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1. Obecné údaje  

Tato samostatná část rozptylové studie představuje vyhodnocení emisí pachových látek a rizika obtěžování 

obydlených lokalit zápachem z provozu bioplynové stanice. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 

Sb. v platném znění nejsou pachové látky vnímány jako standardní škodlivina, není pro ně stanoven žádný 

imisní limit apod. Proto nejsou uvedeny v hlavní části rozptylové studie. Problematikou pachových látek se 

tak zabývá tato příloha. 

2. Popis navržené technologie s ohledem na pachové látky  

2.1.1. Lokalizace záměru  

Záměr je lokalizován do průmyslové zóny v katastrálním území Ovčáry u Kolína, do území mimo obytnou 

zástavbu. Nejbližší objekty bydlení se nacházejí v obci Ovčáry ve vzdálenosti cca 1,3 km od budoucího areálu 

Energetického centra, obytná zástavba obce Volárna a Jestřábí Lhota se nachází ve vzdálenosti ještě větší. 

Vhodné umístění tak v tomto případě prakticky vylučuje obtěžování obydlených lokalit zápachem. Zde je 

navíc možno konstatovat, že pokud je bioplynová stanice správně navržena a provozována, její zápach se 

omezuje v nízké míře pouze na areál bioplynové stanice a nezpůsobuje svému okolí žádné problémy. 

Následující obrázek uvádí lokalizaci záměru vzhledem k nejbližší obytné zástavbě. Jsou na něm uvedeny 

vzdálenosti vždy k nejbližším obydleným objektům v dané obci, a to od středu areálu bioplynové stanice.  

Obrázek 1 - Lokalizace záměru vzhledem k okolní obytné zástavbě 
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Z výše uvedeného obrázku je patrné, že nejbližšími obydlenými objekty jsou rodinné domy v obci Ovčáry, 

z nichž nejbližší se nachází ve vzdálenosti cca 1,4 km vzdušnou čarou od středu areálu bioplynové stanice. 

Vybrané objekty z těchto okolních obcí jsou dále v této studii hodnoceny jako individuálně volené referenční 

body. 

2.1.2. Popis technologie s vlivem na pachové látky  

Kompletní popis technologie je proveden v hlavní části rozptylové studie. Níže uvedené odstavce jsou ty, u 

kterých je popisován vliv na pachové látky. 

Suroviny budou do příjmové oddělené části haly přiváženy nákladními auty, které budou před vjezdem i po 

předání surovin zváženy na mostové váze, údaje budou protokolovány. Tuhé suroviny budou vyklápěny 

podle druhu do dvou železobetonových podzemních zásobníků (příjmových boxů). Po zacouvání auta do 

příjmového prostoru dojde k uzavření vjezdových vrat, poté k otevření vrat u zásobníku. Po vyklopení, 

v opačném pořadí otevírání a zavírání vrat, odjede auto z haly. Po celou dobu bude ve zvýšené činnosti 

vzduchotechnické odsávací zařízení, které bude odvádět pachově kontaminovaný vzduch pro spalování 

v kogenerační jednotce nebo po vyčištění na biologickém filtru do ovzduší. 

V drtiči bude surovina drcena na velikost částice cca 25 mm. Za drtičem se surovina (substrát) bude 

pohybovat v celém procesu až po sklad koncového digestátu v uzavřeném systému, aby se zabránilo únikům 

plynu a zápachu. Všechna zařízení počínaje rozvlákňovačem budou napojena na systém odpadního vzduchu. 

Zařízení pro odvod a likvidaci odpadního vzduchu 

Na základě empirických hodnot a zkušeností z již provozovaných obdobných stanic na zpracování 

komunálního a průmyslového bioodpadu (Rakousko, Německo) vzniká při provozování těchto stanic 

odpadní vzduch, obsahující pachové látky o různé intenzitě zápachu, na dále uvedených místech. 

Při úpravě a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů se vyskytuje velký počet sloučenin s intenzivním 

zápachem, jehož hlavními zdroji jsou sloučeniny dusíku a sloučeniny síry (proces kvašení). Pro obě třídy 

těchto látek se berou jako hlavní zástupci amoniak a sulfan. Podle obsahu těchto sloučenin lze intenzitu 

zatížení odpadního vzduchu zápachem členit na následující kategorie, přičemž se vychází z následujících 

maximálních koncentrací: 

- Vysoce zatížený odpadní vzduch (ke kogenerační jednotce jako spalovací vzduch): 
Amoniak   do 200 ppm 
Sulfan    do 200 ppm  
- Středně zatížený odpadní vzduch (k biofiltru): 
Amoniak   do 50 ppm 
Sulfan    do 10 ppm  
- Nízko zatížený odpadní vzduch (k biofiltru): 
Amoniak           <5 ppm 
Sulfan    <1 ppm  

Z prostorů (emisních míst) jednotlivých zařízení přípravy surovin, kde lze očekávat vysoké zátěže pachových 

látek, bude odpadní vzduch odvětráván (beztlaký uzavřený systém) přímo na místě vzniku (jednotlivá 

zařízení věže pro úpravu surovin, předsunuté a dávkovací nádrže, nádrže hygienizace a jiná uzavřená 

technologická zařízení). Odváděný odpadní vzduch z těchto zařízení se smíchá s teplým a suchým vzduchem 

odsávaným z prostoru (kontejneru) kogenerační jednotky tak, aby relativní vlhkost smíšeného vzduchu byla 

pod 60 %, a potom se přivede do kogenerační jednotky jako přídavný spalovací vzduch. Stejným způsobem 

bude likvidován i vysoce zatížený odpadní vzduch z uzavřených prostor příjmu surovin (prostor vykládky 

surovin a prostor příjmových jímek). V nouzových případech (kogenerační jednotka mimo provoz) existuje 
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možnost tento vysoce zatížený odpadní vzduch vyčistit přes biofiltr. U kogenerační jednotky vycházíme z 

disponibility zařízení > 95 %.  

Středně zatížený odpadní vzduchu z ostatních prostor haly příjmu a úpravy surovin bude nejdříve předem 

připraven ve vyhřívané pračce vzduchu a potom přiváděn shora k uzavřenému biofiltru. Pračka vzduchu 

s biofiltrem bude kontejnerového provedení. 

Nízko zatížený odpadní vzduch z prostor jednotlivých kontejnerů umístěných v hale (velín, sociální zázemí, 

laboratoř, el. rozvodna a strojovna VZT) bude odváděn přímo do ovzduší. Existuje také možnost vyčistit toto 

poměrně malé množství vzduchu přes biofiltr. Nízko zatížený suchý a teplý odpadní vzduch z kontejneru 

s kogenerační jednotkou bude využíván jako směsný vzduch pro naředění (snížení vlhkosti) vysoce 

zatíženého odpadního vzduchu přiváděného jako spalovací vzduch ke kogenerační jednotce. 

Základní informace o zařízeních pro omezování pachových látek 

Z hlediska způsobu likvidace odpadního vzduchu (zápachu) lze technologický proces navrhovaného zařízení 

členit na dva samostatné systémy, které jsou vzájemně zastupitelné: 

a) Likvidace odpadního vzduchu v biologickém filtru – vnitřní prostor příjmové haly se středně 

zatíženým odpadním vzduchem 

b) Likvidace odpadního vzduchu spalováním v kogenerační jednotce – uzavřené prostory 

technologických zařízení a prostory příjmu surovin s vysoce zatíženým odpadním vzduchem    

Ad a) V uzavřeném prostoru příjmové haly bude udržován vzduchotechnickým zařízením stálý podtlak. 

V prostoru haly nebude docházet v běžném provozu k výraznému šíření zápachu, protože celý systém 

přípravy surovin, skladování, dávkování a dopravy substrátu a stáčení tekutých surovin bude uzavřený a 

odvětrávaný samostatně. Dalšími zdroji zápachu v prostoru haly mohou být pouze případné úkapy nebo 

úniky substrátu z technologických zařízení, tj. při poruše nebo havárii. Čerstvý vzduch bude do haly přiváděn 

nasávacími otvory rozmístěnými ve spodní části stěn haly a znečištěný vzduch bude z haly odváděn 

vzduchotechnickým potrubím s nasávacími otvory.  Odpadní vzduch z prostoru haly bude odváděn 

vzduchotechnickým zařízením (ventilátor, VZT potrubí) do biofiltru.  

Ad b) K tvorbě intenzivního zápachu může docházet v prostoru vykládky tuhých surovin, příjmových jímek a 

předřazeného drtiče surovin. Tento samostatně uzavřený prostor bude oddělen od venkovního prostoru 

vzduchotěsnými vjezdovými vraty. Po skončení vykládky (minimálně 20 minut) bude umožněno otevření 

vrat pro výjezd vozidla. V této době bude probíhat intenzívní větrání prostoru vykládky. 

Technologická zařízení úpravy surovin, dopravy, skladování a dávkování substrátu a hygienizace budou 

tvořit jednotlivé uzavřené prostory, ze kterých bude extrémně pachově znečištěný vlhký vzduch odváděn 

přes odvodňovací zařízení jako přídavný vzduch ke spalovacímu vzduchu do kogenerační jednotky. 

V odvodňovacím zařízení bude docházet ke kondenzaci a k následnému mísení odpadního vzduchu s teplým 

suchým vzduchem odsávaným z kontejneru kogenerační jednotky. Vznikající kondenzát bude odváděn zpět 

do procesu fermentace.  

Pro případ, kdy bude kogenerační jednotka mimo provoz (havarijní stav), je navrženo nouzové řešení 

přepuštěním tohoto odpadního vzduchu přes kontejnery biofiltrů.  

Co se týká technické kapacity spalování pachovými látkami znečistěného vzduchu v kogenerační jednotce, 

a také kapacity biofiltru samotného, zde se počítá s tím, že v případě výpadku jednoho nebo druhého budou 

omezeny činnosti směřující k navýšení koncentrace pachových látek, tedy příjem surovin tak, aby náhradní 

systém odstranění pachových látek kapacitně dostačoval. V případě, že by došlo k poruše jak biofiltru, tak 
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kogenerační jednotky, bude po dobu trvání této situace příjem surovin zastaven, stejně jako manipulace s 

nimi. Postupy při nestandardních provozních stavech budou zapracovány do provozního řádu. 

Technický popis biofiltru 

Navrhované zařízení pro čištění odpadního vzduchu bude dvoustupňové a bude složeno z tzv. pračky 

vzduchu a z vlastního biofiltru s filtrační náplní. Oba stupně budou umístěny společně s čerpací technikou 

vody a elektrickou rozvodnou v tepelně izolovaném kontejneru.  

Vzduchová postřiková pračka bude plnit dvě funkce. Jednak bude sloužit ke stálému zvlhčování odpadního 

vzduchu až k hranici nasycení. Tím se zamezí vysušení hmoty (náplně) biofiltru. Za druhé se absorbují a 

odloučí v této neutrálně provozované postřikovací pračce pevné látky a vodou rozpustné látky obsažené 

v odpadním vzduchu. Bude docházet k odloučení sloučenin amoniaku obsažených v odpadním vzduchu, 

jakož i v nízké koncentraci existujících acidogenních látek, obsažených v odpadním vzduchu (např. sulfan).  

Odpadní vzduch bude protékat pračkou horizontálně, proti proudu neutrální promývací vody, rozprašované 

pomoci trysek. Pro oddělování spolu stržených vodních kapek bude na výstupu z pračky umístěn odlučovač 

kapek. Prací kapalina se bude zachycovat v jímce a pomoci blokového čerpadla bude vedena do oběhu. Ve 

stanovených časových intervalech se z pracího okruhu bude odebírat definované množství odpadní vody, 

které bude nahrazováno novou čistou vodou. Znečištěná voda bude odváděna zpět do procesu fermentace.   

Následně bude procházet předběžně vyčištěný odpadní vzduch vlastním biofiltrem. Ten bude proveden jako 

kompaktní filtr v uzavřené a tlakotěsné konstrukci a z technologických důvodů bude provozován 

v „downstream“ systému (proudění vzduchu odpovídá směru postřiku filtrační hmoty). Pro správné udržení 

optimální vlhkosti biofiltračního materiálu v kompaktním biofiltru bude zabudováno automaticky řízené 

zavlažovací zařízení s jemně rozprašovacími tryskami zabudovanými do kontejneru. 

Požadavky na náplň biofiltru: stejnoměrná struktura, malá tlaková ztráta, nízký specifický odpor, vysoký 

podíl organické substance, velká aktivní plocha náplně, stálost pH (6,2 – 8,2), dobrá nasákavost (min. 20%), 

dlouhá životnost, možnost opětovné aktivace zvlhčením. Jako náplň biofiltru bude použita směs přírodních 

sušených materiálů, např. kůra stromů, kokosová vlákna, sušená jablka apod. (předmět patentové ochrany 

dodavatele). Vyústění vyčištěného vzduchu za biofiltrem bude vyvedeno do ovzduší. 

Tabulka 1 – Technické parametry biofiltru 

Množství odpadního vzduchu do biofiltru 
Stupeň snížení zápachu 
Hodnota čistého plynu 
Průměrná potřeba el. energie 
Spotřeba vody 
Provozní hmotnost 

11000 m³/h 
> 95% 

< 500GE/m³ 
15 kW 

max 80l/den 
cca 100t 

Dofermentor 

Druhý stupeň fermentace bude probíhat v dofermentoru o objemu 3185 m3. Do dofermentoru bude 

přiváděn (přepadem) částečně prokvašený substrát z rourových fermentorů. Tento substrát se v 

dofermentoru nechá ještě určitou dobu dále prokvasit tak, aby bylo dosaženo maximálního rozkladu 

(minimalizace zápachu) a s tím souvisejícího energetického výnosu. Zvolená technologie dvoustupňové 

řízené fermentace umožňuje odbourání (přeměnu na bioplyn) více než 90 % rozložitelných látek v substrátu. 

Tato hodnota je výrobcem garantovaná.  

Dofermentor bude proveden jako plynotěsná a vodotěsná, vertikální válcová nádrž, na které bude umístěna 

membránová dvouplášťová kopule pro skladování plynu. Konstrukce pláště nádrže dofermentoru bude 

montovaná z ocelových smaltovaných dílů, dno nádrže bude tvořeno železobetonovou deskou (stavební 
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část). V dofermentoru musí být udržována provozní teplota 36°-38°C. Proto budou nádrže vybaveny 

nástěnným prstencovým vytápěním a stěny nádrží opatřeny tepelnou izolací. Teplota bude kontrolována a 

regulována pomoci více teplotních čidel přes centrální řídící systém.   

K dokonalému promísení substrátu budou instalována v nádrži dofermentoru míchadla. Kombinací pomalu 

a rychle běžících míchadel se dosáhne optimální homogenizace, zabraňující tvorbě usazenin a krust. Motory 

míchadel musí být umístěny vně nádrže na přístupných místech. Všechny prostupy pláštěm nádrží musí být 

dokonale těsněny proti úniku substrátu nebo plynu. Dofermentor bude vybaven zařízením pro měření a 

sledování hladiny. 

Všechna zařízení dofermentoru, která přijdou do styku se substrátem a vznikajícím bioplynem musí být 

vyrobena z materiálů odolných proti působení těchto agresivních látek. Zařízení umístěná ve venkovním 

prostředí budou chráněna odpovídajícím způsobem proti působení povětrnostních vlivů. 

Doba zdržení ve fermentaci 

Teoretická (výpočtová) doba zdržení materiálu ve fermentačním procesu (v hlavních rourových 

fermentorech a v dofermentorech) je při nepřetržitém celoročním provozu a plánovaném výkonu asi 74 dní.  

Plánované množství surovin:   19.600 t/rok ≈ 54 t/den 

Objem fermentorů a dofermentoru:  3985 m3 

Teoretická doba zdržení:   3985 : 54 ≈ 74 dní 

V praktickém provozu se zdržení ve fermentačním procesu pohybuje v průměru kolem 73 dnů. Pro kontrolu 

výstupu z procesu fermentace (digestátu) není v navrhovaném provozu podstatná doba zdržení materiálu 

ve fermentaci, ale stupeň jeho rozkladu. Surovina se do rourových fermentorů dávkuje tak, aby produkce 

bioplynu byla pokud možno konstantní, tzn., že dávkování nové suroviny do fermentace je řízeno 

automaticky pomocí analyzátorů směsi v dávkovacích nádržích a analyzátorů bioplynu na výstupech 

z fermentorů. Navržená automatika zajišťuje takové dávkování surovin a jejich zdržení ve fermentačním 

procesu, aby vždy bylo dosaženo odbourání min. 90 % rozložitelných biologických látek (garantovaná a 

kontrolovaná hodnota) a zamezeno případné pokračující fermentaci ve skladovaném digestátu a tím i vzniku 

zápachu. 

3. Použitá metodika výpočtu  

Při modelování pachové zátěže jsou známa různá specifika a odlišnosti od standardního modelu 

“SYMOS´97”. Na konferenci Ovzduší 2005, která se konala na jaře roku 2005 v Brně, uvedl Josef Keder z 

ČHMÚ Praha:  

Stanovení emise pachových látek ze zdroje je zatíženo ještě větší chybou než v případě znečišťujících látek 

v důsledku obtížné a subjektivní kvantifikace pachu a komplikované struktury zdrojů, obvykle pozůstávající 

z nespecifikovaných úniků, ventilačních výduchů, komínů a velkých plošných zdrojů. 

Působení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž přistupovat k jejich modelování stejným 

způsobem jako u znečišťujících látek. Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně 

ovlivňovat, např. jedna látka maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek. Pachové látky se mohou v 

ovzduší transformovat v důsledku změn teploty, vzdušné vlhkosti a slunečního záření způsobem, který není 

dosud uspokojivým způsobem popsán. 

Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují průměrné koncentrace, je obvykle 1 hodina. 

Během tohoto intervalu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této průměrné hodnoty v 
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širokém rozmezí. Smyslová reakce na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v řádu trvání 

jednoho nádechu. Intenzita vjemu je určena špičkovými hodnotami koncentrace, nikoliv průměrnou 

hodnotou. Do modelu tedy musí být zabudována možnost výpočtu okamžitých koncentrací nebo korekce 

na poměr Špička/Průměr (Peak-to-Mean, P/M ratio) – viz. následující tabulka. 

 

Modifikace SYMOS pro pachové látky 

-  Výpočet založen na stanovení nejvyšších možných hodinových koncentrací a počtu překročení 

zadané limitní koncentrace v referenčních bodech 

- Předpokládá se, že výpočet bude proveden pouze pro jeden zdroj 

-  V případě výpočtu pro více zdrojů nelze uplatnit sčítání vypočítaných koncentrací pro jednotlivé 

zdroje jako u znečišťujících látek, je nutný jiný postup 

-  Pro řešení problematiky pachových látek jsou relevantní pouze maximální krátkodobé koncentrace 

a doba překročení zadané limitní koncentrace 

- Pro každý referenční bod se získá sada hodnot maximální hodinové koncentrace pachové látky (v 

OUER.m-3) pro 11 různých režimů rozptylových podmínek a jedna hodnota absolutního maxima. 

Tyto hodnoty se přepočítají pomocí faktoru P/M na špičkové koncentrace 

-  Při vhodně zvolené hustotě sítě referenčních bodů je možné stanovit, na jaké ploše zájmového 

území a po jakou dobu může být zápach vnímán jako obtěžující. 
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4. Emise pachových látek  

4.1. Pachové jednotky  

Evropská pachová jednotka (OUER - pachová jednotka) - množství pachových látek, které, pokud je 

rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek, vyvolá alespoň u 50 % testujících 

posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce. 

Evropská referenční pachová jednotka - fyziologická reakce posuzovatelů vyvolaná dávkou 123 µg/m3 n-

butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 µmol n-butanolu na 1 mol 

neutrálního plynu) za normálních podmínek. 

4.2. Emise z biofiltru  

Do rozptylového modelu vstupuje jako zdroj emisí výše popsaný biofiltr. Jeho emisní parametry jsou 

následující:  

Množství odpadního vzduchu do biofiltru: 11 000   m3/h 

Stupeň snížení zápachu:   > 95   % 

Koncentrace pachových látek na výstupu  < 500   OUER/m3 

Výška výduchu nad terénem:   11   m 

Průměr ústí výduchu:    0,8   m  

Provozní hodiny:    8 760   h/rok 

Maximální emise pachových látek:  5 500 000  OUER/h 

Provozní hmotnost:    cca 100  tun 

5. Výpočtové referenční body  

Stejné jako v hlavní části rozptylové studie – tedy síť referenčních bodů po celé ploše lokality, navíc IRB ve 

vybraných nejbližších obydlených objektech. 

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin pachových látek bylo zvoleno celkem 840 

referenčních bodů umístěných v pravidelné pravoúhlé síti na ploše 5,2 x 5,8 km, ve kterých je proveden 

výpočet doplňkové imisní zátěže z provozu záměru. Síť referenčních bodů je volena tak, aby 

charakterizovala přízemní koncentrace u trvale obydlených objektů v posuzované lokalitě. Vzdálenost 

referenčních bodů v síti činí 200 m. 

Výška každého z těchto 840 referenčních bodů byla zvolena 1 metr nad terénem v místě referenčního bodu. 

Vypočtené doplňkové imisní koncentrace tak reprezentují doplňkové imisní koncentrace v „tzv. dýchací 

zóně.“ 

Tato síť byla doplněna o 14 individuálně určených referenčních bodů (dále jen IRB) v okolních obydlených 

objektech, a to vždy tak, že referenční bod byl umístěn vždy do posledního patra tohoto objektu. Zde se 

předpokládá vliv posuzovaného zdroje pravděpodobně nejvyšší. Podrobné umístění referenčních bodů a 

jejich lokalizaci v mapě uvádí následující tabulka a obrázky. 
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Tabulka 2 - Popis polohy individuálně volených referenčních bodů 

číslo X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Lokalita, Adresa Typ objektu 

1 -684814 -1053025 Lhotecká 241, 280 02 Ovčáry Rodinný dům 

2 -684932 -1053116 Lhotecká 151, 280 02 Ovčáry Rodinný dům 

3 -685082 -1053199 Polní 30, 280 02 Ovčáry Rodinný dům 

4 -685396 -1053281 Pod Valem 298, 280 02 Ovčáry Rodinný dům 

5 -685642 -1053438 Západní 243, 280 02 Ovčáry Objekt k bydlení 

6 -686410 -1053767 K Ovčárům 604, 280 02 Kolín Rodinný dům 

7 -686945 -1053607 Hlavní 610, 280 02 Kolín - Sendražice Rodinný dům 

8 -686651 -1054683 Hřbitovní 454, 280 02 Kolín - Sendražice Rodinný dům 

9 -687835 -1051853 K Zastávce 274, 280 02 Veltruby Rodinný dům 

10 -687841 -1049545 Nádražní 677, 281 51 Velký Osek Rodinný dům 

11 -686622 -1049846 Na hrázi 37, 281 51 Velký Osek Rodinný dům 

12 -684813 -1050414 Volárna 81, 280 02 Volárna Bytový dům 

13 -683464 -1050904 Jestřabí Lhota 178, 280 02 Jestřabí Lhota Rodinný dům 

14 -683142 -1053153 Býchory 226, 280 02 Býchory Rodinný dům 

 

Následující obrázek uvádí detailní lokalizaci referenčních bodů v mapě zvoleného zájmového území včetně 

návaznosti na umístění záměru.  
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Obrázek 2 – Lokalizace referenčních bodů  
 

  

• Referenční body umístěné v pravoúhlé souřadnicové síti 

 

       Individuálně volené referenční body  

 

 

 

Energetické centrum 
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6. Imisní limity – pachové látek  

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. v platném znění nejsou pachové látky vnímány jako 

standardní škodlivina, není pro ně stanoven žádný imisní limit apod. 

Pro srovnání vypočtených hodnot lze informativně použít následující tabulku (zdroj - Petra Auterská, firma 

ODOUR, s.r.o., Dr. Jánského 953 252 28 Černošice): 

1 OUER/m3 vnímáme nějakou změnu 

3 OUER/m3 citliví jedinci jsou schopni identifikovat, co cítí 

5 OUER/m3 jsme schopni identifikovat, co cítíme  

(Pro pachové látky byla dříve platná VYHLÁŠKA 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 

července 2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv 

a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 

zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Tato byla již zrušena.) 

7. Výsledky modelování pachových látek  

U pachových látek byl pro přepočet hodinových koncentrací na špičkové použit koeficient P/M = 6 (bodový 

zdroj, třída stability I, II, vzdálená obytná oblast - nad 300 m). Výsledkem výpočtu jsou očekávané špičkové 

koncentrace pachových látek (OUER.m-3) ve zvolených referenčních bodech. Tyto špičkové koncentrace 

jsou přepočteny z hodinových koncentrací pomocí poměru Špička/Průměr (P/M). 

Následující tabulky uvádí vypočtené hodnoty doplňkových imisních koncentrací pachových látek ve všech 

individuálně zvolených referenčních bodech v chráněné zástavbě.  
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Tabulka 3 - Vypočtené koncentrace pachových látek  

Označení 
referenčního 

bodu 

Maximální hodinová koncentrace  Maximální špičková koncentrace  

OUER/m3 OUER/m3 

IRB1 0,096 0,574 

IRB2 0,108 0,647 

IRB3 0,119 0,713 

IRB4 0,110 0,659 

IRB5 0,098 0,585 

IRB6 0,067 0,404 

IRB7 0,064 0,384 

IRB8 0,044 0,264 

IRB9 0,062 0,372 

IRB10 0,039 0,237 

IRB11 0,064 0,385 

IRB12 0,102 0,610 

IRB13 0,047 0,285 

IRB14 0,045 0,268 

8. Koncentrační izolinie 

Následující obrázky uvádí koncentrační izolinie pachových látek na ploše zájmové lokality, a to jak 

hodinových, tak špičkových podob imisních koncentrací.  

Dá se dále konstatovat, že:  

Hodnoty hodinových koncentrací pachových látek se v celé ploše lokality pohybují na úrovni od 0,012 do 

0,827 OUER/m3. Hodnoty špičkových koncentrací pachových látek se v celé ploše lokality pohybují na úrovni 

od 0,072 do 4,963 OUER/m3.  
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Obrázek 3 - Izolinie maximálních hodinových koncentrací pachových látek 
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Obrázek 4 - Izolinie špičkových koncentrací pachových látek 
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9. Závěr pro pachové látky  

9.1. Závěr pro imisní zátěž pachovými látkami  

Maximální špičkové koncentrace pachových látek ve všech obydlených oblastech lokality reprezentovaných 

IRB nedosahují hodnot 1 OUER/m3 – tedy výše uvedené hodnoty, u které je možné čichem vnímat nějakou 

změnu.  

Maximální hodinové hodnoty imisních koncentrací pachových látek dosahují v obydlených oblastech 

největší velikosti na úrovni 0,119 OUER/m3. 

Maximální špičkové hodnoty imisních koncentrací pachových látek dosahují v obydlených oblastech největší 

velikosti na úrovni 0,713 OUER/m3. 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že při provozu záměru nebude docházet podle modelových 

předpokladů k dosažení hodnoty imisní zátěže 1 OUER/m3 v obydlených oblastech. Tato hodnota zároveň 

představuje míru, kdy je možné čichem vnímat nějakou změnu. Dle tohoto předpokladu tedy nebude 

docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem při provozu bioplynové stanice.  

Pro výpočet modelu byly použity hraniční hodnoty emisí pachových látek z biofiltru předané projektantem 

(v projektu uvedená koncentrace méně než 500 OUER/m3, pro výpočet byla použita právě tato mezní 

hodnota). Skutečné emise pachových látek a následnou pachovou zátěž lokality může stanovit až měření 

emisí a imisí pachových látek při zkušebním provozu. Na základě těchto měření je pak možné upravit složení 

biofiltru tak, aby došlo k omezení emisí látek, které nemohou způsobit pachovou zátěž lokality. 

9.2. Opatření při mimořádných provozních stavech  

V projektové dokumentaci je řešen havarijní stav: 

Pro případ, kdy je kogenerační jednotka mimo provoz (havarijní stav), je navrženo nouzové řešení 

přepuštěním tohoto odpadního vzduchu (spalovací vzduch pro KGJ) přes kontejner biofiltru.  

Dáje je nutno zajistit opatření při mimořádných stavech (porucha KGJ, porucha na zařízeních), které zajistí, 

aby nedošlo k zvýšení pachové zátěže: 

• zastavit přísun nových vstupů do technologie (při zastavení přísunu vstupů nebude v hale 

prováděna manipulace se vstupy, nebudou otvírané násypky a tím nebude vznikat nové 

pachové znečištění a z haly budou postupně odsáty veškeré pachové látky) 

• postupně utlumovat provoz fermentace (snížen vznik bioplynu) 

• vznikajícím bioplynem plnit plynojem a v případě naplnění plynojemu tento spalovat na fléře 

V případě poruchy na plynojemu je nutno realizovat spalování bioplynu na fléře (tento případ nemůže vést 

k zvýšení koncentrace pachových látek). 

Při provozu energetického centra mohou vznikat krizové či havarijní stavy, které musí být detailně popsány 

v provozním řádu a havarijním plánu. Tyto předpisy se zpracovávají před uvedením zařízení do trvalého 

provozu a musí přesně identifikovat veškeré stavy, které mohou při provozu nastat a dále je nutno definovat 

i příslušná opatření, aby bylo zabráněno zvýšené pachové zátěži. 

 


