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Vážení spoluobèané, 
 
pøedkládáme Vám informace o biostanici, kterou jako 
Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody 
Køižánky – Jièín pøipravujeme na okraji Jièína. Již 18 let se 
snažíme praktickými aktivitami pøispívat k tomu, aby naše 
mìsto bylo na špici v ekologických opatøeních a vytváøelo 
zdravé prostøedí pro své obyvatele. Chráníme zájmy 
obèanù i pøírody. Podporujeme a naplòujeme projekty, 
které pøinášejí užitek celé spoleènosti a pøispívají 
k lepšímu stavu života v našem mìstì. 
 
Pøes naše snahy transparentnì komunikovat s vedením 
mìsta a informovat obyvatele i média, se okolo našeho 
zámìru v Jièínì rozpoutala bouølivá diskuse. Díky ní mají 
lidé øadu strachù a obav. Snažíme se tyto obavy chápat. 
Proto si dovolujeme soustavnì vést dialog a Vám osobnì 
pøedložit tento podrobný informaèní materiál. V zemích 
západní Evropy nebývají s projekty podobného druhu 
problémy. Stratégové ve vedení tamních mìst je dokonce 
aktivnì podporují. Chtìjí mít jednoduše z odpadu užitek, 
být na špièce v nových technologiích, podporovat pluralitu 
poskytovatelù energie, zmenšit energetickou závislost na 
okolních zemích èi regionech a usilovat o zdravìjší životní 
prostøedí. Vìøíme, že tyto hodnoty jsou dùležité pro 
praktický život vìtšiny obèanù Jièína a že si také proto 
najdete èas na èetbu alespoò nìkterých èástí tohoto 
materiálu. 
 
Vždy aktuální a podrobné informace o projektu jinak 
najdete na internetových stránkách www.fsjicin.cz. Rádi 
Vám také vždy zodpovíme Vaše konkrétní dotazy nebo se 
s Vámi i osobnì sejdeme. 

Informaèní materiál pro obèany o projektu 



Co je to biostanice a jak 
funguje? 
 
Biostanice (nazývaná také bioplynová èi 
fermentaèní stanice) je zaøízení, ve 
kterém se materiály pøírodního pùvodu 
pøemìòují na energii a kvalitní pøírodní 
hnojivo. Nejedná se však o spalování. 
Zpracování totiž probíhá pomocí bakterií 
v uzavøených nádobách pøi teplotì 37 
stupòù. Celý proces fermentace odpadù 
probíhá za standardních tlakù a teplot. 
Jedná se o proces, který se v pøírodì 
bìžnì vyskytuje. 
 
 
 

„Celý proces je uzavøený.“ 
 
Proces zpracování odpadu je uzavøený. Odpady jsou 
naváženy uzavøenými vozy. K pøekládce dochází 
v uzavøené pøíjmové hale, ze které je vzduch èištìn 
pøes biologické filtry. Odpady putují do pøíjmových 
jímek a následuje odstranìní nežádoucích neèistot   
a pøímìsí. Dále jsou navíc bioodpady rozmìlnìny, 
promíchány a zøedìny na požadovanou hustotu. 
Následuje hygienizace – zahøátí substrátu na 70° 
Celsia po dobu jedné hodiny, aby došlo k likvidaci 
pøípadných choroboplodných zárodkù. Poté zaèíná 
samotná fermentace, která v závislosti na druhu 
zpracovávaného odpadu trvá až 120 dní. 

Bakterie se bioodpadem živí – dokonale 
ho rozloží a pøitom produkují energeticky 
bohatý bioplyn. Zbylý materiál, který již 
neobsahuje žádnou energii, se nazývá 
digestát a pøedstavuje kvalitní pøírodní 
hnojivo. Protože takový digestát obsahuje 
jen minimum rozložitelných látek,
nezapáchá a živiny v nìm obsažené jsou 
rostlinami lehce vstøebatelné. 



Jaké budou pøínosy 
biostanice?  
 
a) Výroba elektøiny, tepla i pøírodního 
hnojiva 
 
Bioodpady dnes konèí vìtšinou na skládkách, 
kde zneèiš�ují pøírodu nebezpeènými
skleníkovými plyny a prùsaky. Plánovaná 
biostanice však umí tyto bioodpady
smysluplnì využít. Vyrobí z nich:  

· velké množství elektrické energie  
· tepelnou energii  
· pøírodní hnojivo  

 
Pøírodní hnojivo zemìdìlci využijí místo 
prùmyslových hnojiv. Nic tedy nepøijde       
nazmar. Živiny obsažené v bioodpadech se 
navíc vrátí zpìt do pøírodního kolobìhu. 
Obnovitelná energie, která v procesu vznikne, 
nahradí tisíce tun uhlí spálených roènì.  
 
Takové zámìry, které nakládají s odpady 
hospodárnì a udržitelnì, a také využívají 
jejich energii, jsou podporovány Evropskou 
unií, Èeskou republikou i jednotlivými kraji. 
Biostanice podporují ve svém programu také 
kupøíkladu ÈSSD, ve svojí Vizi 2020 ODS          
a rovnìž nìkolik menších stran. Náš zámìr je 
v souladu s politikami omezování emisí
skleníkových plynù, využití odpadù, výroby 
obnovitelné energie. Navíc projekt pøispívá 
k energetické nezávislosti na jiných zemích. 

„Obce budou mít brzy 
povinnost tøídit bioodpady.“ 

 
 
Novì pøipravovaný zákon o odpadech, který 
by mìl již brzy vstoupit v platnost ustanoví 
povinnost mìst a obcí vypoøádat se
s bioodpadem jinak než skládkováním. Mìsto 
Jièín má nyní možnost se s tímto zákonem 
vypoøádat, aniž by muselo do tohoto projektu 
investovat svoje vlastní finanèní prostøedky          
(v øádech desítek až stovek milionù korun). 
Pøitom i v našem projektu mùže hrát 
dùležitou roli. S vedením mìsta jsme jednali 
o možnosti podílet se na vzniku provozního 
øádu a následných kontrolách chodu
biostanice.  
 
 
b) Další bezprostøední výhody pro Jièín  
 

· V dobì trvající ekonomické stagnace 
do mìsta pøijde investice v hodnotì 
140 mil. Kè a vzniknou nová pracovní 
místa. 

· Jièín získá velké množství tepla 
(12 000 GJ/rok), které v procesu 
vzniká, a to za výhodných podmínek 
pro své obèany. 

· Bude možné zpracovávat bioodpady 
za cenu nižší než kolik èiní cena za 
jejich skládkování. 

· Prodlouží se životnost skládky. Navíc 
nebude zneèiš�ována rozkládajícími 
se bioodpady. V komunálním odpadu 
èiní podíl bioodpadu podle zkušeností 
okolo 50 %. 

· Ve mìstì vznikne energetický zdroj 
nezávislý na dodávkách plynu 

· V brzké dobì bude mìsto nuceno 
podle zákona separovat a zpracovávat 
bioodpady. Díky projektu se mu nabízí 
možnost, jak tuto povinnost splnit 
vèas a s nulovými investièními náklady 
pro mìstský rozpoèet. 



c) Ochrana klimatu 
 
Fermentaèní stanice, která je plánovaná
v Jièínì, omezuje emise skleníkových plynù hned 
dvakrát. Vyrábí energii z obnovitelného zdroje. 
Díky tomu nemusí dojít ke spálení fosilních 
zdrojù energie. Vedle toho stanice zabrání 
skládkování bioodpadù. Pøi nekontrolovaném 
rozkladu odpadù na skládkách do atmosféry 
uniká metan, který pøedstavuje dvacetkrát 
agresivnìjší skleníkový plyn než CO . 
 
 
d) Energetická bezpeènost a sobìstaènost 
 
Naše republika je do znaèné míry závislá na 
dovozu surovin pro výrobu energie (ropa, plyn, 
uran) ze zahranièí, pøedevším pak z Ruska. To 
zvyšuje naši energetickou závislost a peníze za 
tyto suroviny placené odplouvají do zahranièí. 
Cestou z této situace je orientace na malé 
zdroje energie využívající lokálnì dostupné 
suroviny. 
 
 
 

f) Využití a recyklace odpadu 
 
Pøírodních surovin rychle ubývá. Stávají se 
vzácnìjšími, zatímco lidí s rostoucími nároky 
na zvyšování životní úrovnì pøibývá. Tento 
nezadržitelný trend již do budoucna bude 
mít vliv na zdražení surovin a energií. Bude 
rùst nátlak na jejich efektivní využívání, na 
omezení plýtvání a eliminaci odpadu. Tím, že 
dnes bioodpady konèí na skládkách, dochází 
nejen ke zneèiš�ování pøírody, ale také 
k velkému plýtvání energií a živinami, které 
jsou v nìm obsaženy. V procesu fermentace 
je biologický odpad dokonale zužitkován, 
každá jeho èást je vrácena do ekonomického 
a pøírodního obìhu. 

„Mìsto má možnost 
kontrolovat 

chod biostanice.“ 
 
Abychom rozptýlili obavy, jsme vedle zákonných 
kontrol otevøeni dohledu ze strany mìsta i jeho 
obyvatel. Konkrétní podoba této kontroly mùže 
být charakterizována ve „smlouvì o dobrém 
sousedství“. Taková smlouva se v pøípadech 
podobných projektù používá, aby zástupci 
samosprávy i obèané mohli vykonávat kontrolu. 

e) Obnovitelná energetika 
 
Pro Èeskou republiku pøedstavuje nejvìtší 
potenciál obnovitelné energie biomasa.
Jedním druhem biomasy je i bioodpad, který 
je plánovaný jako zdroj energie v biostanici. 
Výhodou tohoto zdroje je pøedevším to, že je 
dostupný, nemusí se nákladnì pìstovat a jeho 
zpracováním se odstoupí od jeho nevhodného 
skládkování. 



Umístìní  
 

„Biostanice je plánována 1800 m  
od centra a 700 m od sídlištì  

Nové Mìsto Jih.“ 
 

Umístìní fermentaèní stanice je plánováno v jižním cípu prùmyslové 
zóny Jièína. Objekt se nachází pøímo u sjezdu z obchvatu mìsta ve 
vnitrobloku areálu bývalé mlékárny. Vzdálenost od centra mìsta èiní 
cca 1800 m. Od nejbližší souvislé zástavby - sídlištì Nové Mìsto Jih – to 
je 700 m. Tato poloha je výhodná z dopravního hlediska. Veškerá 
doprava související s provozem stanice, která èítá prùmìrnì 15 aut za 
den (s maximální hranicí 26 aut pro naprosto výjimeèné dny), mùže být 
vedena po obchvatu mìsta. V této lokalitì existuje dostateèná 
kapacita sítì pro dodání vyrobené elektrické energie. Vedle toho tato 
výhodná poloha svìdèí dodávkám množství levného tepla vyrobeného 
z odpadu do teplovodní rozvodné sítì sídlištì Jih. 



Dopravní vlivy biostanice 
na okolí 
 
Dopravní zátìž oblasti umístìní zámìru se 
odvíjí od plánované kapacity zaøízení, která je 
21 000 tun zpracovaných materiálù za rok. 
Toto množství materiálu je potøeba do stanice 
navézt a v sezónì odvézt vyprodukovaný 
digestát. 
 
Pøi zvolené kapacitì pøijede do areálu bývalé 
mlékárny každý pracovní den 5 – 7 nákladních 
automobilù. V dobì odvážení digestátu tedy 
v období jara a na podzim bude celkový pohyb 
22 - 26 nákladních aut za den. To pøedstavuje 
návoz i odvoz dohromady. Zmínìná nákladní 
auta budou navážet/odvážet surovinu v dobì 
od 8 do 18 hodin. 
 
Pro srovnání je vhodné uvést, že bìhem 
provozu bývalé mlékárny do areálu dennì 
pøijíždìlo cca 60 nákladních aut. V souèasnosti 
po obchvatu mìsta, s nímž areál
bezprostøednì sousedí, podle Studie City-Plan 
z roku 2008 projede každý den 6 000 
nákladních automobilù. 
 
 

„Doprava bude vedena 
po obchvatu mìsta.“ 

 
Trasy svozu povedou z okolí - ze smìru od 
Hoøic, Nové Paky, Kopidlna, Sobotky, Libunì, 
Lomnice nad Popelkou - vždy pøes obchvat 
mìsta na sjezd Jièín Støed, což je sjezd pøímo 
u areálu bývalé mlékárny. Od Lomnice nad 
Popelkou bude podle propoètù pøijíždìt jedno 
nákladní auto za den a bude vedeno pøes 
objízdnou trasu Železnice – Tìšín – Radim – 
Libice - sjezd Jièín Støed. 

Hluk 
 
Provoz fermentaèních stanic neobtìžuje
nadmìrným hlukem. Zdrojem hluku mohou být 
pøijíždìjící nákladní automobily, avšak tato 
hluková zátìž splyne s hlukem okolí, jehož 
nejvìtším zdrojem je sousední obchvat mìsta. 
Dalším zdrojem hluku je kogeneraèní
jednotka, která pøemìòuje bioplyn na
elektrickou energii a teplo. Tato kogeneraèní 
jednotka – plynový spalovací motor – je 
umístìna ve zvukotìsné strojovnì tak, aby 
splòovala hygienické limity a neobtìžovala ani 
své nejbližší okolí. 



Emise do ovzduší a 
opatøení proti zápachu 
 
Emise do ovzduší, které pøipadají v úvahu 
ve spojitosti s provozem biostanice jsou 
dvojího druhu, a to emise z kogeneraèní 
jednotky a pachové emise. 
 
 

„Emise kogeneraèní jednotky 
jsou srovnatelné s emisemi 

motoru na zemní plyn.“ 
 

 
Emise kogeneraèní jednotky jsou
srovnatelné s emisemi motoru na zemní 
plyn – vodní pára a CO2. Spaliny témìø 
neobsahují žádné tuhé èástice. Plynové 
motory patøí ve srovnání s ostatními motory 
na konvenèní paliva (benzín, nafta) k tìm 
nejèistìjším. 
 
 
Ve fermentaèní stanici jsou zpracovávány 
materiály, které mohou zapáchat. Proto má 
zvolená technologie navrhnuté mechanismy 
a opatøení, které zabraòují úniku zápachu 
ven z pøíjmové haly do okolí stanice. Jedná 
se o to, že vstupní suroviny jsou pøiváženy          
ve velmi dùkladnì hermeticky uzavøených 
kontejnerech a cisternách. Pøíjmová hala je 
uzavíratelná a stále udržována v neustálém 
podtlaku, vzduch z prostoru haly je
filtrován od všech neèistot a vhánìn do 
biologických filtrù. V tìchto filtrech jsou 
odbourávány pachové látky. Biofiltrace 
vzduchu je osvìdèenou technologií, která se 
používá v prùmyslových provozech bìžnì. 
Úèinnost tìchto biofiltrù v odbourávání 
pachù se pohybuje okolo 95 %. V západní 
Evropì je s nimi výborná zkušenost. Proto 
rovnìž obèané bydlící  v bezprostøedním 
okolí si na žádný zápach nestìžují, protože 
žádný objektivnì nemohu cítit. 

 
 

Ve stanici je plánováno zpracování 13 tisíc 
tun bioodpadu. Z toho 7 tisíc tun se 
vyprodukuje na území mìsta Jièín. Jedná se  
o komunální a prùmyslový bioodpad, jakož i 
kal z èistírny odpadních vod. Zbylá èást 
vsázky (8 tisíc tun) je tvoøena hmotou 
z trvalých travních porostù i zemìdìlských 
bioodpadù. Celková plánovaná kapacita je 
cca 21 000 tun za rok. 

Kapacita biostanice 
 
Kapacita stanice pro zpracování bioodpadù je 
dimenzovaná na potøebu okresu Jièín. Takto 
volená kapacita vychází ze studie potenciálu 
bioodpadu v regionu a je založená na výsledku 
prùzkumu, do kterého bylo zahrnuto pøes 500 
subjektù produkujících bioodpad v okrese.  
 
 

 
Digestát je po výstupu z technologie zbaven 
zapáchajících látek, i pøesto budou sklady 
digestátu hermeticky uzavøené. Výsledný 
digestát je v sezónì odvážen zemìdìlskými 
cisternami a aplikován na pole. Rozdíl oproti 
hnojení hnojem nebo surovou kejdou je ten, 
že digestát pøi aplikaci na pùdu nezapáchá. 

„Sklady digestátu budou 
hermeticky uzavøené.“ 



© ZO ÈSOP Køižánky – Jièín, 2010 

Organizace 
 
ZO ÈSOP Køižánky - Jièín 
p.o.box 118 
506 01 Jièín 
e-mail: zo@csopkrizanky.cz 
 

www.fsjicin.cz 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

