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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI

I.1.  Název

Biofaktor s.r.o.

I.2.  Identifika ční číslo

45963983

I.3.  Sídlo

Sartorisova 10, 821 08 Bratislava

I.4.  Kontaktní údaje oprávněného zástupce investora

Atelier 111 architekti s.r.o.
Adresa: Přístavní 31/1423, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 27648788
Tel: +420 266 710 377
E-mail: bioplyn@atelier111.cz

I.5.  Kontaktní údaje kontaktní osoby a místo na konzultace

Ing. Arch. Jiří Weinzettl 
Adresa: Přístavní 31/1423, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel: +420 266 710 377
E-mail: bioplyn@atelier111.cz
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉ ČINNOSTI

II.1.  Název

Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín

II.2.  Účel

Účelem navrhované činnosti je výstavba a provoz zemědělské bioplynové stanice (kombinované
zařízení na výrobu bioplynu a jeho energetické využití) v katastrálním území obce Brzotín (okres
Rožňava); 807052 s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 999 kW a tepelným výkonem 1
055 kW. V BPS bude anaerobní  digescí  –  přeměnou biomasy z rostlinné výroby bez přístupu
vzduchu pomocí  metanogenních baktérií  ve fermentačních nádržích vznikat  bioplyn  a digestát,
který se využívá jako hnojivo. Vyrobený bioplyn bude spalován v kogenerační jednotce. Výstupem
z kogenerační jednotky je elektrická energie dodávaná do veřejné energetické sítě a teplo, jehož část
bude využívána na ohřev fermentačních nádrží a zbytek tepla bude přiveden  do sušárny řeziva.
Areál  bude  vybaven  objekty  které  budou  sloužit  k  zabezpečení  hlavní  výroby  (dvoustupňový
fermentor  s  dávkovacím  zařízením,  koncový  sklad,  technický  sklep  –  přečerpávací  jednotka,
technická budova – kogenerace, trafostanice,  fléra, jímka na silážní  šťávy s výstupním místem,
skladová  plocha  –  silážní  žlab)  a všemi  potřebnými  inženýrskými  a souvisejícími  objekty
(přístupové  komunikace,  zpevněné  plochy,  oplocení,  terénní  a  sadové  úpravy,  přípojka  VN,
plynovod, kanalizace, vodovod, teplovod, sušárna řeziva).

II.3.  Investor

Biofaktor s.r.o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava

II.4.  Charakter navrhované činnosti

Navrhovaná činnost bude novou činností v zájmovém území. Podle Přílohy č. 8 zákona č. 24/2006
Z.z.  O  posuzovaní  vlivů  na  životní  prostředí  a  o  změně  doplnění  některých  zákonů  ve  znění
pozdějších předpisů je navrhovaná činnost zařazená následovně:
Výroba  tepelné a  elektrické energie  –  do části  2.  Energetický průmysl,  položka č.  13  Ostatní
průmyslová zařízení na výrobu elektřiny, páry a teplé vody, jestliže nejsou zařazené v položkách č.
1-4 a 12.  Limit  pro zjišťovací  řízení  je  výkon zařízení  od 5 MW do 50 MW. Tepelný výkon
navrhovaného zařízení  je  1  055 kW a elektrický výkon 999 kW. Limit  v  tomto  případě  není
překročen.
Na základě  žádosti  Obvodní úřad životního prostředí Rožňava rozhodnutím ze dne 18.09.2013
čj.2013/01002,  upustil  od  požadovaného  variantního  řešení  a  proto  je  v  záměru  navrhovaná
bioplynová stanice a její součásti  posuzovaná v jedné variantě  řešení a je porovnávána pouze s
nulovou variantou – stav, kdy  navrhovaná BPS a její součásti nebudou realizovány.

II.5. Umístění navrhované činnosti

Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Brzotín
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Katastrální území: Brzotín
Parcelní čísla: C 1481/1

II.6. Přehledná situace umístění navrhované činnosti

II.7. Termín začátku a konce výstavby navrhované činnosti

Předpokládaný termín začátku výstavby: 03/2014
Předpokládaný termín dokončení výstavby: 06/2015

Začátek a ukončení výstavby je závislé na finančním krytí.

II.8. Stru čný popis technického a technologického řešení

Charakterem se jedná o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě bioplynu a
jeho energetickému využití). Elektrický výkon zařízení 999 kW, celkový tepelný výkon 1 055 kW
(při výhřevnosti 19 MJ/Nm3  a spotřebě paliva 2 439 kW ). Provozní hodiny 8000 h/rok. Rozptylová
studie uvažuje nejméně příznivý stav 8 760 h/rok provozu kogenerační jednotky (není uvažováno s
technologickými přestávkami). Záměr je rozčleněn do následujících stavebních objektů:

Stavební objekt Forma realizace

SO 01 Dvoustupňový fermentor se vstupním dávkovacím zařízením Novostavba

SO 02 Koncový sklad Novostavba

SO 03 Technický sklep – přečerpávací jednotka Novostavba

SO 04 Technická budova - kogenerace Novostavba

SO 05 Jímka na kontaminované vody a silážní šťávy Novostavba

SO 06 Skladová plocha – silážní žlab Novostavba

SO 07 Přístupové komunikace, zpevněné plochy Novostavba

Srpen 2013 5



Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín Záměr

SO 08 Oplocení, terénní a sadové úpravy Novostavba

SO 09 Přípojka VN a trafostanice Novostavba

SO 10 Plynovod - fléra Novostavba

SO 11 Kanalizace, vodovod Novostavba

SO 12 Teplovod Novostavba

SO 13 Požární nádrž Novostavba

SO 14 Sušárna řeziva Novostavba

SO 15 Vrátnice se zázemím pro obsluhu Novostavba

Princip procesu: 
Jedná se o proces, kdy bez přístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí specifických bakterií
k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. Zkušenosti z již fungujících provozů
ukazují,  že v rámci  anaerobní  fermentace se rozloží cca 30 – 50 % organické hmoty.  V tomto
případě bude využíván systém tzv. mezofilní fermentace organické hmoty při teplotě cca 37 oC a
vyznačuje se poměrně  značnou stabilitou procesu. Proces se rozděluje do dvou hlavních fází –
kyselinotvorné, při které dojde k vyčerpání dostupného kyslíku a metanogenní fáze, při které dojde
k účinnému prokvašení substrátu se stabilizovaným vývinem metanu. Hmota po fermentaci bude
z fermentoru  postupně  odčerpávána,  stejně  jako  vznikající  bioplyn,  který  bude  dodáván  přes
plynojem do kogenerační jednotky, která představuje  vysoce efektivní princip výroby elektrické
energie a tepla. Proces je plně automatizovaný, zařízení monitoruje průběh celého procesu. 

Výpočet doby zdržení: objem F1: 7 540  m3 (účinný 6 911 m3 )
vstupní suroviny 18 500 t/rok
množství ředící složky - (digestát-recykl) 4 500 m3/rok

- voda 3 200 m3/rok
celkové denní množství(18 500 + 4 500 + 3 200)/365= 71,8 m3/den

doba zdržení ve F:
účinný objem vnějšího kruhu 5 183 m3

doba zdržení 5 183/71,8 = 72 dní
účinný objem vnitřního kruhu 1 728 m3

odbourané množství po prvním stupni 11,02 t
doba zdržení (1 728/71,8 – 11,02) = 28 dní

Celková doba procesu vstupních surovin do koncového skladu je 72 + 28 = 100 dní.

Delší doby zdržení jsou nutné pro zneškodňování nositelů zápachu, a tím jeho eliminaci.
Řešená  bioplynová  stanice  využívá  technologie  anaerobní  fermentace  ve  dvoustupňovém
fermentoru typu „kruh v kruhu“.
Zbytkový fermentát  – je hmota,  která zůstává po ukončení technologického procesu. Ten bude
využit  ke  hnojení  zemědělské  půdy  v rámci  plánu  organického  hnojení.  Fermentát  je  hmota
anaerobně stabilizovaná s neutrální hodnotou pH, se sníženou klíčivostí semen, sníženým obsahem
patogenů, v půdě dobře využitelná a s výrazně sníženým zápachem.
Zbytkový fermentát bude vyvážen z koncového skladu k aplikaci na pole cisternou s hadicovým
aplikátorem a následně zapraven do půdy. Ve výhledu je možné řešit jeho separaci. 
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Popis nakládání s digestátem
Veškerá manipulace se surovinami/odpady a fermentačním zbytkem musí být zabezpečena proti
úniku pachových látek. Pro dopravu a manipulaci se vstupními materiály v zakrytých kontejnerech,
cisternách apod. budou používána pouze jednoúčelová vozidla pro nečistou část  provozu, která
budou řádně označená. Vstupní materiály budou skladovány v novostavbě silážního žlabu, který je
zabezpečen proti úniku škodlivin do podzemních vod.
Ke kolaudačnímu řízení bude zhotoven organický plán hnojení.

Složení digestátu:

Obsah živin Procenta 

Sušina 3 – 12%

N (v čerstvém stavu)
N (v sušině)

0,3 – 1,5%
2 – 10%

P (v čerstvém stavu) 0,07 – 0,5%

K (v čerstvém stavu) 0,2 – 0,6%

Ca (v čerstvém stavu) 0,1 – 1,5%

Org. látky (v čerstvém stavu) 4 – 11%

Popis stavebních objektů

SO.01  Dvoustupňový fermentor se vstupním dávkovacím zařízením
Konstrukce:  Železobetonová  jímka,  základová  deska  a stěny  z  vodotěsného  železobetonu,
vodotěsné provedení, po obvodu izolováno s rozvody tepla, zastropena z části železobetonovou
monolitickou deskou a z části nízkotlakým plynojemem.

Rozměry: Průměr vnější = 40,6 m (rozm. nádrže - bez zateplení)
Průměr vnitřní = 40 m, hi = 6,0 m, h účinná  = 5,5 m
Průměr vnitřního fermentoru: 20 m
V celkový  = 7 540 m3

V účinný   = 6 911 m3

Použité látky: Obnovitelné druhy surovin 
Provedení: Míchadla, plnicí potrubí, odváděcí potrubí, přepadové potrubí do koncového 

skladu, zásobník plynu s odsířením
Provozní doba: pondělí – neděle, 00.00 - 24.00, celoročně

Objekt fermentoru je tvořen dvoustupňovou kruhovou železobetonovou jímkou. Zastropení jímky je
řešeno z části železobetonovou deskou a z části nízkotlakým plynojemem. Předpokládaný objem
fermentoru je cca 7 540 m3 (průměr 40 m, 20 m, výška 6 m). Spolu s plynojemem je osazena i
odsiřovací  jednotka,  dále  je  plynojem  vybaven  odvodněním.  Kondenzát  je  přečerpáván  do
koncového  skladu. Pokud  to  terén  umožní  bude  nádrž  fermentoru  zapuštěna  do  země.  Dno
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fermentoru, stěny a část zastropení jsou provedeny technologií vodotěsného betonu. Vnější strana
stěny fermentoru je zateplená. Část zastropení fermentoru ŽB deskou je také zateplena. Ve vnitřním
prostoru fermentoru je osazena technologie – míchadla, topný systém. Dodávka vstupní suroviny
bude řešena pomocí přečerpávací stanice.
Přísun suroviny do fermentoru 1 zajišťuje dávkovací zařízení na tuhou složku. Dávkování vstupů je
řízeno automaticky. Podíl sušiny je upravován v rozmezí 14 – 18 %. Přesun materiálu z fermentoru
1 do fermentoru 2 se děje přepadem. Míchání hmoty ve fermentorech je prováděno automaticky
řízeným  systémem  míchadel.  Vytápění  fermentorů  je  řešeno  soustavou  teplovodních  trubek
umístěných v prostoru fermentoru využívajících jako topné médium chladící vody  z kogenerační
jednotky. 
Fermentor bude železobetonovou kruhovou jímkou podle všeobecně uznávaných pravidel techniky.
Obnovitelné druhy surovin (např. kukuřičná siláž) se přivádí pomocí dávkovacích zařízení na tuhou
složku. Fermentory jsou mezi sebou a dále s koncovým skladem propojeny jednak přepadovým
potrubím, jednak tlakovým potrubím. Dopravuje-li se kvasný substrát do fermentoru, odtéká
přepadovým potrubím stejné množství následně do koncového skladu. 

Pro eliminaci plovoucích vrstev, pro homogenizaci substrátu a jeho míchání je fermentor vybaven
přestavitelnými ponornými motorovými míchadly. Ta také zajišťují, že i při vysokém obsahu sušiny
lze obsah fermentoru čerpat a dopravovat potrubím.

SO.02  Koncový sklad - sklad digestátu

Konstrukce: Železobetonová jímka, základová deska a stěny z vodotěsného železobetonu, 
vodotěsné provedení, bez zastropení

Rozměry: Průměr vnější 40,6 m   
Průměr vnitřní 40 m, hi = 9,0 m, h účinná  = 8,5 m
V celkový  = 11 310 m3

                                 V účinný   = 10 681 m3

Použité látky: Digestát z obnovitelných druhů surovin
Provedení: plnicí potrubí, odváděcí potrubí, přepadové potrubí od fermentoru, míchadla
Provozní doba:         pondělí – neděle, 00.00 - 24.00, celoročně 

Objekt je tvořen kruhovou železobetonovou nádrží. Koncový sklad není zastropen. Předpokládaný
objem je 11 310 m3 (průměr 40 m, výška 9 m), podle terénních možností bude jímka zapuštěna pod
terén.  Dno  a  stěny  jsou  provedeny  technologií  vodotěsného  betonu. Uvnitř  jsou  instalována
míchadla  k míchání  digestátu  s obsahem  sušiny  5-  7  %.  Pro  eliminaci  plovoucích  vrstev,  pro
homogenizaci substrátu a míchání vykvašeného substrátu se montují ponorná motorová míchadla.
Procesy ve fermentorech rozloží pevné látky v použitých substrátech do té míry, že digestát lze
bezproblémově čerpat. Odběr digestátu je řešen stanicí pro plnění cisteren k odvozu – zabezpečená
výdejní plocha vedle objektu koncového skladu.  

Výpočet kapacity uskladňovacích nádrží:
− vstupní suroviny 18 500 t/rok
− roční množství ředící složky - (digestát-recykl) 4 500 m3/rok

- voda 3 200 m3/rok
odbourání organické sušiny fermentací na výstupu 85 %
podíl organické sušiny na vstupu: 
odbouraná organická sušina po 1. stupni 4 023 t
odbouraná organická sušina po 2. stupni 710 t
množství digestátu 18 500 + 4 500 + 3 200 – 4 023 - 710 = 21 467 t
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množství digestátu s úbytkem recyklu   21 467 – 4 500 = 16 967 t
množství digestátu na ½ roku             16 967/2 = 8 484 m3 

(digestát je odvážen na zemědělské plochy 2 x ročně)
Skladovací kapacita
− koncový sklad – účinný objem 10 681 m3 

Provozovatel  BPS  zajišťuje  dostatečnou  velikost  zásobníků  na  fermentační  zbytek  na  6
měsíců.

SO.03  Technický sklep – přečerpávací jednotka
Obvodové stěny obslužného sklepa umístěného mezi nádržemi fermentorem a koncovým skladem
budou zděné, podlaha betonová, strop dřevěný. Uvnitř bude umístěna technologie nutná pro provoz
fermentoru – čerpadla, potrubní rozvody, výstupy pro ohřev fermentoru.
Čerpadlo  substrátu  a  přečerpávací  stanice  –  bude  dodávat  několikrát  denně  vstupní  substrát
z přípravny do fermentoru. Technický sklep bude přístupný z vnějšího prostoru mezi fermentorem a
koncovým skladem.

SO.04  Technická budova - kogenerace
Budova kogenerace bude zděný dvoupodlažní objekt s pultovou střechou o rozměrech 7,8 x 14,0
metrů.  Bude  zde  osazena  technologie  spalování  bioplynu  a výroby elektrické  energie.  V části
objektu  bude  umístěno  obslužné  zázemí  stanice,  v části  bude  umístěna  kogenerační  jednotka
s periferními zařízeními.
Ve velínu se bude odehrávat ovládací a kontrolní činnost obsluhy. Bude zde umístěna řídící skříň
agregátu,  synchronizační  skříň,  skříň  silových  elektrorozvodů  a  terminál  pro  řízení  a  kontrolu
(stolní počítač a příslušný software).
Kompaktní  kogenerační  jednotka  je  motor  určený  pro  spalování  bioplynu  s generátorem
elektrického proudu. Navržena je jedna kogenerační jednotka 999 kW o celkovém tepelném výkonu
1055 kW (při výhřevnosti 19 MJ/Nm3  ). V místnosti budou umístěny další, pro provoz jednotky
nezbytné periférie –  tlumič  výfuku, výměník tepla pro vytápění, generátorové sběrnice. Uvnitř
místnosti  bude také umístěna regulační plynová řada jako zakončení plynovodu od plynojemu.
Větrání bude zajištěno přívodem vzduchu z obvodové stěny přes filtr vzduchu, tlumič a sání. Odvod
vzduchu vede do stěny přes tlumič.  Výška výfuku je 10 m, průměr 0,2 m. Teplota spalin při při
výfuku je cca 445°C, dle použitého motoru kogenerační jednotky.  - viz – přiložený technický list
příkladu možného použití kogenerační jednotky
Samostatně přístupná z vnějšího prostředí je místnost pro nádrž na nový olej a nádrž na použitý
olej. 

SO.05  Jímka na kontaminované vody a silážní šťávy
Konstrukce:  Železobetonová jímka, základová deska a stěny z vodostavebního 

železobetonu, vodotěsné provedení, nezastropena
Rozměry: Průměr vnější 13,6 m   

Průměr vnitřní 13 m, hi = 3,5 m, h účinná  = 3,0 m
V celkový  = 464 m3

V 
účinný   = 398 m3

Objekt  jímky  bude  tvořen  železobetonovou  kruhovou  jímkou,  základová  deska a  stěny  z
vodotěsného železobetonu. Jímka bude nezastropena, opatřena zábradlím. Jímka bude sloužit pro
uskladnění kontaminovaných vod ze silážního žlabu a z manipulačních ploch. 
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SO.06  Silážní žlab
- novostavba dvoukomorového neprůjezdného silážního žlabu

− plocha pro uskladnění 1.komora cca 4 100 m2

                                                                           2. komora cca 3 650 m  2                  
plocha celkem cca 7 750 m2

Bude navržen nový silážní žlab. Dno žlabu bude vyspádováno ke sběrné vpusti odvádějící silážní
šťávy a kontaminované dešťové vody do novostavby jímky. 

SO.07  Přístupové komunikace, zpevněné plochy
Kapacita komunikací je dostačující a není nutno ji  v souvislosti s realizací záměru zvyšovat. V
rámci stavby se vybudují nové zpevněné manipulační plochy za cílem jednodušší manipulace a
údržby pořádku, kolem vstupu do technického sklepa, naskladňování surovin do fermentoru, kolem
budovy  kogenerace  a  před  novostavbou  silážního  žlabu  s  návazností  na  stávající  veřejné
komunikace konkrétně na silnici III/050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka, která se napojuje
na komunikaci  I/50  Rožňava -  Plešivec.  Nově  bude vybudován  sjezd z  areálu  BPS na silnici
III/050157.  Nové  manipulační  plochy  budou  vyspádovány  směrem  ke  vtoku  do  jímky  na
kontaminované vody a silážní šťávy, tak aby bylo zabráněno volnému odtoku kontaminovaných
vod.

SO.08  Oplocení, terénní a sadové úpravy
Plocha staveniště bude předmětem terénních úprav. Kolem bioplynové stanice budou provedeno
zatravnění. Areál BPS bude oplocen.

SO.09  Přípojka V.N., Trafostanice
V areálu bude pro provoz BPS nově  vybudována trafostanice, která se bude nacházet v těsném
sousedství kogenerační jednotky. Půjde o nadzemní trafostanici (např. typu Marbeton), která bude
samostatným objektem (u objektu bude stanoven požárně  nebezpečný prostor).  Kabel  VN bude
uložen po celé délce v betonových žlabech. Minimální hloubka uložení bude 1,0 m. 

SO.10  Plynovod, fléra
V případě odstavení kogenerační jednotky na dobu nutnou pro provedení oprav nebo údržby bude
nadbytečný bioplyn, který není možné akumulovat v plynojemu veden přes hořák zbytkového plynu
(fléru) a řízeně spalován.
Plynovod bude vybudován mezi plynojemem, technickou budovou kogenerace a flérou.

SO.11  Kanalizace, vodovod
Nová kanalizace řeší odvodnění silážního žlabu a kontaminovaných manipulačních ploch do jímky
na kontaminované vody a silážní šťávy, dále přes přečerpávací jednotku v technickém sklepě do
jímek BPS (fermentor, koncový sklad).  V rámci kanalizace bude vybudováno kanalizační potrubí
mezi jednotlivými stavebními objekty bioplynové stanice, jímkou na kontaminované dešťové vody
a silážní šťávy, silážním žlabem a výdejním místem.

Zdroj vody bude samostatný a to vybudovaná studna v areálu bioplynové stanice. Vzhledem k
tomu,  že  substrát  bude  ředěn  silážními  šťávami  a  kontaminovanými  vodami  ze  zpevněných
manipulačních ploch, je spotřeba vody BPS minimální. Jedná se pouze o vodu určenou např. k
čištění revizních skel fermentoru a pro hygienické zázemí obsluhy BPS. 
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SO.12  Teplovod
Jedná se o tepelně izolované potrubí přivádějící topnou vodu z kogenerační jednotky do fermentoru
a zpět vratnou vodu. 15 - 25% přebytkového tepla bude využito pro ohřev fermentoru a zbytek
(min. 25 - 35%) bude dále využíváno v sušárně řeziva.

SO.13  Požární nádrž
Požární nádrž bude sloužit k zajištění požární vody. Jedná se o plastovou prefabrikovanou nádrž o
objemu 37,5 m3. Vnitřní rozměry nádrže 3 x 5 x 3 m (účinná výška je 2,5 m). Požární nádrž bude
zasypána zeminou a obetonována betonem tl. 150 mm, vyztuženým kari sítí 150/150/6 mm. Na
víku požární nádrže je umístěn poklop umožňující čerpání požární vody z čerpací jímky v požární
nádrži.  Požární  nádrž  je  vybavena vstupním žebříkem. U požární  nádrže bude zřízeno čerpací
stanoviště o rozměrech 5 x 12 m. Čerpací stanoviště bude zpevněná plocha s únosností minimálně
80 kN. Zásobování vodou pro požární nádrž je řešeno pomocí nově realizované studny.

SO.14  Sušárna řeziva
Sušárna řeziva bude využívat odpadní teplo z budované bioplynové stanice.  Teplo bude k sušičce
přivedeno  podzemními  teplovody.  Sušička  bude  sloužit   pro  sušení řeziva  za  účelem  získání
vstupního materiálu pro další výrobu, alt. následný prodej.
Sušená dřevina: všechny druhy dřeva
Počáteční vlhkost: 80 %
Konečná vlhkost: 7%
Sušárna řeziva má charakter nepřetržitého provozu. Sušárna bude řešena jako ocelová montovaná
konstrukce s výplněmi ze zateplených kazet. Sušárna bude osazena na betonové desce s podsypem,
tak aby byl zajištěn bezproblémový vjezd do sušárny. Ve stropu sušičky budou výměníky teplá voda
– vzduch. Teplá voda bude přivedena teplovodem z objektu kogenerace bioplynové stanice. V boku
sušičky je vzduchovod přivedený k radiálnímu ventilátoru, který vysává vzduch ze sušičky. 

SO.15  Vrátnice se zázemím pro obsluhu
U vjezdu do areálu bioplynové stanice bude umístěn ocelový kontejner. Ten bude sloužit jednak
jako vrátnice a také jako denní místnost a hygienické zázemí pro obsluhu bioplynové stanice. 

Vstupní suroviny při provozu BPS:

Pro provoz bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou, konkrétně:

Kuku řičná siláž cca 9 500 tun/rok

Travní senáž                                            cca 9 000 tun/rok  

Celkem: cca 18 500 tun/rok

Vstupní
surovina

Roční
dávka
(t/rok)

Denní dávka
(t/den)

Obsah
sušiny
(% hm.)

Obsah org.
sušiny
(% hm.suš.)

Množství plynu z
org. složky (m3/t)

Výsledný poměr
C/N

Kukuřičná
siláž

9 500 26,0 32 90 800 31/1
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Travní senáž 9 000 24,7 32 90 600 35/1

Digestát  -
RECYKL

4 500 12,3 5 50 200 8/1

Voda,  sil.
šťávy

3 200 8,8 0 0 0 0

Celkem 26 200 71,8 24,64/1

Bioplynová  stanice  nebude  BPS  určenou  pro  likvidaci  odpadů.  Není  uvažováno  ani
zpracovávání  surovin  živočišného  původu  jako  je  masokostní  moučka,  krev  a  vedlejší
produkty porážky apod.

II.9. Zdůvodnění potřeby navrhované činnosti v dané lokalitě

Při  umisťování stavby a jejím začleňování do území byly respektovány omezení vyplývající ze
všeobecně  závazných  právních  předpisů  chránících  veřejné  zájmy,  ochranu  přírody  a  krajiny,
ochranná pásma a předpokládaný vývoj území. V okolí posuzované činnosti se nachází dostatek
vhodných zemědělských pozemků, které budou využívány pro pěstování vstupních surovin a na
aplikaci  vyprodukovaného  hnojiva  –  digestátu.  Posuzovaná  činnost  je  řešena  na  základě
nejnovějších poznatků s využitím nejmodernějších technických prvků. 
Mezi pozitiva navrhované činnosti v dané lokalitě je možné zařadit vhodné geologické, inženýrsko-
geologické  a  hydrogeologické  podmínky  lokality  a  vyhovující  větrné  podmínky  vzhledem  k
sídelním útvarům. Dále, že se na zájmovém území nenachází vyhlášené ani navrhované velkoplošné
a maloplošné území a nebo území evropské sítě chráněných území NATURA 2000. Území nepatří
do oblastí zatížených z hlediska ochrany ovzduší.
Navrhovaná činnost se nachází v zastavěném území na ploše, která je územním plánem navržená
jako plocha průmyslu a zařízení technické infrastruktury. Současný stav je v územním plánu veden
jako  nelesní  dřevinná  vegetace  Pozemek  bude  zpřístupněn  novým  sjezdem  z  komunikace
III/050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka, která se dále napojuje na komunikaci I/50  Rožňava
– Plešivec

Výhody navrhované činnosti:
• ochrana životního prostředí
• zužitkování zbytků rostlinné výroby
• vzrůstající soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energie
• redukce skleníkových plynů
• výhodné zásobování obytných domů a průmyslových objektů teplem
• obnova efektivního hospodaření na venkově
• úspora hnojiv pro rostliny a jejich větší účinnost

Hlavní přednosti BPS:
• kompaktní uspořádání stavebních a technologických částí zařízení 
• robustní a účinný systém míchadel, umožňující promíchání i materiálu s vyšším obsahem

sušiny v celém objemu fermentoru
• nízké nároky na spotřebu energie- pro vlastní provoz - minimalizace nuceného přečerpávání

a přesunu materiálu mezi jednotlivými technologickými částmi
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• dlouhodobá provozní spolehlivost jednotlivých častí a zařízení jako celku
• jednoduchý přístup k agregátům při údržbě a servisu
• výkonná a spolehlivá kogenerační jednotka, s komfortním a uživatelsky příjemným řídícím

systémem
• jednoduché ovládání technologie, s možností nasazení celé škály měřicích a regulačních

prvků a na to navazujících různých stupňů automatického řízení a vizualizace procesů s
případným dálkovým sledováním a řízením

• na Slovensku je téměř 90%-ní podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů
energie pocházejících z vodních elektráren. Bylo by žádoucí aby se využíval i jiný zdroj
výroby obnovitelné energie, jako je právě bioplynová stanice.

Spolehlivý zdroj „zelené“ energie
Směrnice evropského parlamentu a rady č.  2009/28/ES z 23. dubna 2009 o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES a č.
2003/30/ES  podporuje  výstavbu  bioplynových  stanic,  aby  snížila  emise  skleníkových  plynů,
pomohla využívání obnovitelných zdrojů z biomasy, které přispívají kromě diverzifikace zdrojů i k
rozvoji zaměstnanosti venkova a sektoru zemědělství.

Využívání obnovitelných zdrojů energie jako domácích zdrojů zvyšuje bezpečnost a diverzifikaci
dodávek energie a současně snižuje závislost ekonomiky od nestabilních cen ropy a zemního plynu.
Jejich  využívání  je  založeno  na  vyspělých  a  environmentálně  šetrných  technologiích,  výrazně
přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a škodlivin. 
Důvodem  realizace  stavby  je  dostatek  vstupního  biologického  materiálu a  možnost  dodávat
elektrickou energii do distribuční sítě ve správě Východoslovenské distribuční, a.s., prostřednictvím
stávajícího nadzemního vedení, které vede v jižní části budoucího areálu BPS.
Bioplynová stanice bude  spolehlivým zdrojem obnovitelné  „zelené“ energie.  Investor  si  vybral
vyspělou technologii, která je ověřená již mnohaletým vývojem a zkušenostmi, využívá robustní a
spolehlivou  techniku  a  spolu  s dodržováním  provozních  předpisů  není  zdrojem  nežádoucího
zápachu, kterých se lidé v okolí takovýchto staveb obávají.

Bioplynová stanice řeší přeměnu biologicky rozložitelného materiálu během fermentačního procesu
na bioplyn. Ten se spaluje v kogenerační jednotce, která vyrábí elektrickou energii a teplo. 

Výstupem z fermentoru je potom digestát, který slouží jako kvalitní hnojivo obsahující prvky
N,P,K a na rozdíl od běžného hnoje po aplikaci na pole nezapáchá. 

II.10. Celkové náklady (orientační)

Celkové náklady stavby (orientační): cca. 4 000 000 EUR

II.11. Dotčená obec

Obec Brzotín, 807 052

II.12. Dotčený samosprávní kraj

Košický samosprávní kraj, Náměstí Maratónu míru 1, 042 66 Košice
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II.13. Dotčené orgány

• Městský úřad Rožňava, odbor životního prostředí, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
• Regionální úřad veřejného zdravotnictví se sídlem v Košicích, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
• Okresní ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Košicích, Rožňava, Šafárikova 63, 048
01 Rožňava
• Obvodní pozemkový úřad v Rožňavě, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
• Krajský památkový úřad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
• Obvodní úřad pro cestní dopravu a pozemní komunikaci Rožňava, Kósu Schoppera č. 10, 048
01 Rožňava
• Obvodní úřad Rožňava – odbor civilní ochrany a krizového řízení, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
• Obec Brzotín

II.14. Povolující orgán

obec Brzotín – stavební úřad, Mariássyho náměstí 167, 049 51 Brzotín

II.15. Rezortní orgán

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

II.16. Druh požadovaného povolení

Záměr novostavby bioplynové stanice podléhá posouzení podle zákona 24/2006  Z.z. o posuzování
vlivů na životní prostředí, dále pak rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu zák. č. 50/1976 Zb. o
územním plánovaní a stavebním pořádku (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a následně
stavební povolení. 

II.17. Vyjád ření o předpokládaných vlivech navrhované činnosti
přesahujících státní hranice

Vlivy  navrhované  činnosti  přesahující  státní  hranice  se  vzhledem  k  charekteru  činnosti  a
vzdálenosti  od státních hranic (cca 11 km od státní hranice s Maďarskem) nepředpokládají.  Ve
smyslu přílohy č.  13 zákona č.  24/2006 Z.z.  o posuzování vlivů  na ŽP a o změně  a doplnění
některých  zákonů  předmětná činnost  není  zařazená do seznamu činností  podléhajících povinné
mezinárodní posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice.
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III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOU ČASNÉM STAVU
ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ

III.1. Charakteristika p řírodního prostředí včetně chráněných území

Řešené území se nachází v katastrálním území obce Brzotín, v jeho severovýchodní části. Obec je
situována v Rožňavské kotlině na nivě řeky Slaná a jejích přítoků. Katastr se rozkládá na území
dvou orografických celků, Rožňavské kotliny a Slovenského krasu. Střed obce leží v nadmořské
výšce 267 m.
Významnou dopravní osou území tvoří státní cesta I/50 Rožňava – Plešivce, která má mezinárodní i
nadregionální význam. Napojené jsou na ni komunikace III. třídy č. 0505155 Brzotín – Kružná a č.
050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka. Železniční doprava je zastoupena rychlostní tratí č. 160
Košice – Plešivec, na které se nachází stanice Rožňava.

III. 1.1. Přírodní podmínky
III.1.1.1. Geologie zájmového území
Po  geologické  stránce  patří  hodnocené  území  do  Rožňavské  kotliny,  která  je  založena  na
antiklinoriální erozní depresi se zlomovým ohraničením. Stavební styl pánve je dán mladou výplní
její misovitých depresí. Na geologické stavbě se podílejí především kvartérní sedimenty v podloží,
na kterých leží sedimenty neogénu. Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány deluviálními písčito-
jílovitými  hlíny,  v  místě  hodnoceného území fluviálními  a proluviálními  sedimenty -  písčité  a
hlinité  štěrky s  polohami  jílů  a  hlín.  V jejich  podloží  se  nachází  poltárské  souvrství  terciéru,
reprezentované pestrými jíly, štěrku a písku jezerního původu, které vyplňují Rožňavskou kotlinu.
V podloží neogénu se nacházejí slinité břidličnato-vápencové vrstvy resp. pestré břidlice, písčité
vápence a pískovce. 

Srpen 2013 15



Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín Záměr

Geologická mapa SR

Vrchní vrstvy jsou tvořeny:
Neogén – sedimentace pestrých kaolinických jílů, štěrků a písků
Mezozoikum vnitřních Karpat – vápence a dolomity

- pískovce, jílovité a vápnité břidlice, vápence

III.1.1.2. Povrch
Na základě geomorfologického členění je zájmové území součástí Alpsko-himálajského systému.
Alpsko-himálajský systém je rozsáhlý geomorfologický systém na zemském povrchu. Jeho páteří
jsou vysoká pohoří vytvořená alpinským vrásněním ve třetihorách.
Zájmové  území  spadá  do  provincie  Západní  Karpaty,  jejíž  subprovincií  jsou  Vnější  Západní
Karpaty. Západní Karpaty jsou součástí karpatského pásmového horstva (Karpat) ležící na území
Moravy a Slovenska,  zasahující  do Polska i  Maďarska.  Karpatská pohoří  vznikla v  alpínském
orogenním  (hornotvorném)  cyklu  vyvrásněním  mocných  horninových  komplexů,  převážně
sedimentů, nahromaděných v rozsáhlé a dlouhodobě klesající geosynklinále Tethy.
Vnější  Západní  Karpaty  je  geomorfologická  subprovincie geomorfologické  provincie  Západní
Karpaty v Rakousku, České republice, Polsku a na Slovensku na západní a severní vnější straně
Karpat.  Vnější  Západní  Karpaty  jsou  tvořeny  svrchnokřídovými  až  oligocenními  mořskými
uloženinami pískovců  a jílovců,  v menší míře i  slepenců,  často s výrazným, mnohonásobně  se
střídajícím zvrstvením – tedy uloženinami typického flyše. 
Slovenské rudohoří je rozlohou největším pohořím na Slovensku. Pohoří se rozkládá přibližně mezi
městy Zvolen a Košice, severní hranice je tvořena řekou Hron a Hnilec, jižní je tvořena slovensko-
maďarskou hranicí. Nejvyšší vrchol je Stolica 1 476 m.n.m. Slovenské rudohoří má masivní často
plošinový reliéf. Na rozdíl od jiných slovenských pohoří má jen jednu kotlinu a hornatý charakter
jen na jihu.
Rožňavská  kotlina  je  geomorfologický  celek  na  jihu  východního  Slovenska,  část  oblasti
Slovenského rudohoří.  Ze severu ji  obklopují  Volovské vrchy a Revúcká vrchovina, z jihu pak
Slovenský kras. Středem kotliny protéká řeka Slaná. Nejvyšším bodem území je vrch Mnich 654
m.n.m., nejnižší bod kotliny leží v místě, kde řeka Slaná opouští území kotliny 245 m.n.m. 

Dle regionálního geomorfologického členění:
Soustava: Alpsko-himalájská
Podsoustava: Karpaty
Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vnější Západní Karpaty
Oblast: Slovenské rudohoří
Celek: Rožňavská kotlina

Území se nachází z hlediska geomorfologických poměrů ve vrásčito-blokové fatransko-tatranské
morfostruktůře  s  negativními  morfostrutůrami  –  příkopová  propadlina  a  deprese  kotlin.  Ze
základního typu erozního reliéfu se na území nachází reliéf kotlinových pahorkatin a reliéf rovin a
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niv. Orientace reliéfu zájmového území ke světovým stranám je převážně východní a jihovýchodní.

Mapa geomorfologických poměrů

Z hlediska seismicity patří  zájmové území ve  smyslu STN 73 0036 do oblasti,  kde je možné
očekávat maximální intenzitu seismických otřesů 6°MSK – 64. 

III. 1.1.3. Radonové riziko
Koncentrace radonu v půdním vzduchu je přímo úměrná hmotnostní aktivitě rádia v horninovém
prostředí, hustotě horninového prostředí, koeficientu emanace a nepřímo úměrná pórovitosti. Podle
mapy radonového rizika (Atlasu krajiny SR), která vychází ze syntézy výsledků terénních měření
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu s plynopropustností hornin je možné konstatovat, že
pro katastrální území Rožňavy je charakteristické předvším střední radonové riziko na ploše cca 92
% území, v menší míře vysoké radonové riziko (cca 6 % území) a nízké radonové riziko (cca 2%
území).
V  novostavbě  nebudou  instalovány  žádné  zdroje  radioaktivního,  rentgenového  nebo
vysokofrekvenčního záření.
Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů
je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

III.1.1.4. Ovzduší
Po klimatické stránce je oblast řazena jako teplá, mírně vlhká se studenou zimou.
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Mapa klimatické oblasti

Klimatické hodnoty:
• průměrná roční teplota 10°C
• průměrná teplota v lednu -3°C
• průměrná teplota v dubnu až září 16°C
• průměrný úhrn srážek 400 mm
• průměrný úhrn srážek za rok 30 mm
• průměrné roční hodnoty klimat. ukazat. zavlažení nadbytek 100 mm
• počet dní se sněhovou pokrývkou 60 – 80 dní
• průměrná výška sněhové pokrývky za rok 8 cm
• průměrný počet topných dnů 220 – 240 dnů
• průměrný počet letních dnů 56 dnů
• průměrný počet mrazivých dnů 122 dnů
• trvání topného období 220 – 240 dnů

Směr převládajících větrů je podle větrné růžice severní s výrazným převládáním.

Průměrné měsíční a roční úhrny srážek v mm:
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok

Rožňava 31 32 35 44 75 95 83 73 53 46 57 45 669

Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu v °C:
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok

Rožňava -4,0 -1,4 3,0 9,0 14,1 17,4 18,9 18,1 14,1 8,5 3,5 -1,4 8,3

Početnost směrů větra v %:
Měsíc N NE E SE S SW W NW Calm

Rožňava 25 11 2 10 6 9 2 5 30
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III.1.1.5. Hydrogeologické poměry
Z hydrologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajonu MQ 128 a MQ
129 (Paleozoikum Revúcké vrchoviny a Volovských vrchů v povodí Slané, Mezozoikum centrální a
východní části Slovenského krasu).

Mapa hlavních hydrogeologických regionů

Samotné hydrogeologické poměry širšího území jsou dány geologickou stavbou území, morfologií
reliéfu,  množstvím  srážek,  odtokem a  výparem.  Srážkové  vody,  které  spadnou  v  širší  oblasti
mírných svahů se vsakují do vrstvy hlinitých štěrků a štěrkopísků. V tomto prostředí proudy stékají
do  nižších  poloh,  kde  právě  štěrkopísky  a  písky  neogénu  Rožňavské  kotliny  jsou  příznivými
kolektory s vysokým stupněm zvodnění.
Dalším významným hydrogeologickým prostředím jsou kvartérní fluviální sedimenty řeky Slaná,
jejichž hloubka dosahuje 4,5 m, přičemž hloubka zvodnění štěrků je 1,0 – 2,0 m. Štěrky jsou značně
zahliněné,  a tak hodnota koeficientu filtrace se pohybuje od 1,7 x  10-4 do 3,8 x 10-5 m/s,  při
vydatnosti vrtů pouze okolo 0,1 l/s.

III.1.1.6. Půda
Severovýchodní část katastrálního území představuje plochy převážně orné zemědělské půdy, která
se střídá s průmyslovými areály. Jižní část území představují aluvia řeky Slané a Čremošné.
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Mapa půd

V katastrálním území se nachází tyto půdy:
• fluvizemě glejové 
• pseudogleje  modální,  kultizemě  a  luvizemě,  nasycené až  kyselé  (ze  splaškových hlín  a

svahovin),
• rendziny  modální,  kultizemě  a  luvizemě,  rubifikované  (lokálně  litozemě  modálně

karbonátové z vápenců, místy s mělkými substráty typu terrae calcis).
Vlivem daných geologických poměrů  se na planinách vyvinuly na vápencovém a dolomitovém
podloží převážně rendziny; v nivách řeky Slané jsou to hnědozemě. Obsah humusu v údolí řeky
Slané je vysoký (> 2,3%), směrem dále se postupně snižuje až po nízký (< 1,8%) a nezemědělskou
půdu.
Z  inženýrsko-geologického  průzkumu  vyplývá,  že  základovou  půdu  pro  BPS  tvoří  kvartérní
sedimenty - převážně silty a jíly nízké až vysoké plasticity, měkké až tuhé konzistence. Jsou to
zeminy nebezpečně namrzavé a objemově nestálé. Jsou těžko zpracovatelné, použitelné do násypů
jen  při  menší  vlhkosti.  Mají  nízkou  až  střední  smykovou  pevnost,  střední  až  středně  velkou
stlačitelnost. Jejich tloušťka je 2,2 - 2,5 m. V podloží soudržných zemin se nacházejí ulehlé štěrky
jílovité až písčité, které dosahují tloušťku cca 3,0 m. V podloží kvartérních sedimentů se nacházejí
neogénní jíly a silty poltárského souvrství, které dosahují tloušťky několik desítek metrů. Jednotlivé
vrstvy jsou horizontálně uloženy a v případě štěrků relativně rovnoměrně stlačitelné. 

III. 1.1.7. Voda

III. 1.1.7.1. Povrchové vody 

Vodní toky
Nejvýznamnější řekou hodnoceného území je řeka Slaná, která je po Bodrogu druhou největší říční
soustavou východního Slovenska. Slaná patří do systému východoslovenských toků, pro které je
charakteristické,  že  řeky  tečou  z  horských  pramenných  oblastí  do  široké  Potiské  nížiny,  kde
vytvářejí dva vějířovité systémy a do jednoho z nich (systému Bodrogu, Slané s Hornádem) patří i
hodnocena část povodí Slané. Slaná hodnoceným územím protéká svým středním tokem pouze v
délce 12,5 km, přičemž právě  v oblasti Rožňavy svůj  původní jihovýchodní směr toku výrazně
mění na jihozápadní a mezi  Plešiveckou a Silickou planinou vytváří  výrazně  kaňonovité údolí.
Potoky, které v oblasti Rožňavské kotliny do ní ústí mají celou svou délku a polohu povodí na
studovaném  území,  kromě  části  povodí  potoka  Čremošná.  Jsou  to  Rožňavský  potok,  potok
Čremošná, Honský a Egrešský potok. Slaná s přítoky odvodňuje studovanou část jižních svahů
masívu  Turecká  a  Volovce,  severní  svahy  Silické  planiny,  severovýchodní  svahy  Plešiveckou
planinu a Rožňavskou kotlinu. Těsně nad Rožňavou Slaná vtéká do Rožňavské kotliny a její dolina
se rozšiřuje. Před vstupem do Slovenského krasu se niva Slané spojuje s poříčními nivami svých
přítoků. Zde vzniklo zaplavované území široké 0,7 - 3,0 km, které sice zvyšuje retenční účinek
koryta, ale tato kladná vlastnost není úměrná hospodářským ztrátám, které vznikají zaplavováním
rozsáhlého území kolem 120 ha velkého a pro zemědělství velmi vhodného místa. 
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Vodní plochy
V katastru obce Brzotín se nachází Blatný rybník, který je od zájmového území  vzdálen cca 3,5 km
směrem na jihozápad a Brzotínské rybníky, které jsou cca 1,5 km jižně od hodnocené lokality. 

III. 1.1.7.2. Podzemní vody 
Samotné hydrogeologické poměry širšího území jsou dány geologickou stavbou území, morfologií
reliéfu, množstvím srážek, odtokem a výparem. Srážkové vody spadlé v širší oblasti mírných svahů
se vsakují do vrstvy hlinitých štěrků a štěrkopísků "Poltárské formace". V tomto prostředí proudí a
stékají do nižších poloh, kde právě štěrkopísky a písky neogénu Rožňavské kotliny jsou příznivými
kolektory s vysokým stupněm zvodnění. Dalším významným hydrogeologickým prostředím jsou
kvartérní  fluviální  sedimenty  řeky  Slaná,  jejichž  tloušťka  dosahuje  4,5  m,  přičemž  tloušťka
zvodnělých štěrků je 1,0 - 2,0 m. 
Podzemní voda v hodnoceném území dosahuje proměnlivou úroveň  pod povrchem terénu a je
výrazně ovlivňována množstvím srážek a má mírně napjatou hladinu. Nachází se v hloubce kolem
3,0 m p. t.  Na základě laboratorních rozborů (archivní údaje) podzemních vod podzemní vody ve
smyslu ČSN 73 1215 Betonové konstrukce hodnotíme stupněm agresivity ma - středně agresivní.
Vzhledem k mírně  napjaté  hladině  podzemní  vody a  poměrně  vysoké  propustnosti  fluviálních
sedimentů  (štěrky)  přítoky  mohou  dosáhnout  úrovně  až  1,0  l.  s-1,  můžeme  očekávat  ztížené
podmínky zakládání. Štěrky jsou značně zahliněné, a tak hodnota koeficientu filtrace se pohybuje
od 1,7 .10-4 do 3,8 .10-5 m.s-1 , při vydatnosti vrtů pouze okolo 0,1 l. s-1 . 

III. 1.1.7.3. Termální prameny a minerální vody
V zájmovém území se termální prameny ani minerální vody nenacházejí. 
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Mapa termálních pramenů a minerálních vod

III. 1.1.8. Flóra
Podle fytogeografického členění (Futák in Mazúr et. al., 1980) spadá zájmové území do oblasti
Západokarpatské flóry (Carpaticum occidentale), obvodu předkarpatské flóry (Praecarpaticum) a do
okresu Slovenského rudohoří.
Západokarpatská oblast  je  plošně  největší.  Vyznačuje se velmi rozmanitým rostlinstvem, což je
výsledkem  jednak  historického  vývoje,  a  také  důsledkem  fyzickogeografických  podmínek.
Nejpestřejší  rostlinstvo  je  na minerálně  bohatých  půdách na  vápencích,  dolomitech neogenních
sopečných horninách. Obvod předkarpatské flóry (Praecarpaticum) zaujímá nižší a středně vysoká
pohoří. Tvoří přechod mezi teplomilnou panonskou vegetací a vegetací vysokých Karpat. 
V zájmovém území se s přirozené vegetace nachází v okolí řeky Slané olšové lesy a v dalších
částech katastru dubové a dubovo-habrové lesy. Na strmých svazích planin se zachovaly původní
porosty a na extrazonálních stanovištích – skalách se zachovala vzácná rostlinná společenstva s
bohatým výskytem fauny. 

Mapa Fytograficko – vegetačního členění

Mapa potencionální přirozené vegetace

Potencionální  přirozená  vegetace  je  předpokládanou  vegetací,  která  by  se  za  současných
klimatických,  půdních  a  hydrologických  poměrů  vyvinula  bez  vlivu  lidské  činnosti  během
historického období. 
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Olšové  lesy  na  nivách  podhorských  a  horských  vodních  tocích  lemují  břehy řek  a  potoků  v
podhorských polohách, kde výškově navazují na vrbovo- topolové lužní lesy nížin a pahorkatin.
Olšové lesy v údolních nivách jsou ovlivňovány povrchovými záplavami a nebo proudící podzemní
vodou. Porosty jsou z pravidla vícepatrové, křovinové patro je druhově bohaté. V bylinném patře se
charakteristicky uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Karpatské dubovo -  habrové lesy jsou  zastoupeny porosty dubu zimního a  habru,  nejčastěji  s
příměsí buku, méně dalších dřevin, na různorodých geologických podložích a hlubších půdách typu
kambizemě s dostatkem živin. Podrosty mají travinný charakter, přítomné jsou mezofilní druhy.

III. 1.1.9. Fauna
Současný stav zastoupení živočichů v širším území je výsledkem dlouhodobého vývoje využívání
krajiny a důsledků hospodářských aktivit člověka.
Fauna je typická pro zemědělsko – luční – lesní krajinu. Nejpočetněji je zastoupena vysoká zvěř,
černá zvěř, zajíc polní, liška a koroptev polní.

III.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana,  scenérie

III. 2.1. Struktura krajiny
Původní krajinná struktura představuje soubor přirozených systémů - prvků krajinného systému,
tedy horninového prostředí, geomorfologie, ovzduší a vody, popsaných v příslušných kapitolách.
Druhotná  struktura  krajiny  představuje  soubor  přirozených,  člověkem  částečně  nebo  zcela
změněných dynamických systémů nebo nově  vytvořených umělých prvků  krajinného systému a
jejich vzájemných vazeb. Představuje tedy strukturu krajiny změněnou činností člověka a tvoří ji
krajinné prvky (lesy, nelesní stromová a keřová vegetace, louky, pastviny, neužitková a užitková
půda, vodní toky, vodní plochy a sídla). 
Stupeň ekologické stability území vyjadřuje plošný poměr mezi přirozenými, polopřirozenými až
antropogenními prvky ve sledovaném území. Odráží vzájemný poměr negativních a pozitivních
krajinných  prvků  v  území.  Za  pozitivní  krajinné  prvky  považujeme  ekosystémy  odpovídající
přírodním a polopřírodním podmínkám a to lesní porosty, trvalé travní porosty - louky a pastviny,
přirozené  vodní  toky,  vegetace v  okolí  zastavěných  ploch,  plochy veřejné zeleně  a  zahrad.  K
negativním krajinným prvkům řadíme uměle vytvořené, případně pozměněné plochy a objekty jako
jsou orná půda, vinice, chmelnice, těžební prostory, skládky a pod. Z ekologického hlediska za
nejkvalitnější  strukturu,  tj.  strukturu s  největší  ekologickou stabilitou,  považujeme území slabě
zasažené antropogenními činnostmi, tj. území, které mají největší podíl prvků s vysokou hodnotou
krajinoekologické významnosti (les, břehové porosty, atd..). 
Území do,  kterého je  situována stavba tvoří  následující  geomorfologické jednotky:  Rožňavská
kotlina,  která se stýká s Plešiveckou planinou. Dotčené území je reprezentováno průmyslovými
areály,  které se střídají  s  ornou půdou.  Z hlediska prostorové syntézy stresových faktorů  patří
zájmové území k silně zatíženým územím.

Zastoupení jednotlivých kultur v řešeném území:

Kultura Výměra v ha %-ní podíl z k.ú.

orná půda 700,10 34,02%

zahrady 43,80 2,13%

louky a paseky 269,80 13,11%

Srpen 2013 23



Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín Záměr

PP celkem 1013,70 49,25%

lesní půda 652,70 31,71%

vodní plochy 90,30 4,39%

zastavěná plocha 165,50 8,04%

ostatní plocha 136,00 6,61%

výměra celkem 2058,20 100,00%

Na základě výměry jednotlivých kultur je koeficient ekologické stability ES = 2,7, což představuje
nízký stupeň ekologické stability území.

V zájmovém území a v jeho bezprostředním okolí byly identifikovány následující krajinné prvky:
1. Orná půda
Orná půda představuje dominantní krajinotvorný prvek širšího okolí zájmového území.

2. Vodní plochy
Západní hranici  pozemku, na kterém je plánována výstavba bioplynové stanice tvoří  vodní tok.
Jedná se o drobný vodní tok, který vlastní Slovenský vodohospodářský podnik š.p. sídlem Radniční
náměstí 8, 969 55 Banská Štiavnica. Podél tohoto toku se objevuje liniová vegetace charakteru
stromového a keřového břehového porostu.

3. Zastavěná plocha
Na dotčeném pozemku se nacházejí části rozbořených objektů a navážky stavebního odpadu.
4. Bariérové prvky
Dotčený pozemek je  ze  severu  ohraničen  železniční  tratí  Plešivec  –  Rožňava  a  z  jihu  silnicí
III/050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka. Podél komunikace je umístěno vedení vysokého
napětí  220 kV. Obě  dopravní  zařízení  omezují  pohyb bioty.  Plošnou bariéru tvoří  na západ od
řešeného území situovaný průmyslový areál.

III. 2.2. Územní systém ekologické stability
Územní  systém ekologické  stability  (ÚSES)  je  jeden z  nástrojů  pro  řešení  prostorové stránky
ekologické stabilizace území a optimalizace využití krajiny. Nosnými stavebními prvky takového
systému jsou biocentra (Bc) a biokoridory (Bk), v podmínkách silně urbanizovaných území jsou
součástí  funkčního  ÚSES  i  ostatní  plošné  prvky  (např.  kategorie  vnitroměstské  zeleně,  sady,
vinice). ÚSES ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. představuje celoprostorovou
strukturu vzájemně  propojených ekosystémů,  jejich složek a prvků,  která zajišťuje rozmanitost
podmínek a forem života v zemi.
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Mapa ÚSES

Prostory Plešivecké a Silické planiny, které se nacházejí v katastrálním území Brzotín jsou součástí
Národního parku Slovenský kras a spolu s regionálními biokoridory vedoucím v aluviu řeky Slaná
vytvářejí  základní  prvky  kostry  ekologické  stability.  K  základním  prvkům  kostry  ekologické
stability patří i místní biokoridory napojující se na regionální biokoridory.
Regionální biocentrum č. 1 – představuje část areálu Silické planiny s jádrem, které představuje
Národní přírodní rezervace "Brzotínské skály".

Regionální biocentrum č. 2 – představuje část Plešivecké planiny.
Místní  biocentrum -  Brzotínské rybníky představují  vodní plochu nacházející  se v aluviu toku
Čremošná, která je hospodářsky využívána pro chov ryb. 

Interakční prvek - lemuje kótu Horka, nacházející se nad Brzotínem, čím současně vytváří spolu se
zelení hřbitova výrazný krajinný prvek. Součástí interakčního prvku je také rybník s močálovým
rostlinným společenstvem.

Regionální biokoridor se táhne podél toku řeky Slaná.

Biokoridory lemových společenstev představují výrazný interakční prvek mezi lesními a nelesními
ekosystémy a zároveň  vytvářejí koridor pro výměnu genetických informací a migraci elementů
flóry a fauny podél lemů. V řešeném území se nacházejí při přechodu neobhospodařovaných luk do
lesních porostů, které se v menším rozsahu nacházejí na rozhraní jednotlivých planin Slovenského
krasu a extenzivně  zemědělské půdy.  Jsou to prostory málo využívaných luk a pastvin,  místy
pokrytých keřovou zelení. Jednotlivé místní biokoridory se nacházejí na pravostranných přítocích
toku Slaná. 

Místní  biokoridor  č.1  -  Spojuje  regionální  biocentrum nacházející  se  na  Plešivecké  planině  s
regionálními biokoridory vedoucími nivou Slané. 

Biokoridor č. 2 - prochází ekologicky nejzatíženějším územím. V horní části jsou to zamokřené
louky, které v dolní části přecházejí do keřové zeleně s napojením na zahradní zeleň.
Biokoridor č. 3 - prochází podél toku Čremošná.
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Biokoridor  č.  4  -  prochází  podél  místního  potoku přes  ekologicky nejzatíženější   území až  k
prostoru řízené skládky komunálního odpadu a podél přilehlých lesních porostech.
Mimo uvedených biokoridorů byly zaznamenány tahy žab. Tahy žab se křižují s komunikací I/50 a
cestou III. třídy č. 050155 Brzotín - Kružná. 

Navrhovaná lokalita výstavby je situovaná mimo stanovené prvky územního systému ekologické
stability.
Na ochranu jednotlivých skladebných prvků bude braný zvláštní zřetel při návrhu způsobu detekce
možných kontaminovaných látek. Ochrana těchto prvků bude také řešena v nově navrženém Plánu
organického hnojení (rozvozovém plánu), který bude předložen při kolaudaci stavby.

III. 2.3 Ochrana přírody
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu chráněného území Národního parku Slovenský
kras. 

Pozemek, na kterém je plánována výstavba bioplynové stanice nezasahuje do soustavy NATURA
2000. Nejbližším územím, které spadá do soustavy NATURA 2000 jsou:

− chráněné ptačí území – Slovenský kras
− území evropského významu – Plešivecká planina, Brzotínské skály a Slaná

Zájmové území se nenachází  v blízkosti  chráněné krajinné oblasti.  Nejbližší  CHKO je Cerová
vrchovina.

Zájmové území se nenachází v přírodní rezervaci. Nejbližší přírodní rezervací jsou Brzotínske skaly
na Silické planině. 

Na zájmovém území se nenachází přírodní památka. Nejbližší  přírodní  památky jsou na území
Silické a Plešivecké planině.

Navrhovaná činnost nezasahuje do lesních pozemků ani do jejich ochranných pásem.

Ve smyslu  zákona  NR SR č.  543/2002  Z.z.  o  ochraně  přírody  a  krajiny  jsou  v  širším  okolí
hodnoceného území zastoupeny: 

1) Národní park Slovenský kras

2) Národní přírodní rezervace: 
Brzotínske skaly 
Domické škrapy
Drieňovec 
Havrania skala 
Hrušovská lesostep 
Kečovské škrapy 
Pod strážnym hrebeňom 
Zádielská tiesňava 
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3) Přírodní rezervace:
Gerlachovské skaly 
Kráľová studňa 
Pod Fabiánkou 
Sokolia skala 

4) Národní přírodní památky:
Brázda 
Diviačia priepasť 
Domica 
Gombasecká jaskyňa
Hrušovská jaskyňa 
Krásnohorská jaskyňa 
Obrovská priepasť
Silická ľadnica 
Zvonivá jama 

5) Přírodní památky: 
Jovické rašelinisko 
Meliatsky profil 
Prielom Muráňa 

Dalším  velkoplošným  chráněným  územím  je  i  chráněná  vodohospodářská  oblast  (CHVO)
Slovenský kras s částmi  Plešivecká planina a Planina Horního vrchu,  jejichž  hranice v  zásadě
korespondují s hranicemi národního parku Slovenský kras. 

III. 2.4 Scenérie krajiny
Hodnocené území se nachází v zastavěném území využívaném pro průmyslové účely, v přímém
kontaktu s pahorkatinovým reliéfem mírně až středně členitým, který tvoří společně se způsobem
využití určující faktory scenérie.

III.3. Obyvatelstvo, jeho aktivity, infrastruktura,  kulturn ěhistorické
hodnoty území

Obec Brzotín (kód obce 807 052) se nachází v okrese Rožňava v Košickém kraji v nadmořské
výšce cca 270 m.n.m. Plocha katastrálního území leží na cca 2 058 ha. 

III. 3.1. Obyvatelstvo a jeho aktivity
Při sčítání obyvatel v roce 2001 bydlelo v 309 trvale obydlených bytech celkově 1 234 obyvatel,
průměrná statistická obsazenost všech bytů  je 4,0 obyv.  /  byt.  Statisticky je celkově  z různých
důvodů evidovaných 55 neobydlených bytů. Vzhledem k demografické struktuře obyvatelstva, ale
také k předpokládaným migračním tendencím a územnímu potenciálu obce, lze za reálný pokládat
index průměrného 10 ročního růstu obyvatelstva (v rozmezí let 2001/1991 = 1,063).
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2020 při předpokládaném indexu 1,063:
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rok 2000 2005 2010 2015 2020 2030

počet
obyvatel

1 231 1 270 1 309 1 350 1 400 1 480

V letošním roce činí počet obyvatel 1 317.

III. 3.1.1. Zaměstnanost
Obyvatelé obce jsou zaměstnáni převážně v zemědělství nebo lesním hospodářství, v průmyslu,
službách a stavebnictví. V roce 2001 cca 18 % obyvatel odcházelo za prací mimo hranice obce a
počet nezaměstnaných činil 44% z ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
Na jižním okraji obce se u komunikace III/05060 nachází areál hospodářského dvora pro rostlinnou
a živočišnou výrobu.
Na východě se nachází areál chovných Brzotínských rybníků s rozlohou 50 ha a ročním průměrným
výlovem ryb 30 t.
Průměrná těžba dřeva je podle schváleného 10 ročního těžebního plánu 2 676 m3.
Areály průmyslu a skladovacího hospodářství se nachází severně mezi Brzotínem a Rožňavou na
ploše cca 42 ha.

III. 3.1.2. Sociální vybavenost
V katastru Brzotín se nachází mateřská škola s výdejnou stravy, která je umístěna ve společném
objektu s obecní knihovnou. V obci se také nachází základní škola (1 – 9 ročník), jejíž součástí je i
školní jídelna, tělocvična a hřiště.
Ve víceúčelovém objektu Obecního úřadu se nachází kulturní sál s kuchyní a barem s kapacitou 300
míst.
V západní části katastru v objektu bývalého rodinného domu je zřízen klub důchodců společně se
Slovenskou poštou.
V sídle se nachází 2 kostely – římskokatolický a evangelický reformovaný.
V centru obce se nachází zdravotní středisko.
Obecní úřad je situovaný ve víceúčelovém objektu v centru obce.
Hřbitov se nachází na západním okraji obce.
V centru města je požární zbrojnice.
Ve středu obce je v účelovém objektu zřízena Správa NP Slovenský kras.
V centrální části obce se nachází fotbalové hřiště s šatnami a sociálním zařízením.

III. 3.1.3. Komerční vybavenost
Krom společného objektu potravin a hostince jsou maloobchody umístěny převážně do rodinných
domů s minimálními skladovacími plochami.
V současnosti se v obci nacházejí služby pro stravování ve 2 restauracích. 
V rámci zastavěného území obce se nenachází žádné zařízení pro cestovní ruch a rekreaci. V areálu
Brzotínských rybníků je situovaný účelový objekt Slovenského rybářského svazu – Rybářský dům s
lůžkovou kapacitou. Část katastrálního území se nachází v NP Slovenský kras a NPR Brzotínské
skály.  Oblast  má  proto  poměrně  vhodné  podmínky  na  efektivní  využívání  přírodních  úkazů
Slovenského krasu pro rozvoj rekreace z hlediska docházkové vzdálenosti poptávaných lokalit.

III. 3.1.4. Doprava a dopravní zařízení
Obec Brzotín je dopravně zpřístupněna prostřednictvím silnice I. třídy Rožňava  - Plešivec, která
obchází obec po vybudovaném obchvatu a má mezinárodní a nadregionální význam. Původní trasa
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cesty I/50 teď  III/05060,  napojuje obec Brzotín  a tvoří  hlavní  dopravní  osu v  řešeném území.
Napojeny  jsou  na  ni  silnice  III.  třídy  č.  050155  Brzotín  -  Kružná  a  č.  050157  Brzotín  -
Krásnohorská Dlhá Lúka. 

Mapa silniční sítě

Obec Brzotín je zpřístupněna autobusovou dopravou SAD, ale i soukromými dopravci.
Katastrálním územím prochází rychlostní trať č. 160 Košice – Plešivec, na které se nachází stanice
Rožňava. Na uvedenou trať je v železniční stanici napojená trať č. 167 Rožňava – Dobišná.
Pěší trasy se nacházejí podél komunikace I/50 směrem od Rožňavy a Brzotína k železniční stanici.
Chodník pro pěší je vybudovaný po pravé straně  cesty směrem na Plešivec až po zemědělskou
farmu Kras-BIO. Pěší chodník v délce 560 m prochází severním okrajem obce, který může být
využívaný i jako cyklistická trasa.

III. 3.1.5. Infrastruktura
Brzotín  je  zásobován  elektrickou  energií  z  primárního  22  kV  vzdušného  vedení
č.  369  z  ES  110/22  kV Rožňva.  Napájení  samotného  sídla  je  realizováno  22  kV vzdušnými
přípojkami prostřednictvím pěti 22/0, 4 kV trafostanic, zásobujících současnou bytovou i občanskou
zástavbu. Katastrálním územím obce procházejí 22 kV linky č.: 232, 236, 241, 424, 363 a 110 kV
č.: 7903 a 7904. Linka 7903 je dvojitá. Dodávka elektrické energie pro jednotlivé odběratele v obci
je  prováděna  veřejným  NN vzdušným  rozvodem  na  betonových  a  v  menší  míře  i  dřevěných
stožárech v blízkosti veřejných komunikací. 
Veřejné osvětlení  tvoří  výbojková svítidla  na pouličních osvětlovacích,  sadových osvětlovacích
stožárech, na sloupech sekundární sítě a ramínkových svítidlech upevněných na průčelích budov.
Ovládání veřejného osvětlení je řešeno spínacími hodinami ze skříně veřejného osvětlení. 
Údaje o stavu kapacity ústředny, místní a optické sítě jsou předmětem obchodního tajemství T-com
a.s.  Místní  rozvody  jsou  tvořeny  převážně  vzdušným  vedením  do  všech  ulic  na  podpěrných
sloupech,  resp.  částečně  na  výložnících  umístěných  na  fasádě  domu.  Domovní  přípojky  jsou
realizovány obdobně vzdušným vedením.
Přes  katastrální  území  Brzotín  podél  obchvatu  silnice I/50  prochází  VTL plynovod  DN  200
(Plešivec-Rožňava) a VTL plynovod DN 80 (Jovice,  Krásnohorské Podhradie,  Lipovník).  Obec
Brzotín je napojena VTL přípojkou DN 80, PN 2,5 MPa do RS VTL / STL s výkonem 1 200 m3 / h.
VTL přípojka je napojena na plynovod DN 200, PN 25, který se nachází na poli ve východním
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okraji obce. Rozvody v obci jsou z PVC DN 100-50. rozvody jsou v dobrém stavu bez poruch a
úniků plynu. 
V řešeném sídle je odběr  a dodávka tepla jen z lokálních tepelných zařízení  na bázi  spalování
převážně plynných paliv a elektřinou. V řešené obci se nenachází žádný systém CZT. Centrální
zásobování teplem na bázi plynných paliv se nachází jen v části OV (kotelna pro ZŠ, potraviny,
MŠ). 
Přes katastrální území Brzotín podél obchvatu silnice I/50 prochází výtlačné vodovodní potrubí DN
400 zásobující  sídlo Rožňava. Brzotín v současnosti  má  částečně  vybudován obecní vodovod.
Potřeba vody pro obyvatelstvo, které není napojeno na vodovod je zabezpečována individuálně z
vlastních vodních zdrojů – studní.
Odpadní vody z nemovitostí jsou v některých případech přímo vypouštěny do recipientu, ale z větší
části  jsou odvedeny do žump a suchých záchodů,  které ve ve většině  případů  nejsou dokonale
izolované, takže dochází k znečišťování podzemních vod a tím i ke zhoršování životního prostředí. 
Odvádění povrchových vod v sídle je řešeno systémem stávajících rigolů s vyústěním do vodního
toku. Odvedení povrchových vod ze silnic je řešeno silničními rigoly. 
Katastrálním územím obce Brzotín protéká tok Slaná s přítoky Čremošná, Honský, Kružnianský a
Egrešský potok. Toky Slaná a Čremošná jsou vodohospodářsky významné vodní toky. Uvedený tok
Slaná je podél celé obce upraven. Honský, Kružnianský a Egrešský potok jsou ve správě OZ Povodí
Hronu a řadí se mezi drobné vodní toky. 

III. 3.2. Kulturn ěhistorické hodnoty území
Z  hlediska  rozvoje  obce  je  třeba  národní  kulturní  památky  a  archeologické
naleziště  zachovat  a  chránit  v  souladu  s  obecným  zájmem  a  principem  památkové  ochrany,
zakotvenými  v  zákoně  č.49/2002  Z.z.  o  ochraně  památkového  fondu  v  platném  pozdějších
předpisů. 
Dle ústředního seznamu památkového fondu se v katastrálním území Brzotín nachází:
− Kúria, 478/0, p.č. 24
− Kostel, 479/0, p.č. 359
− Kostel s opevněním, reformovaný, 480/0, p.č. 1
− Kostel, řím. kat. sv. Anny, 481/0, p.č. 530
− Kúria, 2 381/0, p.č. 20/1
− Kúria, 2 382/0, p.č.910
− Kúria, 2 383/0, p.č.872
− Zřícenina hradu

III.4. Současný stav kvality životního prostředí včetně zdraví

Environmentální  regionalizace  je  proces  prostorového  členění  země,  ve  kterém  se  podle
stanovených  kritérií  a  vybraných  souborů  environmentálních  charakteristik  vyčleňují  regiony s
určitou kvalitou stavu nebo tendencí změn životního prostředí. Tyto regiony jsou charakterizovány
kvalitou  životního  prostředí,  stavem  environmentálních  rizikových  faktorů  a  opatřeními
zaměřenými na ochranu životního prostředí. 
Environmentální regionalizace Slovenské republiky z roku 2008 diferencuje území Slovenska do 5
tříd z hlediska úrovně životního prostředí:
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Mapa úrovně životního prostředí ve Slovenské republice

1.  stupeň  představuje stav ŽP nejméně  ovlivněn činností  člověka,  nejbližší  k  stavu ekologické
rovnováhy,  k  přírodnímu  prostředí.  5.  stupeň  představuje  stav  ŽP extrémně  atakován  činností
člověka, s nejvyšším podílem ekologických zátěží. 3. stupeň představuje střední stav negativního
ovlivnění ŽP v území a 2. a 4. stupeň je třeba chápat jako přechodné hodnoty mezi krajními stavy a
identifikovaným středem. 
Ta  území,  kde se  kumulují  environmentální  zátěže  (území  v  4.  a  5.  stupni)  se  označují  jako
ohrožené oblast i životního prostředí. 
Zájmové území patří do 2. stupně úrovně životního prostředí, tedy prostředí vyhovující.

Čistota ovzduší
Hodnoty  čistoty  ovzduší  (prašný  spad  a  koncentrace  SO2)  nepřesahují  hygienicky  přípustné
hodnoty. Nepříznivý vliv na čistotu ovzduší měla i automobilová doprava procházející sídlem, která
je již nyní obchvatem přesměrována mimo obec. 

Čistota vody
Katastrálním územím obce Brzotín protéká tok Slaná s přítoky Čremošná, Honský, Kružnianský a
Egrešský  potok.  Nad  sídlem  je  situována  funkční  ČOV  pro  město  Rožňava.  Část  obce  má
vybudovanou splaškovou kanalizaci s ČOV jižně od sídla. Výrobní lokality ve východní části jsou
odkanalizované  do  stávající  nefunkční  ČOV  s  recipientem  Čremošná,  kterou  je  potřebné
rekonstruovat. 
V současnosti  má Brzotín částečně  vybudován obecní vodovod. Potřeba vody pro obyvatelstvo,
které není napojeno na vodovod je zabezpečována individuálně z vlastních vodních zdrojů - studní
v nichž voda podle rozborů ve většině případů hygienickým normám nevyhovuje. 

Odpadové hospodářství
Z obce Brzotín je dovážen tuhý komunální  odpad na skládku TKO v katastrálním území sídla
Brzotín (Na úbočí), jejíž provozovatelem je firma ROZEKO - Rožňava. Dále se v západní části
katastru  nacházejí  skládky  odpadu  z  těžených  nerostů  v  kamenolomu  Carmeuse  Slovakia.
Usnesením vlády je schválený Program odpadového hospodářství SR. V návaznosti na tento POH
SR byl vypracován POH Košického kraje jako koncepční materiál v odpadovém hospodářství, z
něhož vychází POH okresu Rožňava. Z tohoto programu vycházejí jednotlivé obce, které aktualizují

Srpen 2013 31



Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín Záměr

POH, jako původci odpadů zabezpečují skládkování a mají vypracovaná obecně závazná nařízení,
která řeší nakládání především s komunálním odpadem. V souvislosti se schváleným POH okresu
Rožňava musí každá obec zavést separovaný sběr odpadu. 

Hluk a vibrace
Obec není chráněna proti hluku a vibracím ze silničního a železničního provozu. Snížení hlučnosti a
vibrace  u  silničních  tahů  současných  i  navrhovaných,  jako  i  u
železniční tratě je možné výsadbou zelených pásů. 

Zdravotní stav obyvatelstva
Zdravotní  stav  obyvatelstva  je  výsledkem  působení  několika  faktorů  –  ekonomické  a  sociální
situace, výživových návyků,  životního stylu,  úrovně  zdravotní péče jakož i  životního prostředí.
Nekoordinované  nadměrné  využívání  přírodních  zdrojů,  znečišťování  ovzduší,  povrchových  a
podzemních  vod  a  půdy,  dopravní  zátěž  se  všemi  negativními  důsledky  způsobuje  pronikání
cizorodých látek do prostředí a tím i do potravinového řetězce. Ke zhoršování životního prostředí
přispívá i neorganizované hromadění průmyslových a komunálních odpadů. Odlesňování, scelování
pozemků  a  odvodnění  krajiny  podmínily  celkové  narušení  funkčnosti  a  struktury  země  s
nepříznivým  dopadem  na  genofond  a  biodiverzitu.  Toto  vše  ovlivňuje  v  konečném  důsledku
zejména věk a zdravotní stav lidské populace.
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IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O P ŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVECH NAVRHOVANÉ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ VČETNĚ ZDRAVÍ A O MOŽNOSTECH
OPATŘENÍ NA JEJICH ZMÍRN ĚNÍ

IV.1. Požadavky na vstupy

IV.1.1. Zábor půdy
Stavební pozemek investor odkoupí od soukromého vlastníka parc.  1481/1 (zastavěná plocha a
nádvoří). Pozemek se nachází v zastavěném území obce Brzotín s celkovou výměrou 27 134 m2.
Pro  vybudování  BPS  nebude  potřeba  odnímání  ze  zemědělského  půdního  fondu,  dle  katastru
nemovitostí je pozemek veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Navrhovaná činnost se nachází v
zastavěném území na ploše, která je územním plánem navržená jako plocha průmyslu a zařízení
technické infrastruktury. Současný stav je v územním plánu veden jako nelesní dřevinná vegetace
Pozemek bude zpřístupněn novým sjezdem z komunikace III/050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá
Lúka, která se napojuje na komunikaci I/50 Rožňava – Plešivec. 
Před  samotnou  výstavbou  bude  nutné  odstranit  zbytky  stavebních  objektů,  navážky  tvořené
stavební sutí a náletovou vegetaci .
Na pozemku se v severní  části  nachází  ochranné pásmo železnice  a v  jižní  části  se nacházejí
podzemní i nadzemní vedení VN 22 kV.

IV.1.2 Ochranná pásma
Ochranná pásma ochrany přírody
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu národního parku Slovenského krasu ve smyslu
zákona 543/2002 Z.z.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny ve  znění  pozdějších  předpisů.  V blízkosti
plánované  BPS  se  nachází  přírodní  památka  (4.  stupeň  ochrany)  Jovické  rašeliniště.
Nepředpokládají se přímé ani nepřímé negativní vlivy na vzácná společenstva a chráněná území v
okolí BPS.

Mapa pásem ochrany přírody
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Ochranné pásmo infrastruktury
Navrhovaná činnost se nachází v blízkosti 22 kV podzemního i nadzemního elektrického vedení,
které  je  ve  správě  VSD,  a.s.  Nadzemní  objekty  bioplynové  stanice  budou  umístěny tak,  aby
nezasahovaly do ochranných pásem těchto vedení. U podzemního elektrického vedení je ochranné
pásmo stanoveno od krajního vodiče do vzdálenosti 1 m a od nadzemního vedení je to 10 m.
Dále se na stavebním pozemku nachází ochranné pásmo železniční trati, do kterého bude zasahovat
část objektu SO.06 Silážní žlab.

IV.1.3 Vstupní suroviny
Pro provoz bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou konkrétně:

Vstupní
surovina

Roční
dávka
(t/rok)

Denní
dávka
(t/den)

Obsah
sušiny
(% hm.)

Obsah org.
sušiny
(% hm.suš.)

Množství
plynu z org.
složky (m3/t)

Výsledný
poměr
C/N

Kukuřičn
á siláž

9 500 26,0 32 90 800 31/1

Travní
senáž

9 000 24,7 32 90 600 35/1

Digestát -
RECYKL

4 500 12,3 5 50 200 8/1

Voda,  sil.
šťávy

3 200 8,8 0 0 0 0

Celkem 26 200 71,8 24,64/1

Bioplynová stanice nebude BPS určenou pro likvidaci odpadů.  Není uvažováno ani zpracovávání
surovin živočišného původu jako je masokostní moučka, krev a vedlejší produkty porážky apod.
Sušina na vstupu se pomocí ředící složky upravuje na cca 14-24 %. Ve fermentoru se pak pohybuje
kolem 9-11%, v koncovém skladu digestátu cca 5-7%. Těmto očekávaným procesním sušinám musí
odpovídat  také  konstrukční  provedení  míchacích  zařízení  a  výkon  odpovídajících  pohonných
elementů (elektromotorů). V úvahu připadají především míchadla klasického vrtulového typu či tzv.
pádlová míchadla pro eliminaci možných problémů s plovoucí vrstvou (krustou). Další možností
promíchání je využití čerpadla, které může být nastaveno pomocí systému šoupat na recirkulaci
vlastního fermentovaného obsahu. Konkrétní míchací systém bude navržen a instalován generálním
dodavatelem  technologie  BPS,  který  bude  vybrán  na  základě  výběrového  řízení.  Jednou  ze
základních podmínek návrhu míchadel je specifikace maximální přípustné viskozity (odpovídající
procesní sušině) míchaného materiálu. 

IV.1.4 Bilance potřeby vody
Během  výstavby  bude  spotřeba  vody  zanedbatelná,  vzhledem  k tomu,  že  většina  materiálů
náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude
používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp.
V rámci provozu se voda pro potřeby bioplynové stanice spotřebovává pouze pro čištění a pod. Tato
voda bude odebírána z nově realizované studny v areálu BPS.

Ředění substrátu při  vstupu bude třeba, vzhledem k celkové sušině  23,5 % (poměru vstupních
surovin). Na ředění bude využito vody a recyklu – digestátu. Množství ředící složky potřebné pro
ředění vstupních surovin je cca 7 700 m3/rok (z toho 4 500 m3/rok recyklu-digestátu), nebezpečí
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inhibice  procesu  dusíkem je  minimální  vzhledem k  poměrně  malému množství  recyklovaného
digestátu. Z celkového množství digestátu cca 71,8 m3/den se počítá s recyklací cca 20,45 % (12,3 t/
den). V poměru k čerstvým substrátům a ředící vodě, které dohromady na vstupu činní 50,68 t/den
je  množství  recyklu  zanedbatelné.  V  případě  nutnosti  bude  pro  ředění  použito  vody  z  nově
realizované studny.
K dusíkové inhibici dochází při kombinaci dvou faktorů: vysokého obsahu amoniakálního dusíku
N-NH4  a  vyššího  pH.  V  tomto  případě  dochází  k  deprotonizaci  amoniakální  kationtu  na
nedisociovaný amoniak NH3, který je jakožto elektroneutrální molekula schopen difundovat přes
buněčné membrány mikroorganismů a uvnitř v cytoplazmě pak působí toxicky. V tomto případě
dojde nejprve k útlumu aktivity nejcitlivějšího článku konsorcia bakterií anaerobní digesce, kterým
jsou  methanogenní  bakterie.  To  způsobí  navýšení  koncentrace  organických  kyselin,  které  jsou
produkovány metabolismem ostatních (dosud aktivních) mikroorganismů (acetogeny, acidogeny),
což opět vede k poklesu pH a vylepšení podmínek pro růst methanogenů. V případě, že ale jejich
množství vzhledem k toxicitě NH3 pokleslo výrazně (poměrně častý případ), dochází k dočasnému
či trvalému kolapsu procesu při dalším poklesu pH, které je pro methanogeny kritické.

Vzhledem k tomu, že se počítá s průběžným monitoringem pH ve fermentoru, lze očekávat včasné
rozpoznání případného problému a reakce na něj: omezení recyklace digestátu či v krajním případě
úprava pH na optimální hodnoty.

Voda pro hygienická zařízení:

Provoz bioplynové stanice bude automatický s občasným dozorem. Pracovníci provádějící dozor a
obsluhu bioplynové stanice,  navážení  biomasy a  manipulaci  s ní  budou  využívat  hygienického
zázemí situovaného v novostavbě  objektu vrátnice se zázemím pro obsluhu. Splaškové odpadní
vody budou likvidovány ve fermentačním procesu BPS.

V rámci areálu:

- zdroj vody pro areál 

nově realizovaná studna

- požární voda

novostavba požární nádrže 

IV.1.5 Elektrická energie
Pro potřeby zařízení staveniště po čas výstavby navrhované bioplynové stanice bude realizováno
provizorní napojení ze stávajících elektrických sítí. Spotřeba elektrické energie v průběhu výstavby
bude minimální a bude určená ve vyšším stupni projektové dokumentace. Jiné nároky na energie na
výstavbu se nepředpokládají. 
Při provozu bioplynové stanice není potřeba dodávat energii z jiných zdrojů. Bioplynová stanice
bude vyrábět elektrickou energii pro vlastní provoz, ale i pro dodávku energie do veřejné sítě. K
tomuto účelu budou sloužit nově vybudované objekty trafostanice a přípojky VN.

IV.1.6 Nároky na dopravu
V rámci novostavby bioplynové stanice budou vybudovány nové zpevněné manipulační plochy za
cílem  jednodušší  manipulace  a  údržby  pořádku,  kolem  vstupu  do  technického  sklepa,
naskladňování surovin  do fermentoru,  kolem budovy kogenerace a před novostavbou silážního
žlabu s  návazností  na  stávající  veřejné  komunikace  konkrétně  na  silnici  III/050157  Brzotín  –
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Krásnohorská Dlhá Lúka, která se napojuje na komunikaci I/50 Rožňava - Plešivec.
Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice bude časově omezený a nevýznamný.
Zásobovací vozidla stavby budou při vykládce zajíždět na pozemek stavby. Organizace výstavby
bude prováděna s ohledem na omezení rušivých účinků  hluku a znečištění komunikace vozidly
stavby. Při realizaci bude nutné dodržení řádů pro zajištění klidu okolních staveb. Návoz materiálu
pro stavbu bude řešen z komunikace na jižní straně pozemku. 
Pro návoz vstupních surovin budou využity nákladní motorová vozidla o nosnosti 10 t.
Doprava je vyčíslena v množství: vstupy 18 500 t/rok a výstupy 16 967 t/rok (při předpokládané
hustotě 1 000kg/m3 – celkem k přepravě 35 467 t/rok.
Sklizeň  a  s  tím  spojené  navážení  surovin  do  novostavby  silážního  žlabu  se  předpokládá  v
následujícím období: kukuřice (9 500 t) - uprostřed září během 14 dní; senáž (9 000 t) - bude se
sklízet ve dvou sečích, první koncem července a druhá koncem září, celkem asi 20 dní. Průměrný
denní počet jízd (při průměrné nosnosti dopravních prostředků 10 t) bude tedy pro návoz kukuřice k
silážování 68 jízd a pro senáž 45 jízd. Doby sklizně jednotlivých substrátů se nepřekrývají a pro
další úvahy budeme tedy operovat pouze s maximální hodnotou, tj. 68 jízd za den.

Hnojení digestátem se předpokládá v období od půlky března do půlky června (před setím kukuřice,
v době po zasetí a při hnojení luk) a pak od počátku srpna do konce září (hnojení po sklizni obilí,
řepky a kukuřice.) Celkově se dá počítat s aplikací digestátu průměrně 100 dní (pracovních) za rok.
Při aplikaci digestátu bude využit zapravovač s cisternou o objemu 15 m3 a celkové nosnosti až 19
tun Z toho vychází navýšení denní dopravy o průměrně 16 967/15/100 = 12 jízd denně.

Během 10 dní  uprostřed září  dojde ke kumulaci  dopravy při  navážení kukuřice k  silážování  a
zároveň při hnojení digestátem již sklizených polí. V té době bude lokalita zatížena maximálním
počtem jízd, který lze vyčíslit jako 68 + 12 = 80 jízd za den. Více viz Hluková studie, Rozptylová
studie a Odborný posudek.

Dojde k zatížení prachem z komunikací a výfukovými plyny z vozidel. Vliv provozu vozidel na
obec je  minimalizován  díky umístění  zemědělského  areálu  s  návazností  na  blízké zemědělské
plochy. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů s nastartovaným
motorem v areálu bude max. 5 minut na vozidlo. 

Vyvážený  digestát  (hnojivo)  díky  dostatečné  kapacitě  fermentoru  (fermentace)  s  dobou
zdržení v reaktorech 100 dní je zárukou, že digestát nebude zapáchat.
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Mapa návozu vstupní suroviny

VI.1.7. Telekomunikace
Po  dobu  výstavby  bioplynové  stanice  bude  používáno  telefonické  spojení  přes  mobilní  síť.
Telekomunikační napojení areálu po dobu provozu bude zabezpečovat telefonní linka, která bude
dálkově kontrolovat technologický proces.

VI.1.8. Nároky na pracovní sily
Po dobu výstavby bude počet pracovníků závislý na dodavateli a v jednotlivých fázích výstavby
bude proměnlivý. Předpokládaný počet pracovníků, pracujících současně na stavbě bude cca 15. 
Bioplynová stanice není trvalým pracovištěm, jedná se o automatický provoz s občasnou kontrolou,
kromě navážení siláže. Obsluha bude tedy zabezpečena jedním pracovníkem, přičemž maximální
pracovní doba bude 6 hodin denně.

VI.1.9 Nároky na zastavěné území
Realizací bioplynové stanice dojde záboru pozemku parc. č. 1481/1 o výměře cca 1,3 ha.

IV.2. Údaje o výstupech

IV.2.1. Vyrobené produkty
Bioplynová stanice bude vyrábět následující produkty:

− elektrická energie
− tepelná energie
− digestát 

Vyráběný bioplyn bude v kogenerační jednotce transformován na elektrickou a tepelnou energii.
Elektrická energie bude prostřednictvím trafostanice a přípojky VN přivedena do veřejné rozvodné
sítě. Tepelná energie ve formě teplé vody bude využívána pro ohřev fermentorů a na dodávku tepla
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do sušárny řeziva.
Elektrický výkon bioplynové stanice 999 kW
Tepelný výkon bioplynové stanice 1055 kW

Bioplynová stanice bude jako jeden z výstupů produkovat fermentační zbytek – digestát. Digestát je
klasifikovaný jako organické hnojivo s vlastnostmi jako separovaná kejda. Vyrobený digestát se
bude skladovat v koncovém skladu, který je vybaven míchadly. Množství vyrobeného digestátu je
cca  16 967 t/rok. Po uvedení zařízení do provozu bude provedena analýza vzorku digestátu za
účelem jeho registrace jako finálního produktu – hnojiva.  Digestát  bude vyvážen z koncového
skladu na pole v souladu s aktualizovaným plánem organického hnojení. Digestát bude přepravován
cisternou s hadicovým aplikátorem a následně zapraven do půdy. 

IV.2.2. Ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší v průběhu realizace stavby
V průběhu realizace stavby bude zdrojem znečišťování ovzduší stavební doprava v kombinaci s
realizací objektů. Množství těchto emisí po dobu výstavby není možné přesně určit, závisí na počtu
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Zvýšená prašnost se bude projevovat především
při větrných dnech a při déle trvajícím beze srážkovém období. Opatřením při snižování prašnosti
může být  skrápění povrchu. Negativní vlivy v průběhu výstavby je možné eliminovat vhodnou
organizací  výstavby  a  úklidem  vozovek.  Vzhledem  k umístění  staveniště  lze  předpokládat,  že
v zastavěné části nebudou tyto vlivy patrné 

Zdroje znečištění ovzduší v po dobu provozu bioplynové stanice
Po dobu provozu bioplynové stanice budou působit následující zdroje znečišťování ovzduší podle
jednotlivých stavebních objektů následovně:
- kogenerační jednotka

Kogenerační  jednotka  se  používá  na  kombinovanou  výrobu  elektrické  energie  a  tepla.  Z
enviromentálního hlediska je toto zařízení velmi přijatelné. Jeho používání nemá závažný negativní
vliv  na  životního  prostředí,  protože  produkuje  nižší  obsah  škodlivých  emisí v  porovnání  se
samostatnou  výrobou  tepla  nebo  elektrické  energie.  Takto  vyrobený  bioplyn  nahrazuje  fosilní
zdroje, ničí emise skleníkových plynů a jiných škodlivin do atmosféry. Jedná se o zařízení na bázi
plynových pístových spalovacích motorů na bioplyn s elektrickým výkonem 999 kW a tepelným
výkonem  1  055  kW.  Uvedená  kogenerační  jednotka  byla  vybraná  s  ohledem  na  objem
produkovaného bioplynu 3 888 000 m3/rok. Hodinová spotřeba bioplynu při  počtu 8 000 hodin
činnosti kogenerační jednotky je 489 Nm3/h.

Kategorizace zdroje pode zákona č. 410/2012 Z.z. je daný zdroj zařazený jako nový zdroj:
Výroba bioplynu: střední zdroj znečišťování do kategorie 1.5.2
1. Palivově-energetický průmysl
1.5.2. Výroba bioplynu s projektovanou výrobní kapacitou: množství zpracované suroviny a nebo
bioodpadu v t/d ≥1 a <100 (50,7 t/den)
Kogenerační jednotka: střední zdroj znečišťování do kategorie 1.1.2
1. Palivově-energetický průmysl
1.1.2 Technologické celky obsahující  spalovací  zařízení  včetně  plynných turbín a stacionárních
pístových spalovacích motorů s nainstalovaným souhrnným jmenovitým tepelným příkonem v MW
≥0,3 a <50 (2,439 MW).
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Z hlediska ochrany ovzduší při umisťování, povolování a uvádění do provozu tuto stavbu a činnost,
bude potřeba požádat orgán ochrany ovzduší podle § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší o
souhlas s umístěním, povolením a užíváním středního zdroje znečišťování ovzduší. Tato činnost
bude v budoucnu podléhat poplatkové povinnosti podle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatcích za
znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Dalším zdrojem možných emisí bude občasný provoz zařízení k likvidaci odpadních plynů (fléry),
která  bude  v provozu  v případě  odstavení  kogenerační  jednotky  z provozu  z důvodu  např.
prováděných servisních prohlídek atp. Protože technologie výroby bioplynu neumožňuje přerušení
procesu fermentace (to by způsobilo špatnou funkci  fermentoru,  horší  kvalitu bioplynu atp.)  je
instalace hořáku zbytkového plynu (fléry) nezbytná. 

Všechna (i  nouzová)  zařízení  k likvidaci  odpadních  plynů  se  konstruují  tak,  aby při  spalování
odpadních  plynů  bylo  zabezpečeno  optimální  vedení  spalovacího  režimu  a  snižování emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
Chod hořáků  je plně  automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu, pouze občasný dohled. Spojitá
regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost
provozu.  Konstrukčně  jsou hořáky řešeny jako blokové,  tzn.  že ventilátor  dodávající  spalovací
vzduch  je  obsažen  přímo  v tělese  hořáku.  Vysokou  spolehlivost  a  životnost  zaručuje  použití
kvalitních el. subdodávek od renomovaných výrobců.

IV.2.3. Doprava
Doprava  bude  nárazová při  zavážení  rostlinných  substrátů v době  sklizně kukuřice  a  trávy do
silážního žlabu do areálu bioplynové stanice  a  při odvážení digestátu po fermentaci k aplikaci na
zemědělské pozemky (cca 2x ročně).  

Pro návoz vstupních surovin budou využity nákladní motorová vozidla o nosnosti 10 t.

Doprava je vyčíslena v množství: vstupy 18 500 t/rok a výstupy 16 967 t/rok (při předpokládané
hustotě 1 000kg/m3 – celkem k přepravě 35 467 t/rok.
Sklizeň  a  s  tím  spojené  navážení  surovin  do  novostavby  silážního  žlabu  se  předpokládá  v
následujícím období: kukuřice (9 500 t) - uprostřed září během 14 dní; senáž (9 000 t) - bude se
sklízet ve dvou sečích, první koncem července a druhá koncem září, celkem asi 20 dní. Průměrný
denní počet jízd (při průměrné nosnosti dopravních prostředků 10 t) bude tedy pro návoz kukuřice k
silážování 68 jízd a pro senáž 45 jízd. Doby sklizně jednotlivých substrátů se nepřekrývají a pro
další úvahy budeme tedy operovat pouze s maximální hodnotou, tj. 68 jízd za den.

Hnojení digestátem se předpokládá v období od půlky března do půlky června (před setím kukuřice,
v době po zasetí a při hnojení luk) a pak od počátku srpna do konce září (hnojení po sklizni obilí,
řepky a kukuřice.) Celkově se dá počítat s aplikací digestátu průměrně 100 dní (pracovních) za rok.
Při aplikaci digestátu bude využit zapravovač s cisternou o objemu 15 m3 a celkové nosnosti až 19
tun Z toho vychází navýšení denní dopravy o průměrně 16 967/15/100 = 12 jízd denně.

Během 10 dní  uprostřed září  dojde ke kumulaci  dopravy při  navážení kukuřice k  silážování  a
zároveň při hnojení digestátem již sklizených polí. V té době bude lokalita zatížena maximálním
počtem jízd, který lze vyčíslit jako 68 + 12 = 80 jízd za den. Více viz Hluková studie, Rozptylová
studie a Odborný posudek.

Dojde k zatížení prachem z komunikací a výfukovými plyny z vozidel. Vliv provozu vozidel na
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obec je  minimalizován  díky umístění  zemědělského  areálu  s  návazností  na  blízké zemědělské
plochy. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů s nastartovaným
motorem v areálu bude max. 5 minut na vozidlo. 

IV.2.4. Pachové látky
Vzhledem k tomu, že anaerobní fermentace probíhající v BPS je tzv. řízenou anaerobní fermentací,
tedy fermentací v hermeticky uzavřeném prostoru, nedochází k úniku zápachových látek. Pachové
problémy u BPS vznikají výhradně, pokud by byly jako vstupní surovina přidávány kofermentáty
(např. odpady z jatek), vzhledem k tomu, že tyto suroviny nebudou v BPS likvidovány, pachové
problémy  se  nepředpokládají.  Emise  z  těchto  pachových  látek  lze  vyvrátit.  Dále  produkce
pachových  látek  může  být  způsobena  nevhodným  složením  vstupních  surovin.  Vzhledem  k
charakteru vstupních surovin se  poměr C:N je 24,64/1. Průměrná hodnota C/N kukuřičné siláže
31/1, travní senáže 35/1 a digestátu 8/1. Vstupní surovina s poměrem C/N 24,64/1 se pohybuje v
optimálním poměru C/N pro bezproblémový a bez zápachový proces. 
V rámci  bioplynové stanice při  dodržování technologických postupů  a  konstrukční bezpečnosti
zařízení by nemělo docházet k úniku zápachových látek. Zabezpečení jednotlivých částí zařízení je
součástí technologického popisu zařízení, provozní řád navržený pro stanici bude řešit pravidelnou
údržbu zařízení, pro minimalizaci pachových emisí. (složení směsi, zpracování digestátu…).
Technologie  zpracování  organických  surovin  ze  zemědělské  prvovýroby  ve  fermentoru.
Produkované fermentační zbytky - digestát jsou anaerobně stabilizované a nezapáchají.  Samotná
technologická  linka  –  fermentor,  potrubí  bioplynu, plynojem  jsou  plynotěsné  a  k  uvolňování
zápachu z nich nemůže docházet. Bioplyn je před spalováním veden přes odsiřovací jednotku.
Další  opatření  pro  eliminaci  zápachu  jsou:  fermentor  bude  z  části  zastropen  monolitickou
železobetonovou deskou a z části nízkotlakým plynojemem (plynotěsné). Dále k eliminaci zápachu
přispívá doba zdržení ve fermentoru (fermentační proces) konkrétně v našem 100 dní. 
Samostatným bodem je vznik zápachu při aplikaci digestátu na zemědělské pozemky. Bude nutné v
rámci  požadovaného aktualizovaného plánu organického hnojení  vyčlenit zemědělské  pozemky
v blízkosti obytných sídel, jako i vyžadovat okamžité zapravování digestátu pod povrch zemědělské
půdy.
Jakákoliv manipulace se surovinami a fermentačním zbytkem musí být zabezpečena proti úniku
pachových látek. Doprava bude v zakrytých kontejnerech, cisternách apod. Budou používaná jenom
jednoúčelová vozidla pro nečistou část provozu, která bude řádně označená.

IV.2.5. Odpadní vody
Při provozu navrhované činnosti  nebudou vznikat technologické odpadní  vody a ani  splaškové
odpadní vody.  Voda je součástí tekuté složky digestátu, který bude zapravován dle organického
plánu do půdy. Provozem BPS budou vznikat následující odpadní vody:

a) splaškové odpadní vody- vznikají v objektu vrátnice se zázemím pro obsluhu BPS. Tyto vody
budou zpracovány ve fermentačním procesu.

b) vody z povrchového odtoku – nekontaminované x kontaminované

Nekontaminované dešťové vody (ze střech, čistých komunikací a ploch zeleně)  budou odváděny
převážně nesoustředěným odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče.

Kontaminované vody, které budou vznikat při provozu BPS budou kontaminované dešťové vody ze
zpevněných ploch.  Uvažuje se s kontaminovanými  dešťovými vodami spadnutými  na  zpevněné
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plochy (ze silážního žlabu, u vstupního dávkovacího zařízení pro tuhou složku, a u výdejního místa
digestátu).

Celková plocha zpevněných ploch: cca 100 m2

Plocha novostavby silážního žlabu: cca 7 750 m2

Průměrné roční úhrny srážek : cca 750 mm/m2

Koeficient odparu:                                                             0,8                               

Množství kontaminovaných dešťových vod: (100+7 750) x 0,750 x 0,8 =   4 710   m  3   .rok  -1  

Z celkového množství kontaminovaných vod 4 710 m3/rok bude 3 200 m3/rok využito pro ředění
vstupní suroviny. Jímka na kontaminované vody a silážní šťávy je navržena s kapacitu na 3 měsíce:
1 510 /4 = 380 m3/3 měsíce (rozměry jímky: průměr 13 m a účinná výška 3 m). 
Dále bude ředění vstupní suroviny zajištěno recyklem digestátu. 
Vzhledem k  tomu,  že  siláž  bude  překryta  ochrannou fólií,  množství  kontaminovaných  vod se
významně snížení a to víc jak na polovinu.
Navrhovatel při nakládání s nebezpečnými látkami musí nakládat v souladu s § 39 zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. o vodách ve znění pozdějších právních předpisů také je povinný vykonávat opatření,
aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod. Vstupní dávkovací zařízení, fermentor,
koncový sklad a jímka na kontaminované vody a silážní šťávy musí splňovat podmínky zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o změně zákona SNR č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů  (vodní zákon) a ve smyslu Vyhlášky MŽP SR č.  100/2005 Z.z.,  kterou se ustanovují
podrobnosti o zacházení s nebezpečnými látkami, o náležitostech havarijního plánu a o postupu při
řešení mimořádného zhoršení vod, budou vykonané před uvedením do provozu těsnostní zkoušky,
které budou po dobu provozu periodicky opakovány.

IV.2.6. Odpady
Při výstavbě a provozu bioplynové stanice je předpoklad vzniku odpadů kategorií O – ostatních
jako i N – nebezpečných. V průběhu výstavby vzniknou především odpady, které patří do skupiny
17  –  stavební  odpady.  Původce  odpadů  musí  při  nakládání  s  odpady  respektovat  ustanovení
příslušné legislativy ve znění vyhlášky č. 409/2002 Z.z. a vyhlášky č. 129/2004 Z.z., kterými se
kategorizují jednotlivé odpady na nebezpečné odpady („N“) a ostatní ostatní odpady („O“).
  
Produkci odpadů můžeme rozdělit podle časového období jejich vzniku:

a) odpady vznikající při výstavbě
b) odpady z provozu

Odpady vznikající při výstavbě:
Ve  fázi  výstavby bude  minimální  produkce  odpadů.  Vznikne  malé  množství  odpadu inertního
charakteru  jehož  množství  nelze  v této  fázi  přesně  stanovit.  Vznikající  odpad  bez  obsahu
nebezpečných látek (směs betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, izolační materiály, směs
stavebních a demoličních odpadů  apod.) bude zneškodňovat stavební firma provádějící  stavební
práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci), odpady které nelze
dále využít budou odstraněny uložením na povolenou skládku dle druhu odpadu. Likvidaci odpadů
s obsahem nebezpečných látek zajistí odborná firma.
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Výkopová zemina a kamení vzniklá při stavebních úpravách bude využita v rámci tohoto záměru k
terénním úpravám. 
Množství vytěžené zeminy bude odpovídat množství zeminy, která bude využita při ozelenění –
terénních úpravách v přirozeném stavu v bezprostřední blízkosti bioplynové stanice.
Závěrem je, že žádná zemina nebude vyvážena mimo areál, bude využita v přirozeném stavu.

Název odpadu: Katalog.
číslo:

Kategorie:

Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp.   08 01 11 N

Papírové a lepenkové obaly      15 01 01 O

Plastové obaly  15 01 02 O

Kovové obaly        15 01 04   O

Obaly se zbytky nebezp. Látek    15 01 10 N

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramiky

bez NL

   17 01 07   O

Dřevo    17 02 01  O

Železo a ocel  17 04 05 O

Kabely neobsahující NL    17 04 11 O

Zemina a kamení bez NL  17 05 04 O

Vytěžená hlušina bez NL   17 05 06  O

Izolační materiály bez NL     17 06 04 O

Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL   17 09 04 O

Odpady nebudou odstraňovány na staveništi  spalováním,  zahrabováním apod.  Pouze výkopová
zemina a hlušina bude využita v areálu k terénním úpravám okolí  objektů.  Na staveništi  budou
odpady ukládány utříděně.

Odpady z provozu:
Za provozu bioplynové stanice bude nejvýznamnějším produktem digestát, který lze zařadit pod
katalogová čísla 19 06 05 Kapaliny z anaerobní úpravy živočišného a rostlinného původu a 19 06
06 Produkty vyhnívání  z anaerobního  zpracování  živočišného a rostlinného  odpadu,  tento  však
vzhledem k dalšímu využití  pro  zemědělské  účely  investora  nelze  považovat  za  odpad.  Roční
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produkce digestátu bude 16 967 m3. Digestát bude skladován v koncovém skladu v areálu BPS.

Ze zemědělského hlediska digestát nepovažujeme za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez
kterého  nelze  dosáhnout  optimální  struktury  půdy  ani  vyhovující  půdní  úrodnosti.  Aplikace
digestátu na zemědělské pozemky bude probíhat dle aktualizovaného plánu organického hnojení,
který vychází z osevního postupu.

Složení digestátu
Obsah živin Procenta 

Sušina 3 – 12%

N (v čerstvém stavu)
N (v sušině)

0,3 – 1,5%
2 – 10%

P (v čerstvém stavu) 0,07 – 0,5%

K (v čerstvém stavu) 0,2 – 0,6%

Ca (v čerstvém stavu) 0,1 – 1,5%

Org. látky (v čerstvém stavu) 4 – 11%

Za provozu bioplynové stanice budou produkovány obvyklé odpady pro tato zařízení. Tyto odpady
budou předávány jiným odborným subjektům k využití nebo odstranění (odb. firma). Pro nakládání
s nebezpečnými odpady si provozovatel musí opatřit souhlas.

Název odpadu: Katalog. číslo: Kategorie:

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 13 02 06 N

Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 O

Plastové obaly   15 01 02 O

Kovové obaly 15 01 04 O

Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly

jimi

znečištěné  

15 01 10
N

Absorpční činidla, filtrační materiály, (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící

tkaniny a ochr. oděvy zneč. nebezp. látkami 15 02 02  N
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Olejové filtry    16 01 07 N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N

IV.2.7. Zdroje hluku a vibrací

Specifikace zdrojů:

V zájmovém území nejsou provozovány žádné objekty, z nichž žádný není významným zdrojem
hluku. 

Stávající hluková situace je dána zejména hlukem z provozu na pozemních komunikacích.

Vlastní objekt bioplynové stanice obsahuje několik zdrojů hluku a proto je nutno záměr posoudit z
hlediska ovlivňování chráněné zástavby v obci hlukem. Viz Hluková studie

Zdroje hluku:

- dopravní obsluha

Zdrojem hluku pro venkovní prostředí jsou především mobilní mechanizmy zajišťující  obsluhu
bioplynové  stanice  –  navážení  vstupních  surovin  pro provoz  bioplynové  stanice  a  vyvážení
fermentačních zbytků ke hnojení na pole. 

- bioplynová stanice

Zdrojem hluku je kogenerační jednotka (výfuk s tlumičem hluku, samotná konstrukce objektu),
chladič ve venkovním prostoru, míchadla a dále samotná manipulace se vstupní surovinou a sušárna
řeziva.

Objekt kogenerační jednotky je umístěn v betonovém objektu s garantovanou hodnotou útlumu
hluku min. 30 dB. Při provozu kogenerační jednotky nebudou bezdůvodně otvírána dveře a okna
spojující strojovnu s venkovním prostorem a tím narušovat stavebně akustické vlastnosti objektu.
Ostatní zdroje hluku jsou ve venkovním prostoru.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

a) Hluk a vibrace po dobu výstavby bioplynové stanice – hluk ze stavební činnosti

b) Hluk a vibrace při vlastním provozu bioplynové stanice

Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních
strojů, zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů, výkop stavební jámy
pro objekty BPS. Tyto činnosti jsou prováděny téměř  výhradně v denní době (od 06.00 hod do
22.00 hodin).  Nepředpokládá se stavební činnost  v noční době,  ve dnech pracovního klidu a o
svátcích.  Při  stavebních  pracích  můžou  vzniknout  vibrace  působením  stavebních  a  strojních
mechanizmů.  Předpokládá  se  přenos  nižších  vibrací  horninovým  prostředím,  ale  jen  v  areálu
staveniště. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve městě Rožňava a je vzdálena cca 780 m severně
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od budovy kogenerace Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento
zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem. 

Hluk a vibrace při provozu :
Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Je
předpokládáno, že stávající zatížení hlukem nepřesahuje 50 dB (v denní době). 

Legislativní úpravu ochrany před hlukem a vibracemi zabezpečuje zákon č. 355/2007 Z.z. Z 21.
června  2007  o  ochraně,podpoře  a  rozvoji  veřejného  zdraví.  Investor  je  povinný  se  řídit  při
provozování zdrojů hluku tímto zákonem. Přípustné hodnoty určující veličiny hluku ve venkovním
prostředí jsou uvedené v NV SR č. 549/2007 Z.z., kterou se ustanovují podrobnosti o přípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrací  a o požadavcích na objektivizaci infrazvuku a vibrací  v
životním prostředí. Určující veličinou hluku při hodnocení ve venkovním prostředí je ekvivalentní
hladina A LAeq, p (dB). Na základě uvedeného jsou přípustné hodnoty LAeq, p  následující: 

- pro samostatně  navrhované areály,  tj.  území bez obytné funkce a bez chráněných venkovních
prostorů, výrobní zóny, průmyslové parky, areály závodů (kategorie území IV.) 70 dB pro hluk z
dopravy a hluk z jiných zdrojů.

V zájmovém území po výstavbě navrhovaného záměru od emisí hluku z mobilních zdrojů pozemní
dopravy a stacionárních zdrojů  hluku, které souvisí pouze s činností  navrhovaného záměru pro
denní čas a večerní čas a pro noční čas je podle přípustných hodnot hluku ve venkovním prostředí
činnost zařazena podle tabulky – kategorie území IV:

− pro denní čas, nebude přípustná hodnota 70 dB překročená,

− pro večerní čas, nebude přípustná hodnota 70 dB překročená,

− pro noční čas, nebude přípustná hodnota 70 dB překročená,

Kogenerační jednotka bude však významným zdrojem hluku pro pracovní prostředí (cca 90 dB) –
proto  musí  obsluha  při  vstupu  do  místnosti  kogenerační  jednotky  používat  určené  prostředky
k ochraně  sluchu.  Při  obsluze kogenerační  jednotky nebude docházet k bezdůvodnému otvírání
otvorů  (oken  a  dveří),  tak  aby  se  hluk  volně  šířil  z  prostoru  kogenerace.  Dále  bude  motor
kogenerační jednotky umístěn ve zděném (betonovém) objektu.

Objekt kogenerační jednotky je situovaný v areálu BPS. Samotným situováním objektu dojde k
eliminaci emisí hluku. Podrobný popis emisí hluku kogenerační jednotky. – viz – příloha Hluková
studie
Zdrojem hluku pro venkovní prostředí jsou především mobilní mechanizmy zajišťující  obsluhu
bioplynové  stanice  –  navážení  vstupních  surovin  pro provoz  bioplynové  stanice  a  vyvážení
fermentačních  zbytků  ke  hnojení  na  pole  a  sušárna  řeziva.  Lze  tedy  říci,  že  hluk  z provozu
bioplynové stanice a s tím související obslužné dopravy pouze nevýznamně přispěje ke stávající
hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro chráněné venkovní prostředí
a chráněné venkovní prostředí staveb.

V noční době bude v provozu pouze technologie BPS (bez dopravní obsluhy) a dále se předpokládá
s přirozenými projevy okolí.  

IV.2.8. Záření a jiná fyzikální pole
Pro území určené k zástavbě nebyl proveden průzkum radonového rizika. Podle mapy radonového
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indexu je posuzované území řazeno do nízké kategorie radonového rizika. 

Mapa radonového rizika

V  novostavbě  nebudou  instalovány  žádné  zdroje  radioaktivního,  rentgenového  nebo
vysokofrekvenčního záření.  Navrhované materiály pro stavbu, chemikálie,  obaly apod. nebudou
radioaktivní.
Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů
je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí. Jiná fyzikální pole
nebudou při výstavbě ani provozu BPS vznikat.

IV.2.9. Teplo a jiné výstupy
Bioplynová stanice kromě výstupů popsaných výše bude zdrojem tepla a elektrické energie. Teplo
bude využíváno jednak na technologickou spotřebu (ohřev fermentoru) a dále v sušárně  řeziva.
Elektrická  energie  bude  prostřednictvím  trafostanice  a  elektrické  přípojky  vedena  do  veřejné
rozvodné sítě.

Elektrický výkon bioplynové stanice 999 kW
Tepelný výkon bioplynové stanice 1 055 kW

IV.2.10. Očekávané vyvolané investice
Při výstavbě nebude potřeba uvažovat se souvisejícími investicemi.

IV.3. Údaje o předpokládaných přímých a nepřímých vlivech na
životní prostředí

IV.3.1. Vymezení hranic dotčeného území
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Dotčené území se rozprostírá v severovýchodní části katastru obce Brzotín (nadmořská výška cca
270 m.n.m.) v průmyslové zóně.  Na severu je toto území ohraničeno železniční tratí Lučenec –
Košice na severovýchodě státní silnicí I/50 Rožňava – Plešivec, na východě zemědělskými pozemky
a na jihu silnicí   III/050157 Brzotín  – Krásnohorská Dlhá Lúka.  Zájmové území se nachází  v
zastavěném území obce ve vlastnictví fyzické osoby. V současné době  není pozemek využíván,
vyskytují se na něm zbytky objektů, stavební odpad a náletová zeleň.

IV.3.2. Vlivy na obyvatelstvo
Obyvatelé obce Brzotín a města Rožňava nebudou přímo dotknuti navrhovanou stavbou a provozem
bioplynové  stanice,  protože  navrhovaná  činnost  emituje  jen  minimální  zápach a  je  umístěna v
průmyslové zóně  v  dostatečné  vzdálenosti  od  zastavěných částí  obce i  města  (nejbližší  obytná
zástavba se nachází severně od navrhované bioplynové stanice ve vzdálenosti cca 780 m). 
Po dobu výstavby se v rámci vlivů na obyvatelstvo předpokládá:
− zvýšená sekundární prašnost
− zvýšené emise z výfukových plynů stavební techniky
− zvýšená hlučnost související s provozem stavebních mechanizmů

− riziko úrazů
− riziko požárů
Areál výstavby je možné zařadit mezi plošný zdroj a přístupové komunikace jako liniový zdroj
negativních  vlivů  na  obyvatelstvo.  Uvedené  vlivy  budou  dočasné  a  vzhledem  k  lokalizaci
navrhované činnosti budou na okraji intravilánu obce.
Vlivy na obyvatelstvo po dobu provozu byly zatím hodnoceny podle výsledků hlukové a rozptylové
studie.  Vzhledem  k  příznivým  rozptylovým  podmínkám  území  se  předpokládá  velmi  nízký
negativní příspěvek navrhované bioplynové stanice. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby se
vliv kogenerační jednotky na znečištění ovzduší obytné zástavby projeví v přípustné míře.
V zájmovém území po výstavbě navrhovaného záměru od emisí hluku z mobilních zdrojů pozemní
dopravy a stacionárních zdrojů  hluku, které souvisí pouze s činností  navrhovaného záměru pro
denní čas a večerní čas a pro noční čas  je podle přípustných hodnot hluku ve venkovním prostředí
činnost zařazena podle tabulky – kategorie území IV. Přípustné hodnoty nebudou překročeny.
Možné negativní vlivy na obyvatelstvo představují havárie, které mají charakter potencionálních
rizik, a které je možné eliminovat vhodnými bezpečnostními opatřeními.

IV.3.3.  Vlivy  na  horninové  prostředí,  nerostné  suroviny,  geodynamické  jevy  a
geomorfologické poměry
Vliv na horninové prostředí během výstavby se nepředpokládá významný, protože stavba bude
zakládána v nezámrzné hloubce (cca 2 m pod terénem), v povrchových vrstvách hornin. Zemní
práce  zahrnují  výkopy  pro  nádrže,  servisní  podzemní prostor  a  podkladové  desky  budovy
kogenerace,  stejně  jako jejich zavezení.  Vykopaný materiál  bude opětovně  použit  při  terénních
úpravách v rámci stavby v areálu bioplynové stanice. Během výstavby budou dodržena opatření k
zamezení  průniku  nebezpečných látek  (benzín,  nafta,  mazadla ze stavebních  mechanizmů  )  do
horninového prostředí. 
Během provozu  nebude  docházet  k  zásahům do  horninového  prostředí  .  Možným  negativním
vlivem je kontaminace horninového prostředí při  haváriích,  která je však málo pravděpodobná,
protože v rámci výstavby i během provozu budou provedena opatření k zamezení jejich vzniku
(izolace podlah a ploch na kterých se bude manipulovat s nebezpečnými látkami), kontrola těsnosti
potrubí,  kontrola  těsnosti  nádrží  a  objektů.  Vznik havárií  má charakter  rizik.  V prostorách,  ve
kterých se bude nakládat s látkami, které by mohly způsobit kontaminaci horninového prostředí
nebo podzemních vod budou podlahy řešeny jako nepropustné. Podlahy v místnosti kogenerace a
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skladu olejů  budou nepropustné, ošetřené nátěrem odolným vůči  chemickým a ropným látkám.
Koncový  sklad  bude  izolován  proti  únikům  kapalných  látek  fóliovou  izolací  s  kontrolním
detekčním systémem. Nádrže fermentorů budou opatřeny fóliovou izolací a detekčním systémem s
kontrolními šachtami. 
Komunikační systémy budou asfaltové, zpevněné, s příčným sklonem. Odtok nekontaminované
vody z komunikací je navržen na terén. Manipulační plochy (určené k manipulaci s materiálem)
budou nepropustné, asfaltové s obrubníky. Odvodnění kontaminované vody z těchto ploch bude do
jímky na kontaminované vody a silážní šťávy. Výškové úrovně okolního terénu a spádování budou
realizovány tak  ,  aby povrchová voda  nestékala  do  silážního  žlabu,  neznehodnocovala  siláž  a
nezatěžovala sběrnou nádrž. 
Vzhledem k předpokládanému způsobu zakládání staveb, zabezpečení objektů izolacemi a systém
kontroly těsnosti izolací se nepředpokládá negativní vliv navrhované činnosti během výstavby a
provozu na horninové prostředí.
Výstavba a provoz nemůže mít vliv na ložiska nerostných surovin, protože se v dotčeném území
tyto nenacházejí.
Výstavba a provoz nebude mít vliv na geodynamické jevy, dotčené území je rovinaté bez znaků
existence sesuvů nebo jiných geodynamické jevů, stavba nebude zakládána hloubkově. 

IV.3.4. Vlivy na půdu
Po dobu realizace stavby jsou vlivy na půdu omezeny na zábor půdy -  zastavěné plochy pro
výstavbu objektů v rámci areálu bioplynové stanice o ploše 13 000 m2. Vliv na zemědělskou půdu
během výstavby nepředpokládáme.
K  negativnímu  ovlivnění  půdy  může  dojít  nezodpovědnou  aplikací  fermentačních  zbytků  na
zemědělské pozemky – při nedodržení dávek a zásad aplikace. Podmínkou je zajištění dostatečných
ploch zemědělské půdy pro aplikaci. 
Hnojivý účinek digestátu na půdu je velmi dobrý,  obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny,
včetně stimulačních látek, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost.
Živiny obsažené v digestátu jsou rostlinami přijímány pozvolněji, než z průmyslových hnojiv.
Vlastnosti  digestátu  závisí  především  na  druhu  zpracovávaných  materiálů,  méně  už  na
technologickém procesu. V porovnání s přímou aplikací surového materiálu (např. chlévské mrvy)
má anaerobně zfermentovaný substrát řadu výhod:

• substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný
• zvýšení využitelnosti živin a snížení jejich vyplavitelnosti 
• snížení obsahu patogenů a semen plevelů 
• snížení zápachu
• pokles emisí skleníkových plynů

Dusík obsažený v digestátu je méně  pohyblivý,  než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy.  Ke
kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případě přehnojení. Pokud provozovatel BPS zajistí
dostatečné  plochy  zemědělské  půdy  pro  aplikaci  a  dodrží  plán  organického  hnojení nebude
zemědělská půda negativně ovlivněna. Po případném odseparování tuhé frakce s vysokým obsahem
organické hmoty může být tato kompostována, čímž vznikne kvalitní statkové hnojivo. 

IV.3.5. Vlivy na ovzduší a klima
Během  výstavby  je  nutno  počítat  s nepříliš  významným  navýšením  emisí  prachu  a  plynných
škodlivin (výfukových plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a
pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat
vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat,
že v zastavěné části nebudou tyto vlivy patrné –  více se touto problematikou zabývá samostatná
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část - Rozptylová studie a odborný posudek.
Vlastní  provoz  se  bude  na  znečištění  ovzduší  podílet  emisemi  NOx a  CO a v zanedbatelném
množství také dalších látek, které jsou produkovány dopravními prostředky. Ty budou v ovzduší
obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví– více se
touto problematikou bude zabývat - Rozptylová studie a odborný posudek.

Při umístění zdroje byly brány v potaz:

− rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou zástavbou,

− umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě,

− přepravní trasy zapáchajícího materiálu

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou
vlivy provozu zanedbatelné.

Za pozitivní přínosy anaerobní fermentace je třeba označit následující:
Anaerobní fermentace, spojená s výrobou bioplynu s jeho následným energetickým využitím, má
velmi pozitivní vliv na životní prostředí v důsledku omezení produkce skleníkových plynů. Řízená
anaerobní fermentace zabezpečí  jímání metanu (bioplynu) a jeho energetické využití  (zamezení
úniku do atmosféry). Metan CH4, jako hlavní energetická složka bioplynu vzniká i ve volné přírodě
při samovolném rozkladu organické hmoty (tlení). Přitom je metan velmi významným skleníkovým
plynem.
Řízená anaerobní fermentace = stabilizace biomasy (zamezení dalšího rozkladu, odstranění zápachu
a  hygienických  rizik). Při  samovolném  rozkladu  organické  hmoty  dochází  ke  značné  emisi
pachových látek a existují i další hygienická rizika (mikroorganizmy, hmyz).
Bioplyn  je  obnovitelné  palivo  (jeho  potenciál  se  obnovuje  přírodními  procesy), tzn.,  že  při
energetickém  využití  bioplynu  je  bilance  spotřebovaného  (pro  růst  biomasy)  CO2
a vyprodukovaného (spálením bioplynu) CO2 neutrální.

IV.3.6. Vlivy na podzemní a povrchové vody
Stavba nebude zakládána pod úrovní hladiny podzemní vody. Minimální výška založení nad HPV je
0,5 m. Západně od místa stavby se nachází drobná vodoteč, která však výstavbou nebude dotčena.
Vodní plocha, která by mohla být výstavbou nebo provozem činnosti ovlivněna se v blízkosti místa
výstavby nenachází. Navrhovaná činnost během výstavby bude produkovat splaškové odpadní vody
pouze v minimální míře. Sociální zázemí pro zaměstnance se bude nacházet v objektu vrátnice a
odpadní splaškové vody z tohoto zařízení  budou zpracovány v procesu bioplynové stanice.  Při
provozu bioplynové  stanice  nevznikají  technologické odpadní  vody.  Nekontaminované dešťové
vody  ze  střech  budou  odvedeny  na  terén.  Kontaminované  dešťové  vody  ze  silážního  žlabu,
dávkovacího zařízení a výdejního místa budou svedeny do jímky na kontaminované vody a silážní
šťávy a můžou být využity v procesu BPS. 
Během provozu možný negativní  vliv  představuje  kontaminace podzemních  vod při  haváriích.
Fermentační zbytky patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod.
Při havárii skladovací jímky, jejím poškození nebo přeplnění je nebezpečí ohrožení podzemních a
povrchových vod. Stejné nebezpečí hrozí při porušení kanalizace mezi jímkou a technologickým
zařízením nebo manipulační plochou, při ucpání odtokové vpusti apod. 
K havarijnímu stavu může dojít  při  přepravě fermentačních zbytků  na pole v důsledku dopravní
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nehody nebo mechanické závady na cisterně (poškození uzávěru apod.).
Rizikem je i špatná manipulace s fermentačními zbytky na poli. Proto pro jímky bioplynové stanice
musí být zpracován plán havarijních opatření. Tento plán spolu s plánem organického hnojení bude
aktualizován ke kolaudaci stavby. Dále ke kolaudaci budou předloženy protokoly o nepropustnosti
všech podlah, manipulačních ploch a jímek, provedené autorizovanou firmou.
Ke kolaudaci stavby bude vypracován plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivým
vodám.  S  tímto  plánem bude  obsluha  BPS  seznámena.  Dále  budou  v  prostorách  s  provozem
umístěny sanační prostředky pro případnou eliminaci následků úniku ropných látek. 
Kontaminace  dešťových  vod  látkami  škodlivými  vodám  bude  zabraňováno  kontrolou  stavu
používané techniky před i po použití, včasným vyvážením jímky a pravidelnou kontrolou stavu
zařízení.
Mezi rizika je třeba uvést i požár. Stavba bude zajištěna proti nežádoucímu úniku závadných látek
při hašení požáru.
Nakládání se vstupní surovinou v případě havárie (např.: havárie systému míchadel, havárie ohřevu
fermentoru,  koncového skladu):  přečerpávací  systém technologie BPS je navržen tak,  aby bylo
bezproblémově  možné  libovolné  přečerpávání  suroviny  mezi  jednotlivými  nádržemi  a  tím
umožněna oprava těchto jednotlivých nádrží.
Preventivní opatření pro minimalizaci rizika havárie a minimalizaci jejich negativních následků:
Kontrolní systém - detekce případného úniku fermentátu a digestátu z jímek
- Jímky BPS budou provedeny z vodostavebního betonu. V místě pracovní spáry v patě jímky bude
proveden  kontrolní  systém.  Vodotěsné  provedení  bez  rádlovacích  tyčí,  pracovní  spáry  opatřit
těsněním. Nedojde tedy k ohrožení životního prostředí průsakem, nebo odtokem kontaminovaných
vod mimo jímku. Jímky budou opatřeny kontrolním systémem úniku závadných látek do okolního
terénu v případě poruchy jímky. Kontrolní systém je tvořen drenážní trubkou položenou po obvodu
jímky u styčné plochy dna a stěn jímky a jednou šachtou pode dnem jímky, ve které se shromáždí
případné průsaky stékající do této šachty propustnou vrstvou štěrku a drenážní obvodovou trubkou
uzavřenou  izolačním pásem po obvodu jímky nataveným na  dno jímky a  stěnu nad  drenážní
trubkou. Pro kontrolu průsaku je ze šachty vytažena trubka z PVC nad úroveň terénu.
Šachta  kontrolního  systému  je  vybavena  plechovou  nádobkou  pro  možnost  odebrání  vzorků
kapaliny ze  dna  šachtičky.  PVC trubka musí  být  nad terénem uzavřena  poklopem,  aby se  do
systému nedostala srážková voda. Kontrola šachty kontrolního systému, které jsou vzhledem k
velikosti jímky navrženy tři, budou prováděny v souladu s provozním a manipulačním řádem jímky,
který bude vypracován před zahájením provozu.
- Detekční systém chránící nádrže před jejich přeplněním
-  Oddělení  (s  tím  související  vyspádování)  zpevněných  ploch,  na  kterých  dochází  k  možné
kontaminaci  vod.  Dešťové  kontaminované  vody  ze  zpevněných  manipulačních  ploch  (výdejní
místo, místo u dávkovacího zařízení) budou zpracovány v procesu fermentace. Manipulační plochy
budou vyspádovány do sběrných vpustí. Okolní terén bude vyspádován ve směru opačném, tzn.
právě  od  zpevněných  ploch  do  volného  terénu,  tak  aby  nebylo  zvětšováno  množství
kontaminovaných vod.
- založení jímek nad hladinou spodní vody
Zapuštění  jímek  bude  v  maximální  možném  provedení  s  ohledem  na  hladinu  spodní  vody.
Minimální výška založení nad HPV je 0,5 m. 
Návrh konkrétních ochranných systémů zabezpečení stavby bude předmětem dalších stupňů PD.

IV.3.7. Vlivy na hlukovou situaci
Během výstavby je předpoklad, že stavební a montážní práce budou prováděny v pracovních dnech
a v denní době. Zvýšená hluková zátěž bude časově omezena na dobu výstavby, bude krátkodobá,
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plošně  omezena  na linie  dopravních  komunikací  a  na staveniště  poměrně  značně  vzdálené  od
obytných sídel.
Vlastní objekt bioplynové stanice obsahuje několik zdrojů hluku a proto je nutno záměr posoudit z
hlediska ovlivňování chráněné zástavby v obci hlukem. Viz Hluková studie

Zdroje hluku:

- dopravní obsluha

Zdrojem hluku pro venkovní prostředí jsou především mobilní mechanizmy zajišťující  obsluhu
bioplynové  stanice  –  navážení  vstupních  surovin  pro provoz  bioplynové  stanice  a  vyvážení
fermentačních zbytků ke hnojení na pole. 

- bioplynová stanice

Zdrojem hluku je i kogenerační jednotka (výfuk s tlumičem hluku, samotná konstrukce objektu),
chladič ve venkovním prostoru, míchadla a dále samotná manipulace se vstupní surovinou.

Objekt kogenerační jednotky je umístěn v betonovém objektu s garantovanou hodnotou útlumu
hluku min. 30 dB. Při provozu kogenerační jednotky nebudou bezdůvodně otvírána dveře a okna
spojující strojovnu s venkovním prostorem a tím narušovat stavebně akustické vlastnosti objektu.
Ostatní zdroje hluku jsou ve venkovním prostoru.
Budou dodrženy přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí uvedené v NV SR č. 549/2007
Z.z., kterým se ustanovují podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrací a o
požadavcích na objektivizaci infrazvuku a vibrací v životním prostředí. 
Vzhledem k povaze bioplynové stanice se nepředpokládá výrazná zvuková zátěž pro samotný areál,
ale ani pro širší okolí. 

IV.3.8. Vlivy na geofond a biodiverzitu
Realizací záměru dojde v řešeném území k odstranění náletové zeleně. Na dotčených pozemcích
převládají  ruderální  společenstva  bylin.  Nedojde  k  záboru  pozemků,  které  jsou  součástí
zemědělského půdního fondu. Provoz bioplynové stanice v obci by tedy neměl s ohledem na svojí
charakteristiku a způsob provozování, negativně ovlivňovat floru a faunu v okolí.

IV.3.9. Vlivy na krajinu
Výstavbou bioplynové stanice se struktura prvků současné krajinné struktury změní. V současnosti
se na ploše nachází stávající rozpadlé objekty, stavební odpad a náletová zeleň.  Každá stavba se
nějakým způsobem projevuje v panoramatech krajiny,  v dálkových nebo blízkých pohledech, v
siluetě krajiny nebo v siluetě zástavby. Nové objekty bioplynové stanice budou v co největší možné
míře zapuštěny pod terén, tak aby byly pohledově  co nejvíce skryty stávající  zelení. Jelikož je
výstavba plánována v průmyslové zóně  obce, objekty nebudou mít  významný vliv  na stávající
krajinu. S  rostoucí  vzdáleností  od  areálu  jeho  pohledová  významnost  ustupuje  a  novostavba
bioplynové stanice splývá s celkovým projevem okolí.

IV.3.10. Vlivy na prvky ÚSES
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability.
Zájmové území se nachází mimo lokální, regionální i nadregionální biocentra a biokoridory.
Na ochranu jednotlivých skladebných prvků bude braný zvláštní zřetel při návrhu způsobu detekce
možných kontaminovaných látek. Ochrana těchto prvku bude také řešena v nově navrženém Plánu
organického hnojení (rozvozovém plánu), který bude předložen při kolaudaci stavby.
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IV.3.11.  Vlivy  na  kulturní  a  historické  památky,  strukturu  sídla,  architekturu  a
budovy, paleontologické a archeologické naleziště
Dle ústředního seznamu památkového fondu se v katastrálním území Brzotín nachází:
− Kúria, 478/0, p.č. 24
− Kostel, 479/0, p.č. 359
− Kostel s opevněním, reformovaný, 480/0, p.č. 1
− Kostel, řím. kat. sv. Anny, 481/0, p.č. 530
− Kúria, 2 381/0, p.č. 20/1
− Kúria, 2 382/0, p.č.910
− Kúria, 2 383/0, p.č.872
Žádná z těchto památek nebude výstavbou BPS dotčena.
Obec Brzotín je jedním z nejstarších osídlení v oblasti, takže je předpokládáno, že při stavebních
akcích v obci se můžou vyskytnout neobjevené archeologické památky. Z uvedeného důvodu je
potřeba při každé stavební akci postupovat ve smyslu § 127 stavebního zákona a zákona č. 49/2002
o ochraně památek.

IV.3.12. Vlivy na dopravu
Výrazné zatížení dopravou během výstavby ani provozu se nepředpokládá. Doprava bude nárazová
při svozu rostlinných substrátů v době sklizně kukuřice a sečí trávy do areálu bioplynové stanice a
při odvážení digestátu po fermentaci k aplikaci na zemědělské pozemky. Pozemek bude zpřístupněn
novým sjezdem z komunikace III/050157 Brzotín – Krásnohorská Dlhá Lúka, která se napojuje na
komunikaci  I/50  Rožňava  -  Plešivec. Kapacita  komunikací  je  dostačující  a  není  nutné  ji  v
souvislosti s realizací záměru zvyšovat. 

IV.3.13. Vlivy na služby, rekreaci a cestovní ruch
Hodnocená činnost nebude mít negativní vliv na služby, rekreaci a cestovní ruch v hodnoceném
území, protože areál BPS se nachází v průmyslové zóně obce Brzotín.

IV.4. Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení zdravotních rizik představuje odhad míry závažnosti zátěže lidské populace vystavené
zdraví škodlivým faktorem životních podmínek a pracovních podmínek a způsobu života s cílem
snížit zdravotní rizika.
Navrhovaná  činnost  nepředstavuje  nebezpečný výrobní  provoz,  který  by  významně  zatěžovala
životní  prostředí emisemi,  hlukem, produkcí  odpadů,  odpadních vod, nepřiměřenými nároky na
energie, vodu, zásobování plynem, které by mohly mít negativní vliv na zdraví lidí.
Výstavba navrhované bioplynové stanice, vzhledem k umístění mimo obytné části obce i města,
neovlivní zdravotní stav obyvatelstva.
Na stavbě bioplynové stanice budou použity certifikované a zdravotně nezávadné materiály, stavba
bude oplocená a uzavřená.
Během výstavby představují zdravotní rizika zejména úrazy, zvýšená hlučnost a znečištění ovzduší
sekundární  prašností  a  exhalacemi  z  dopravy.  Tato  rizika  jsou  dočasné  a  eliminovatelná
technologickými opatřeními a dodržováním pracovní kázně .
Do ovzduší  jsou během provozu emitovány polutanty,  které v rámci  posouzení tohoto projektu
vzhledem ke známým vlastnostem lze považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivňování
zdravotního  stavu  obyvatelstva.  Jde o  látky,  chemické  faktory:  oxid  dusičitý,  oxid  uhelnatý  a
sirovodík .
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Dalším  významným  faktorem,  který  ovlivňuje  zdraví  lidí  je  hluk  .
Vlivy na zdravotní stav obyvatelstva budou hodnoceny v hlukové studii a rozptylové studii v dalším
stupni  projektové  dokumentace.  Z  hlediska  stacionárních  zdrojů  nebude  provoz  navrhované
bioplynové  stanice  produkovat  emise  nad  rámec  platných  emisních  limitů  příslušných
znečišťujících látek v ovzduší.  Nejvyšší přípustné hodnoty hluku, které určuje Nařízení vlády SR
č.339/2006 Z.z., kterým se stanoví podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrací
a o požadavcích na objektivizaci hluku, infrazvuku a vibrací, budou dodrženy.  Možné negativní
vlivy  na  obyvatelstvo  představují  havárie,  které  je  však  možné  eliminovat  vhodnými
bezpečnostními opatřeními a tento vliv má charakter rizika. Na základě porovnání již realizovaných
BPS je možné konstatovat riziko změny kvality ovzduší vznikající z imisního zatížení po uvedení
činnosti do provozu, jakož i riziko změny hlukové situace lze považovat za minimální a přijatelné.
Zdravotní rizika vyvolané realizací záměru hodnotíme jako minimální. 

IV.5. Údaje o předpokládaných vlivech navrhované činnosti na
chráněná území

NATURA 2000
Bioplynová stanice se nenachází v území, které spadá do území soustavy NATURA 2000.
V rámci katastrálního území obce Brzotín jsou do NATURA 2000 zahrnuty:

− chráněné ptačí území – Slovenský kras
− území evropského významu – Plešivecká planina, Brzotínske skaly a Slaná

Mapa NATURA 2000

Národní park
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu Národního parku Slovenský kras. 

Chráněné krajinné oblasti
Zájmové území se nenachází  v blízkosti  chráněné krajinné oblasti.  Nejbližší  CHKO je Cerová
vrchovina.

Přírodní rezervace
Zájmové území se nenachází v přírodní rezervaci. Nejbližší přírodní rezervací jsou Brzotínske skaly
na Silické planině. Předmětem ochrany je komplexní původní lesostepní, lesní i sutinové flóry a
fauny Slovenského krasu se zastoupením vzácných, endemických a reliktních druhů společenstev.
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Rezervace je v pátém stupni ochrany a zákonné, 100 m široké ochranné pásmo je ve třetím stupni
ochrany.

Chráněné vodohospodářské oblasti
Zájmové  území  se  nenachází  v  chráněné  vodohospodářské  oblasti.  Katastrálním  územím obce
Brzotín protéká řeka Slaná s přítoky Čremošná, Honským, Kružnianským a Egrešským potokem.
Tok Slaná a Čremošná jsou vodohospodářský významné toky. 

Mapa ochrany podzemních a povrchových vod

IV.6. Posuzování očekávaných vlivů z hlediska jejich významnosti a
časového průběhu působení

V časovém průběhu působení vlivů navrhované činnosti na jednotlivé složky ŽP lze rozlišit etapu
výstavby a etapu provozu. Mezi negativní vlivy během výstavby bude patřit  především hlukové
zatížení  a prašnost  z  dopravy stavebních  mechanismů,  vznik  odpadů,  potenciální  vznik  havárií
nákladních  aut  nebo stavebních  mechanismů  s  únikem nebezpečných látek  do složek ŽP.  Tyto
možné  dopady  lze  minimalizovat  organizačně  -  technickými,  provozními  a  bezpečnostními
opatřeními, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách.
Významné negativní vlivy provozu nebyly během záměru identifikovány. Vliv dopravy spojený s
nárůstem plynných exhalátů bude trvalý, ale únosný pro životní prostředí v dotčené lokalitě, protože
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se jedná o lokalitu  v  průmyslové části  obce Brzotín.  Hlukové a imisní  zatížení  z  jednotlivých
stacionárních zdrojů bude trvalé, ale únosné pro jednotlivé složky ŽP a obyvatelé nejbližší obytné
zóny.  Obtěžování  zápachem  bude  významně  minimalizováno  umístěním  vstupních  surovin  v
silážním žlabu,  který bude opatřen plachtou.  Samotná anaerobní  fermentace pak  snižuje emise
metanu a amoniaku, které jsou charakteristické při běžném skladování biomasy. Při běžném provozu
není předpoklad ohrožení podzemních vod, protože odpadní technologické vody nevzniknou, vznik
odpadů  bude minimální.  Scenérie  země  se  změní,  v  území  vzniknou nové objekty,  především
fermentor a sklad digestátu. Vhodným řešením umístění objektů  však nebude vizuální působení
negativním jevem. Pro výstavbu záměru nebude nutný trvalý zábor zemědělské půdy, v současnosti
není pozemek využíván. Nachází se na něm zbytky objektů, stavební odpad a náletová zeleň.
Realizace navrhované činnosti nepředstavuje zátěž pro jednotlivé složky ŽP a zdraví obyvatelstva,
naopak realizací činnosti bude zabezpečena elektrická energie a teplo z alternativního zdroje pro
další provozy. 

IV.7. Předpokládané vlivy přesahující státní hranice

Vlivy  navrhované  činnosti  přesahující  státní  hranice  se  vzhledem  k  charakteru  činnosti  a
vzdálenosti  od státních hranic (cca 11 km od státní hranice s Maďarskem) nepředpokládají.  Ve
smyslu přílohy č.  13 zákona č.  24/2006 Z.z.  o posuzování vlivů  na ŽP a o změně  a doplnění
některých  zákonů  předmětná činnost  není  zařazená do seznamu činností  podléhajících povinné
mezinárodní posuzování z hlediska jejích vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice.

IV.8. Vyvolané souvislosti, které můžou způsobit vlivy s přihlédnutím
na současný stav životního prostředí v dotčeném území

V daném stádiu procesu posuzování nejsou známy vyvolané souvislosti, které by mohly negativně
nebo pozitivně  ovlivnit  současný stav  životního prostředí  zájmového území.  Lepší  identifikace
vyvolaných souvislostí  vyplývajících  z  realizace navrhované činnosti  v  zájmovém území  bude
možná až po zpracování projektové dokumentace. 

IV.9. Další možná rizika spojená s realizací navrhované činnosti

Výstavba  navrhované  činnosti  se  bude  řídit  stavebními  technologickými  předpisy  a  normami.
Rizika během výstavby vyplývají z charakteru práce (práce s plynovými a elektrickými zařízeními,
stavebními  a  dopravními  mechanismy  a  zařízeními).  Rizika  je  možné  eliminovat  důsledným
dodržováním podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci. Důležité jsou podmínky požární
ochrany a  přístup k  objektům v případě  použití  požární  techniky po zpevněných přístupových
plochách. Potenciální rizika během provozu navrhované činnosti v případě poškození nebo ohrožení
životního  prostředí  je  možné  specifikovat  v  rozsahu  a  pravděpodobnosti  výskytu  a  to  únik
škodlivých  látek  do  prostředí,  havárie,  výbuchu  plynu,  úder  bleskem,  požáru  a nebezpečí
dopravních  kolizí.  Jedním  z  potenciálních  rizik  je  kontaminace  povrchových  vod  při  hnojení
fermentačním zbytkem – fugátem a následná eutrofizace povrchových vod. 

IV.10. Opatření na zmírnění nepříznivých vlivů navrhované činnosti
na životní prostředí

Pro  realizaci  záměru  a  jeho  provoz  je  třeba  důsledné  dodržování  platných  technologických,
bezpečnostních a protipožárních předpisů  a platné legislativy.  Výstavba navrhované činnosti  se
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bude realizovat  na základě  projektových dokumentací  podle zákona č.50/1976 Z.z.  o územním
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění.  Dokumentace staveb,  včetně
technologických  dokumentací,  na  základě  kterých  se  bude  záměr  realizovat,  budou  obsahovat
všechny požadavky pro přijetí takových opatření, aby se zmírnily možné nepříznivé vlivy.
Před  zahájením  zemních  prací  je  stavebník  povinen  zajistit  vytyčení  všech  podzemních
inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Vlastní  instalace  zdrojů  znečišťování  ovzduší  je  podmíněna  "souhlasem"  zákona  NR  SR  č.
137/2010 Z. z. o ovzduší. Žádost kromě  obecných náležitostí podání musí obsahovat prokázání
volby nejlepší dostupné techniky a odůvodnění řešení nejvýhodnějšího z hlediska ochrany ovzduší.
Ke  zmírnění  nepříznivých  vlivů  záměru  na  životní  prostředí  se  navrhují  opatření  uvedená  v
následujících kapitolách.

Technická opatření
Technická opatření  se týkají  opatření  během realizace stavby (dodržování  pravidel  bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, požárních předpisů, hygienických předpisů a právních předpisů a norem,
vypracovat  havarijní  plán)  a  během  provozu.  Všechny  práce  na  stavbě  se  musí  řídit  obecně
platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví , zejména zákona 124/2006 Sb z. o bezpečnosti a
ochraně  zdraví při  práci a o změně některých zákonů. Realizátor stavby bude s odpadem, který
vznikne při výstavbě nakládat dle platné legislativy o odpadech. Podle § 19 odst. 1 , písm . d )
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech bude tento odpad zhodnocovat při své činnosti, nebo odpad
takto nevyužitý nabídne na zhodnocení jinému. Při  nakládání s odpadem bude realizátor stavby
respektovat  podmínky Programu odpadového hospodářství  (POH) obce a okresu a  příslušných
obecně závazných nařízení obce.
Při výkopových pracích bude investor respektovat podmínky zákona NR SR č. . 49/2002 Z. z. o
ochraně památkového fondu. Investor si od památkového úřadu v jednotlivých stupních územního a
stavebního  řízení  vyžádá  konkrétní  stanovisko  k  připravované  stavební  činnosti  související  se
zemními pracemi z důvodu, že při zemních pracích spojených se stavební činností může dojít k
narušení archeologických nálezů a nalezišť a bude nutné provést archeologický výzkum vyplývající
ze zákona č.49/2002 Sb o ochraně památkového fondu.

Dále se doporučuje :
• Nasazovat stavební stroje v dobrém technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro
snížení hluku,
• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů,
• Zajišťovat  plynulou  práci  stavebních  strojů  zajištěním  dostatečného  počtu  dopravních
prostředků,
• V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů,
• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů  s nadměrným množstvím škodlivin ve
výfukových plynech,
• Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě,
• Přepravovaný  materiál  zajistit  tak,  aby  neznečišťoval  dopravní  trasy  (plachty,  vlhčení,
snížení rychlosti),
• Při výjezdu na veřejné komunikace zajistit čištění kol (podvozků)

• dopravních prostředků a strojů,
• Znečištění komunikací okamžitě odstraňovat,
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• Udržovat pořádek na staveništi, materiál ukládat na vyhrazená místa,
• Sociálně - provozní zařízení staveniště je třeba vybavit hasicími přístroji podle požárních
předpisů, únikové cesty musí být vyznačeny a trvale volné,
• V  dalším  stupni  projektové  dokumentace  vypracovat  odsouhlasit  Projekt  organizace
výstavby
• V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat odsouhlasit Projekt požární ochrany
• V  dalším  stupni  projektové  dokumentace  vypracovat  a dohodnout  Plán  hnojení,  se
zohledněním použití fugátu jako organického hnojiva.

Je  třeba  dodržovat  všechny  předpisy  a  zákonná  ustanovení  stavebního  zákona  a  souvisejících
předpisů hlavně obecné technické požadavky na provedení díla a vedení stavby. 

Ovzduší
Pro určení negativních vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek.

Během realizace bude nutné dodržovat opatření: 
• stavební práce provádět s použitím všech dostupných prostředků a technologií k zamezení

zvýšení sekundární prašnosti během realizace (zakrytí sypkých materiálů zákaz spalování
materiálů, čištění vozidel před odjezdem ze staveniště)

• zajistit  kropení  staveniště  během  výkopových  prací  a  kropení  a  čištění  příjezdových
komunikací

• zajistit čištění automobilů při výjezdu ze staveniště
• skladovat  prašné  materiály  v  uzavíratelných  plechových  skladech  a  silech  v  rámci

navrhované hranice centrálního staveniště

• při  provozování  objektů  musí  provozovatel  respektovat  příslušnou legislativou v  oblasti
ochrany ovzduší.  Navrhovaná technologie musí splňovat všechny legislativní  předpisy a
normy v oblasti ochrany ovzduší, 

• při realizaci navrhované činnosti je nutné v plném rozsahu respektovat ustanovení zákona
NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky o zdrojích znečišťování ovzduší, o emisních
limitech,  o  technických  požadavcích  a  obecných  podmínkách  provozování,  o  seznamu
znečišťujících  látek,  o  kategorizaci  zdrojů  znečišťování  ovzduší  a  o  požadavcích
zabezpečení  rozptylu  emisí  znečišťujících  látek,  tak  aby  plánovaná  činnost  vyhovovala
všem  požadavkům  na  ochranu  ovzduší  a  splňovala  emisní  -  imisní  limity,  technické
požadavky a obecné podmínky provozování stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování
ovzduší,

• bude nutné požádat o souhlas k povolení staveb zdrojů znečištění ovzduší podle zákona č.
137/2012 Z.z. o ovzduší v platném znění a uvedení zdrojů znečištění ovzduší do provozu, 

• odpadní plyny ze zdroje znečišťujících látek je třeba odvádět tak, aby byl umožněn jejich
nerušený  transport  volným  prouděním,  s  cílem  zajistit  takový  rozptyl  emitovaných
znečišťujících látek, aby nebyla překročena jejich mezní hodnota v ovzduší.

• zajistit a kontrolovat kvalitu bioplynu co se týče složení, vlhkosti a teploty. 

Odpady
Původce odpadů je povinen :

• Vypracovat havarijní plán pro nakládání s nebezpečnými odpady, pokud budou vznikat
• Požádat dle zák. č. 223/2001 Z.z. o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, včetně

jejich  přepravy,  a  to  v  případě,  že  držitel  odpadu  ročně  nakládá  v  souhrnu  s  větším
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množstvím než 100 kg,
• Odpady shromažďovat a třídit podle druhů v místě jejich vzniku a zneškodnit je v souladu s

ustanoveními zák. č. 223/2001 Z.z.,
• Odvoz zeminy z výkopů ze stavební jámy musí realizovat speciálními vozidly na transport

sypkých  materiálů,  které  budou  zakapotované.  Odvoz  zeminy  v  polotekutém  stavu
realizovat vozidly s utěsněnou korbou, aby se zabránilo vytékání znečištěné vody a kalu na
vozovku,

• Nebezpečný odpad musí být odstraňován, resp. využíván oprávněnou organizací v souladu s
ustanoveními zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zejména :

a ) zakazuje se ředit a směšovat jednotlivé druhy nebezpečných odpadů nebo nebezpečné odpady s
odpady, které nejsou nebezpečné pro účely snížení koncentrace přítomných škodlivin,
b ) při sběru, přepravě a skladování musí být nebezpečný odpad zabalen ve vhodném obalu a řádně
označen podle zvláštního předpisu,
c )  původce nebezpečného odpadu je povinen při  vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu nebo odpadu, který vznikl při úpravě nebezpečných odpadů, jakož i před využitím nebo
odstraněním  jím  vyprodukovaného  nebezpečného  odpadu  zajistit  pro  účely  určení  jeho
nebezpečných vlastností a bližších podmínek nakládání s ním analýzu jeho vlastností a složení, a to
způsobem a postupem stanoveným prováděcím předpisem (§ 68 odst. 3 písm. l ) zák. č. 223/2001
Z.z. ,

• Stavební odpad , který vznikne během výstavby musí být tříděný a následně zneškodněn v
souladu s ustanoveními zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadech,

• Dodavatel stavby, ve spolupráci s investorem, předloží na Obecní úřad Brzotín a obvodnímu
úřadu životního prostředí v Rožňavě ke kolaudačnímu řízení evidenci odpadů ze stavby a
doklady o jejich odstranění, jakož i smlouvu na odvoz a odstraňování komunálního odpadu
oprávněnou osobou,

• Komunální  odpad  bude  krátkodobě  skladován  v  kontejnerech  na  komunální  odpad  a
následně  odvážen a zneškodněn oprávněnou osobou v souladu s VZN obce, zejména na
úseku nakládání s komunálními odpady a drobnými stavebními odpady,

• Sběrné  nádoby  na  odpad  umístí  navrhovatel  na  vlastním  pozemku,  sběrné  nádoby  na
nebezpečné odpady příslušně označí,

• Sběrné  nádoby na  nebezpečné  odpady musí  být  umístěny v  prostoru,  chráněném proti
povětrnostním vlivům se zpevněnými nepropustnými podlahami. 

Půda, podzemní a povrchové vody
Ve  smyslu  zákona  364/2004  Z.z.  zákon  o  vodách  ve  znění  pozdějších  předpisů   vyplývá
provozovateli stavby vypracování havarijního plánu. Náležitosti a zásady zpracování havarijního
plánu stanovuje příloha vyhlášky 100/2005 Z.z., kterou se ustanovují podrobnosti  o zacházení s
nebezpečnými  látkami,  o  náležitostech  havarijního  plánu  a  o postupu při  řešení  mimořádného
zhoršení vod.
K eliminaci nepříznivých vlivů činnosti se doporučuje:

• V případě  kontaktu  stavby  s  podzemní  vodou  provést  v  dalším  stupni  PD  podrobný
hydrogeologický průzkum, a podle jeho výsledků  v  případě  potřeby navrhnout případná
další opatření na ochranu podzemních vod,

• Bude nutné vybudovat odvodňovací rigoly
• Zajistit čištění automobilů při výjezdu ze staveniště,
• Při další přípravě projektu dodržet ustanovení zák. 442/2002 Z.z. o veřejných vodovodech a
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kanalizacích a o změně  zák. č.  276/2001 Z.z. o regulaci v síťových odvětvích, ve znění
pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění zákona 230/2005 Z. z.,

• Při  provozu činnosti  dodržet  ustanovení  NV SR č..  269/2010 Z.  z.,  kterým se stanoví
požadavky na dosáhnutí dobrého stavu vod

• Vypracovat Plán hnojení se zohledněním použití fugátu jako organického hnojiva,
• Každoročně aktualizovat a striktně dodržovat Plán hnojení,
• Správně aplikovat hnojiva v závislosti na svažitosti půd,
• Uplatňovat správné agrotechnické postupy,
• Vypracovat havarijní plán podle vyhl. č. 100/2005 Z.z.
• Kontaminované  vody  musí  být  odstraňovány  oprávněnou  organizací  v  souladu  s

ustanoveními zákona č..  364/2004 Z. z.  o vodách a změně  některých zákonů  (vodní
zákon),

• Zajistit realizaci nepropustných podlah v objektech ve kterých se nakládá a manipuluje s
chemickými a nebezpečnými látkami. 

Opatření z hlediska ochrany před hlukem a vibracemi
Je doporučeno:

• Trasy dovozu a odvozu stavebního materiálu navrhnout, tak aby byly eliminovány trasy po
komunikacích v blízkosti obytných objektů a mimo obec,

• Výběr  vhodných stavebních mechanismů  a  technologických  postupů,  využívání  strojové
techniky s nižší hlučností,  používání protihlukových krytů,  použití  materiálů  se zvukově
izolačními vlastnostmi,

• Zabránění přenosu vibrací do konstrukcí (stavba, potrubí apod.). Zdroje vibrací by měly být
pružně uloženy, spojení zdrojů vibrací a navazujících potrubí by mělo být řešeno pomocí
pružných spojek,

• V realizační dokumentace je třeba zohlednit výše uvedené poznámky a všechny konstrukce
navrhnout tak, aby byly v souladu s požadavky normy STN 73 0532 (Akustika, hodnocení
zvukově izolačních vlastností a stavebních konstrukcí, požadavky) a zákonem 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně některých zákonů

• Dodržet emisní akustické veličiny pro jednotlivé stacionární zdroje hluku v objektu, nutné
je:

a)  do  potrubního  systému  na  odvod  spalin  nainstalovat  potrubní  tlumič  hluku  s  dostatečnou
hodnotou vloženého útlumu,
b) ukončení vzduchotechnických kanálů na nasávání a odvod vzduchu z navrhovaného objektu řešit
konstrukčně s použitím akustických protihlukových žaluzií a hlavic,
c)  vhodnou  konstrukcí  a  volbou  použitých  stavebních materiálů  obvodového  pláště  budovy
kogenerace  zajistit  dostatečný  útlum  hluku  pronikajícího  z  vnitřního  prostoru  s  kogenerační
jednotkou do venkovního prostředí.

Ochrana dřevin
Je doporučeno:

• Okolo jímek je vhodné realizovat zatravněnou plochu. Vzrostlý trávník bude sloužit  pro
zmírnění prašnosti a zaplevelení.

• Pokud se bude provádět výsadba dřevin, je nutné vybírat ze dřevin místních.
Před odstraňováním dřevin  je  nutné zažádat  o  souhlas  příslušného orgánu  ochrany přírody ve
smyslu zákona o OPaK.
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Opatření na ochranu zdraví lidí
Při skladování prašných materiálů je třeba provést opatření, jako např.:

• Skladovat prašné materiály zejména v silech,
• Zastřešit a uzavřít sklad prašných materiálů ze všech stran,
• Zakrýt povrch skladovaných prašných materiálů,
• Udržovat potřebnou vlhkost povrchu uskladněných prašných materiálů,

Při  provozu činnosti  dodržet  ustanovení  zákon č.  355/2007 Z.z.  o  ochraně,  podpoře a  rozvoji
veřejného zdraví a o změně a doplnění některých zákonů a zákona č.. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o změně některých zákonů. 

Obyvatelstvo
Snahou  bude  eliminovat  nepříznivé  vlivy  během  realizace  stavby,  resp.  zmírnit  je  zvýšenou
technologickou  kázní,  vyloučením  pracovní  činnosti  během  dní  pracovního  klidu  a  během
večerních a nočních hodin (pokud to nevylučuje technologie výstavby), využít nejlepší dostupnou
technologii  a  techniku,  dodržet  harmonogram  výstavby,  využívat  kapotované  zařízení  pro
manipulaci se sypkými materiály. Je třeba zajistit stavbu před vniknutím nepovolaných osob na
staveniště,  zajistit  čistotu  komunikací  v  okolí  staveniště,  vypracovat  požární  plán,  zajistit
protipožární  vybavení,  vypracovat  havarijní  plán  a  vypracovat  projekt  organizace  výstavby  a
dodržovat podmínky uvedené v něm. Zhotovitel stavby je povinen dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pracovníci  pracující  v  provozu musí  být  poučeni  o  předpisech  BOZP.  Provozovatel  musí  mít
vypracován provozní řád. Při provozu činnosti je nutné dodržet ustanovení zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.

IV.11. Posouzení očekávaného vývoje území, kdyby se navrhovaná
činnost nerealizovala

V  případě  nerealizace  navrhovaného  záměru  lze  očekávaný  vývoj  území  charakterizovat
následovně:
Plocha  určená  na  výstavbu  navrhované  bioplynové  stanice  by  nadále  zůstala  bez  využití.  Na
povrchu by zůstaly zbytky stavebních objektů a navážky, které jsou tvořeny především stavební sutí
(beton, cihly, asfaltobeton, makadam), jejichž průměrná hloubka je cca 1,2 – 1,5 m, maximální až
2,5  m.  Tato  navážka  zarůstá  náletovou  zelení  a  pozemek  se  tak  stává  nepřístupný.  Deponie
stavebního  odpadu  vznikla  v  důsledku  zavážení  zamokřeného  terénu.  Pro  přípravu  vhodných
stavebních ploch dojde k odstranění zbytků stavebních objektů, navážky tvořené stavební sutí a
náletovou vegetací.
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        Zbytky stavebních objektů                                   Zamokření terénu

IV.12. Posouzení souladu navrhované činnosti s platnou územně
plánovací dokumentací a dalšími relevantními strategickými dokumenty

Navrhovaná činnost se nachází v zastavěném území na ploše, která je územním plánem navržená
jako  plocha a objekty průmyslové výroby,  skladového hospodářství,  technické infrastruktury a
dopravních zařízení. Současný stav je v územním plánu veden jako nelesní dřevinná vegetace.

               Územní plán obce Brzotín

IV.13. Další posup hodnocení vlivů s uvedením nejzávažnějších okruhů
problémů

Na základě hodnocení konstatujeme, že navrhovaná činnost při  dodržení navrhovaných opatření
nebude mít významný vliv na složky životního prostředí a doporučujeme její realizaci. V dalším
postupu bude záměr projednán podle zákona č. 24/2006 Z.z. a příslušný orgán ochrany životního
prostředí po ukončení projednání vydá rozhodnutí, zda je či není nutné navrhovanou činnost dále
posuzovat.
Navrhovaná varianta řešení má především pozitivní ekonomické dopady, a to zejména na snížení
možné produkce odpadů,  na půdu - aplikace organického hnojiva - fugátu, zabezpečení výroby
elektrické energie a tepla způsobem minimálně zatěžujícím životní prostředí. Doprovodné negativní
vlivy  související  s  výstavbou  a  provozem navrhovaného  řešení  nepředstavují  významné riziko
ohrožení životního prostředí a jeho složek. Proto je navrhované řešení z hlediska životního prostředí
přijatelné.
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V. POROVNÁNÍ VARIANT NAVRHOVANÉ ČINNOSTI A
NÁVRH OPTIMÁLNÍ VARIANTY

Navrhovatel požádal o upuštění od požadavku variantního řešení a proto je záměr vypracován v
jedné variantě a je porovnaný s nulovou variantou, tj. variantou stavu, který by nastal, kdyby se
záměr neuskutečnil.
Při tzv. nulové variantě by pozemek zřejmě zůstal i nadále zamokřený a nevyužívaný se zbytky
objektů  a  rozprostřeným  stavebním  odpadem,  který  zarůstá  náletovou  zelení.  Vzhledem  k
nezastavěnosti území, výhodnou polohou, napojitelnosti na infrastrukturu je reálný předpoklad, že s
podobným záměrem by přišel jiný navrhovatel později. Zároveň by se nevytvořil spolehlivý zdroj
elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů.
Předkládaný  záměr  je  navrhován  s  cílem  rozvoje  environmentálně  vhodných  zemědělských  a
energetických aktivit  v regionu. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická vyspělost,
kvalitní  technologie,  kvalitní  finální  produkt  ("zelená"  el.  energie  a tepelná energie),  výstup  z
výrobního procesu ve formě digestátu - kvalitního hnojiva. Při umísťování stavby a její začlenění
do území jsou dodržována omezení vyplývající z obecně závazných právních předpisů chránících
veřejné zájmy předpokládaný rozvoj  území.  Bioplynová stanice řeší  využití  travní  a kukuřičné
siláže během fermentačního procesu na bioplyn. Ten se spaluje v kogenerační jednotce, která vyrábí
elektrickou energii a teplo.
Výstupem z fermentoru je pak digestát, který slouží jako kvalitní hnojivo obsahující prvky N, P, K a
na rozdíl od běžného hnoje po aplikaci na pole nezapáchá. 

Výhody navrhované činnosti: 
• ochrana životního prostředí
• vzrůstající soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energie
• redukce skleníkových plynů
• výhodné zásobování sušárny řeziva teplem
• obnova efektivního hospodaření na venkově
• úspora hnojiv pro rostliny a jejich vyšší účinnost
• nové pracovní příležitosti a další 

Hlavní přednosti BPS:
• kompaktní uspořádání stavebních a technologických částí zařízení
• robustní a účinný systém míchadel, umožňující promíchání i materiálů s vyšším obsahem
sušiny v celém objemu fermentorů
• nízké nároky na spotřebu energie - pro vlastní provoz - minimalizace nuceného přečerpávání
a přesunu materiálu mezi jednotlivými technologickými částmi
• dlouhodobá provozní spolehlivost jednotlivých částí i zařízení jako celku 
• snadný přístup k agregátům při údržbě servisu
• výkonná a spolehlivá kogenerační jednotka s komfortním a uživatelsky příjemným řídícím
systémem 
• jednoduché ovládání  technologie s možností  nasazení celé škály měřicích a regulačních
prvků a na to navazujících různých stupňů automatického řízení a vizualizace procesů s případným
dálkovým sledováním a řízením

Provedeným posuzováním bylo zjištěno, že záměr nebude působit významně negativně na žádnou
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složku  ŽP a  zdraví  obyvatelstva.  Identifikované  vlivy  jsou  málo  významné  až  nevýznamné.
Realizací stavby dojde k mírnému zvýšení hlukových hladin a ke změně kvality ovzduší především
vlivem  nových  zdrojů  -kogenerační  jednotky  a  dopravy.  Překročení  platných  limitů  na  úseku
ochrany ovzduší a veřejného zdravotnictví se nepředpokládá. Z hlediska odpadového hospodářství
nedochází k tvorbě odpadů. Vstupní surovina se energeticky zhodnotí (elektřina a teplo ) a výsledný
produkt  je  biologicky  stabilizovaný  materiál,  který nezapáchá  a  je  vynikajícím  hnojivem.
Technologické odpadní vody nevzniknou. Při standardní provozu není předpoklad negativního vlivu
na  podzemní  vody a  půdu.  Příspěvek  dopravního  zatížení  bude  nepatrný,  protože  výhodou  je
možnost  dopravy  vstupních  surovin  po  komunikacích  mimo  zastavěné  území  obcí.  Vznik
nebezpečných odpadů  a  nebezpečných látek  je  minimální.  Všechny vlivy  jsou  lokální a  málo
významné. Z hlediska ovzduší se emise z biomasy považují za emise neutrální a proto se za ně
nemusí odevzdat žádné kvóty. Biomasa má nezastupitelnou roli ve snižování skleníkových plynů , z
nichž nejvýznamnější  je CO2.  V navrhované lokalitě  nejsou žádné kulturní,  architektonické ani
historické památky, nejsou známy ani  geologické naleziště a vymezené ochranná pásma vodních
zdrojů Navrhovaný záměr neovlivní odtokové a hydrogeologické poměry v zemi a také nedojde k
ohrožení územního systému ekologické stability. Realizací záměru nedojde k výrazným změnám ,
které by ovlivnily celkový krajinný ráz, neboť navrhovaná činnost se nachází v průmyslové zóně
obce Brzotín.
Bioplynová stanice bude spolehlivým zdrojem obnovitelné "zelené" energie.
Směrnice evropského parlamentu a rady č.  2009/28/ES, z 23.dubna 2009, o podpoře využívání
energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES a č..
2003/30/ES,  podporuje  i  výstavbu bioplynových stanic,  aby snížila  emise  skleníkových  plynů,
pomohla využívání obnovitelných zdrojů z biomasy, což přispívá kromě diverzifikace zdrojů i k
rozvoji zaměstnanosti venkova a odvětví zemědělství. Využívání obnovitelných zdrojů energie jako
domácích zdrojů zvyšuje bezpečnost a diverzifikaci dodávek energie a současně snižuje závislost
ekonomiky od nestabilních cen ropy a zemního plynu. Jejich využívání je založeno na vyspělých a
environmentálně šetrných technologiích, výrazně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a
škodlivin. Slovensko ve srovnání se zeměmi EU výrazně  zaostává za úrovní využívání biomasy
jako obnovitelného zdroje energie, ale také za možnostmi, které potenciál biomasy nabízí, přičemž
anaerobní fermentace je technologie vysoce akceptována a šetrná pro jednotlivé složky ŽP.
Investor  si  vybral  vyspělou  technologii,  využívá  robustní  a  spolehlivou  techniku  a  spolu  s
dodržováním provozních předpisů není v žádném případě zdrojem nežádoucího zápachu, kterého se
lidé v okolí takových staveb obávají.
BPS je v souladu s Energetickou politikou SR i POH SR. Všechny vlivy jsou únosné pro složky
životního  prostředí  a  akceptovatelné  pro  zdraví  lidí  a  navrhovaná  varianta  je  přijatelná  a
realizovatelná. Z uvedených důvodů je možné doporučit realizaci záměru "Novostavba bioplynové
stanice Brzotín" jako environmentální přijatelnou a technicky realizovatelnou. 
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VI. MAPOVÁ A JINÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Mapová příloha č.1:
Přehledná situační mapa 1

Mapová příloha č.2:
Přehledná situační mapa 2
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Mapová příloha č.3:
Situace – objektová skladba
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Fotodokumentace č.1 

Fotodokumentace č.2
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Fotodokumentace č.3
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VII. DOPL ŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁM ĚRU

VII.1. Seznam textové a grafické dokumentace, která byla
vypracována pro záměr a seznam hlavních použitých materiálů

VII.1.1. Seznam textové a grafické dokumentace, která byla vypracována pro záměr
• Geodetické zaměření od firmy GEOPLÁN ROŽŇAVA, s.r.o.
• Inženýrsko geologický posudek od Ing. Mariána Bachňáka
• Hluková studie od firmy ENVICONSULT, s.r.o.
• Rozptylová studie od od oprávněné osoby doc. RNDr. Ferdinanda Heseka, CSc.
• Odborný posudek od oprávněné osoby doc. RNDr. Ferdinanda Heseka, CSc.

VII.1.2. Seznam hlavních použitých materiálů
• Atlas krajiny Slovenské republiky, Bratislava: Ministerstvo životního prostředí SR, 2002
• http://www.uzemneplany.sk/upn/brzotin  
• http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/  
• http://mapy.cdb.sk/zakladna_cestna_siet/  
• http://www.geodata.sk/Default.aspx?GrpID=4  
• https://www.katasterportal.sk/kapor/  
• http://www.zakonypreludi.sk/  
• http://globus.sazp.sk/uev/  
• Zákon č. 24/2006 Z. z. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně a doplnění

některých zákonů 
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č.656/2004 Z.z. o energetice a o změně některých zákonů 
• Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z

obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES
• Zákon č.309/2009 Z.z. o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné

kombinované výroby a o změně některých zákonů 
• Zákon č.136/2000 Z.z. o hnojivech 
• Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadech a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně některých

zákonů 
• Zákon č. 126/2006 Z.z. o veřejném zdravotnictví a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
• Nařízení vlády SR č. 617/2004 Z.z., kterým se stanoví citlivé oblasti a zranitelné oblasti 
• Nařízení vlády SR č. 389/2005 Z.z. o správné farmářské praxi 
• Nařízení vlády SR č. 354/2006 Z.z. kterým se stanoví požadavky na vodu určenou k lidské

spotřebě a kontrolu kvality vody určené k lidské spotřebě 
• Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č.35/1984 Zb. kterou se provádí zákon o

pozemních komunikacích (silniční zákon) 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství Slovenské republiky, kterou se provádí § 27 zákona č..

220/2004 Z. z. o ochraně a využívání zemědělské půdy a o změně zákona č.. 245/2003 Z. z. o
integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů 
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• Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o provedení některých ustanovení zákona o odpadech 
• Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. kterou se stanoví Katalog odpadů 
• Vyhláška  MŽP  SR  č.  409/2002  Z.z.  kterou  se  mění  vyhláška  Ministerstva  životního

prostředí České republiky č.. 284/2001 Z. z., kterou se stanoví Katalog odpadů 
• Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z.z. kterou se mění vyhláška MŽP SR č.. 284/2001 Z. z.,

kterou se stanoví Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 409/2002 Z. z. 
• Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z.z. kterou se stanoví podrobnosti  o určování ochranných

pásem  vodárenských  zdrojů,  o  opatřeních  na  ochranu  vod  ao  technických  úpravách  v
ochranných pásmech vodárenských zdrojů 

• Vyhláška  MŽP  SR  č.  100/2005  Z.z.  kterou  se  stanoví  podrobnosti  o  zacházení  s
nebezpečnými látkami, o náležitostech havarijního plánu a o postupu při řešení mimořádného
zhoršení vod 

• Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadech a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochraně památkového fondu
• Zákon č. 442/2002 Z.z. o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích a o změně zákona

č.. 276/2001 Z. z. o regulaci v síťových odvětvích 
• Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích 
• Zákon č.  220/2004 Z.z.  o  ochraně  a  využívání  zemědělské  půdy a  o  změně  zákona č.

245/2003 Z. z. o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb.

o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) 
• Zákon č. 733/2004 Z.z. o kterým se mění zákon č.. 223/2001 Z. z. o odpadech a o změně

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů 
• Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně některých zákonů

VII.2. Seznam vyjádření a stanovisek vyžadovaných k navrhované
činnosti před vypracováním záměru

V  době  vypracování  záměru  nebyly  k  navrhované  činnosti  k  dispozici  žádná  vyjádření  ani
stanoviska  vyjma  stanoviska  ze  dne  18.09.2013  Opuštění  od  variantního  řešení  navrhované
činnosti, které bylo vydáno Obvodním úřadem životního prostředí v Rožňavě.

VII.3. Další doplňující informace o dosavadním postupu přípravy
navrhované činnosti a posuzování jejich předpokládaných vlivů na
životní prostředí

V předloženém záměru  jsou  zpracované  všechny v  současnosti  dostupné informace  o  postupu
přípravy navrhované činnosti a posuzování jejich předpokládaných vlivů na životní prostředí.

VIII. MÍSTO A DATUM VYPRACOVÁNÍ

Místo: Praha
Datum: září, 2013
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IX. POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI ÚDAJ Ů

IX.1.  Zpracovatelé záměru

ATELIER 111 architekti s.r.o.
Přístavní 31/1423
170 00 Praha 7
tel: +420 266 710 377, + 420 774 446 745
email: bioplyn@atelier111.cz
IČ: 276 48 788
DIČ: CZ27648788

IX.2. Potvrzení správnosti údajů podpisem (razítkem) zpracovatele
záměru a podpisem (razítkem) oprávněného zástupce investora

Zpracovatel záměru: Ing. Veronika Waicová

Oprávněný zástupce: Ing. arch. Jiří Weinzettl

Přílohy k Záměru

Příloha č. 1: Vyjádření OUŽP v Rožňavě na úseku posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu
na upuštění zpracování variantního řešení Novostavba zemědělské bioplynové stanice Brzotín pro
investora Biofaktor s.r.o.

Příloha č. 2: Hluková studie
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Příloha č. 3: Rozptylová studie

Příloha č. 4: Odborný posudek

Příloha č. 5: Technický list navrhované kogenerační jednotky
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