsou průběţně získávány z webových stránek českého statistického úřadu a z ročenek. 

Socioekonomická charakteristika obyvatelstva: hlavním zdrojem podkladů ČSÚ a Úřad 

práce v Rakovníku, oddělení analýzy. Stav ţivotního prostředí z knihy Reichholfa (Ţivotní 

prostředí, 1999), další data HMÚ, ČSÚ.  

       Velkým zdrojem informací o výstavbě bioplynové stanice pro mne bylo zjišťovací 

řízení procesu EIA. Ostatní informace byly získány především z praxe. 

      Podstatnou část práce tvoří fotodokumentace, jejímţ autorem jsem převáţně já.  

 

 



4. Vlastní práce 

                           I. Analytická část 

4.1        Charakteristika přírodních podmínek obce 
Pochvalov 

 

Geologické a geomorfologické podmínky 

 

Obec Pochvalov patří z geomorfologického hlediska členění do provincie Česká 

Vysočina, subprovincie  Poberounská soustava, oblasti Brdská podsoustava, celku Dţbán        

a rozhraní podcelků Ročovská a Řevničovská pahorkatina.  

 

Obr.č.1:    Obec Pochvalov                                               Autor: Lucie Marešová ,2009 

 

Geomorfologická struktura území je dána vyzdviţením perkarbonské a křídové 

sedimentární desky v období třetihor a následnou erozí ve směru tektonických poruch. 

Dnešní podoba reliéfu byla modelována čtvrtohorní denudací, zejména pak velkou erozivní 

činností Smolnického potoka.  

Z hlediska geologie je Ročovská pahorkatina tvořena převáţně cenomanskými 

pískovci a spodnoturonskými opukami. V podloţí se nachází permokarbonské slepence        



a jílovce, ve kterých jsou uloţena dnes jiţ minimální naleziště černého uhlí. Podloţní 

horniny jsou překryty svahovými zeminami a nivními náplavy. 

Permokarbonské horniny patří geologicky mezi horniny měkčí a tím tedy snadněji 

podléhají erozi. Tvrdší turonské opuky proto na údolních hranách vystupují jako přirozené 

skalní výchozy a určují  tvary skalního zvětrávání – mrazové sruby, sutě a suťové osypy.  

Cenomanské pískovce byly v minulosti těţeny v  pískovně na jihovýchodním okraji 

obce, dnes jiţ slouţí pouze jako černá skládka vyvezeného stavebního materiálu a jiného 

inertního odpadu. Přímo pod obcí se nacházelo loţisko černého uhlí. To bylo těţeno dolem, 

který se nacházel v údolní části Smolnického potoka na jiţním okraji území obce. 

Poddolované území Pochvalov zaujímá plochu cca 219,8 ha a v evidenci geofondu Praha je 

vedeno pod identifikačním číslem 1212048 a pod pořadovým číslem 36 je zaneseno na listu  

1212 Louny, mapy poddolovaných území.  V jihovýchodní části  obce se pak nachází další 

poddolované území – obec Kroučová, s povrchovou plochou 521,2 ha, která pochází z těţby 

ukončené ve druhé polovině 20. století. V evidenci Geofondu Praha je vedena                          

pod identifikačním číslem 1214006 a je pod pořadovým číslem 35 zanesena na listu 1212 

Louny mapy poddolovaných území.  

 

Obr.č.2  Mapa území obcí Rakovnicka             Zdroj: Analýza území místní akční skupiny Rakovnicko 

 

 

 



V následující tabulce č.1 jsou shrnuty základní údaje o obci: 

Tab.č.1  Základní údaje o obci                             

Název obce 
Kód 

území 

První 

písemná 

zpráva (rok) 

Nadmořská 

výška (m) 

Katastrální 

plocha (ha) 

Počet 

katastrů 

Počet částí 

obce 

Počet 

obyvatel 

k 6.2. 2011 

Pochvalov 542237 1346 382 455,6411 1 1 259 

                                                                                                                                          zdroj www.pochvalov.cz 

 Klimatické podmínky 

         

                Území obce spadá do klimatické oblasti  B – mírně teplá, klimatické podoblasti 

B1 – mírně teplá, suchá, s mírnou zimou. Oblast je charakterizována průměrnými ročními 

teplotami 7 - 9ºC v závislosti na nadmořské výšce a průměrným ročním úhrnem sráţek   

450- 500 mm. V klimatickém členění území státu dle Quitta spadá řešené území do teplé 

oblasti T, do okrsku T2. 

Větry v daném území převládají ze západního kvadrantu, tj. od SZ, Z a JZ. 

Základní klimatická data: 

- průměrná roční teplota cca 8,2°C 

- průměrný měsíční běh sráţek a teplot  - viz tabulka níţe 

- průměrný roční úhrn sráţek cca 456 mm 

             Podnebí celého Rakovnicka je mírně teplé, sráţkově chudé. To do jisté míry také 

ovlivňuje způsob zemědělského vyuţití půdy.  Nejchladnějším měsícem je leden                          

s průměrnými teplotami okolo -2 °C, nejteplejším měsícem je červenec s průměrnými 

teplotami okolo 17 
°
C  viz. tabulka č. 2. 

 

Tab.č.2      Klimatické podmínky                                        

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Sráţky 

[mm] 

21 22 22 33 51 68 66 55 37 33 26 24 

Teplota    

[°C] 

-1,9 -0,8 3,3 8,0 13,6 16,5 18,5 17,4 13,5 8,0 3,0 -0,6 

                                                                                                                                                           Zdroj: ČSÚ 

http://www.pochvalov.cz/


                Počet letních dnů je přibliţně čtyřicet, oblačných pak 140. Výskyt mlh průměrně 

29 dní (nejčastěji v říjnu). 

                Tyto klimatické poměry jsou velkou měrou ovlivňovány sráţkovým stínem 

Krušných hor, přes které přichází na území Rakovnicka hlavní proudění vzduchu 

Ročně Rakovnicko vykazuje 130 – 170 sráţkových dnů, sněţení 30 – 40 dnů, sněhová 

pokrývka je 40 – 55 dní. První sněţení připadá na první polovinu prosince, poslední                

pak na konec dubna.  

 

Hydrologické podmínky 

Hlavním recipientem obce je Smolnický potok a jeho přítoky. Povodí Smolnického 

potoka je vzestupně dílčím povodím Ohře a Labe, označováno hydrologickým číslem          

1-13- 04-010. Pramení jiţně od Pochvalova v nadmořské výšce 428m a vlévá se zprava do 

Ohře východně od Loun u obce Obora v nadmořské výšce 174 m. Jeho délka je  22,7 km. 

Celková plocha jeho povodí má rozlohu 92,6 km
2
 – v oblasti řešeného území 15,89 km

2
. 

Průměrný průtok při ústí toku je 0,25 m
3
/s. Čistota vody je v řešeném území dlouhodobě 

klasifikována jako pstruhová voda ve II. třídě – čistá voda. Jiţně od obce v místě bývalého 

dolu protéká malým rybníčkem. Severovýchodně od obce na 20. říčním km se do něj vlévá 

zleva v nadmořské výšce 374 m Pochvalovský potok pramenící v bočním údolí 

jihovýchodně od Babí hory západně od obce. V průchodu spodní částí obce je jeho tok 

zakryt, s výjimkou průtoku, poţární nádrţí na dolní návsi ( na obrázku č. 3 vlevo dole).                                                                                                                                      

 

Obr.č.3 Poţární nádrţ na dolní návsi                                               Autor: Lucie Marešová, 2010 



            Do otevřeného koryta se vrací na východním okraji obce u sportovního areálu.              

Za severovýchodním okrajem obce, zhruba o 100 m severněji neţ Pochvalovský potok,            

se do Smolnického potoka vlévá krátká bezejmenná vodoteč, která napájí Pochvalovský 

rybník s porostem břehových olšin. 

          Za severní hranicí řešeného území se do Smolnického potoka zleva vlévá Malinský 

potok, pramenící v mělkém údolí severně od hřbitova obce. Západně od silnice do Smilovic 

protéká Malinský potok rozsáhlým mokřadem. Na návsi obce je v horní části malý 

bezodtočný rybníček upravený jako poţární nádrţ. 

           V nivě Smolnického potoka před soutokem s Pochvalovským potokem je 

hydrologicky sledovaný vrt spodních vod. 

 Půdní poměry  

Na výstupu permokarbonských hornin se vyskytují převáţně hnědé půdy nebo 

rendziny. Druhohorní horniny pak nabízejí na tvrdých opukách hnědé půdy a kyselé hnědé 

půdy, na měkkých slínovcích rendziny a hnědé rendziny, údolní náplavy nivní půdy 

(Tomášek, 2003). 

 

Obr.č.4    Půdní typy Pochvalov                                                Autor: Petr Mareš, 2008 

 

 



Hlavní půdní jednotky zájmového úseku:  

V tabulce číslo 3 jsou vypsány základní půdní jednotky nacházející se ve sledované oblasti. 

Tab.č.3 Půdní jednotky                                                  

HPJ 20 těţké půdy rendziny a hnědé rendziny na mělkých slínovcích 

HPJ 25 středně těţké hnědé půdy  a kyselé hnědé půdy na opukách 

HPJ 30 lehké hnědé půdy a hnědé kyselé půdy a jejich slabě oglejené půdy na  

permokarbonských pískovcích  

HPJ 33 středně těţké aţ těţší hnědé půdy a kyselé hnědé půdy na jílovitějších  

permokarbonských usazeninách 

HPJ 55  lehčí nivní půdy na písčitých půdách 

HPJ 56 středně těţké nivní půdy na nivních uloţeninách 

HPJ 68 gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové  

zrašelinělé na nivních uloţeninách v okolí menších vodních toků, půdy 

úzkých depresí středně těţké aţ velmi těţké s nepříznivým vodním 

reţimem. 
                                                                                                                            Zdroj: Tomášek,2003 

  

Fauna a flóra  

          Území obce je zastoupeno převáţně společenstvem olšin vázaných na nivu 

Smolnického potoka. Stromové a keřové patro tvoří nejčastěji vrba bílá ( Salix alba), vrba 

popelavá ( Salix cinerea), olše lepkavá ( Aldus glutinosa), jasan ztepilý ( Fraxinus 

excelsior),  brslen evropský ( Euonymus europaeus), bez černý ( SAmbucus nigra).                      

Pro bylinné patro je charakteristická ostřice oddálená ( Carex remota), krabilice chlupatá               

(Chaerophyllum hirsutum), mokříš střídavolistý ( Chrysosplenium alternifolium), kuklík 

potoční ( Geum rivale) a prvosenka vyšší (Primula elatior).  Vyšší polohy a severní část 

údolní stráně jsou osídleny přirozeným společenstvem květnatých bučin, jejichţ stromové 

patro tvoří buk lesní ( Fagus silvatica), jedle bělokorá ( Abies alba), smrk ztepilý ( Picea 

excelsa), javor klen ( Acer pseudoplantanus), lípa srdčitá ( Tilia cordata) a habr obecný                 

( Carpinus betulus). Pro keřové patro je charakteristický zimolez černý ( Konifera nigra)                 

a lýkovec jedovatý ( Daphne mezereum). Hlavními zástupci bylinného patra jsou mařinka 

vonná ( Asperula odkryta), svízel okrouhlolistý ( Galium rotundifolium), samorostlík 

klasnatý ( Acta spicla), jaterník podléška ( Hepatica nobilis), lipnice hajní ( Poa nemoralit)  

a oměj vlčí mor ( Aconitum lycoctonum). Pro niţší polohy na západní straně potoka jsou 



typické dubohabrové háje (stromové patro tvoří habr obecný ( Carpinus betulus), dub zimní 

( Quercus peraea), dále pak javor klen  (Acer pseudoplantanus), buk lesní ( Fagus silvatica), 

bříza bílá ( Betula alba), jeřáb obecný ( Sorbus acuparia), jasan ztepilý ( Fraxinus exelsior), 

lípa srdčitá ( Tilia cordata), jedle bělokorá ( Albies alba), borovice lesní ( Pinus silvestris). 

 

 

Obr.č.5  Lesy v okolí Pochvalova                                           Autor: Lucie Marešová, 2010 

 

           Pro keřové patro jsou charakteristické líska obecná ( Corylus avellana), brslen 

evropský (Eunymos europaeus), hloh obecný ( Crataegus oxyacantha), ptačí zob obecný               

( Ligustrum vulgare), růţe šípková  ( Rosa canina). Pro bylinné patro jsou charakteristické 

ostřice lesní ( Carex silvestris), lipnice hajní ( Poa nemoralit), ptačinec velkokvětý ( Stellaria 

holostea), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), třezalka chlupatá ( Hypericum 

hirsutum), barvínek menší (Vinca minor), pryskyřník zlatoţlutý ( Ranunculus auriconmus), 

svízel lesní ( Galium silvaticum), lilie zlatohlavá ( Lilium martagom), sasanka hajní               

( Anemóně nemorosa), mařinka vonná ( Asperua odkryta), jaterník podléška ( Hepatica 

nobilis), konvalinka vonná  ( Convallaria majalis).      

           Zbytky původní plošiny křídové desky tvoří společenstvo subxerofilních  doubrav. 

Hlavní dřevinou je dub zimní ( Quercus peraea). Ve stromovém patře jsou dále zastoupeny 

habr obecký ( CArpinus betulus), dub letní ( Quercus robur), javor babyka ( Acer 

campestre), borovice lesní ( ( Pinus silvestris), bříza bělokorá ( Betula alba). Keřové patro 

tvoří ptačí zob obecný ( Ligustrum Bulhare), líska obecná ( Coryllus avellana), hloh obecný 

( Crataegus oxyacantha), brslen bradavičnatý ( Euonymus verrucosa), růţe šípková ( Rosa 



canina). Pro bylinné patro jsou charakteristické mochna bílá ( Potentilla alba), kokořík 

vonný ( Polygonatum odoratu), hvozdík pyšný ( Dianthus superbus), pryskyřník zaţloutlý           

( Ranunculus auricomus), kakos krvavý ( Germanium sanguineum), kostival hlíznatý           

( Symphytum tuberosum), jetel alpský ( Triforium alpetre), hadí mor nízký ( Scorzonera 

humilis), plicník lékařský ( Pulmonaria officinali), bukvice lékařská ( Betonica officinalis), 

čilimník nízký ( Cytisus supinus), kručinka barvířská ( Genista tinctoria), metlice křivolaká 

( Deschampsia flexulosa), černýš hajní ( Melampyrum nemorosum), sasanka hajní                       

( Anemonenemorosa), hrachor černý ( Lathyrus niger), ptačinec velkokvětý ( Stellaria 

holostem), mařinka vonná ( Asperula odkryta), jaterník podléška ( Hepatica nobilis), 

konvalinka vonná ( Convallaria majalis), lipnice hajní ( Poa nemoralit), ostřice lesní ( Carex 

silvestris), kostřava různolistá ( Festuca heterophylla), třtina rákosovitá ( Calamagrostic 

arundinacea). Na skalnatých částech plošiny roste medvědice lékařská ( Arcostaphylos uva-

ursi), hvězdice chlumní ( Aster amellus), zimostrázek nízký ( Chamaebuxus alpestris).  

               

Obr.č.6 Flóra                                                                            Autor: Lucie Marešová, 2008  

 

             

             

          Rakovnicko si uchovalo hlavní prvky středoevropské lesní fauny. Ţije zde jelen, 

srnec, prase a jezevec, hnízdí výr a čáp černý, nejzajímavější je ale drobná fauna 

bezobratlých ţivočichů s vzácnými druhy hmyzu jako je například jasoň dymnivkový, 

ploskoroh ţlutý. 



                                  

Obr.č.7   Fauna                                                                              Autor: Lucie Marešová, 2010  

 

 Biogeografické členění: 

          Podle nejnovější biogeografické regionace (Dr. M. Culek, 1994) leţí řešené území, 

obec Pochvalov, v Provincii České, v podprovincii Hercynská, v bioregionu Dţbánský. 

         Niţší polohy Smolnického potoka leţí ve 2. Vegetačním stupni, zbývající část území 

ve 3. vegetačním stupni. 

          Pro oblast rakovnické části Dţbánu, kam spadá řešené území, byl Okresním úřadem 

v Rakovníku pořízen generel místního územního systému ekologické stability (ÚSES), 

zpracovaný v roce 1994 ústavem krajinné ekologie ČAV České Budějovice (Expozice 

Okresního muzea Rakovník, 2010). Tímto generelem byl do řešeného území situován pouze 

západní okraj regionálního biocentra ( RBC) Pochvalovská stráň, označen jako Národní 

přírodní rezervace. 

Katastrální území: Kozojedy           GPS WGS 84: N50 14.450 E13 49.380 

Celková výměra:   24,27 ha 

Nadmořská výška: 410 – 486 m 



Datum vyhlášení:  24. 2. 1989 

Popis a poloha:   Stráň v délce asi 2 km, 1 - 2 km severně od obce Pochvalov, asi 1,5 km 

jihovýchodně od Smilovic, vpravo od komunikace Hříškov - Hvíţďalka - Řevničov.          

Leţí na území Přírodního parku Dţbán. 

Důvod ochrany: Významný geomorfologický útvar na hraně plošiny oblasti Dţbánu, kde 

se odlamují písčité slínovce (tzv. opuky) a vytvářejí tak svislou stěnu typickou sesutými 

masami na úpatí. Pravděpodobně největší odkryv bělohorských opuk ve středních Čechách. 

Na odvápněné plošině nad opukovou stěnou roste kyselá doubrava s borovicí lesní, v jejím 

lemu se vyskytuje několik keříků dnes jiţ ohroţené medvědice lékařské se zimostrázkem 

alpským.  

 

 

 

 

          

 

 

Obr.č. 8 Pochvalovská stráň                                                     Zdroj: www.seznam.cz 

 Ekosystémy, krajina 

         V řešeném území se nachází dvě významné ekologické lokality. Jedná se o pobřeţní 

porosty po obvodu Pochvalovského rybníka a o mokrou louku u Malinského potoka, který 

se nachází západně od Smilovic. Pochvalov a jeho blízké okolí leţí v centru Přírodního 

parku Dţbán, který byl vyhlášen v roce 1994 a jeho rozloha činí 416 km
2
. 

               Okolí Pochvalova se také označuje jako místo mnoha historických památek. Jedná 

se například o zříceninu hradu Dţbán, hradu Pravda nebo Vinařice, gotické a barokní 

kostely a kaple, Tvrziště v Kozojedech, Hradiště  v Dřevíči aj. 



             Přímo uprostřed obce  Pochvalov se nachází Kaple sv. Prokopa, menší kostel           

z 18. století  ( GPS WGS 84: N50 13.703 E13 47.688). Kostel je vidět na obrázku č.9. 

 

Obr.č.9  Kostel sv. Prokopa                                                             Autor: Lucie Marešová, 2011  

             

         V okolí obce Pochvalov se nachází několik památných stromů. V tabulce č.4 jsou 

uvedeny základní informace o jejich umístění včetně GPS měření. 

Tab.č.4  Památné stromy                                   

Obec Druh 

stromu 

GPS WG S 84 Nadmořská 

výška 

Název 

Hořovičky Topol černý N50 09.211 E13 

31.440 

348 m Topol 

v Hořovičkách 

Kozojedy  Dub letní N50 15.268 E13 

49.312 

321 m Dub u Kozojed  

Kroučová Lípa 

malolistá 

N50 12.420 E13 

46.904 

488 m  Lípa 

v Kroučové 

Řevničov Dub letní N50 10.108 E13 

48.551 

499 m  Dub v Jezírkách 

                                                                                                                                       Zdroj: Vlastní šetření 

 

 



4.2  Půdní fond v okrese Rakovník a jeho využití 

      4.2.1  Zhodnocení stavu využití půdního fondu 

            Na území  Rakovnicka se vyskytuje poměrně široká škála půdních typů hnědých 

půd, ţadný z nich však zde nemá dominantní zastoupení (Tomášek, 2003).  Zemědělská 

půda okresu Rakovník zaujímá více neţ polovinu plochy. Podle statistických údajů 

z ročenky z ní připadá 40395 ha na ornou půdu, 3429 ha na travní porosty a 1537 ha na sady 

a zahrady. 2625 ha tvoří chmelnice a 2 ha vinice. Zalesněno je 33458 ha z okresu. 

 

Obr.č.10  Zastavěné plochy                                                        Autor: Lucie Marešová, 2008  

 

            V tabulce č.5 je uvedena analýza půdního fondu, podle údajů ze Statistické ročenky 

půdního fondu 2009, zastoupení jednotlivých kategorií.  Je zde porovnáván okres Rakovník, 

Středočeský kraj a Česká republika. Z analýzy vyplývá převaha půdy zemědělské.  

Tab.č.5 Analýza území          

 Zemědělská půda Lesní půda Vodní plochy Zastavěné plochy Ostatní plochy 

Okres 

Rakovník 

47988 ha 33458 ha 1221 ha 1287 ha 5674 ha 

Střed. 

Kraj 

664804 ha 305475 ha  20882 ha 21245 ha 89094 ha 

ČR 4244081 ha 2653033 

ha 

162500 ha 130933 ha 695965 ha 

                                                                            Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2009 



          Jedním z velmi důleţitějších faktorů, které negativně ovlivňují zemědělský půdní 

fond, je eroze. V důsledku větrné a vodní eroze zemědělské půdy dochází k  splavování 

vysoce kvalitní ornice do potoků a jiných vodotečí, kde pak způsobuje znečištění vod. Mezi 

další příčiny eroze patří také vysoké procento zornění, někdy nesprávná organizace 

pozemků nebo nevhodná osevní technologie či pěstování rostlin, které mají nízký 

protierozní účinek. 

 

Obr.11  Pohled z pole                                                Autor: Lucie Marešová, 2008 

                        Jedním ze způsobů, jak sníţit riziko eroze je uplatnit půdoochranné 

technologie zpracování půdy. V rámci dnešních technologií, které jsou vhodné pro 

širokořádkové plodiny jako je například kukuřice, lze vyuţít:  

 orební systémy s vyuţitím strniskových meziplodin s následným setím do jejich 

mulče  

 zpracování půdy bez jejího obracení s vyuţitím mulče předplodiny nebo v kombinaci       

        s výsevy strniskových meziplodin  

 setí do nezpracované půdy  

 systémy pěstování kukuřice v hrůbcích  

 řádkové zpracování půdy, zakládání podsevů meziplodin do porostů kukuřice  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice


                     Většina těchto systému však sebou přináší problémy spojené s horší kvalitou 

přípravy seťového loţe, s pomalejším ohřevem půdy a jejím osycháním na jaře, které 

mohou vést  k oddálení termínu výsevu, případně k pomalejšímu počátečnímu vývoji 

porostů. Tyto problémy se snaţí eliminovat zejména technologie pásového zpracování půdy 

(Randall a Hill, 2000) a pěstování kukuřice v hrůbcích (Jasa et al., 2000). Vetsch et al. 

(2007) však uvádějí pozitivní vliv technologií řádkového zpracování půdy na produkci zrna 

kukuřice  ve srovnání s technologiemi setí do nezpracované půdy a s jarní plošnou kultivací 

půdy před setím kukuřice. 

4.2.2  Zemědělství  

 Historický vývoj zemědělství 

              Jak jiţ bylo zmíněno, na celém území Rakovnicka převládají většinou hnědé půdy. 

Na spraších vystupují úrodné hnědozemě, v plošinách, které jsou špatně odvodňované, 

pseudogleje. Místy se nachází chudé půdy s opukovým základem, vznikající dlouhodobým 

odvápněním pararendzin.  

            V průběhu let docházelo v této oblasti k postupnému osidlování a tím k odlesňování 

daných lokalit. V důsledku toho se pak lesní plochy postupně přeměňovaly na zemědělskou 

půdu, která slouţila obyvatelům k produkci zemědělských plodin. Tento tzv. úhorový 

systém hospodaření přinášel aţ do 18. století nízké výnosy. Zbývající lesní plochy slouţily  

k pastvě hospodářských zvířat. Toto úhorové obdělávání bylo později nahrazeno střídáním 

plodin a následnému zavádění nových kultur, zvláště jetelových pastvin. Vznikající 

zemědělská velkovýroba se také začala zaměřovat o chov výkonnějších plemen skotu, ovcí 

a drůbeţe. 

              Na počátku 19. století došlo k rozšiřování ovocnářství. Zejména podél silnic a cest 

se vysazovaly aleje ovocných stromů (švestek, hrušní a jabloní) a na volných plochách        

se budovaly ovocné sady. Od středověku se k zemědělství a rostlinné výrobě na Rakovnicku 

váţe pěstování chmele. Chmelařství zde patří mezi tradiční a velmi významné odvětví. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice


 

Obr.12  Chmelnice                                             Autor: Lucie Marešová, 2008 

 

Obr.13  Chmelnice b                                           Autor: Lucie Marešová, 2009 

 

             V období kolektivního hospodaření vznikla řada zemědělských druţstev                   

a docházelo ke spojování jednotlivých půdních celků. Odvodňovala se luka a reguloval se 

směr vodních toků. Na většině míst regionu vznikly rozsáhlé plochy orné půdy. V současné 

době tvoří podíl zemědělské plochy 53,5% z celkové výměry regionu, z toho je více neţ 

85% orná půda, chmelnice zahrnují území cca přes 5% a trvalé travní porosty 7% 

zemědělských ploch. Z hlediska zastoupení výrobních typů patří Rakovnicko z 61%                   

do bramborářské oblasti a zbývajících 39% patří do oblasti řepařské. Kromě chmele je zde 

významnou plodinou kukuřice (zelené krmení), o které je později zmínka v souvislosti 



s provozem bioplynové stanice. Technické plodiny zastupuje řepka a brambory. V ţivočišné 

výrobě zaujímá největší podíl produkce prasat a drůbeţe, následuje chov skotu.  

 

Struktura pozemků podle druhů v ha 

 
Tab.č.6 Struktura pozemků                  

Území 

Celková 

výměra 

pozemku 

Zemědělská 

půda 

Lesní 

půda 

Vodní 

plochy 

Zastavěné 

plochy 

Ostatní 

plochy 

Pochvalov 455,6411 260,3304 156,0004 3,722 9,5694 26,0189 

                                                                                               Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2009 

 

 
Graf č.1  Struktura pozemků 

 

 

Struktura zemědělských pozemků v ha 

 
Tab.č.7 Struktura zemědělských pozemků                          

Území 
Zemědělská 

půda 

Orná 

půda 
Chmelnice Zahrady 

Ovocné 

sady 

Travní 

porosty 

Pochvalov 260,3304 178,8447 57,0346 14,2047 1,2065 9,0399 

                                                                                              Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2009 



 

Graf č.2 Struktura zeměděls.pozemků 

 

Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

            Jednou z priorit rozvoje venkova jsou zemědělské prvovýroby a zejména umístění 

jejich významných obhospodařovaných ploch, s ní pak související pracovní příleţitosti. To 

vše patří mezi hlavní prvky ekonomické stability zemědělských subjektů. V tabulkách č.8,9  

jsou uvedena data obyvatel zaměstnaných v zemědělství.  

Zaměstnanost v zemědělství   

Územní srovnání 

Tab.č.8 Zaměstnanost v zemědělství                                              

Území 
Celkem 

pracovníků 

Z toho 

zaměstnanci 

v % 

Členové 

druţstev, a.s.,  

v % 

Samostatně 

hospodařící 

rolníci    v % 

Spolupracující 

členové dom. v 

% 

 Rakovnicko 2159 76,8 11,0 7,9 4,3 

 Středočeský 

kraj  21885 61,6 25,0 9,4 4,0 

                                                                                                                                                        Zdroj: ČSÚ 

 

 

Územní srovnání - region Rakovnicko  a Pochvalov: 



                              Tab č.9    Územní srovnání   

Obec 

Ekonomicky aktivní celkem Zemědělství, lesnictví, 

rybolov Celkem Z toho ţeny 

Pochvalov 174 85 31 

Rakovnicko 36924 17378 2159 

                                                                                                                                                            Zdroj: ČSÚ 

Zemědělská výstavba 

           Pro zemědělskou prvovýrobu jsou většinou vyuţívány stávající stavby. Jejich další 

rozvoj a úpravy jsou řešeny ve schválených územních plánech obce.  

Chmelařství 

        Typickým zaměřením zemědělské prvovýroby v Pochvalově a v okolních lokalitách je 

pěstování chmele. Obec patří do ţatecké pěstitelské oblasti, která se na republikové 

produkci chmele podílí třemi čtvrtinami. Plochy chmelnic zaujímají 2625 ha z celkové 

výměry zemědělských pozemků. Jsou soustředěny především v severní části regionu 

(Kněţevesko, Poddţbánsko, Novostrašecko), které patří do takzvaného dešťového stínu.                               

Pro pěstování chmele jsou zde charakteristické i geologicko půdní podmínky (vyšší mocnost 

ornice, nízká hladina podzemní vody, dobrá vodní a vzdušná kapacita ornice s dostatečným 

podílem humusu).  

Struktura zemědělské půdy   

Tab.č.10 Struktura zemědělské půdy                                   

Území 

Zemědělská půda 

Celkem ha 
Z celkové 

plochy v % 

Podíl v  % 

Orná 

půda 

Zahrady, 

ovocné 

sady 

Louky, 

pastviny 
Chmelnice 

Rakovnicko 47988 53,5 85,3 3,2 7,1 5,4 

Středočeský kraj 664804 60,8 83,5 5,6 10,3 0,7 

Česká republika 4244081 54,3 72,4 4,9 22,1 0,6 

                                                                                                                                                               Zdroj: ČSÚ 



           Z přehledu je patrný výrazný podíl chmelnic v regionu na zemědělské půdě.                   

V současné době se na zemědělské prvovýrobě v obci Pochvalov podílí pouze jedna 

obchodní společnost, firma CHMEL spol.s.r.o. Její základní údaje jsou shrnuty 

v Obchodním rejstříku, jehoţ upravenou kopii dokládám. Údaje jsou čerpány 

z internetových stránek www.justice.cz. 

 

 

            Obr.č.14    Chmel s.r.o- budova                                Autor: Petr Mareš, 2011 

 

http://www.justice.cz/


Obchodní rejstřík, Údaje platné ke dni: 25.09.2009, 6:00  

Datum zápisu:  21.prosine 1993 

Obchodní firma:  CHMEL spol. s r.o.  

Sídlo: Pochvalov č.p. 16, okres Rakovník, PSČ 270 55 

Identifikační číslo:  475 41 768 

Právní forma:  Společnost s ručením 

omezeným  

Předmět podnikání:  

-  zemědělská výroba 

-  silniční motorová doprava osobní 

-  hostinská činnost 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  ubytovací služby 

-  oprava zemědělských strojů 

-  jeřábové práce 

-  silniční motorová doprava nákladní 

-  truhlářství 

-  zemědělství-chov sladkovodních ryb 

Statutárí orgán  
 

jednatel:  Ing. Vladimír Hlavsa,  

Pochvalov, Pochvalov 134, okres Rakovník, PSČ 270 55 

jednael:  Jiří Cífka,  

Pochvalov 98, PSČ 270 55 

den vzniku funkce:  20.října 2004 

jednatel:  Ing. Luboš Hejda,  

Třtice 173, PSČ 271 01 

den vzniku funkce:  20.prosince 2005 

Spisová značka: C 25466 vedená u rejstříkového soudu v Praze  

Název subjektu: CHMEL spol. s r.o. 

IČO: 47541768 

Sídlo: Pochvalov č.p. 16, okres Rakovník, PSČ 27055 

Den zápisu: 21.12.1993 
 

 

Lesnictví 

           Oblast Rakovnicka patří ve středních Čechách mezi regiony s nejvyšším podílem 

lesních ploch. Výměra lesů činí přibliţně 36 000 ha, tj. asi 40 % plochy regionu.  

Dominantním vegetačním typem byly květnaté bučiny a kyselé doubravy, dnes jiţ 

zastoupeny habřinami. V okolí vodních toků se vyvíjeli olšiny. Současná druhová skladba 



lesních dřevin je zastoupena spíše jehličnany. Přibliţně od konce 18. století bylo na území 

regionu zahájeno umělé zalesňování. Vysazovali se ale pouze jehličnany, zejména smrk, 

jedle, borovice.Porovnání průměrné lesnatosti regionu viz.tab.č.11. 

Tab.č.11 Podíl lesnatosti   

Území Podíl lesních ploch z celkové rozlohy v % 

Rakovnicko 37,3 

Středočeský kraj 27,7 

Česká republika 33,5 

                                                                                                                                                               Zdroj: ČSÚ 

           Z hlediska problematiky lesnictví jsou příslušnými rozvojovými dokumenty 

navrhovány priority a opatření na regionální úrovni: 

- zalesnění (území, jejichţ lesnatost se blíţí nule a navazují na území podobného 

charakteru, ekologicky a esteticky problematické oblasti); 

- lesnická rekultivace; 

- návrh na změnu kategorizace lesů (oblasti se zvýšeným významem pro rekreaci) 

 
Obr.č.15 Lesnictví                                               Autor: Petr Mareš, 2008      

 Zajímavým odvětvím cestovního ruchu v rámci udrţitelného rozvoje je myslivectví, 

především lov zvěře. V Pochvalově se nachází jedno drţitelství honitby viz.tab.12. 

Tab.č. 12   Myslivectví                                         

Drţitel honitby Uţivatel honitby 

HS Pochvalov MS Kout Smilovice 

                                                                                                                                              Zdroj: Vlastní šetření 



4.3   Socioekonomická charakteristika obce 

                                          
4.3.1    Základní   
statistické  údaje 

   

    
ZUJ: 542237 

Počet částí: 1 

Katastrální výměra: 456 ha 

Počet obyvatel: 259 

Z toho v produkt.věku: 130 

Průměrný věk: 41 

Kanalizace: ne 

Plynofikace: ne 

Policie: ne 

Pošta:ano 

Škola:ne 

Vodovod: ne 

Zdravotnické zařízení: ne 

 

   

Zdroj: www.pochvalov.cz 

  

          Celé území daného regionu je charakterizováno velkým počtem venkovských sídel, 

převaţuje tzv.vesnický urbanismus, dominuje zde zemědělská výroba, průmysl je 

soustředěn převáţně v Rakovníku. S hlavní podílem zemědělské výroby souvisí i vyšší 

zaměstnanost v tomto odvětví.  Stupeň technické vybavenosti území (zejména v oblasti 

vodního hospodářství) je na velmi nízké úrovni, coţ se projevuje na celkovém stupni 

osídlení území zápornou hodnotou demografického vývoje (úbytek obyvatelstva 

viz.grafy.č.3,4).  

 

4.3.2   Obyvatelstvo a osídlení  

          Podle ukazatelů rozlohy a počtu obyvatel (Český statistický úřad, tab.č.13) patří 

Rakovnicko mezi největší okresy, počtem obyvatelstva se řadí mezi nejmenší. Hodnotíme-li 

oblast podle průměrného věku, patří pak Rakovnicko mezi mladší regiony s výrazně 

venkovským charakterem.  

 

http://www.pochvalov.cz/


Tab.č.13 Osídlení, obyvatelstvo   

Obec 

Počet obyvatel 

Přírůstek 

/ úbytek 

v % 

1961 1970 1980 1991 2001 2004 2010 
1991 -

2004 

Pochvalov 370 299 281 252 254 260 259 0,4 

Rakovník 59459 56040 56759 55152 54084 54351 54832 -1,9 

 

 

 

Graf č.3 Vývoj osídlení 

 

 
Graf č.4   Vývoj počtu domů 

 
Zdroj: Územní plán obce Pochvalov 



 

4.3.3  Věková struktura 

 

Porovnání ve věkové struktuře obyvatelstva 1991 – 2001 

 

 Tab.č.14 Vývoj věkové struktury  

Území 

% základních věkových kategorií 

0 – 14 15 – 59 60 + 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Rakovnicko 20,8 16,0 60,2 64,9 19,0 19,0 

Středočeský 

kraj 
20,4 16,0 60,7 65,2 18,9 18,8 

Česká 

republika 
21,0 16,2 61,2 65,4 17,8 18,4 

Údaje podle sčítání lidu 1991 a 2001                                                                Zdroj: ČSÚ 

 

 

Věková struktura obyvatelstva k 31. 12. 2008   

 

  
                                                                Tab.č.15 Věková struktura                                      

Území 
Počet 

 obyvatel 

Věkové skupina obyvatel 

0 - 14 15 - 59 60 + 0 – 14 15 – 59 60 + 

Absolutně Relativně v % 

Rakovnicko 54128 8331 35263 10534 15,4 65,1 19,5 

Středočeský 

kraj 1128674 174944 735265 210133 15,5 65,1 19,4 

Česká 

republika 10203269 1591710 6718281 1874211 15,6 65,8 18,6 

                                                                                                                                                    Zdroj: ČSÚ 

 

 



Věková struktura obyvatelstva podle obcí v roce 2008  

 Tab.č. 16 Věková struktura  

Obec, region 
Počet 

obyvatel 

Věková skupina obyvatel 

0 – 14 15 – 59 60 – 64 65 + 

Pochvalov 259 29 173 10 47 

                                                                                                                                                       Zdroj: ČSÚ 

 

          

           V produktivním věku jsou na Rakovnicku s porovnáním se Středočeským krajem                           

a s Českou republikou téměř dvě třetiny obyvatelstva. Podíl obyvatelstva v kategorii 0 – 14 

let je výrazně niţší neţ podíl obyvatelstva v mimoproduktivním věku.  

 

4.3.4   Ekonomická aktivita obyvatelstva 

           V následujících tabulkách jsou uvedeny statistické údaje týkající se ekonomické 

aktivity obyvatel. 

 

Porovnání ekonomické aktivity obyvatelstva 1991 – 2001  

                         Tab.č. 17  Porovnání ekonomické aktivity                     

Území 

Ekonomicky aktivní 

Celkem 

Podíl ekonomicky 

aktivních obyvatel 

1991 2001 1991 2001 

Rakovnicko 28469 27181 51,6 50,3 

Středočeský 

kraj 
585516 584628 52,6 52,1 

Česká republika 5421102 5253400 52,6 51,4 

                                                                                                                                                     Zdroj: ČSÚ 

 



Ekonomická aktivita obyvatelstva  

Tab.č.18 Ekonomická aktivita                  

Obec  

Ekonom. 

aktivní 

celkem 

v tom 

Ekono

m. 

neaktiv

ní 

celkem 

z toho 

zaměstnané osoby 

neza- 

městna

ní 

neprac. 

důchodc

i 

ţáci, 

student

i 

a učni 
celkem 

z toho 

pracují

cí 

důchod

ci 

ţeny 

na 

mateřs

ké 

dovole

né 

Pochvalo

v 124 103 4 2 15 129 74 42 

                                                                                                                                                               Zdroj: ČSÚ 

 

Vyjíţďka obyvatel za prací, do škol a učilišť 

                           

                             Tab.č.19 Vyjíţďka za prací   

Obec  

Pracující 

vyjíţdějící z toho denně 

Ţáci, studenti a 

učni vyjíţdějící do 

škol z obce za prací 

celke

m 

v % 

Celke

m 

v % 

s dobou cesty 

v minutách 
celkem 

v % 

z 

pracující

ch 

z 

vyjíţdě

-jících 

ze ţáků, 

celkem celkem 
Studentů 

a učňů do 29  
30 - 

59  
60 + 

Pochvalov 73 61,5 51 76,1 18 29 4 42 100 

                                                                                                                                                               Zdroj: ČSÚ 

 

 



4.3.5  Nezaměstnanost 

 

Registrovaná míra nezaměstnanosti v % k 1. 1. 2008 

                                Tab.č.20 Nezaměstnanost   

Území 
Míra registrované 

nezaměstnanosti  

Míra 

nezaměstnanosti 

muţi  

Míra 

nezaměstnanosti 

ţeny  

Pochvalov 8,87 8,57 9,26 

                                                                                                                                                         Zdroj: ČSÚ 

 

Uchazeči o práci podle vzdělání 

Tab.č.21 Uchazeči o práci                                                  

Území 

  
a
b

so
lv

en
ti

  

ţe
n

y
 

a
b

so
lv

en
tk

y
  

 z
á
k

la
d

n
í 

v
zd

ěl
á
n

í 
 

 ţ
en

y
 -

 z
á
k

l.
 

v
zd

ěl
á
n

í 
 

  
v
y
u

če
n

í 
 

  
ţe

n
y
 

v
y
u

če
n

é 
 

 m
a
tu

ri
ta

  
 

  
ţe

n
y
 s

 

m
a
tu

ri
to

u
  

 

Pochvalov 0 0 4 2 4 1 2 2 

                                                                                                                                                         Zdroj: ČSÚ                   

 

Uchazeči o práci podle délky evidence 

     Tab.č.22 Uchazeči o práci-doba                                                 

Území 
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Pochvalov 5 4 1 1 0 0 0 0 

                                                                                                                                                            Zdroj:ČSÚ                                                                                                                                                                                      

 



4.3.6   Vzdělání 

         Podle statistického zjišťování prováděného v rámci Programu rozvoje kraje patří 

region mezi území s nejniţším podílem středoškoláků a vysokoškoláků mezi obyvatelstvem 

starším 15 let. 

 

Obyvatelstvo – vzdělání, vyznání, národnost  
 

Tab.č.23 Vzdělání                                   

 

Obec 
Věřící 

nezjištěné 

vyznání 

Vzdělání 

základní střední 
úplné 

střední 

vyšší 

odborné 

vysoká 

škola 

Pochvalov 21 60 77 98 38 5 6 

                                                                                                                                             Zdroj: ČSÚ                                  

4.3.7   Kultura a volný čas 

              Velký význam pro zviditelnění obce má zapojení místních sdruţení a obyvatel, 

kteří se zabývají kulturními aktivitami. Kulturní funkci obce vykonává především činnost 

Dobrovolných hasičů a Svaz ţen Pochvalov. 

 

Obr.č.16 Výchova malých hasičů                                    Autor: Jana Emingerová, 2010 

      

Jejich pravidelně se pořádající kulturní, společenské a sportovní akce mají za následek 

soudrţnost a příjemnou atmosféru. Jedná se zejména o oslavy tradičních svátků, plesy, bály, 

karnevaly, vyjíţďky za divadlem, do sportovních center apod. 



 

                 Obr.č.17  Pálení čarodejnic Pochvalov                  Autor: Jana Emingerová, 2010 

 

        V blízkém okolí obce  je řada pamětihodností ( jiţ zmíněno v úvodní charakteristice ), 

jako například klášter  v Dolním  Ročově, zříceniny hradů Dţbán, Pravda, Hradiště                   

v Dřevíči  a řada  gotických a barokních kostelů a kaplí. 

   

Obr.č.18,19          Ročov                                                         Zdroj:   www.seznam.cz 

 

 

 



 

 

Kulturní zařízení 

Přehled kulturních a jiných zařízení 

Tab.č.24 Kulturní zařízení                                   

Území 
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Pochvalov 1       0      0        0        0         0  1 1 1 

Rakovnicko 69 2 3 3 9 6 62 78 74 

                                                                                                                                             Zdroj: ČSÚ 

 

 

Sport a sportovní zařízení 

      V následující tabulce je uveden statistický přehled sportovních zařízení v obci 

Pochvalov a v centru města Rakovník, do kterých je moţný přístup veřejnosti.  

Tab.č.25     Sportovní zařízení                                                    

Území 
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Pochvalov 0  1 1  0  0  1 

Rakovnicko 3 66 34 6 1 17 

                                                                                                                                      Zdroj: ČSÚ 

 



 

Obr.č.20 Nohejbalový turnaj                                          Autor: Lucie Marešová, 2009 

 

Obr.č.21  Nohejbalový turnaj                                           Autor: Lucie Marešová, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4   Infrastruktura 

       V následující kapitole se nachází rozbor jednotlivých infrastrukturních ukazatelů v obci, 

který budou ve druhé části této práce zhodnoceny z hlediska ovlivnění provozem 

bioplynové stanice.  

 

Infrastrukturní ukazatelé  

- dopravní infrastruktura: silniční doprava, cyklistická doprava, délka sítě, 

hustota, dopravní obsluţnost; 

- energetická infrastruktura: zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, 

zásobování teplem, vyuţití netradičních energií; 

- vodní hospodářství: zásobování vodou, odkanalizování a čištění splaškových 

vod, odvádění dešťových vod; 

 

4.4.1 Dopravní infrastruktura 

Silniční síť 

Dálnice a rychlostní komunikace: 

- na území regionu pouze R6 v úseku u Nového Strašecí v délce 2,8 km 

Silnice I. třídy: 

- E48 Praha – Karlovy Vary – nadregionální význam (na Rakovnicku úseku Nové 

Strašecí – Kolešov) 

- I/16 Řevničov – Slaný – Mělník – Mladá Boleslav (plní funkci spojení měst                    

po obvodu kraje) 

- I/27 Plzeň – Jesenice – Most (spojuje především Plzeňský a Ústecký kraj) 

- Chybí propojení Rakovnicka, Berounska a Příbramska silnicí I. třídy 

- Rakovník neleţí na silnici I. třídy ani v její bezprostřední blízkosti 

Silnice II. a III. třídy: 

- niţší kvalita dopravy 

- Rakovnicko má v rámci kraje druhou nejniţší hustotu silnic  

- Přístupnost obce zajištěna po silnici s bezprašnou úpravou povrchu- číslo 22049 

- Stavebně technický stav komunikací je víceméně nevyhovující (dopravní závady                

a omezení)  



- Dopravní obsluţnost regionu je zajištěna přiměřeně dostatečným počtem linkových 

spojů dopravci se sídlem v regionu i mimo něj. Je řízena ve spolupráci s krajem 

Svazek obcí okresu Rakovník.  

- nedostatečná nabídka po stránce kapacity, technické kvality, pohodlí a rychlosti., 

zastaralý a nedostatečně udrţovaný silniční fond.  

 

Dálnice a silnice ČR, Středočeský kraj, okresy 2003 

Tab.č.26              Silnice a dálnice 

Region, kraj, 

ČR 

Dálnice 

v km 

Silnice v km Silnice a 

dálnice   

celkem 

v km 

Rychlost

ní  
I.třídy  II.třídy III.třídy 

Rakovnicko - 2,8 55,7 210,8 393,1 662,4 

Středočeský 

kraj 
171,7 133,9 641,1 2 368,8 6 248,0 9 563,5 

Česká 

republika 
517,7 304,6 5 797,3 14 668,1 34 134,1 55 421,8 

 

Hustota silniční sítě - délka silnic k rozloze území 

 
                                                            Tab.č.27 Hustota silniční sítě                                                                                 

Region  silnice / rozloha 

Rakovník 71,2 

Středočeský kraj 86,8 

Česká republika 70,3 
                                                             Zdroj: ČSÚ 

Dopravní vybavenost 

 
                                                            Tab.č.28 Dopravní vybavenost  

Území 

Zastávka 

dálkové 

linky 

 Zastávka 

místní 

linky 

 Zastávka 

MHD 

Stanice 

nebo 

zastávka 

vlaku 

Pochvalov 

                      

0 1 

                      

0 

                      

0 



Přehled autobusové dopravy v regionu 

 
Tab.č.29  Silniční doprava                                        

Dopravce Sídlo Počet linek Počet spojů 
Spoje bez 

dotace 

ČSAD Anexia Rakovník 23 228 21 

ČSAD BUS Kladno Kladno  8 94 0 

ČSAD Slaný Slaný 10 94 0 

ČSAD BUS Ústí n. L. 8 79 0 

PROBO TRANS  Králův Dvůr 3 25 0 

Slavomír Kohout Karlova Ves 2 27 0 

Miroslav Hrouda Zbiroh 1 4 4 

ČSAD Autobusy  Plzeň 2 9 9 

Karel Kavka Most 1 4 4 

Václav Lexa LEXTRANS Čistá 3 5 4 

CS TRANS Rakovník 1 26 26 

 Zdroj: Silnice a dálnice Rakovník 

 

Cyklistická doprava 

          Tato doprava je významově pomalu se rozšiřující druhem dopravní obsluţnosti 

obyvatelstva a rozvíjí se hlavně formou cykloturistiky.  

 

Alternativy sniţování negativních faktorů : 

- vytváření výhod pro vyuţívání hromadné dopravy; 

- zvýšení kvality a kultury cestování,  

- zvýšení bezpečnosti,  

- zkvalitnění informačních systémů,  

- spojování finančních zdrojů obcí a kraje při budování dopravní infrastruktury  

- modernizace silnic a ţelezničních tratí,  

- obnova vybraných zastávek a vozového parku hromadné dopravy osob. 

 



4.4.2 Energetická infrastruktura 
 

 Základní technická vybavenost v obcích 

 

Tab.č.30 Technická vybavenost 

Území 
Veřejný 

vodovod 

Kanalizace bez 

ČOV 

Kanalizace 

s ČOV 

Poţární 

nádrţ 

Poţární 

hydrant 
Plynofikace 

Pochvalov           0 1              0  1                0                  0 

Rakovník 1                       0 1 1 1 1 

 

 
 

Obr.č.22  Hasičská zbrojnice                                         Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 Elektrická energie 

           Spotřeba elektřiny z veřejné sítě STE, a. s. na obyvatele na území Středočeského 

kraje měla od roku 1994 do roku 1996 rostoucí tendenci, následoval pokles a spotřeba 

v roce 1999 dosáhla hodnoty 91,4 % odběru roku 1996.  

 

Spotřeba elektřiny na obyvatele se v dalších letech vyvíjela takto: 

2000 - 5,04 MWh   

2001 - 5,20 MWh 

2002 - 5,11 MWh. 

2005 - 5,58 MWh 

2009 - 6,11 MWh                           



 

            Zásobování regionu elektřinou zabezpečuje přenosová soustava 110 kV a distribuční 

soustava  22 kV, dále tudy procházejí linky nadzemního vedení nadřazených energetických 

soustav VVN 400 kV. Trasa linek 400 kV vychází z rozvodny Hradec (Ústecký kraj, 

Chomutov. 

Soustavu 110 kV tvoří linky z rozvodny Výškov a spojují přes region rozvodnu Ţatec 

s rozvodnou Tuchlovice. Další linky vedou z rozvodny Ţatec do rozvodny Lišany                         

a z rozvodny Lišany do rozvodny Tuchlovice. 

Plyn 

         Zásobování plynem má na Rakovnicku dlouholetou tradici (od roku 1905). V druhé 

polovině 20. století byla aktualizována výstavba vysokotlakých plynovodů na dopravu 

svítiplynu. V šedesátých letech byl realizován vysokotlaký plynovod svítiplynu Chlumčany 

– Rakovník.   

Na území regionu podnikají v oblasti zásobování zemním plynem tyto společnosti: 

- Českomoravská plynárenská a. s. Praha 

- Středočeská plynárenská a. s. Praha 

- Transgas a. s., Praha 

 

        Obec Pochvalov není z důvodu nezájmu obyvatel vybavena plynofikací, jsou zde 

pouze u některých staveb pro bydlení, rekreaci a průmyslových podniků umístěny nadzemní 

nebo podzemní zásobníky na zkapalněný plyn. V obci je provozována prodejní síť 

tlakových lahví s kapalným propan – butanem (2 – 33 kg). 

 

Okruh obcí regionu zařazených do širšího okruhu napojení na síť plynovodů: 

Čistá, Kounov, Luţná, Milostín, Nesuchyně, Panoší Újezd, Pavlíkov, Senomaty, Slabce, 

Svojetín, Šanov, Všetaty, Zavidov, Jesenice, Hořovičky, Kroučová, Mšec, Mšecké 

Ţehrovice, Ruda, Pochvalov, Třtice, Sýkořice, Zbečno. 

 

 



Zásobování teplem 

           V obci Pochvalov a na téměř celém území regionu jsou potřeby tepla pro bydlení a 

občanskou vybavenost pokryty převáţně menšími zdroji, většinou lokálními a lokálním 

vytápěním. To se projevuje především v zimních měsících extrémním znečištěním ovzduší. 

 Netradiční energie 

- vyuţití biomasy 

 

4.4.3  Vodní hospodářství 

         V této oblasti je zahrnováno především zásobování pitnou a uţitkovou vodou nejen 

obyvatelstva, ale také průmyslu a zemědělství, odvádění a čistění splaškových odpadních 

vod a odvod dešťových vod. 

        Ke splnění poţadavků na kvalitu bydlení v obci a v celém regionu je dán předpoklad 

napojení na odpovídající technickou infrastrukturu – veřejné vodovody a kanalizace 

s následným čistěním splaškových odpadních vod v čistírnách odpadních vod (ČOV). 

Bohuţel v současné době je ještě stále většina obcí, také Pochvalov, bez zajištění této 

infrastruktury.  

Obce regionu bez veřejného vodovodu 

Břeţany Kozojedy Nezabudice Smilovice 

Hořesedly Krakov Nový Dům Švihov 

Hracholusky Krakovec Panoší Újezd Třeboc 

Hřebečníky Krty Pochvalov Václavy 

Hvozd Krupá Přerubenice Všesulov 

Kolešov Malinová Řeřichy Ţďár 

Kolešovice Mšecké Ţehrovice Skryje 

 

 



Pro řešení problematiky vodního hospodářství území regionu: 

-  byl zpracován Program rozvoje vodovodů a kanalizací – Hydroprojekt  Praha 1993 

( obsahuje data o existujících a navrhovaných  zařízení pro zásobování pitnou 

vodou, kanalizací a ČOV) 

- Problém řešen v materiálech provozovatelů vodohospodářských staveb (vlastníků a 

správců vodovodů, kanalizací a ČOV) 

- dokumenty orgánů státní správy (okresního úřadu, městského úřadu a obcí regionu). 

- Na tyto dokumenty a materiály navazuje část Programu rozvoje kraje  

- je připravován Program rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. 

 

         Zásobování vodou je v jednotlivých obcích regionu zajišťováno z větší míry 

vodárenskými a vodovodními systémy, zbývající část je pak zásobována z individuálních 

studní.  

         Při rozšiřování vodovodní sítě je důleţité vycházet z jiţ zmíněných dokumentů  - 

Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a územních plánů obcí.  

         Také odvod splaškových odpadních vod by mělo být zajišťováno systémy kanalizací 

v jednotlivých obcí regionu. Napojeno je však pouze 14 obcí (16,9 % z celkového počtu 

obcí regionu). Podmínky regionu jsou tak z tohoto hlediska jedny z nejhorších. 

          V obci Pochvalov byl proveden rozbor vody z pramene pro účely vybudování 

vodovodu. Bohuţel tento vrt podal informaci o nevyhovujících normách pro  hromadné 

zásobování, neboť voda obsahuje velké mnoţství síranů a radonu 
222 

j,které je těţko 

odbouratelné.  

         Vlastní vybudování vodovodu by přesáhlo 5 mil. Kč, proto jediným řešením je 

napojení na vodovod sousedních obcí. Na následujícím obrázku jsou zakresleny moţné 

varianty napojení (zdroj: Územní plán obce Pochvalov) 



 

Obr.č.23   Moţnosti napojení na vodovod                Zdroj: Územní plán obce 

 

 

4.4.4   Odpadové hospodářství 

         Mezi staré ekologické zátěţe s vysokou nebo extrémně vysokou rizikovostí na území 

Středočeského kraje v  okrese  Rakovník patří následující skládky : 

 Skládka TKO Slabce  – skládkování ukončeno 

Skládka Kolešovice 
    _ 

  skládkování ukončeno 

Skládka Jesenice        -   povolená skládka inertního odpadu 

Skládka Mšec             -   skládkování ukončeno, v současné době se zpracovává projekt a 

                                        ţádost na SFŢP 



Skládka Nezabudice   -  skládkování ukončeno 

Skládka Pochvalov     -  odpad ze skládky odtěţen a uloţen na povolenou skládku –     

                                        Ekologie  s. r.o. 

Skládka Lišany           -  skládkování ukončeno, odpady byly odstraněny vlastníkem 

                                       pozemku, v současné době je zde louka 

 

Staré ekologické zátěţe s extrémní a vysokou rizikovostí na území Středočeského kraje 
Tab.č.31 Skládkování            

 

Okres / 

Lokalita 

Místní název Provozovatel Rizikovost Doporučení dalšího postupu 

Pochvalov Skládka TKO 

Pochvalov 

Pískovna 

OÚ 

Pochvalov 

vysoká Ukončení skládkování, byl proveden 

hydrogeologický průzkum lokality a na 

základě výsledků byl zvolen vhodný 

způsob její sanace.  

Podle údajů MěÚ Rakovník ze dne 

8.4.2004 byl odpad ze skládky odtěţen a 

uloţen na povolenou skládku Ekologie 

s.r.o – skládka Lom Babín Jih II –

Rakovník 

                                                                                                                                                  Zdroj:  KrÚ,  2003 

 

 

 

 



4.5   Rozvoj venkova  

Struktura venkovského osídlení 

        Region Rakovnicko je charakteristický vysokým počtem obcí do 2000 obyvatel – 97,6 

% (Středočeský kraj – 93,2 %), ve kterých ţije 40 % obyvatel regionu (Středočeský               

kraj – 40 %, Česká republika – 19 %, rok 2001). Rakovnicko má v rámci kraje nejvyšší 

počet obyvatel v obcích do 500 obyvatel. 

                                         Tab.č.32 Podíl obcí  podle velikostních skupin                                            

Obce Počet Podíl  podle skupin v  % Podíl obyvatelstva v  % 

                0 -     99 18 21,43   2,55 

            100 -   199 16 19,05   4,11 

            200 -   499 26 30,95 16,33 

            500 -   999 16 19,05 21,28 

          1000 - 1999   6   7,14 15,72 

          2000 -    2   2,38 40,01 

Rakovnicko celkem 84               100,00              100,00 

                                                                                                                                                                                  Zdroj: ČSÚ 

Vybavenost venkovského prostoru v obcích do 2000 obyvatel 

Technická vybavenost v obcích (2008 v %)   

                               Tab.č.33 Venkovská vybavenost porovnání                       

 Území Vodovod Kanalizace Plynovod 

Rakovnicko                     67,9  17,9           19,5 

Středočeský kraj   59,8 18,6 14,0 

Česká republika   79,4 21,0 37,0 

                                                                                                                                                                               Zdroj: ČSÚ 



          Ve srovnání s ostatními regiony Středočeského kraje je technická vybavenost 

infrastrukturou na niţší úrovni, především se jedná o vybavenost kanalizační sítí. 

Ostatní technická vybavenost 

Občanská infrastruktura v %  

Tab.č.34 Občanská infrastruktura                                     

Území Pošta Škola 
Zdravotnické 

zařízení 
Policie 

Rakovnicko               35,5 29,8 29,8 6,0 

Středočeský kraj   34,7 30,9 27,3 3,8 

Česká republika   38,0 25,6 29,2 4,8 

                                                                                                                                                                     Zdroj: ČSÚ 

 

Obr.č.24  Pošta, Obecní úřad  Autor: Petr Mareš, 2011 

 

Občanská vybavenost obcí regionu je srovnatelná s průměrnými hodnotami Středočeského 

kraje a České republiky. 

 



4.6     SWOT analýza 

         Pro vyuţití analytických poznatků obce Pochvalov byla zvolena metoda SWOT 

analýzy. Posuzována byla vnitřní situace oblasti, jejích silných a slabých stránek a jejich 

hlavních příčin.  

  Hospodářství a jeho rozvoj 

Silné stránky 

1. Výhodná geografická poloha obce – 

lokalita poblíţ Prahy 

2. Zemědělská aglomerace 

s vybudovanou energetickou 

strukturou  

3. Moţnosti zahraničních investic 

v regionu  

4. Tradice zemědělské výroby  

5. Volné plochy bez vybudované  

infrastruktury  

6. Původní a zachovalá příroda  

7. Nízké náklady na pracovní sílu  

8. Mnoţství kulturních památek v okolí 

obce 

9. Přírodní, kulturně historický 

potenciál 

10. Vhodné podmínky pro lesnictví 

Slabé stránky 

1. Nízký počet malých a středních 

výrobních podniků  

2. Zemědělská aglomerace 

s nevybudovanou vodohospodářskou 

infrastrukturou  

3. Jednostranná specializace 

zemědělského odvětví  

4. Nízká domácí poptávka  

5. Nerovnováţná hospodářská struktura, 

pokles zemědělské výroby  

6. Zastaralost a nedostatečný technický 

stav zemědělských budov a areálů  

7. Nedostatek pracovních příleţitostí 

8. Devastace ŢP např. ilegálním 

kácením lesů 

9. Chybějící kanalizace, plynofikace 

 

Příleţitosti 

1. Rozvoj průmyslu a sluţeb  

2. Vyuţití programů EU a čerpání 

dotací  

3. Vyuţití revitalizace krajiny 

k vytvoření dalších pracovních 

příleţitostí  

4. Nabídka  pozemků pro investory  

5. Oprava silniční infrastruktury  

6. Rozvoj a vznik  malých a středních 

podniků  

7. Vyšší  nabídka pracovních sil  

8. Spolupráce cílových skupin regionu 

s krajem a státem  

9. Rozvoj zemědělství  

10. Podpora multifunkčního zemědělství 

11. Rozvoj agroturistiky 

12. Projekty revitalizace krajiny 

Ohroţení 

1. Stagnace vzniku a růstu malých a 

středních podniků  

2. Neschopnost vyuţít potenciálu kraje  

3. Propad zemědělské produkce  

4. Nedostatečná podpora v legislativní 

oblasti hospodářského sektoru  

5. Odchod kvalifikovaných sil  

z regionu  

6. Zastaralá technologie v zemědělství 

7. Import zemědělských, průmyslových 

a spotřebních zahraničních produktů  

 



Revitalizace krajiny 

Silné stránky 

1. Snaha o zlepšování ŢP  

2. Nakládání s odpady – funkční 

odpadové hospodářství 

3. Zájem veřejnosti o stav ţivotního 

prostředí  

4. Přírodní rezervace  

5. Odsiřování a odprašování velkých 

zdrojů  

6. Zvýšení výdajů na ochranu ŢP  

7. Systém sledování úrovně znečištění 

ŢP  

8. Dobrá kvalita pitné vody  

9. Vyznačené cyklistické trasy  

Slabé stránky 

1. Devastace území  

2. Odlesnění rozsáhlých území  

3. Staré ekologické zátěţe  

4. Nekvalifikovaná údrţba krajiny  

5. Zvyšující se mnoţství odpadů  

6. Zvýšení hustoty individuální dopravy  

7. Degradace půd 

8. Plýtvání přírodními zdroji 

9. Pomalá revitalizace 

10. Čištění odpadních vod 

11. Špatná kvalita místní komunikace 

12. Chybějící vzdělávací infrastruktura 

13. Chybí ochrana proti vodní erozní  

Příleţitosti 

1. Cílené vyuţití rekultivací – 

revitalizace krajiny  

2. Vyuţití krajiny pro turistiku, 

agroturistiku  a rekreaci  

3. Úspěšné nabízení  ploch novým 

vlastníkům  

4. Připravenost na zařazení do 

programů ochrany ŢP z EU  

5. Posílení krajinotvorné funkce 

zemědělství  

6. Obnovitelné zdroje energie a jejich 

vyuţívání 

7. Posílení ekologické funkce lesa  

8. Revitalizace říčních systémů 

Ohroţení 

1. Zastavení programů ochrany ŢP  

2. Ekologické havárie  

3. Zánik krajinotvorné funkce venkova  

4. Poddolovaná území  

5. další nárůsty silniční dopravy surovin  

6. Vliv vodní eroze  

7. Zábor půdy pro nové areály 

8. Skládky odpadů 

9. Nedostatečná kanalizace 

 

 

 

Rozvoj lidských zdrojů  

                        Silné stránky 

1. Dostatek volné pracovní síly  

2. Relativně vysoká technická 

vzdělanost  

3. Příznivá věková struktura 

obyvatelstva  

4. Dostačující kapacita institucí v oblasti 

vzdělání a péče o zdraví v okolí 

5. Levná pracovní síla  

6. Vyuţití budov v majetku obce pro 

podnikání a výstavbu ubytovacích 

jednotek 

                       Slabé stránky 

1. Nedostatečná tvorba nových 

pracovních míst  

2. Velký počet nekvalifikovaných 

pracovníků  

3. Nedostatečná pracovní motivace 

pracovní síly s niţším vzděláním  

4. Prohlubující se dlouhodobá 

nezaměstnanost  

5. Podprůměrná vzdělanost  

6. Špatná jazyková vybavenost  

7. Zhoršující se dostupnost práce a sluţeb 



Příleţitosti 

1. Přizpůsobení systému vzdělávání 

potřebám trhu práce  

2. Přizpůsobení kvalifikací a 

rekvalifikací na trhu práce  

3. Zvýšení jazykových znalostí  

4. Spolupráce mezi institucemi  

5. Pozitivní zapojení masmédií -osvěta  

6. Zlepšení stavu ţivotního prostředí  

 

Ohroţení 

1. Nárůst neumístěných absolventů škol  

2. Přetrvávání a růst dlouhodobé 

nezaměstnanosti – “zvyk ţít 

z podpory”  

3. Pasivita institucí i obyvatel  

4. Odliv kvalifikovaných pracovních sil  

5. Zhoršující se věková struktura 

obyvatelstva  

Rozvoj sídel  

Silné stránky 

1. Dostatečné mnoţství ploch pro 

podnikání  

2. Vysoký stupeň urbanizace  

3. Nadprůměrný počet bytů vytápěných 

dodávkovým teplem  

4. Kvalitní voda  

5. Dobrý bytový fond  

6. Tradice zemědělství 

  

Slabé stránky 

1. Nedostatek investičních zdrojů  

2. Zastaralost technické infrastruktury 

3. Odliv obyvatel  

4. Pracovní příleţitosti v menších obcích  

5. Malá spolupráce mezi obcemi  
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               Z předcházející SWOT analýzy vyplývá potřeba pokračování revitalizace krajiny            

s podporou různorodých evropských a českých fondů a programů. Velice významná je také 

problematika obnovitelných zdrojů energie a jejich vyuţívání.   

II. Návrhová část 



4.7  Úvod k návrhové části 

       Česká Republika má dnes jiţ dlouholetou tradici pouţívání technologie anaerobní 

fermentace organických látek současně s vyuţitím vyrobeného bioplynu. Dnes se ročně 

vyrábí více neţ 150 milionů m
3 

 bioplynu v různých zařízeních. Tato zařízení můţeme 

rozdělit do čtyř základních skupin: 

1. Skládky ( 49 % z celkové výroby elektrické energie) 

2. Bioplynové stanice ČOV ( 44 %) 

3. Zemědělské bioplynové stanice ( 5%) 

4. Průmyslové BPS ( 2%) 

 

          Zvýšení produkce bioplynu lze dosáhnou buď výstavbou nových zařízení (např. 

bioplynová stanice Pochvalov (Bioplyn a energie koncového tepla BIOEL s.r.o. Pochvalov- 

společnost Chmel s.r.o), jejichţ hlavním důvodem výstavby je především získání zdroje 

energie a dále pak produkce kvalitních organických hnojiv), nebo zvýšením výroby na těch 

stávajících. 

          Likvidace biologicky rozloţitelných odpadů z výroby technologií anaerobní 

fermentace se v současné době stává ekonomicky výhodným způsobem.  

 

          Rozvoj vyuţití biomasy a  jejího pěstování pro energetické účely v rámci zemědělské 

politiky a politiky rozvoje venkova je dnes intenzivně podporován Evropskou unií. Projekt 

výstavby bioplynové stanice v Pochvalově vznikl v souladu s cíly EU (tj. sníţení emisí 

skleníkových plynů o 20 %), vzhledem tomu mohlo být vyuţito dotací z evropských fondů 

přispívajících ke zvýšení obnovitelných zdrojů.  

 

      Vzhledem k tématu Diplomové práce se nadále budeme zabývat zemědělskou 

bioplynovou stanicí. 

 

Přínosem výstavby a provozu bioplynové stanice  je: 

· Získání hodnotné energie ( produkce bioplynu s obsahem 50-70 % methanu) 

· Zmenšení zatíţení pachem 

· Zmenšení zatíţení ovzduší metanem ( pokles emisí skleníkových plynů) 

· Zmenšení vyplavování dusíku 

· Zlepšení odolnosti rostlin ( sníţení klíčivosti semen plevelů) 



· Zpracování organických zbytků ( levná a ekologická recyklace odpadů) 

· Získání výborného organického hnojiva ( zvýšení vyuţitelnosti ţivin)  

 

4.8   Základní informace o BPS Pochvalov 

           Hlavním cílem výstavby kaţdé bioplynové stanice (dále jen BPS) je zpracování             

a energetické vyuţití biomasy a následné zpracování zbytkového koncového tepla pro další 

výrobu elektrické energie.  

BPS v Pochvalově vznikla jako zařízení určené pro energetické vyuţití biomasy rostlinného  

původu. Zařízení zpracovává nerizikové materiály – siláţe travní a siláţe kukuřice. 

BPS slouţí k anaerobnímu zpracování biomasy ve čtyřech fermentorech ( 2ks primárních 

fermentorů a 2 ks sekundárních fermentorů). Dochází tak k výrobě bioplynu, který je 

následně vyuţit na kogenerační jednotce k produkci elektrické energie a tepla.  

 

V následující části jsou uvedeny základní informace: 

 

Název:  Bioplyn a energie koncového tepla BIOEL s.r.o. Pochvalov 

 

Obchodní firma    :    Chmel s.r.o. 

 IČO                     :    47 54 17 68 

Sídlo                    :    Pochvalov 16, 270 55 Pochvalov  

Jednatel společnosti :    Ing.  Luboš Hejda 

           

Zahájení výstavby:  září 2008  

 

Ukončení výstavby: prosinec 2009 

 

Uvedení do zkušebního provozu: červenec 2009   

 

Dosaţení plného výkonu: červenec 2010  

 



Umístění:            Kraj – Středočeský  

                           Okres: Rakovník   ZUJ 541656                     

                           Obec: Pochvalov  NUTS 5 ZUJ 54 22 37 

                           Katastrální území: Pochvalov 

Počet fermentorů: 4 ( 2 Ks primární, 2 Ks sekundární) 

Elektrický výkon:  990 kW   

Tepelný výkon:   1131 kW 

Provozní hodiny zařízení: 8 760 hod/rok 

 

Z uvedených informací  vyplývá   ( vztaţeno na kogenerační jednotku 990 kW): 

- celkový roční elektrický výkon   7 066 306 kWh/rok 

- celkový roční tepelný výkon              8 993 481 kWh/rok 

- vlastní spotřeba  energie               2 294 255 kWh/rok 

- celková hodnota vyrobené energie v BPS            18 354 042 kWh/rok 

 

4.8.1    Charakteristika technologie bioplynové stanice  

         Bioplyn je produktem metabolismu methanových bakterií za anaerobních podmínek 

ve vlhkém prostředí. Anaerobní fermentace, jak tento proces nazýváme, se skládá z mnoha, 

na sebe navazujících dějů. Výsledným produktem tohoto procesu je methan, oxid uhličitý, 

voda a zbytkový fermentovaný materiál. 

       Tento proces vyuţívá energetickou hodnotu biomasy, aniţ by došlo k poškození její 

výţivné hodnoty. 

       Vlastní proces  mokré anaerobní fermentace probíhá ve čtyřech fermentorech při teplotě 

39-45° C,  s optimální hodnotou  pH od cca 7,5  a optimálním poměrem dávkovaných 

surovin. Doba zdrţení vsázky při uvedených podmínkách je aţ 120 dnů.  

        Do procesu je také dávkováno dávkovacím zařízením regulované mnoţství vzduchu   

za účelem odsíření bioplynu ( sníţení obsahu sulfanu na poţadovanou hodnotu). 



V anaerobní přeměně organické hmoty se uplatňují tři skupiny bakterií. 

 

Celý proces se člení na 4 základní fáze: 

 fáze I. – hydrolýza¨     

 v daném prostředí se vyskytuje vzdušný kyslík s dostatečnou vlhkostí  

 dochází k rozkladu polymerů na jednodušší organické látky, tzv. monomery 

(jednoduché cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny),  

 uplatňují se striktní anaeroby, jako Clostridia, Bacteroidy, Rumunococcus a druhy 

Butyrivibrio, fakultativní anaeroby jako Escherichia coli a příslušníci rodu Bacillus 

 činností bakterií dochází ke vzniku kyseliny mravenčí, octové, propionové a 

máselné, ethanolu a plynných sloţek H2 a CO2. 

 fáze II. – acidóza  

 transport produktů hydrolýzy dovnitř buněk 

 další štěpení vysokomolekulárních látek 

 vznik niţších mastných kyselin, H2 a CO2 

 dochází k odstranění zbytku vzdušného kyslíku  

 vytvoření anaerobního prostředí 

 uplatňují se bakterie  rodů Syntrophobacter, Syntrophomonas a Desulfovibrio 

 fáze III. –acetogeneze  

 acidogenní kmeny bakterií převádí vyšší organické kyseliny na kyselinu octovou, 

vodík a oxid uhličitý, 

fáze IV. –methanogeneze 

 rozklad  kyseliny octové na metan a oxid uhličitý 

 nutné alkalické prostředí 

 hydrogenotrofní bakterie produkují metan z vodíku a oxidu uhličitého 

 nutná stabilita anaerobní fermentace organického materiálu 

 uplatňují se methanogenní  autotrofní bakterie ( existuje cca 12 rodů) 

 



        

Obr. 25  Biochemické reakční stupně bioplynu          Zdroj: http://www.schaumann.cz/bioplyn/postup-vyroby/ 

Schéma jednotlivých typů  metabolických přeměn při výrobě bioplynu: 

Methanogenese: 

Mikroorganismy získávají energii redukcí oxidu uhličitého molekulovým vodíkem 

CO2  +  4H2                           CH4  +  2H2O 

Další metabolický děj probíhá při přímé dekarboxylaci octové kyseliny 

CH3COOH                           CH4  +  CO2 

Nitrátamonifikace 

Přeměna  dusíkatých látek v amoniak (organický dusík je nejprve přeměněn na 

anorganickou formu) 

NO3
- 
 +  H

+
  +  (8H

+
  +  8 e

-
)                     NH4

+
  +  OH

-
  +  2H2O 

Sulfátová redukce 

Za anaerobních podmínek rozkládají mikroby organické sirné sloučeniny na sirovodík 

SO4
2-

  +  (8H
+
  +  8 e

-
)                               H2S  +  2 H2O  +  2 OH

-
 

 

http://www.schaumann.cz/bioplyn/postup-vyroby/


4.8.2  Technický popis bioplynové stanice 

         Budovy a zařízení bioplynové stanice Pochvalov jsou postaveny na pozemcích firmy 

Chmel s.r.o. v bývalém zemědělském areálu. 

        Pro získávání bioplynu v BPS se zde vyuţívají zemědělské zbytky rostlinného původu, 

ze kterých se připraví  základní  směs.  Všechny jednotlivé části, ve kterých dochází 

k manipulaci se směsí (uskladňovací ţlab, fermentory, jímky, koncový sklad, manipulační 

plochy) mají  izolaci nutnou proti případnému úniku látek škodlivých pro ţivotní prostředí. 

Kontaminované vody jsou pak vedeny do sběrné jímky uskladňovacího ţlabu ( velikost 

jímky je cca 200 m
3
) a odtud jsou čerpány do fermentoru BPS.  

Jednotlivé stavební části BPS: 

 

A) Uskladňovací ţlaby pro vstupní hmotu - 2Ks 

 průjezdné ţlaby s bočními stěnami 

 dno je betonové  nepropustné 

 stěny z armovaného ţelezobetonu 

 ţlab vybaven vsakovací sběrnou jímkou s přepadem do BPS 

 velikost  100 x 45 m a 50 x25 m 
 

 

Obr.26 Uskladňovací ţlab                                           Autor: Lucie Marešová, 2011
 



B) Čerpadlo a jímka 

 uskladňovací ţlab je vybaven jímkou na povrchovou vodu  

 odvod povrchové vody potrubím navazujícím přímo na dno ţlabu 

 ponorné čerpadlo z nerezové oceli s automatickým čerpáním pomocí plováku  

 velikost  plochy pro odčerpání a vyváţení koncového skladu:  Ø = 10 m 

 

 

Obr.27 Jímka u uskladňovacího ţlabu                Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

C)  Dávkovací zařízení substrátu a čerpací box v obsluţném sklepě 

 Dávkovač dodává 2x denně vstupní substrát z přípravny do fermentoru 1 a 2.  

 Čerpací box a jeho čerpadlo jsou umístěny v obsluţném sklepě mezi nádrţemi. 

Počet:    1 kus 

Průchodnost:   300 m³/h 

Příkon:   15 kW 



Výbava:                          kompenzátory, tepelná pojistka, jištění proti běhu na sucho,   

                                                šnekové míchadlo ( homogenizátor) 

 

Obr.č.28 Dávkovací zařízení                          Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 východ z obsluţného sklepa 

Provedení:                     ţárově zinkovaná konstrukce na betonovém podstavci, schodiště 

Počet:          1 kus 

Umístění:         mezi nádrţemi 

délka:         4,50 m 

šířka:         1,50 m 



 

Obr.č.29 Východ z obsluţného sklepa                                    Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

D) Obsluţný sklep s přečerpávací stanicí 

 panelové obvodové stěny mezi nádrţemi  

 

Obr.č.30 Obsluţný sklep                              Autor: Lucie Marešová, 2011 

 ţelezobetonové dno a strop  



 vybavení sklepa:  zařízení pro kontrolu dostatku vzduchu, větrací ventilátor,  potrubí 

pro spojení fermentorů,   

 

Obr.č.31 Potrubí spojující fermentory  Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 tlaková vedení, přečerpávací stanice  pro nádrţe, zařízení pro kontrolu teploty nádrţí 

a kontrolu úniku, regulace ohřevu fermentorů, odsiřovací stanice 

 

Obr.č.32 Odsiřující jednotka            Autor: Lucie Marešová, 2011 



E)  Fermentory F1,F2,SF1,SF2 

 betonová   nádrţ s betonovým vzduchotěsným stropem, stěny a strop z armovaného 

ţelezobetonu, voděodolná   

 

 

Obr.č.33,34     Fermentory                                      Autor: Lucie Marešová, 2011 

 



 dávkovací šnekové zařízení ve stropní konstrukci pro dodávku pevného materiálu o 

objemu cca 30 m³ ( kukuřice a travní senáţ). 

 Ø = 22,00 m, h = 6,00 m, V = 2279,0 m³ 

 na bočních stěnách nádrţe jsou  připevněna  ponorná míchadla (3 ks), zvenku 

výklopná a výškově stavitelná,  vyrobená z vysoce ušlechtilé nerezové oceli a 

vhodná pro míchání substrátu při teplotách do 70°C.  

 

 

Obr.č.35 Míchadlo substrátu  Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

F)  Koncový sklad  

 betonová nádrţ z armovaného ţelezobetonu, voděodolná. 

 Øi = 36,00 m, hi = 6,00 m, V = 6104,0 m³ 



  

Obr.č.36 Koncový sklad       Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

G) Kondenzační šachta 

 Z důvodu odvodnění bioplynu v koncovém skladu  

Počet: 1 kus 

Průměr: 1,50 m 

Hloubka: 2,00 m 

Výbava: jímací nádrţ k zachycování kondenzátu 



 

Obr.č.37 Kondenzační šachta  Autor: Lucie Marešová, 2011 

H) Zásobník plynu a budova zásobníku 

 kovové obvodové zdi a plechová střecha o kapacitě 800 m³ postavena vedle budovy 

kogenerace 

 Uvnitř fóliový vak plnící se plynem vybaven odvedením   kondenzátu 

 

Obr.č.38 Budova zásobníku plynu                                 Autor: Lucie Marešová, 2011 



I) Budova generátoru s místností generátoru, provozní sklad materiálu   

a řídící místnost 

 obdélníkový půdorys s ţelezobetonovou podlahou 

 velikost 10 x 24,85 m. 

 Skládá se z: kogenerační místnosti, skladu olejů, elektrorozvodny, kanceláře 

s hygienickým zázemím 

 

Obr.č.39 Kancelář  Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 Obvodové zdi jsou odhlučněny, ohnivzdorné 

Kompresor plynu 

 slouţí ke zvýšení plynulosti dodávky bioplynu ke spalovacímu motoru  

Počet:  1 kus 

Výkon:  800 m³/h 

Příkon: 1,85 kW 



 

Obr.č.40 Kompresor plynu                            Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 

Spalovací záţehový motor  

Výrobce/Značka:  GE Jenbacher  

Typ:    JMS 416 GS-B.L. 

Rok výroby:   2009 

Model:    4-takt  

Otáčky:   1500 min –1 

Počet válců:   16 

Palivo:    bioplyn 

Výkon P:   990 kW při 54% CH4  SW 

 

 

 



Tab.č.35 Parametry motoru               Zdroj: GE Jenbacher s.r.o 

Počet modulů a typ KJ 1 x JMS GS 416 BL 

Výrobce Jenbacher 

Příkon (kW) 2.410  

Výkon el. (kW) 990 

El. účinnost (%) 41 

Výkonth (kW) 1260  

Tepelná účinnost (%) 52,3 

Celková účinnost (%) 93,3 

 

 

 



 

                     Obr.č.41,42   Spalovací motor Jenbacher                Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 

Řídící skříň: TEM-EVO – řídící skříň pro řízení a ovládání motoru a rozvodu el. proudu 

 

 Obr.č.43 Řídící skříň                Autor: Lucie Marešová, 2011 

 



Generátor 

Výrobce/Značka:  Standfort 

Typ:    synchronní 

Frekvence:   50 Hz 

Výkon P(el):   max. 990 kW  

 

Pracovní chladič  

 chladič pro chlazení spalovacího motoru  

Počet:    1 kus 

Účinnost chlazení:  přizpůsobený pro místnost generátoru 

Provedení:   hladina hluku 65 dBA ve vzdálenosti 10 m  

 

 

J)    Plynovod 

 vedení z vysokotlakého polyethylenu, nerezové oceli V2A, bezpečnostní spalovací 

zařízení, uzavírací armatura PN 1, pře-/ pod-tlakové zařízení a kondenzační šachta 

 Plynovod ţlutě označen 

 

 

 

 

 



K) Řízení BPS 

 Centrální spouštěcí a řídící technika automatického provozu celé BPS 

 

Obr.č.44 Řídící software            Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

  Záznam dat průběhu provozu 

 

Obr.č.45 Záznam dat                     Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 Záznam dat přísunu substrátu 

 Záznam dat produkce bioplynu a elektrické energie 



 Evidence parametrů: 

 Hladiny nádrţí, tlaku v zásobníku a signalizací při překročení nastavených parametrů 

 Dálková kontrola – výčet dat 

 Součástí centrální ovládání míchadel a čerpadel, regulace tlaku ventilátorů, řízení 

bezpečnostního spalovacího zařízení  

 

Obr.č.46 Řízení motoru                  Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

  

L)  Provozní sklad materiálu 

 Stavba: zdivo, ohnivzdorné dveře, ohnivzdorný strop, nepropustná podlaha 

 2 zásobníky maziva á 1000 l,  záchytné vany 

 

 

 



4.8.3  Technologie zpracování biomasy  

 

Technologie BPS v procesu anaerobní fermentace 

1. Vstupní sekce - příjem biologického materiálu ( materiál upraven z pole-frakce- 

jednotlivé části cca 5mm veliké), homogenizace – ve voze, úprava směsi                        

na poţadovanou procesní hodnotu, apod. 

2. Fermentory. 

3. Výstupní sekce – uskladnění fermentačního zbytku. 

4. Sekce energetického vyuţití BP – plynojem, kogenerace, hořák zbytkového BP - 

fléra, nouzové chlazení. 

5. Řízení BPS 

 

Obr.č.47 Řízení BPS  Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

Vstupní zbytková surovina je naváţena nakladačem ze siláţních jam do vertikálního 

míchacího vozu (siláţní kukuřice a travní siláţ – senáţ, případně obilné nebo slunečnicové 

zbytky). Velikost jednotlivých částí kukuřičné siláţe je cca 5 mm. 

 



Neţ dojde k umístění biomasy do fermentoru je nutné vstupní suroviny řádně 

promíchat (v míchacím zařízení) tak, aby bylo dosaţeno optimálního stavu pro správnou 

sypkost.  

 
Obr.č.48 Siláţní frakce              Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 Vnitřní část kaţdého fermentoru je vybavena podlahovou izolací pro zjištění 

případného průsaku a spirálovým topením umístěným ve stěnách. Toto topení je tvořeno 

nerezovým potrubím, ve kterém koluje teplá voda. Tato voda je ohřívána teplem 

produkovaným kogeneračními jednotkami při spalování bioplynu. Pracovní teplota biomasy 

ve fermentoru je udrţována mezi teplotami 38 - 45ºC k dosaţení mezofilního procesu.  

Během fermentace dochází k  tvorbě bioplynu, který je jímán do plynojemu                     

o objemu 800 m
3
. Součástí objektu je také strojovna a hořák na spalování přebytku 

bioplynu. 

 

           Vznikající bioplyn, který je vyuţíván k výrobě elektrické energie a tepla, se přivádí 

na 1 kogenerační jednotku o maximálním elektrickém výkonu 990 kW a maximálním 

tepelném výkonu 1184 kW. Toto teplo slouţí pro vytápění objektů (areál farmy) a k ohřevu 

TUV, k sušení komodit pro následnou zemědělskou činnost a k výrobě elektrické energie 

v ORC systému.  



 

Schéma technologie fermentace je uvedeno na následujícím obr. 

 

 

Obr.č.49 Proces fermentace    Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

 

 

4.8.4  Typy odpadů zpracovaných v této technologii 

                     Pro technologii výroby bioplynu v BPS Pochvalov se vyuţívá především zemědělský 

odpad rostlinného původu v mnoţství cca 14 800 tun za rok. Zatímco v minulosti se tyto 

odpady spotřebovávaly pro přímou aplikaci na půdu, dnes nám současné technologie 

umoţňují lepší způsob vyuţití - anaerobní fermentaci. Pro zahájení provozu stanice bylo 

navíc pouţito jednorázové mnoţství kejdy (cca 1000 m3), které je nutné k první činnosti 

fermentorů. 

 

  

 



V následující tabulce jsou uvedeny vstupní suroviny a jejich spotřeba v t/rok: 

                                              Tab.č.36 Vstupní suroviny BPS                   

Druh biomasy Množství v t/ rok 

Siláţ kukuřice (různé druhy hybridů)  11 725 

Senáţ ( siláţ) travní  3 075 

Celkem 14 800 

                                                                                                                   Zdroj:Chmel s.r.o                            

                  Vlastní proces výroby bioplynu probíhá pouze na bázi fermentace  biomateriálu             

v podobě kukuřičné siláţe a travní senáţe. Není ještě vytyčen ţádný speciální druh 

kukuřice, zkouší se prozatím jednotlivé hybridy pro zjištění toho, který bude nejlépe 

vyhovovat. Vyzkoušen byl druh: Atletico, Symbol, Beatus, Kvalitas YG. Problémem je 

poměrně velká drahost osiva. 

Charakteristika a mnoţství bioplynu 

        Hlavním produktem anaerobní fermentace organického materiálu je bioplyn. Je to 

bezbarvý plyn, který se skládá z methanu (cca 60%) a oxidu uhličitého (cca 40%). Můţe 

také obsahovat malé mnoţství N2, H2S, NH3, H2O, ethanu a niţších uhlovodíků.                            

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o sloţení a vlastnostech bioplynu. 

Hodnoty jsou pouze informativní, neboť skutečné vlastnosti bioplynu závisí především           

na  fermentovaném materiálu:  

                                          Tab.č.37 Charakteristika BP               Zdroj:Chmel s.r.o 

1)
Roční produkce BP (m

3
) 3.843.000 

1)
Průměrná výhřevnost BP (MJ/m

3
)  20,88 

Rozmezí obsahu metanu v bioplynu         

(% obj.) 
45 – 65 

Průměrné mnoţství metanu v BP 

(% obj.) 

55 

1) 15
o
C, 101.325 Pa 



Energetické vyuţití bioplynu:  

           Bioplyn lze vyuţít mnoha způsoby. Nejčastěji se vyuţívá pro kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla v tzv. kogeneračních jednotkách na principu pístových spalovacích motorů  

           Provozem bioplynové stanice v Pochvalově dochází také ke vzniku odpadů ( viz 

tabulka níţe).  Jsou to však pouze odpady vzniklé údrţbou zařízení, neboť samotná 

technologie je bezodpadová. Výsledným produktem je pouze organická hmota ve formě 

hnojiva, která se dále vyuţívá k výţivě rostlin. 

Tab.č.38 Druhy odpadů při výstavbě                                      

 

Kód 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O/N 

15 01 02 Plastové obaly O/N 

15 01 04 Kovové obaly O/N 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02  Absorpční činidla N 

17 02 02  Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely  O 

 Zdroj: EIA 

 

4.8.5     Vzniklé produkty a jejich využití 

        V  rámci procesu anaerobní fermentace vznikají tyto základní produkty – bioplyn, 

digestát  a elektřina. 



A) Bioplyn 

-  tvořen převáţně methanem a oxidem uhličitým 

-  Obsah methanu se pohybuje okolo 50%  

-  vyprodukované teplo se pouţívá na vytápění budov nebo na ohřev vody 

- další moţností je kombinovaná výroba tepla a elektrické energie v kogenerační jednotce  

- Mezi hlavní chemické vlastnosti bioplynu patří obsah síry a dusíku. Síra ovlivňuje 

ţivotnost plynových zařízení a spotřebičů (především spalinové trakty kogeneračních 

jednotek, spalin vody a komíny) a např. urychluje degradaci oleje a opotřebení elektrod 

zapalovacích svíček spalovacích motorů. Obsah síry v bioplynu je dán limity (Zákon             

o ochraně ovzduší) a je potřeba ho pravidelně sledovat (např. z důvodů platby poplatků           

za znečišťování ovzduší plynnými emisemi škodlivin). Nadměrný obsah dusíku má 

negativní vliv na stabilitu anaerobního procesu (inhibiční vliv). 

- v následující tabulce jsou uvedena data určující z analytického hlediska obsah vznikajícího 

bioplynu. Jsou zde zaznamenávány a sledovány údaje od 1.12.2010 do 18.3. 2011. Tabulka 

nás informuje o obsahu methanu (CH4), kyslíku (O2),oxidu uhličitém (CO2) a sulfanu (H2S) 

v primárních fermentorech označených jako F1 a F2. Pro větší přehlednost pod tabulkou 

následují grafy. 

Analýza plynu ve sledovaných dnech 

Tab.č. 39 Analýza bioplynu – výzkum    

  F1 F2 

Datum 
CH4 O2 CO2 H2S CH4 O2 CO2 H2S 

01.12. 50,9 0,4 53,30 242 50,3 0,3 49,00 219 

02.12. 49,3 0,2 47,00 98 49,6 0,2 46,50 72 

03.12. 49,8 0,3 45,70 64 50,8 0,3 44,30 48 

04.12. 49,2 0,3 44,40 150 48,4 0,3 44,60 122 

05.12. 48,9 0,3 46,20 109 49,9 0,3 48,90 238 

06.12. 49,0 0,1 47,50 115 49,9 0,5 46,60 178 

07.12. 
49,3 0,3 44,00 

199 
 49,9 0,2 39,70 1979 

08.12.                 

09.12. 50,9 0,3 56,00 112 50,5 0,2 50,70 83 

10.12. 50,4 0,2 48,60 62 50,9 0,2 47,90 38 



11.12.                 

12.12.                 

13.12.                 

14.12.                 

15.12.                 

16.12. 46,9 0,5 47,70 0 47,5 0,4 48,00 0 

17.12. 47,7 0,4 47,70   47,5 0,3 47,90   

18.12. 49,4 0,2 46,00   49,6 0,3 47,60   

19.12. 50,1 0,2 44,90   50,2 0,3 47,00   

20.12. 51,1 0,3 48,70   50,0 0,3 47,10   

21.12. 51,7 0,3 48,20 37 50,8 0,3 46,30 32 

22.12. 51,0 0,4 48,80   50,2 0,3 47,00   

23.12. 51,0 0,3 49,00   50,1 0,3 46,80   

24.12. 49,5 0,2 45,40 37 49,4 0,2 45,50 32 

25.12. 51,4 0,4 48,60   50,5 0,3 46,80   

26.12. 52,0 0,4 48,50   51,1 0,3 47,00   

27.12. 51,2 0,3 49,30 97 50,1 0,3 47,60 91 

28.12. 50,9 0,3 49,50   49,7 0,3 47,90   

29.12. 51,0 0,4 49,30   49,8 0,3 47,30   

30.12. 49,3 0,2 45,30   49,4 0,2 45,40   

31.12. 49,0 0,2 46,40   50,1 0,3 47,30   

01.01. 49,1 0,2 46,40 68 49,1 0,2 46,20   

02.01. 50,9 0,3 48,90 68 50,4 0,2 47,00 91 

03.01. 50,8 0,3 49,40   50,0 0,3 47,30   

04.01. 50,5 0,4 49,50   49,9 0,3 47,60   

05.01. 49,2 0,2 46,00 60 49,1 0,2 46,10 63 

06.01. 50,4 0,3 49,60   50,1 0,3 47,30   

07.01. 50,9 0,3 48,80   50,3 0,3 46,90 0 

08.01. 50,9 0,3 49,30 113 50,1 0,3 47,40 102 

09.01. 50,3 0,3 50,10   50,1 0,2 47,50   

10.01. 49,8 0,2 45,50 91 52,6 0,2 41,70 37 

11.01. 50,4 0,2 45,00 109 51,8 0,2 41,60 70 

12.01. 50,1 0,2 44,10   49,6 0,2 44,50   

13.01. 49,8 0,3 43,50   49,5 0,2 44,70   

14.01. 49,5 0,2 44,50 83 49,5 0,2 44,80 83 

15.01. 51,9 0,3 45,70   51,2 0,2 45,60   



16.01. 51,0 0,3 48,00 124 50,5 0,2 46,50 120 

17.01. 51,2 0,3 48,40   50,5 0,2 46,70   

18.01. 48,7 0,2 46,60   49,4 0,3 47,80   

19.01. 49,7 0,2 44,70 91 49,6 0,2 44,60 66 

20.01 52,0 0,3 47,70   51,2 0,3 45,80   

21.01. 51,8 0,3 47,90   51,3 0,3 45,80   

22.01. 49,9 0,2 45,20 124 50,8 0,3 46,50 101 

23.01. 49,6 0,2 45,80 133 49,4 0,2 45,90 17 

24.01. 52,2 0,3 47,50   51,3 0,3 45,70   

25.01. 52,8 0,3 47,00   51,3 0,2 45,80   

26.01. 50,2 0,2 44,90 97 49,7 0,2 45,30 88 

27.01. 52,7 0,2 47,20   51,4 0,2 45,35   

28.01.2
011 51,4 0,3 48,60   50,1 0,2 47,30   

29.01. 51,1 0,3 49,20 153 50,1 0,2 47,30 146 

30.01. 50,5 0,2 43,80   50,8 0,1 43,80   

31.01. 52,0 0,3 48,10   51,5 0,2 46,00   

01.02. 50,8 0,2 44,40 178 50,7 0,2 44,40 181 

02.02 52,3 0,4 47,50 209 51,4 0,3 45,90 218 

03.02. 52,3 0,3 47,50 182 51,8 0,2 45,50 165 

04.02. 52,2 0,4 47,60   51,7 0,2 45,60   

05.02. 52,1 0,4 48,30 107 51,3 0,3 46,90 107 

06.02. 51,0 0,5 48,60 65 50,5 0,3 46,70 124 

07.02.  51,6 0,4 48,20   51,5 0,2 45,90   

08.02. 52,2 0,3 47,30 97 51,3 0,3 45,60 98 

09.02. 51,8 0,4 48,10   51,0 0,3 46,30   

10.02. 51,4 0,4 48,60 97 51,1 0,3 45,90 88 

11.02. 51,3 0,3 48,50 140 50,5 0,3 46,30 106 

12.02. 50,5 0,2 44,60 135 50,9 0,3 46,10 90 

13.02. 50,2 0,2 45,00 222 50,9 0,3 45,90 139 

14.02. 49,7 0,2 44,60 275 49,5 0,2 44,60 197 

15.02. 50,5 0,3 49,70 311 49,9 0,2 47,20 221 

16.02. 49,7 0,2 47,70 225 49,1 0,2 46,20 150 

17.02. 49,7 0,2 44,50 251 50,1 0,1 44,50 186 

18.02. 49,8 0,2 44,60 231 50,3 0,2 46,00 206 

19.02 49,7 0,2 45,00   50,3 0,3 46,20   

20.02. 49,1 0,2 46,40 270 49,0 0,2 46,20 219 



21.02. 50,2 0,4 49,20 264 49,0 0,5 46,40 220 

22.02. 49,7 0,2 44,60 405 49,4 0,2 45,20 425 

23.02. 50,6 0,1 44,10 257 50,8 0,2 45,60 299 

24.02. 50,7 0,2 44,50 248 51,2 0,3 45,70 240 

25.02. 51,5 0,4 48,70 259 50,8 0,3 46,50 235 

26.02. 51,4 0,4 48,70 260 51,0 0,3 46,30 273 

27.02. 51,5 0,3 48,60   50,4 0,3 46,40   

28.02. 49,7 0,3 44,80 216 50,4 0,3 46,30 194 

01.03. 51,4 0,3 47,60 240 50,7 0,3 45,40 167 

02.03. 51,2 0,3 48,40 231 50,1 0,3 46,60 183 

03.03. 51,2 0,3 48,10 214 50,4 0,3 46,00 141 

04.03. 51,3 0,4 48,10 187 51,0 0,3 45,50 170 

05.03. 49,9 0,2 45,10 174 50,0 0,4 46,50 149 

06.03. 50,9 0,4 48,40 168 50,0 0,3 46,70 171 

07.03. 51,2 0,4 48,40 209 50,1 0,3 46,60 236 

08.03. 49,5 0,2 45,60 193 50,1 0,3 46,80 211 

09.03. 51,0 0,3 48,80 190 50,2 0,3 46,00 168 

10.03. 49,6 0,2 44,80 166 49,8 0,3 46,40 193 

11.03. 51,6 0,3 48,00 207 50,7 0,3 45,70 271 

12.03. 49,8 0,1 43,70   53,3 0,2 39,50   

13.03. 51,5 0,3 47,00 231 51,2 0,4 43,60 157 

14.03. 49,0 0,2 44,50 223 49,0 0,3 43,30 119 

15.03. 50,3 0,3 48,10 578 48,5 0,3 47,30 180 

16.03. 49,0 0,2 46,60 306 48,8 0,3 47,50 192 

17.03. 49,5 0,1 43,10 317 48,4 0,2 44,70 217 

18.03. 49,1 0,2 43,60 231 48,3 0,1 45,30 238 

 Zdroj: BPS Chmel s.r.o- výzkum 

 



 

Graf č.5  Analýza bioplynu - methan 

 

 

Graf č.6  Analýza bioplynu- kyslík 

 



 

Graf č.7  Analýza bioplynu – oxid uhličitý 

 

Graf č.8  Analýza bioplynu - sulfan 

Z následujících údajů vyplývá: 

- Dne 8.12. proběhla porucha systému na BPS- produkce všech sledovaných 

parametrů klesla na nulu. Proces se povedl nastartovat, ale dne 11.12. se to 

opakovalo. Proběhla tedy odstávka, která trvala aţ do 15.12. Z toho důvodu nejsou 

zaznamenány ţádné hodnoty. 

- Produkce CH4 je v celku pravidelná, kolísá ve sledovaném období většinou 

v rozmezí 46-53 % 



- Ačkoli se jedná o proces anaerobní, to znamená bez přístupu kyslíku, minimální 

mnoţství se zde vyskytuje. Je důleţité hladinu přísně sledovat, pokud by došlo 

k většímu nárůstu, dojde k vymření bakterií v organickém materiálu.                          

Ve sledovaném období se jeho hladina pohybovala v rozmezí 0,1-0,4 %, pouze            

ve dnech 16.12. a 6.2. vyběhla hladina aţ na kritickou hodnotu 0,5.  

- Mnoţství CO2 je v rovnováze v rozmezí min. 43 a maximální hodnota 56% 

- Problémem byla hladina sulfanu ( sirovodíku), mnoţství značně kolísalo a v případě 

nesprávného větru byla obec trochu zaplavena pachem, neboť navíc došlo                      

ke zhasnutí fléry, zařízení slouţící ke spalování přebytku plynu. Hladina se 

pohybuje ve velmi širokém rozmezí, minimální hodnota 0 maximum 578 ( 15.3. 

pouze však na fermentoru F1, ostatní v pořádku)   

B ) Digestát, neboli anaerobní fermentovaná  kejda ( tuhý zbytek po vyhnití ) se dnes 

vyuţívá především  jako  kvalitní organické hnojivo. 

           Toto hnojivo se aplikuje nejen na podzim, ale vyuţívá se také tzv. podlistové 

aplikace v průběhu vegetace systémem dělených dávek. Tato aplikace se v době vegetace 

aplikuje dvakrát, neboť maximální dávka je 10 aţ 20 t/ha kejdy a to by potřebu dusíku         

u rostlin nepokrylo. 

            Při pěstování kukuřice na výrobu bioplynu pro BPS Pochvalov se doporučuje 

aplikovat hnojivo při minimální výšce rostlin cca 30 cm systémem speciálních hadicových 

aplikátorů. Tyto aplikátory jsou vhodné především z hlediska poškozování spodních vod, 

neboť tomuto zabraňují. Na rozdíl od neupravené kejdy se sniţuje riziko ztrát dusíku aţ               

o 30%, neboť fermentovaná kejda je tvořena převáţně methanotvornými odumřelými 

bakteriemi. Takto upravený organicky vázaný dusík půdu pomalu mineralizuje a vede               

ke zrychlení příjmu ţivin rostlinami. Tím se také zvyšují její výnosy. Při fermentaci také 

dochází ke zvýšení teploty substrátu aţ na  70°C , coţ napomáhá sníţení růstu plevelů. 



Digestát lze také pouţít jako přídavek do kompostu nebo k úpravě povrchu terénu.  

 

Obr.č.50 Měřidlo hladiny digestátu                       Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

C) Elektřina 

 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla tzv. prostá výroba tepla 

Za současných podmínek na trhu s energiemi v ČR je nejoptimálnější vyuţívat bioplyn                         

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v kogenerační jednotce.  

Spálením 1 000 m3 bioplynu tak získáme 2 178 kWh elektrické energie a 11,4, GJ tepla. 

Výkupní cena elektřiny je dnes 4,12 Kč/kWh (Cenové rozhodnutí ERÚ 4/2009). 

V  následující tabulce jsou uvedena data určující produkci elektřiny. Jsou zde opět 

zaznamenávány a sledovány údaje od 1.12.2010 do 18.3. 2011. Tabulka nás informuje o 

stavu MWh, výrobě a výkonu. 

Tab.č.40 Produkce elektřiny- výzkum        

Datum STAV  MWh výroba MWh % výkonu Poznámka 

01.12.10 3625,3 0,0 0  

02.12.10 3644,8 19,5 82  

03.12.10 3650 5,2 22  

04.12.10 3666,7 16,7 70  



05.12.10 3685 18,3 77  

06.12.10 3703,4 18,4 77  

07.12.10 3716 12,6 53  

08.12.10 3728 12,0 51 porucha motoru 

09.12.10 3737,2 9,2 39  

10.12.10 3750,9 13,7 58 Servis 

11.12.10 3769,8 18,9 80  

12.12.10 
 

-3769,8 -15866  

13.12.10 
 

0,0 0  

14.12.10 
 

0,0 0  

15.12.10 3781,6 3781,6 15916  

16.12.10 3790,6 9,0 38  

17.12.10 3801,8 11,2 47  

18.12.10 3815 13,2 56  

19.12.10 3826,7 11,7 49  

20.12.10 3840,5 13,8 58  

21.12.10 3853,9 13,4 56  

22.12.10 3868,6 14,7 62  

23.12.10 3883,7 15,1 64  

24.12.10 3900 16,3 69  

25.12.10 3916,5 16,5 69  

26.12.10 3933,4 16,9 71  

27.12.10 3950,5 17,1 72  

28.12.10 3967,6 17,1 72  

29.12.10 3985,2 17,6 74  

30.12.10 4003,5 18,3 77  

31.12.10 4022 18,5 78  

01.01.11 4041,3 19,3 81  

02.01.11 4061,1 19,8 83  

03.01.11 4080 18,9 80  

04.01.11 4099,8 19,8 83  

05.01.11 4120,2 20,4 86  

06.01.11 4140,9 20,7 87  

07.01.11 4161,9 21,0 88  

08.01.11 4183,3 21,4 90  

09.01.11 4204,9 21,6 91  

10.01.11 4226,7 21,8 92 
Oprava plnícího 

šneku F2 

11.01.11 4245,2 18,5 78  

12.01.11 4266 20,8 88  

13.01.11 4286,5 20,5 86  

14.01.11 4307,2 20,7 87  

15.01.11 4327,9 20,7 87  

16.01.11 4348,7 20,8 88  

17.01.11 4368,9 20,2 85  

18.01.11 4389,8 20,9 88  

19.01.11 4411,3 21,5 90  

20.01.11 4433 21,7 91  

21.01.11 4455,1 22,1 93  

22.01.11 4478,2 23,1 97  

23.01.11 4501,5 23,3 98  

24.01.11 4524,9 23,4 98  

25.01.11 4548,1 23,2 98  



26.01.11 4571,8 23,7 100  

27.01.11 4594,8 23,0 97  

28.01.11 4618 23,2 98  

29.01.11 4641,8 23,8 100  

30.01.11 4665,4 23,6 99  

31.01.11 4688,8 23,4 98  

01.02.11 4712,5 23,7 100  

02.02.11 4736,3 23,8 100  

03.02.11 4760 23,7 100  

04.02.11 4783,7 23,7 100  

05.02.11 4807,5 23,8 100  

06.02.11 4831,3 23,8 100  

07.02.11 4855 23,7 100  

08.02.11 4878,5 23,5 99  

09.02.11 4901,9 23,4 98  

10.02.11 4925 23,1 97  

11.02.11 4948,5 23,5 99  

12.02.11 4972,2 23,7 100  

13.02.11 4995,2 23,0 97  

14.02.11 5018,1 22,9 96  

15.02.11 5041,5 23,4 98 

12:00 – 
odstavení 
motoru  - servis 
6000 hod. 

16.02.11 5045,4 3,9 16 
06:30- spuštění 

motoru 

17.02.11 5068,5 23,1 97  

18.02.11 5092,2 23,7 100  

19.02.11 5116 23,8 100  

20.02.11 5139,7 23,7 100  

21.02.11 5163,3 23,6 99  

22.02.11 5186,7 23,4 98  

23.02.11 5210,1 23,4 98  

24.02.11 5233,8 23,7 100  

25.02.11 5257,4 23,6 99  

26.02.11 5281,1 23,7 100  

27.02.11 5304,6 23,5 99  

28.02.11 5328,4 23,8 100  

01.03.11 5351,9 23,5 99  

02.03.11 5375,4 23,5 99  

03.03.11 5399,1 23,7 100  

04.03.11 5421 21,9 92 stop motoru 

05.03.11 5444,2 23,2 98  

06.03.11 5467,7 23,5 99  

07.03.11 5491 23,3 98  

08.03.11 5514,8 23,8 100  

09.03.11 5538,6 23,8 100  

10.03.11 5562,1 23,5 99  

11.03.11 5585,7 23,6 99  

12.03.11 5606,8 21,1 89 

ucpaný plnící 
šnek na F2, 
plnění 
zastaveno,  

13.03.11 5626 19,2 81  



14.03.11 5641,6 15,6 66 
zprovozněno 
plnění na F2 

15.03.11 5658,8 17,2 72  

16.03.11 5677,2 18,4 77  

17.03.11 5698,4 21,2 89  

18.03.11 5719,4 21,0 88  

19.03.11 5741,6 22,2 93  

20.03.11 5764,7 23,1 97  

                                                                                                                             Zdroj: Chmel s.r.o 

 

 
Graf č.9 Produkce elektřiny - stav 

 

 

 
Graf č.10  Produkce elektřiny - výroba 

 



 
Graf č.11  Produkce elektřiny - výkon 

 

-    Jak jiţ bylo zmíněno, v době od 11.12.- 15.12. proběhla odstávka BPS z důvodu 

poruchy. Proto je produkce elektřiny nulová. Vzhledem k pravidelnému pozvolnému 

nárůstu MWhodin, dochází převáţně k pravidelné produkci elektřiny, vyjímkou jsou pouze 

dny  ve sledovaném období přibliţně do 4.1., kdy hodnoty byly pod 20 MWhodin a  16.2. 

kdy je hodnota velmi nízká (3,9MWhod.), neboť den předtím proběhl servis motoru při 

6000 hodinách. Maximální hodnota nepřesahují 25 MWhodin denně. 

  

4.8.6  Provozování  bioplynové stanice Pochvalov 
  

        V následující části bude čtenář seznámen s postupem výroby bioplynu v bioplynové 

stanici v Pochvalově. 

 

A) V prvotní fázi došlo k výstavbě bioplynové stanice  

B) Dodavatel BPS navrhuje postup důleţitý ke spuštěni výroby bioplynu 

C) BPS postup dodrţuje a startuje výrobu z 80% vody a z 20% hovězí kejdy 

D) Směs je zahřátá na určitou teplotu  

E) Následně se aplikuje kukuřičná siláţ a mikroskopické preparáty (bakterie) 

F) Začíná výroba, která však není vyšší neţ 60% 

G) V pozdější analýze dochází ke zjištění, ţe směs je jak energeticky, tak 

biologicky chudá- nedojde k nastartování biologických procesů 

H) Dochází k zakyselení kvasného substrátu (tzv. překrmení fermentoru) 

I) Stále nízký výkon, který se nadále sniţuje 

J) Odumření organického materiálu 



            Následně byla opět oslovena firma dodávající mikroskopický preparát z Rakouska   

a proces začíná znovu. I nyní nakonec dojde ke sníţení výkonu a následnému odumření 

bakterií ve směsi.  Poté, co se několikrát neúspěšně stanice pokoušela nastartovat proces, 

oslovila se v červnu 2010 firma Johann Hochreiter s.r.o. a poţádala se o pomoc. Firma 

Johann Hochreiter s.r.o. (firma působící v oblasti výstavby, provozování a servisu PS 

v České Republice) provedla kompletní analýzu a začala tzv. ozdravný proces: 

A) Spočívá ve změnách prostředí ve fermentorech, které vedou k postupnému 

navyšování vstupních dávek surovin a tím ke zvyšování výkonu stanice. 

B) Tento proces se běţně urychlí aplikací čerstvé chlévské mrvy, ale vzhledem 

k aplikované technologii v Pochvalově to systém bohuţel nedovoloval  

C) Tím došlo k dalšímu prodlouţení nevýroby a to aţ na 1,5 měsíce 

D) V rámci ozdravění se začalo zvyšovat pH směsi a tak se postupně zvýšila 

produkce bioplynu s vyšším obsahem methanu. 

E) Ke zvýšení produkce vypomohla BPS v Kralovicích, která dodala 50 m
3
 

inokula ( kvasný substrát) 

F) V červenci 2010 byly provedeny na doporučení firem Hochreiter a Nova 

Energo další razantní zásahy a tím během jednoho týdne došlo k trvalému 

zvýšení produkce z 60% na téměř 100%. 

G)  Na následujícím obrázku se nachází výţiva (minerály), která se aplikuje 

v mnoţství 10 kg  do fermentoru k podpoře produkce bakterií.  

 

 

Obr.č.51 Minerální výţiva         Autor: Lucie Marešová, 2011 

 



 

Deník 

               V následujících tabulkách jsou zaznamenávána data z BPS ve dnech od 1.12.2010 

do 18.3. 2011.  

Kaţdý den se zapisují tyto údaje:  

Plnění siláţí do jednotlivých fermentorů : (F1,F2 jsou fermentory primární, SF1 a SF2 

jsou fermentory sekundární. U sekundárních fermentorů nedochází k plnění, neboť fungují 

jako spojité nádoby, tzn., ţe přebytky z primárních fermentorů přepádávají                               

do sekundárních). Mnoţství siláţe je uvedeno v tunách. 

Přepouštění: mnoţství materiálu, které se přepouští z primárních do sekundárních 

fermentorů ,,uměle,,. Mnoţství uvedeno v m
3. 

Výţiva: Minerály, které se přidávají do primárních fermentorů pro lepší růst a mnoţení 

bakterií. Přidává se jednorázově při nějakém kolísání hladiny nebo stavu organické hmoty 

v mnoţství 10 kg. Výjimečně se mnoţství zdvojnásobuje.  

Mnoţství vody: mnoţství, které se přidává nebo odebírá z fermentorů v litrech. 

        Kaţdý měsíc zkoumaného období je zde zaznamenán v tabulce samostatně, plnění 

primárních fermentorů siláţí a vodou také graficky. Pod posledním grafem jsou uvedeny 

změny v provozu, které ovlivnily činnost BPS. 

Tab.č.41 Deník BPS-prosinec - výzkum                       

Den Plnění 

fermentorů 

F1 /tun 

F2 SF1 SF2 Přepouštění 

v m
3 

Výţiva 

v kg 

Voda 

F1 

F2 SF1 SF2 

1.12.10 24,1 25,4     3836,3 4388,4   

2.12. 25,2 25,5     3861,5 4413,9 25,2 25,5 

3.12. 18,5 17,1     3880 4431 18,5 17,1 

4.12. 20 20     3900 4451 20 20 

5.12. 26,2 19,1     3926,2 4470,1 26,2 19,1 

6.12. 20,3 21,9     3946,5 4492 20,3 21,9 

7.12. 35 16,1     3981,5 4508,1 35 16,1 

8.12. 16,5 15,9     3993 4520 11,5 11,9 

9.12. 20,4 20,4     4044,9 4540,4 51,9 20,4 

10.12. 20,5 23     4065,4 4563,4 20,5 23 

11.12. 20 22,5     4085,4 4585,9 20 22,5 

12.12.         -

4085 

- 

4586 

13.12.         0 0 

14.12.         0 0 



15.12. 0,5 1,5     0,5 1,5 0,5 1,5 

16.12. 12,7 13,3     13,2 14,8 12,7 13,3 

17.12. 13,6 14,8    10+10 

Metha 

Trace 

26,8 29,1 13,6 14,3 

18.12. 17,1 16,8     43,9 45,9 17,1 16,8 

19.12. 13,3 13,3     57,2 59,2 13,3 13,3 

20.12. 25,4 26     85,6 85,2 25,4 26 

21.12. 19,3 18,6     101,9 103,8 19,3 18?6 

22.12. 23,1 23    10+10 

Metha 

Trace 

125 126,8 23,1 23 

23.12. 23 22,6     148 149,4 23 22,6 

24.12. 24,9 24,9    10+10 

Metha 

Trace 

172,9 173,3 24,9 24,9 

25.12. 24 23,1     196,9 197,4 24 23,1 

26.12. 24,4 24,4     221,3 221,8 24,4 24,4 

27.12. 24,4 24,5     245,7 246,3 24,4 24,5 

28.12. 25,6 24,8     271,3 271,1 25,6 24,8 

29.12. 25,4 25     296,7 296,1 25,4 25 

30.12. 25,2 25,2     321,9 321,3 25,2 25,2 

31.12. 26,5 26,3     348,6 347,6 26,5 26,3 
Zdroj: BPS Chmel s.r.o 

 

 

 

Graf č.12 Plnění fermentoru - F1 

 

 



 

Graf č.13 Plnění fermentoru - F2 

 

Graf č.14 Plnění fermentoru -Voda  F1 

 

Graf č.15 Plnění fermentoru - Voda F2 

 



 Tab.č.42 Deník BPS-leden – výzkum                             

Den Plnění 
fermentorů 
F1 /tun 

F2 SF1 SF2 Přepouštění 
v m3 

Výživa 
v kg 
Metha 
Trace 

Voda 
F1 

F2 SF1 SF2 

1.1.11 27 27 622,1 601,5 1224  375,4 374,6 27 27 

2.1.             26,6 26,5     402 401,1 26,6 26,5 

3.1. 26,8 27,2     428,8 428,3 26,8 27,2 

4.1.             27,6 27,8     456,4 456,1 27,6 27,8 

5.1. 29,1 29,6     485,5 485,7 29,1 29,6 

6.1.             29,2 28,3     514,7 514 29,2 28,3 

7.1. 28,2 28     542,9 542 28,2 28 

8.1.               29 29     571,9 571 29 29 

9.1. 30,4 30,3     602,3 601,3 30,4 30,3 

10.1.             28,2 28     630,5 629,3 28,2 28 

11.1. 27,4 13,1     657,9 642,4 27,4 13,1 

12.1.             25,5 22,1     683,4 664,5 25,5 22,1 

13.1. 26,1 23,5     709,5 688 26,1 23,5 

14.1. 26,4 23,8     735,9 711,8 26,4 23,8 

15.1. 27,1 26,2     763 738 27,1 26,2 

16.1. 28,1 25,8     791,1 763,8 28,1 25,8 

17.1. 29,9 28,4    10+10 821 792,2 29,9 28,4 

18.1. 28,2 27,9    10+10 849,2 820,1 28,2 27,9 

19.1. 30 29,4    20+20 879,2 849,5 30 29,4 

20.1. 28,6 28,8    10+10 907,8 878,3 28,6 28,8 

21.1. 30,1 29,9    10+10 941,9 908,2 34,1 29,9 

22.1. 30,1 29,8    10+10 972 938 30,1 29,8 

23.1. 29,7 29,8    10+10 1001,7 967,8 29,7 29,8 

24.1. 29,8 29,8    10+10 1031,5 997,6 29,8 29,8 

25.1. 30,2 29,8    10+10 1061,7 1027,4 30,2 29,8 

26.1. 30,2 29,8    10+10 1092,9 1057,2 31,2 29,8 

27.1. 29,9 29,9    10+10 1123,6 1087,9 30,7 30,7 

28.1. 30,3 31,1    10+10 1153,9 1119 30,3 31,1 

29.1. 31,6 31,6    10+10 1185,5 1150,6 31,6 31,6 

30.1. 29,9 29,3    10+10 1215,4 1179,9 29,9 29,3 

31.1. 29,9 29,6    10+10 1245,3 1209,5 29,9 29,6 

                                                                                                                                                Zdroj: Chmel s.r.o 



 

Graf č.16 Plnění fermentoru - F1 

 

 

Graf č.17 Plnění fermentoru - F2 

 



 

Graf č.18 Plnění fermentoru - Voda F1  

 

 

 

Graf č.19 Plnění fermentoru - Voda F2  

 

 

 

 

 



Tab.č.43  Deník BPS-únor – výzkum             

Den Plnění 
fermentorů 
F1 /tun 

F2 SF1 SF2 Přepouštění 
v m3 

Výživa 
v kg 
Metha 
Trace 

Voda 
F1 

F2 SF1 SF2 

1.2. 28,9 29,2    10+10 1274,2 1238,7 28,9 29,2 

2.2. 29,3 29,4    10+10 1303,5 1268,1 29,3 29,4 

3.2. 26,4 26,6    10+10 1329,9 1294,7 26,4 26,6 

4.2. 26,4 26,6    10+10 1356,3 1321,3 26,4 26,6 

5.2. 27,4 27,4    10+10 1383,7 1348,7 27,4 27,4 

6.2. 27,5 27,6    10+10 1411,2 1376,3 27,5 27,6 

7.2. 26,9 27,4    10+10 1438,1 1403,7 26,9 27,4 

8.2. 24,7 24,7    10+10 1462,8 1428,4 24,7 24,7 

9.2. 27,7 28    10+10 1490,5 1456,4 27,7 28 

10.2. 27 26,9    10+10 1517,5 1483,3 27 26,9 

11.2. 28 28,4    10+10 1545,5 1511,7 28 28,4 

12.2. 29,2 29,1     1574,7 1540,8 29,2 29,1 

13.2. 28,1 28    10+10 1602,8 1568,8 28,1 28 

14.2. 29,4 29,7     1632,2 1598,5 29,4 29,7 

15.2. 30,7 30,4     1662,9 1628,9 30,7 30,4 

16.2. 24,2 27,4    10+10 1687,1 1656,3 24,2 27,4 

17.2. 27 26,9     1714,1 1683,2 27 26,9 

18.2. 28,2 28,1     1742,3 1711,3 28,2 28,1 

19.2. 27 26,9     1769,3 1738,2 27 26,9 

20.2. 28 27,9     1797,3 1766,1 28 27,9 

21.2. 27,3 27,7     1824,6 1793,8 27,3 27,7 

22.2. 26,9 27     1851,5 1820,8 26,9 27 

23.2. 26,8 26,7     1878,3 1847,5 26,8 26,7 

24.2. 

25,8 25,7 

  25 25 -
25 

-
25 

 

1904,1 1873,2 25,8 25,7 

25.2. 24,9 24,8     1929 1898 24,9 24,8 

26.2. 25,8 25,9     1954,8 1923,9 25,8 25,9 

27.2. 25,3 24,9    10+10 1980,1 1948,8 25,3 24,9 

28.2. 27,1 26,9     2007,2 1975,7 27,1 26,9 

                                                                                                                                              Zdroj: Chmel s.r.o 



 

Graf č.20 Plnění fermentoru - F1 

 

Graf č.21 Plnění fermentoru - F2 

 

 

Graf č.22 Plnění fermentoru - Voda F1  



 

Graf č.23 Plnění fermentoru - Voda F2  

 

Tab.č.44  Deník BPS-březen – výzkum             

Den Plnění 
fermentorů 
F1 /tun 

F2 SF1 SF2 Přepouštění v m3 Výživa 
v kg 
Metha 
Trace 

Voda 
F1 

F2 SF1 SF2 

1.3. 26,4 26,2       10+10  2033,6 2001,9 26,4 26,2 

2.3. 26,6 26,6        2060,2 2028,5 26,6 26,6 

3.3. 26,5 26,4        2086,7 2054,9 26,5 26,4 

4.3. 26,5 26,5        2113,2 2081,4 26,5 26,5 

5.3. 
26,3 26,4 

  
25 25 

-
25 

- 
25 

10+10 
2139,5 2107,8 26,3 26,4 

6.3. 
26,3 26,2 

  
25 25 

-
25 

- 
25 

 
2165,8 2134 26,3 26,2 

7.3. 
25,9 26,1 

  
25 25 

-
25 

- 
25 

 
2191,7 2160,1 25,9 26,1 

8.3. 
26,9 26,9 

  
25 25 

-
25 

- 
25 

 
2218,6 2187 26,9 26,9 

9.3. 
25,6 26 

  
25 25 

-
25 

- 
25 

 
2244,2 2213 25,6 26 

10.3. 25,9 26,2          2270,1 2239,2 25,9 26,2 

11.3. 
25,9 25,6 

  
50 50 

-
50 

- 
50 

 
2296 2264,8 25,9 25,6 

12.3. 
26,5 12,1 

  
50 50 

-
50 

- 
50 

 
2322,5 2276,9 26,5 12,1 

13.3. 
26,3 0 

  
50 50 

-
50 

- 
50 

 
2348,8 2276,9 26,3 0 

14.3. 25,9 0    0 0 0 0   2374,7 2276,9 25,9 0 

15.3. 
26 11 

  
50  

-
50   

10+10 
2426,6 2287,9 51,9 11 

16.3. 
25,6 22,3 

  
50   

-
50   

10+10 
2452,2 2310,2 25,6 22,3 

17.3. 
25,4 25,2 

  
50  

-
50  

10+10 
2477,6 2335,4 25,4 25,2 

18.3. 
24,8 25,3 

  
50  

-
50  

10+10 
2502,4 2360,7 24,8 25,3 



 

 

Graf č.24 Plnění fermentoru - F1 

 

Graf č.25 Plnění fermentoru - Voda F1  

 

Graf č.26 Plnění fermentoru - Voda F2 

 



Poznámky: 

 

8.12.2010 Porucha systému BPS 

10.1.2011 Oprava plnícího šneku F2 

21.1.2011 Na F1 špatně počítá váha, skutečnost o 4 t méně. 

1.2.2011 Dávka sníţena na 575 kg  

2.2.2011 Dávka sníţena na 550 kg 

3. 2. 2011 Dávka sníţena na 525 kg 

4.2.2011 Dávka zvýšena na 550 kg 

6.2.2011 Dávka sníţena na 525 kg 

8.2.2011 Dávka zvýšena na 550 kg 

10.2.2011 Dávka zvýšena na 575 kg 

13.2.2011 Dávka zvýšena na 600 kg 

15.2.2011 Dávka sníţena na 550 kg, servis míchadel – přerušeno plnění F1 

22.2.2011 Dávka sníţena na 525 kg v 11:00 hod 

23.2.2011 Dávka sníţena na 500 kg 

13.3.2011 F2 bez plnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9    Bioplynová stanice a její vliv na životní prostředí 

       Vlivy na obyvatelstvo a ţivotní prostředí v rámci výstavby a provozu bioplynové 

stanice lze rozdělit na 6 základních částí 

a) Vliv na ovzduší 

b) Vliv na vodu 

c) Vliv na faunu a flóru 

d) Vliv na půdu 

e) Hluk 

f) Vibrace 

4.9.1    Vliv bioplynové stanice na ovzduší 

          Bioplynová stanice jako samotná má velký vliv na znečišťování ovzduší. Mezi hlavní 

znečišťující zdroje patří: 

A) Kogenerační jednotka Jenbacher 

B) Celkové emise z bioplynové stanice 

C) Občasný provoz fléry 

D) Činnost motorových vozidel zajišťujících dopravní obsluhu stanice 

E) Emise pachových látek 

Ad A) Kogenerační jednotka Jenbacher 

- Celkový elektrický výkon 890 kW 

- Provoz Roční emise znečišťujících látek z kogenerace: 

- Mnoţství suchých spalin (při přebytku vzduchu: 1,55): 1.825 m
3
/h 

 



 

Obr.č.52 Kogenerační jednotka GE Jenbach          Autor: Lucie Marešová, 2011 

 

- Mnoţství suchých spalin (při teplotě 100
o
C):                 2.490 m

3
/h 

- Mnoţství vlhkých spalin:                                                2.080 m
3
/h 

- Mnoţství vlhkých spalin (při teplotě 100
o
C):                 2.840 m

3
/h 

- Max. roční emise znečišťujících látek z kogenerace viz. tabulka č.45: 

Tab.č.45 Emise 

Index  zneč. látky Znečišťující látka Mnoţství znečišťující látky 

za rok (kg) 

1010 TZL 2.092 

1020 SO2 3.906 

1030 Nox 7.077 

1040 CO 9.198 

1050 CxHy/resp. TOC 2.125 

SUMA  24.398 

                                                                                                                                        Zdroj: EIA 

-  24 hod denně/ 8030 hod ročně 

 



- Odvod spalin viz tabulka č.46 

Tab.č.46 Odvod spalin 

                                                                                                                                        Zdroj: EIA 

Ad B) Celkové emise bioplynové stanice 

Emise ze spalovacích zařízení 

Bioplyn za rok:                               3.843.000 m
3
 

- Bioplynová stanice splňuje emisní limity viz následující tabulka 

                                                 Tab.č.47 Celkové emise 

                                                                                                                              Zdroj: EIA 

 

 

Tuhé 

znečišťující 

látky- TZL 

(mg/m
3
) 

Oxid siřičitý 

SO2 

 

(mg/m
3
) 

Oxidy dusíku 

jako NO2 

 

(mg/m
3
) 

Oxid uhelnatý 

CO 

 

(mg/m
3
) 

Sulfan 

(mg/m
3
) 

Amoniak 

(mg/m
3
) 

 

150
 

 

 

2500 

 

500
 

 

 

800 

 

10
 

 

50 

Tuhé 

znečišťující 

látky- TZL 

(mg/m3) 

Oxid siřičitý 

SO2 

 

(mg/m3) 

Oxidy dusíku 

jako NO2 

 

(mg/m3) 

Oxid uhelnatý 

CO 

 

(mg/m3) 

Organické látky 

jako suma uhlíku 

CxHy/ TOC 

(mg/m3) 

Referenční obsah 

kyslíku % O2 

(mg/m3) 

 

---- 

 

 

Při pouţití plynných 

paliv nesmí být celkový 

obsah síry v palivu 

vyšší neţ 2200 mg/m3 

v přepočtu na obsah 

methanu, resp. 60 mg/ 

MJ tepla, přivedeného 

v palivu 

 

500 

 

 

650 

 

1501 

 

5 



λ (přebytek spalovacího vzduchu): 1,55  

Podíl methanu v bioplynu:              55 % obj. 

Počet provozních hodin:                 8.300 hodin 

Ad C)  Občasný provoz fléry 

- Fléra je zařízení k likvidaci odpadních plynů ( hořák) 

- Slouţí zde pouze v nutném případě, jako je odstávka kogenerační jednotky 

- Odpadní plyn je spalován současně s vhodným stabilizačním palivem, který se 

pouţívá pouze vyjímečně 

Ad D) Činnost automobilových vozidel 

- Pouze liniový zdroj 

- Slouţí k naváţení hnoje, siláţe, senáţe a dalších organických materiálů- cca 700 

přejezdů 
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- K vyváţení fermentačních zbytků-  cca 1100 přejezdů 

- Naváţka a vyváţka se provádí pouze v období sklizně - cca 45 dnů, cca 3-6 

přejezdů za hodinu 



- Činností automobilů dochází sice k víření prachů z komunikací a k uvolňování 

výfukových plynů,  bioplynová stanice však zatěţuje komunikaci pouze v rámci 

běţného provozu zemědělského areálu. 

- Přeprava biomasy je realizována po komunikaci vně výstavby BPS 

- Při přepravě se pouţívají dopravní prostředky firmy Chmel s.r.o.   

Přehled dopravy biomasy na BPS Pochvalov           Zdroj: EIA 

                      Tab.č.48 Přehled dopravy biomasy 

 

Mnoţství 

biomasy 

(t/rok) 

Kapacita 

přepravních 

prostředků 

Přejezdy s 

materiálem za 

rok 

 

Návoz siláţní 

kukuřice pro BPS 

11 725 20 t 586 Velkoobjemo

vý návěs 

Návoz travní senáţe 

pro BPS  

3 075 20 t 153 Velkoobjemo

vý návěs 

Odvoz fugátu z BPS 

na pole 

9 498 20 t 475 Velkoobjemo

vá cisterna 

Celkem 24 298  1 214  

  

Roční počet jízd pro přepravu surovin: 

Tab.č.49   Počet jízd/rok 

Typ vozidla Přeprava FM uvnitř areálu    a  

fugát 

Přeprava FM do areálu           

t/rok a fugát 

Cisterna 22 m
3
 400 - 

TNA (nosnost 2t/1 NA) 8.636 - 

TNA (nosnost 10 t/1 NA) 1.246 2.919 

Celkem 10.382 2.919 

 

- Mnoţství fugátu je počítáno na cca 75% z mnoţství vstupní suroviny, tj. 12.462 tun  

 

 



- Velkým problémem je pouze znečisťování komunikace při výjezdu z polí 
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Ad E)  Emise pachových látek 

-           Emise pachových látek pouze při skladování, manipulaci a transportu s bioodpadem.  

-           Nejvyšší podíl pachových látek je emitován při biochemickém rozkladu ţivočišných 

exkrementů ( hovězí kejda).  

-           Z hlediska biochemických procesů rozlišujeme dvě základní biochemické přeměny-  

aerobní a anaerobní děje.  

- Při aerobních biochemické přeměně probíhá hydrolýza proteinů na aminokyseliny                   

a dále na jednoduché organické látky, ty jsou přeměněny na  oxid uhličitý a vodu. 

Doprovodnými uvolňujícími látkami při aerobní digesci jsou amoniak a sulfan. 

Hlavní pachovou látkou je amoniak.  

- Při anaerobní přeměně vzniká bioplyn (methan, oxid uhličitý), voda, sulfan                     

a  amoniak. Sulfan je oxidován ve fermentoru a následně spalován na oxid siřičitý 

v kogenerační jednotce. Amoniak je technologicky eliminován udrţováním pH 



reaktoru mezi 6,5 – 7,0. Při vyšším pH se amoniak uvolňuje a brzdí anaerobní 

fermentaci. To je pro produkci bioplynu neţádoucí.  

- Vzhledem k technologii zpracování materiálů pouze rostlinného původu dochází 

k výraznému sníţení emisí pachových látek 

- Fermentační zbytky jsou aerobně stabilní a nezapáchají 

- Veškerá zařízení BPS jsou uzavřená a plynotěsná 

- Bioplyn je spalován přes odsiřovací jednotku a je nepřetrţitě monitorován 

speciálním softwarem firmy MWK Biogassanlage z Obingu 

- BPS nezatěţuje obci Pochvalov zápachem, neboť je umístěna v předepsané 

vzdálenosti od obce ( 200 m) 

4.9.2   Vliv bioplynové stanice na vodu 

  BPS Pochvalov je stanici, která je vystavena na území nepatřící do kategorie zranitelné 

oblasti. Odpadní voda pochází pouze z těchto zdrojů: 

a) Technologická odpadní voda                                                                                                    

-        v provozu stanice nevzniká 

b) Kontaminovaná dešťová voda  

-   svod do jímky koncového skladu 

-    další zpracování společně s biomasou 

c) Nekontaminovaná dešťová voda z ploch                                              

- Odvod do kanalizace  

d) Digestát z fermentace 

- Pouţití jako hnojivo 

e) Splašková voda z hygienických zařízení 

- Svod do bezodtokové jímky a následný odvoz ČOV 

 



- bioplynová stanice je vybavena detekčním systémem úniku a plovákovým měřidlem 

- Provozní pracovník pravidelně kontroluje výši hladiny v jímkách, zajišťuje pravidelné 

čištění odtokového potrubí 

4.9.3 Vliv bioplynové stanice na faunu a flóru 

- Bioplynová stanice Pochvalov se nachází na území vyuţívaným jako zemědělský areál, 

které nemá ţádné významné prvky z hlediska zákona o ochraně přírody. 

- na daném území se nenachází ţádná stanoviště chráněných druhů rostlin a ţivočichů 

4.9.4  Vliv bioplynové stanice na půdu  

- Bioplynová stanice nezasahuje svou výstavbou do zemědělské půdy, byla postavena v jiţ 

fungujícím zemědělském areálu, jedná se tedy o čistě nezemědělskou půdu 

- při provozu stanice je nezbytný dovoz organického materiálu ze zemědělské činnosti, který 

si dodává sama firma Chmel s.r.o. ( kukuřičná siláţ, travní senáţ..). Tento materiál se dováţí 

po komunikacích umístěných vně stavby. 

- fermentační zbytky se dále pouţívají jako hnojivo, aby nedošlo k následnému poškození 

půdy, byl vypracován plán organického hnojení, který zahrnuje: 

A) plochy vhodné a nevhodné pro hnojení 

B) období, ve kterých lze a nelze tato hnojiva aplikovat 

C) pravidla a povinnosti při aplikaci hnojiv 

- vzhledem k výstavbě skladovacích jímek a manipulačních ploch s maximální moţnou 

izolací nelze dojít k propouštění škodlivin do půdy a tím tak k jejímu negativnímu ovlivnění 

- aplikace hnojiva na pozemek zajišťuje naopak trvalý přísun ţivin působících velmi kladně 

na zvýšenou tvorbu biomasy a úrodnost, zvyšuje vyuţití ţivin, které se tak méně vyplavují  

a sniţuje obsah semen plevelů. 

- půda kolem stanice se jiţ začíná pomalu rekultivovat a rekultivace bude nadále 

pokračovat. 

 



4.9.5   Vliv hluku a vibrací na okolí bioplynové stanice 

- hluk ve stanici pochází ze tří zdrojů: 

A) kogenerační jednotka 

B) čerpadla 

C) mobilní zařízení pro práci s biomasou 

- největším zdrojem hlučnosti je jiţ zmiňovaná kogenerační jednotka. Její maximální 

naměřená hlučnost je v hranici do 65 dB.  Aby došlo k eliminaci hluku je kogenerační 

místnost postavena s akustickým obkladem.  

- vzhledem tomu, ţe kogenerační místnost není pracovištěm s trvalou obsluhou, netvoří tedy 

negativní vliv na zdraví. 

- dalším zdrojem hluku jsou čerpadla umístěna mezi fermentory. Jejich hlučnost je                   

do maximální hodnoty 65 dB. 

-vliv z hlediska hluku a vibrací na obec a jeho obyvatelstvo je minimální a to pouze 

v období naváţení biomasy, manipulace s ní a při vývozu a aplikaci fermentačních zbytků 

- ochranu před hlukem z bioplynové stanice řeší akustický posudek, tzv. Hluková studie, 

která určuje maximální hladinu hlučnosti na 82,4 dB. Tuto normu stanice nepřekračuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Závěr: 

          V současné době se u nás nachází jiţ 23 bioplynových stanic. Mezi nimi je i BPS 

v Pochvalově, patřící firmě Chmel s.r.o.. Tato firma je první firmou v České republice, 

která ke svým cílům, úspory energie, vyuţila vysoce výkonnou kogenerační jednotku 

Jenbacher J416.    

        Bioplynové stanice jsou moderní, ekologická zařízení zpracovávající celou řadu 

organických materiálů k výrobě bioplynu, pouţitelného dále pro tvorbu obnovitelné 

elektřiny a tepla, procesem anaerobní fermentace. Bioplyn je podle zákona č.180/2005 

Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie ekologicky šetrný k přírodě a jeho výroba 

sniţuje v budoucnu závislost na vyuţívání fosilních paliv a v případě zemědělských 

stanic nabízí vhodnou variantu pro smysluplné vyuţití zemědělské půdy. 

      Pro efektivní vyuţití energie z bioplynové stanice je důleţité splnit několik zásadních 

pravidel. Prvním z nich je vybrat a následně vyuţít vhodný systém státní podpory (dotace 

z EU), neboť výstavba je poměrně finančně náročná. K tomu je zapotřebí vzorně 

zpracovaná projektová dokumentace a splnění poţadavků legislativy. Za druhé,  a to je 

časté zejména v menších obcích jako je např. Pochvalov, je třeba odstranit nedůvěru 

veřejnosti, která trpí předsudky dnešní doby, bojí se zápachu, hluku a nečistot. K tomu je 

zapotřebí vytyčit a následně řádně dodrţovat provozní a bezpečnostní pravidla a tím dbát 

na pouze pozitivní vliv jak na ţivotní prostředí, tak na zdraví obyvatel. 

       Cílem mé diplomové práce bylo dokázat obyvatelům Pochvalovska, ţe vliv 

bioplynové stanice firmy Chmel s.r.o. na jejich zdraví a na okolní přírodu je při dnešních 

limitech opravdu minimální, spíše pozitivní neţ negativní. Vzhledem k mému šetření       

( prostudování dokumentace, výzkumná část ve sledovaném období.) si myslím, ţe cíl byl 

splněn. Při posuzování jednotlivých vlivů výstavby a provozu bioplynové stanice 

v Pochvalově působících na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel jsem došla k těmto 

poznatkům: 

 -  významné navýšení emisí prachu a plynných škodlivin bylo pouze v období výstavby 

bioplynové stanice, a to z důvodu vyuţití stavebních materiálů a činností motorových 

vozidel na komunikaci 



-  při provozu dochází sice k víření prachu ze silnice, které v určitých obdobích jsou silně 

znečištěné zemědělskou činností, ale vzhledem k umístění stavby nedochází k zatěţování 

obce 

-   Vlastní provoz se podílí emisemi N0x, CO pouze v minimálním mnoţství a splňuje 

emisní limity dané zákonem 

- podle zákona č.86/ 2002 o ochraně ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která 

nevykazuje ţádná ohroţení 

- anaerobní fermentace v BPS má naopak kladný vliv na ţivotní prostředí, neboť omezuje 

produkci skleníkových plynů tím, ţe jímá methan a následně ho energeticky vyuţívá 

- při provozu stanice dochází ke sniţování zátěţe pachovými látkami z aplikace 

statkových hnojiv 

- bioplynová stanice Pochvalov vykazuje minimální riziko znečisťování vod, neboť 

ačkoli jsou fermentační zbytky řazeny mezi závadné látky, dodrţují se zde při manipulaci 

s nimi přísná bezpečnostní pravidla omezující negativní vliv na ŢP a obyvatelstvo 

- stavba není hodnocena jako riziková 

- splašková voda z provozu je svedena do bezodtokové jímky a pravidelně vyváţená 

- stavba je řádně izolována proti průsakům, veškeré manipulační plochy jsou 

hydroizolační. Nelze tedy dojít k ţádným nepříznivým vlivům a krajinu. 

- nedochází k porušování provozních pravidel, respektuje se plán hnojení 

- hydroizolace, nepropustnost, osázení jsou pravidlem pro všechny podlahy, kanály, 

jímky i nádrţe 

- v bioplynové stanici platí přísná bezpečnostní opatření při manipulaci s fermentačními 

zbytky. Jedná se o zodpovědnou aplikaci, dodrţování předem určených dávek…. 

Bioplynová stanice firmy Chmel s.r.o. nemá negativní vliv na ţivotní prostředí                

a zdraví obyvatelstva. 
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