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Anotace 
 

MÁLEK, J. Bioplynové stanice z pohledu zásahu jednotek požární ochrany. Diplomová 

práce, Ostrava: VŠB - TU, 2013, 68 s. 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic (dále BPS) z pohledu 

zásahu jednotek požární ochrany. V úvodní části poskytuje všeobecné informace o 

bioplynových stanicích a následně popisuje specifická nebezpečí BPS a jejich havárie. Další 

část práce je věnována analýze a hodnocení rizik fermentoru a zhodnocení BPS z pohledu 

stávajících předpisů. V závěrečné kapitole je vytvořen základní taktický postup jednotek 

požární ochrany při zásahu v bioplynových stanicích, který by mohl být použit jako 

metodický list v Bojovém řádu jednotek požární ochrany.    
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MÁLEK, J. Biogas Stations from the Point of View of Intervention of Fire Brigades. Thesis, 
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This diploma thesis is about biogas plants (the BPS) in terms of the intervention of fire 

protection unit. The introductory section provides general information about biogas and then 
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in terms of existing legislation. In the final chapter is made a basic tactic of fire protection in 

the biogas plants. This tactic can be used as a methodological sheet in Fighting rule of fire 

protection. 
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Úvod 

Dnešní moderní společnost se vyznačuje velkou energetickou spotřebou. Mnozí lidé si 

ale neuvědomují, že zásoby fosilních paliv se rapidně snižují. Ani já sám si neumím představit 

život bez elektřiny, tepla a dopravních prostředků. Z tohoto důvodu je důležité hledat nové 

alternativní zdroje energie. V současnosti již existuje řada takových zdrojů, mezi které patří 

větrné, vodní, sluneční elektrárny a do popředí se dostává i zpracování biomasy. Upravená 

biomasa se může spalovat nebo sloužit pro výrobu bioplynu.  

 Bioplyn se získává anaerobní fermentací v reaktoru bioplynové stanice. Bioplyn poté 

slouží jako palivo kogeneračních jednotek, ve kterých vzniká elektrická energie a teplo. 

Bioplyn může být také upraven na biometan a použit jako palivo pro dopravní prostředky a 

náhrada zemního plynu. 

 První bioplynové stanice vznikly v Německu a poté se rozšířili do celého světa. 

V České republice výstavba BPS v posledních letech prožívá velký rozmach. Výstavba 

probíhá především v zemědělských areálech, čistírnách odpadních vod a na skládkách 

komunálního odpadu. 

 Bioplynové stanice sebou přináší řadu výhod ale i řadu nebezpečí. Hlavně pro své 

zaměstnance, životní prostředí a případně i pro zasahující hasiče. V současnosti totiž v ČR 

neexistuje žádný předpis, který by řešil taktiku zásahu jednotek požární ochrany na tato 

zařízení. 

V úvodní části diplomové práce Vás všeobecně seznámím o bioplynových stanicích. 

Popíši zde jednotlivé druhy bioplynových stanic, technologická zařízení, princip výroby 

bioplynu a statistické údaje o vývoji BPS v České republice a v zahraničí. V další části uvedu 

specifická nebezpečí, která mohou vzniknout v BPS. Jednotlivá rizika charakterizuji a určím, 

v jakých částech technologie mohou vzniknout. Následně popíši nehody a havárie v BPS 

v ČR a v zahraničí. Z rozboru havárií a nehod lze určit opatření k minimalizaci nebezpečí. 

V praktické části práce provedu analýzu a hodnocení rizik bioplynové stanice v Javorném 

ve východních Čechách. K hodnocení jsem vybral fermentor, neboť je považován za „srdce“ 

BPS. V případě jeho havárie (požár, výbuch) by vznikly značné škody. 

Cílem diplomové práce je vytvořit základní taktický postup pro zásah jednotek požární 

ochrany v bioplynových stanicích, který by mohl být použit jako metodický list v Bojovém 

řádu jednotek požární ochrany.  
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Rešerše 

Pro tvorbu diplomové práce bylo nutné vyhledat literaturu zabývající se problematikou 

bioplynových stanic. Při hledání jsem nalezl velké množství literatury a internetových zdrojů, 

které se zaměřovali na popis bioplynu a bioplynových stanic. Taktiku zásahu jednotek požární 

ochrany na tato zařízení jsem ale v žádné literatuře nenašel. Tato problematika totiž není 

v České republice řešena v žádném předpise. 

 Při psaní jsem využíval knižní zdroje a internetové stánky. Nejčastěji jsem čerpal z 

internetových stránek České bioplynové asociace (www.czba.cz), kde jsou články o bioplynu, 

bioplynových stanicích a nalezneme tady i aktualizovanou mapu se všemi BPS. Od 

místopředsedy České bioplynové asociace Ing. Jana Matějky jsem získal údaje o počtech PBS 

v zahraničí. Dále jsem využíval stránky Českého sdružení pro biomasu (www.biom.cz) a při 

hledání havárií v BPS stránky Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz) a 

zahraniční publikace.  

 Všechny informační zdroje byly publikovány v češtině nebo v němčině a vydány 

v posledních deseti letech.  

 

Pro popis bioplynových stanic, jejich částí a bioplynu jsem využil knihy: 

SCHULZ, H., EDER, B.: Bioplyn v praxi: Teorie - projektování – stavba zařízení – příklady, 

1. vydání, Ostrava: HEL, 2004. 167 s. ISBN 80-86167-21-6. 

Tato kniha se podrobně zabývá technologií výroby bioplynu. Popisuje jednotlivé 

varanty výroby, technické vybavení bioplynových stanic, využití a skladování bioplynu a také 

využití vyhnilé biomasy. V závěru jsou uvedeny příklady skutečných bioplynových stanic 

v zahraničí.  

 

STRAKA, F., AUTORSKÝ KOLETIV.: Bioplyn: příručka pro výuku, projekci a provoz 

bioplynových systémů, 2. rozšířené a doplněné vydání. Praha: GAS s.r.o, 2006. 706 s. ISBN 

80-7328-090-6. 

Kniha soustřeďuje veškeré informace o bioplynu. Popisuje princip vzniku bioplynu, 

jeho chemické složení, fyzikální a chemické vlastnosti, technologii výroby a působení na 

životní prostředí. Kromě reaktorového bioplynu monografie pojednává i o skládkovém 

bioplynu, který vzniká na komunálních skládkách. 
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K identifikaci specifických nebezpečí, které mohou vzniknout na bioplynových stanicích, 

jsem použil skripta Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství:  

BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II, 1. 

vydání. Ostrava: SPBI, 2003. 138 s. ISBN 80-86634-30-2. 

Kniha klasifikuje a rozděluje mimořádné události. Popisuje příčiny a následky havárií. 

Vysvětluje základní legislativní předpisy a zákony, které se zabývají prevencí průmyslových 

havárií. V publikaci jsou také obsaženy některé metody používané pro klasifikaci následků 

průmyslových havárií a případové studie.   

 

Pro pochopení a zpracování metod analýzy rizik jsem použil literaturu: 

BERNATÍK, A.: Prevence závažných havárií I, 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2006. 138 s. ISBN 

80-86634-89-2. 

Publikace v úvodu popisuje obecné zásady prevence závažných havárií, vlastnosti 

nebezpečných látek, jejich klasifikaci a zařazení objektů do skupiny A nebo B. V další části se 

zabývá metodami pro analýzu a hodnocení rizik. V závěru jsou uvedeny případové studie 

s využitím vybraných metod hodnocení rizik. 

 

Pro vytvoření základního taktického postupu jednotek požární ochrany při zásahu 

v bioplynových stanicích jsem využil: 

KOLEKTIV AUTORŮ.: Bojový řád jednotek požární ochrany, 1. vydání. Ostrava: SPBI, 

2007. 561 s. ISBN 978-80-7385-026-5.  

Bojový řád jednotek požární ochrany je přehledně rozdělen do několika kapitol, které 

obsahují jednotlivé metodické listy. V metodických listech nalezneme základní taktické 

postupy zdolávání mimořádných událostí. Aktualizovaný Bojový řád lze naleznout na 

stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (http://www.hzscr.cz). 
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1 Bioplynové stanice 

Bioplynové stanice jsou poměrně složitá technologická zařízení (viz. obr. 1), ve kterých 

se zpracovávají biologicky rozložitelné materiály a bioodpad. K rozkladu těchto surovin se 

využívá procesu řízené anaerobní fermentace, jejímž výsledkem je vznik bioplynu a digestátu.  

Bioplyn se poté spaluje v kogeneračních jednotkách, kde dochází k jeho přeměně v teplo a 

elektrickou energii. Případně může být zušlechtěn na energicky bohatší biometan a využit 

jako náhradní zemní plyn (SNG) nebo palivo pro dopravní prostředky (CNG) [13].  

Bioplynové stanice se řadí mezi zdroje zelené energie. Nejsou tedy přítěží pro životní 

prostředí a jsou podporovány státem. Mezi další zdroje zelené energie patří větrné, sluneční a 

vodní elektrárny. Bioplynové stanice mají oproti sluneční a větrné energii velkou výhodou 

v tom, že si udržují relativně konstantní výkon [14]. 

 Výstavba bioplynových stanic v České republice v poslední době rapidně narůstá. 

Nyní jejich počet čítá 362 stanic a odhaduje se, že do roku 2020 by mělo být postaveno 

dalších 400 zemědělských bioplynových stanic. 

 

 

Obr. 1 - Schéma zemědělské bioplynové stanice [47] 
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Klady a zápory BPS: 

Klady:  

 obnovitelný zdroj energie, 

 zelený zdroj energie, 

 snižování objemu skleníkových plynů, 

 účelné zužitkování odpadu, 

 podpora zemědělství a venkova, 

 nové pracovní příležitosti, 

 výroba kvalitního hnojiva. 

Zápory:  

 zápach, 

 zvýšená hustota dopravy, 

 vyšší náklady na výstavbu a na výrobu el. energie. 

 

1.1 Rozdělení bioplynových stanic 

Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2008 metodický pokyn 12/2008, ve 

kterém nalezneme základní rozdělení bioplynových stanic. Rozdělují se dle surovin, které 

bude bioplynová stanice zpracovávat. Rozlišují se tři kategorie: 

 zemědělské (farmářské), 

 bioplynové stanice na čističce odpadních vod, 

 a ostatní. 

 

Zemědělské bioplynové stanice 

Tyto bioplynové stanice bývají velice často součástí zemědělských areálů a jsou 

umístěny v blízkosti obydlených oblastí. Z tohoto důvodu musí mít nižší emise pachových 

látek než ostatní bioplynové stanice.  

 Slouží ke zpracování zemědělských plodin, hnoje, kejdy a podestýlky. Nesmí se v 

nich zpracovávat odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a materiály, na které se 

vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o vedlejších živočišných 

produktech [15]. 
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Nejčastěji zpracovávané suroviny: 

a) živočišné suroviny: kejda a hnůj prasat, skotu, koní, králíku, koz, drůbeže apod.  

b) rostlinné suroviny: seno, sláma, plevy a odpad z čištění obilovin, bramborová a řepná 

nať, slupky z brambor, travní biomasa, siláže a další.  

c) pěstovaná biomasa: obiloviny v mléčné zralosti, vyzrálá kukuřice, krmná kapusta, 

kukuřice ve voskové zralosti, prutová biomasa (štěpky), apod. [15].  

 

Čistírenské bioplynové stanice 

Tento druh bioplynových stanic je součástí čistírny odpadních vod. Anaerobní 

fermentace se používá k anaerobní stabilizaci kalu. Slouží pouze ke zpracování kalu z čistíren 

odpadních vod, septiků a žump. Není určena na zpracování bioodpadů a k nakládání s odpady 

[15]. 

 

Ostatní bioplynové stanice 

Ostatní bioplynové stanice zpracovávají vedlejší produkty živočišné výroby (jateční 

odpad, masokostní moučku apod.) a biologicky rozložitelné odpady. Největším problémem 

těchto stanic je vysoké riziko pachových emisí a složitost řízení procesu. Řízení procesu se 

mění v závislosti na povaze odpadu, který se zpracovává. 

Jsou zde kladeny vyšší nároky na dovoz a skladování látek z hlediska emise pachů. 

Suroviny, které jsou dopravovány na bioplynovou stanici, musí být uloženy v uzavřených 

kontejnerech. Nádrže na digestát musí být zakryty a příjmové haly by měly být uzavřeny a 

odvětrávány vzduchotechnikou. Odsávaný vzduch z těchto hal je poté nutné čistit. Používají 

se různé biologické filtry, pračky vzduchu apod.  

Na ostatní bioplynové stanice se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o vedlejších živočišných produktech. 

Do této kategorie se zařazují i bioplynové stanice, které zpracovávají vytříděný 

komunální odpad [15]. 

Druhy ostatních BPS: 

a) průmyslové BPS – zpracovávají průmyslový odpad (např. odpad z potravinářské 

výroby, odpad z pivovarů, lihovarů, jateční odpad apod.), 

b) skládkové BPS – jsou umístěny na skládkách komunálního odpadu [15]. 
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1.2 Technologie bioplynové výroby 

V dnešní době existuje několik technologických postupů bioplynové výroby. Rozdělují se 

dle způsobu plnění reaktorů na průtokový a dávkový postup, dle konzistence substrátu na 

pevný nebo kapalný a v neposlední řadě podle počtu stupňů na jednostupňový nebo 

vícestupňový proces [1]. 

 

Dávková metoda 

Při této metodě je za potřebí třech stejně velkých nádrží (viz. obr. 2). První nádrž slouží 

jako přípravná, ve druhé dochází k vyhnívání substrátu a třetí nádrž je skladovací. Vyhnívací 

nádrž neboli fermentor se musí naplnit najednou. Dávka se poté nechá vyhnívat až do konce 

doby fermentace (viz. kap. 1.3), po tuto dobu se žádný substrát nepřidává ani neodnímá. Po 

naplnění fermentoru produkce plynu postupně roste, až dosáhne svého maxima a poté klesá. 

Na konci fermentace se skoro celá vyhnívací nádrž najednou vyprázdní. Ponechá se v ní 5 až 

10 procent vyhnilého kalu, kterým se naočkuje nová dávka substrátu. Vyhnilý kal totiž 

obsahuje hnilobné bakterie a tím se urychlí celý proces vyhnívání.  

Nevýhodou dávkového způsobu je nutné použití třech nádrží, tím se celý proces 

prodražuje. Při přemisťování dávky z přípravné nádrže do fermentoru dochází ke ztrátám na 

dusíku a metanu. Podstatnou nevýhodu představuje také nerovnoměrná produkce plynu. 

Zařízení, která využívají dávkový způsob, nejsou ve světě ani u nás moc rozšířená [1]. 

Obr. 2 - Dávková metoda [1] 

 

Metoda střídání nádrží 

Metoda střídání nádrží využívá čtyři nádrže. Dvě nádrže slouží k vyhnívání substrátu. 

Další nádrž je určena k přípravě substrátu a poslední je skladovací, ve které dochází ke 

kumulaci vyhnilého kalu. 

Princip činnosti je následovný (viz. obr. 3). V případě, kdy jeden fermentor je plný a 

druhý prázdný, dochází k pomalému a rovnoměrnému plnění prázdného fermentoru 
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z přípravné nádrže. V plném fermentoru mezi tím probíhá vyhnívací proces. Po naplnění 

prázdné vyhnívací nádrže se druhá vyhnívací nádrž najednou vyprázdní do skladovací nádrže 

a začne se pomalu plnit. Vyhnilý kal se vyváží na vhodné plochy. Celý tento proces se 

opakuje stále do kola. 

 Výhodou metody je velmi rovnoměrná produkce plynu a dobrý hygienizační účinek. 

Velkou nevýhodu opět představují vysoké pořizovací náklady a tepelné ztráty [1]. 

 

Obr. 3 - Metoda střídání nádrží [1] 

 

Průtoková metoda 

Tímto způsobem pracuje naprostá většina bioplynových stanic. U těchto bioplynových 

stanic se nevyprazdňuje fermentor jako v předešlých metodách, zůstává stále naplněn. Plnění 

se provádí jednou až dvakrát denně z malé přípravné nádrže (viz. obr. 4). Souběžně s plněním 

dochází k vyprazdňování vyhnilého substrátu do skladovací nádrže. Množství odváděného 

vyhnilého substrátu se rovná množství přiváděného čerstvého substrátu do fermentoru. 

 K úplnému vyprázdnění vyhnívací nádrže dochází pouze při opravách a při 

odstraňování usazenin. 

 Průtokový způsob má řadu výhod, mezi které patří rovnoměrná výroba plynu, nízké 

pořizovací náklady, kompaktní konstrukce a nízké tepelné ztráty. Nevýhodu představuje 

zejména nebezpečí smíchání čerstvého substrátu s vyhnilým. K tomuto smíchání u dávkového 

systému a sytému střídání nádrží nemohlo dojít [1]. 

 

Obr. 4 - Průtoková metoda [1] 
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Metoda se zásobníkem 

U této metody se využívá jedna velká nádrž, která součastně slouží jako fermentor a 

skladovací nádrž. Kombinovaná skladovací a vyhnívací nádrž se vyprazdňuje vždy celá a na 

dně se ponechává malý zbytek vyhnilého kalu, který slouží k naočkování nové náplně. Plnění 

se provádí z malé přípravné nádrže (viz. obr. 5).  

 Velkou výhodou jsou nízké pořizovací náklady. Stačí pouze jedna velká nádrž. Provoz 

bioplynových stanic s tímto systémem bývá jednoduchý a přehledný. Hlavním problémem 

jsou vysoké tepelné ztráty [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Metoda se zásobníkem [1] 

 

Kombinovaná průtoková metoda se zásobníkem 

Tento systém výroby bioplynu ke své činnosti používá přípravnou nádrž, průtokový 

fermentor a skladovací nádrž (viz. obr. 6). Rozdíl této metody od metody průtokové spočívá 

v zastřešení skladovací nádrže foliovým poklopem nebo pevným krytem. A to s cílem snížit 

ztráty na dusíku a získat zbytkový bioplyn. 

Kombinovaná průtoková metoda se zásobníkem představuje v dnešní době nejvyšší 

stupeň bioplynové výroby [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 - Kombinovaná průtoková metoda se zásobníkem [1] 
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Jednostupňový a vícestupňový proces 

Rozdíl mezi jednostupňovým a vícestupňovým procesem:  

 jednostupňový proces - všechny stádia vyhnívajícího procesu (viz. kap. 1.3) probíhají 

v jednom vyhnívacím prostoru (jeden fermentor), 

 vícestupňový proces - jednotlivá stádia vyhnívajícího procesu se rozdělují do více 

prostorů. Využívá se většího počtu fermentorů. Vícestupňová metoda je velice 

nákladná a pro většinu zemědělských bioplynových stanic připadá v úvahu maximálně 

dvoustupňová metoda [1].  

 

1.3 Anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace, též označována jako anaerobní digesce, je složitý biologický 

proces, při kterém dochází k rozkladu organického materiálu za nepřístupu vzduchu. 

Rozklad materiálu probíhá ve čtyřech fázích a mají ho na svědomí mikroorganismy (bakterie) 

vznikající při hnilobném procesu. V jednotlivých fázích rozkladu vznikají produkty 

mikroorganismů a ty se stávají substrátem pro další rozkladnou fázi. Celý proces je vzájemně 

propojen a v případě přerušení jedné z fáze dojde k ovlivnění celé reakce [1]. 

Jak už bylo uvedeno, používá se v bioplynových stanicích pro tvorbu bioplynu 

ve fermentorech. Bioplyn není jediným produktem fermentace, ale vzniká i materiálový 

zbytek – digestát. 

Z hlediska technologie se anaerobní fermentace dělí na dva druhy:  

 Mokrá fermentace - tímto způsobem se rozkládají substráty s obsahem sušiny < 12%. 

 Suchá fermentace -  rozklad substrátu s obsahem sušiny 20% až 60% [16]. 

Rozdělení z hlediska reakční teploty: 

 psychrofilní – teplota v rozmezí 15 až 20 °C, 

 mezofilní - teplota v rozmezí 35 až 40 °C, 

 termofilní – teplota 55 °C [16]. 

 

Fáze rozkladu 

Hydrolýza - je první fáze rozkladu, která vzniká ještě za přítomnosti kyslíku. 

Makromolekulární látky (bílkoviny, tuky, uhlovodíky) jsou štěpeny pomocí 

enzymů anaerobních bakterií na nízkomolekulární látky (mastné kyseliny, 
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aminokyseliny, alkoholy). Ke štěpení dochází při dostatečné vlhkosti. V průběhu 

rozkladu se uvolňuje oxidu uhličitý a vodík [54, 55].  

Acidogeneze - druhá fáze rozkladu probíhá již bez přítomnosti vzdušného kyslíku. Produkty 

hydrolýzy se štěpí na jednodušší látky (organické kyseliny, oxid uhličitý, 

sirovodík, vodík, čpavek). V procesu jsou přítomny kyselinotvorné (acidofilní) 

bakterie [54]. 

Acetogeneze - při třetí fázi dochází k transformaci vyšších organických kyselin, jenž vznikly 

při acidogenezi na kyselinu octovou, oxid uhličitý a vodík. Přeměnu mají za 

následek octotvorné bakterie [55]. 

Methanogeneze – v poslední fázi rozkladu se nachází metanogenní (metanové) bakterie 

produkující metan. Rozeznáváme dva druhy těchto bakterií. Acetotrofní 

bakterie, které rozkládají kyselinu octovou na metan a oxid uhličitý. A 

hydrogenotrofní bakterie, které rozkládají na metan oxid uhličitý a vodík [54].  

 

Faktory ovlivňující průběh anaerobní fermentace: 

 teplota, 

 kyslík, 

 světlo, 

 hodnota pH, 

 vlhkost, 

 přísun živin, 

 inhibitory [1]. 

 

 

1.4 Vstupní suroviny   

V bioplynových stanicích se zpracovává celá řada biologicky rozložitelných materiálů 

a bioodpadů, které se nazývají biomasou. Biomasu lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

a) cíleně pěstovaná biomasa, 

b) odpadní biomasa.  



12 

 

Cíleně pěstovaná biomasa 

Mezi nejčastěji cíleně pěstovanou biomasu se řadí obilné a kukuřičné siláže, případně 

siláž z cukrovky. Díky vysoké úrovni šlechtění, technologie sklizně a silážování se nejvíce 

osvědčila kukuřičná siláž. Ke zpracování v bioplynových stanicích je vhodná i travní senáž. 

Avšak ta vyžaduje mírně odlišný technologický postup a robustní míchání.  

 Pěstování biomasy se soustřeďuje na oblasti, které jsou pro samotné zemědělství méně 

výhodné. Především jde o svažitá pole, louky a oblasti s vyšší nadmořskou výškou [17]. 

 

Odpadní biomasa 

Odpadní biomasou se označují odpady z rostlinné výroby, živočišné výroby a 

biologicky rozložitelné odpady z domácností a průmyslové výroby (pekárny, pivovary, 

masokombináty a mnoho dalších). Nejpoužívanějším odpadem živočišné výroby jsou 

exkrementy hospodářských zvířat. Sice nevynikají velkou produkcí bioplynu, ale zato 

obsahují bakterie, které se podílí na rozkladném procesu. Tyto bakterie se také používají při 

prvním zprovoznění fermentoru, neboť ho „oživují“. Rostlinné odpady představují zbytky 

z čištění obilovin, různé druhy natí, slámu, listí apod.  

Dále se zpracovávají kaly ze septiků, žump, čistíren odpadních vod a v neposlední 

řadě jateční odpady [17].  

 

1.5 Výstupní produkty 

Pomocí anaerobní fermentace vzniká v reaktoru bioplyn a vedlejší produkt digestát. 

Bioplyn se odvádí do kogenerační jednotky, kde je pomocí něj vyráběna elektrická energie a 

teplo. 

Produkty výroby jsou:  

 bioplyn, 

 digestát, 

 elektrická energie, 

 teplo. 
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Bioplyn 

Jedná se o bezbarvý plyn, který se skládá z metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2) a ze 

stopového množství dalších plynných látek (viz. tab. 1). Vytváří se rozkladem organických 

materiálů. Mimo bioplynové stanice se s ním můžeme setkat běžně v přírodě. Produkují ho 

například mokřady a rašeliniště. 

 Bioplyn je hořlavá, výbušná a dusivá látka, která zapáchá po sirovodíku. Meze 

výbušnosti se pohybují v rozmezí 6 - 12 % obj., měrná výhřevnost 18 – 25 MJ/m
3
, zápalná 

teplota 700 °C a rychlost šíření hoření se pohybuje okolo 0,25 m/s. Tyto vlastnosti ovlivňuje 

podíl metanu a oxidu uhličitého [1].  

 Rozeznáváme dva druhy bioplynů a to reaktorový a skládkový. V zemědělských a 

čistírenských bioplynových stanicích vzniká reaktorový bioplyn. Skládkový bioplyn, jak už 

z názvu vyplývá, se vytváří na skládkách komunálního odpadu. Ten má o trochu jiné složení 

než reaktorový plyn. Obsahuje navíc část vzdušného dusíku, nezreagovaný kyslík a případně i 

argon [2]. 

   Tab. 1 - Složení bioplynu [1] 

Složení bioplynu 

Methan 50-75 % 

Oxid uhličitý 25-55 % 

Vodní pára 0-10 % 

Dusík 0-5 % 

Kyslík 0-2 % 

Vodík 0-1 % 

Čpavek 0-1 % 

Sulfan 0-1 % 

 

Využití bioplynu: 

 přímé spalování za účelem vytápění, ohřevu užitkové vody apod., 

 výroba elektrické energie, tepla a případně i chladu, 

 pohon turbín a spalovacích motorů pro získání mechanické energie, 

 použití v palivových článcích [1].  

 

Digestát 

Zbytky po anaerobní fermentaci se označují pojmem digestát. Použitím a přípravou 

digestátu se zabývá řada legislativních předpisů, které na něj kladou hygienické požadavky. 
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Využívá se jako organické hnojivo v zemědělství, z něhož se rychle uvolňuje dusík. 

Obsahuje minimálně 25 % spalitelných látek a 0,6 % dusíku v sušině. 

Digestát se upravuje na tuhou a kapalnou část. Tuhá část se nazývá separát a kapalná 

fugát. K hnojení zemědělských půd lze použít obě části digestátu, ale musí být splněny určité 

podmínky. Aplikace se nesmí provádět na promrzlou, zasněženou nebo promokřelou půdu. 

Kromě toho musí být rovnoměrná a digestát se nesmí dostat do povrchových nebo 

podzemních vod. Kapalná hnojiva je nutné zapracovat do půdy nejpozději do 24 hodin a tuhá 

do 48 hodin [18]. 

 

Rozdělení digestátů 

a) Podle použitých vstupních surovin:  

 digestáty ze statkových hnojiv a z materiálů rostlinného charakteru, 

 digestáty kde jednou vstupní složkou jsou odpady, 

 digestáty kde jednou vstupní složkou jsou vedlejší produkty živočišného 

původu. 

b) Podle možností použití: 

 použití na zemědělské půdě, 

 použití mimo zemědělskou a lesní půdu [18].  

 

Elektrická energie 

Pro výrobu elektrické energie se v bioplynových stanicích používají zejména asynchronní 

generátory. Ty jsou poháněny spalovacími motory, ve kterých se spaluje bioplyn. Elektrická 

energie je odváděna do veřejné sítě. Výkupní ceny stanovuje každý rok Energetický regulační 

úřad [1].     

 

Teplo 

Při výrobě elektrické energie vzniká, v důsledku činnosti motoru, odpadní teplo. Teplo se 

využívá na udržení konstantní teploty reaktoru, na vytápění budov, stájí, ohřev užitkové vody 

a na sušení zemědělských plodin, digestátu, dřevěné štěpky apod. Spotřeba tepla v bioplynové 

stanici se pohybuje v rozmezí 10 – 30 % celkového vyprodukovaného tepla. Přebytečné teplo 

musí být odvedeno. Z toho to důvodu se k motoru připojuje nouzový chladič, který vyfouká 

přebytečné teplo do venkovního ovzduší [1, 19].    
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1.6 Popis technologických jednotek BPS  

Bioplynové stanice jsou složitá technologická zařízení, která se skládají z různých 

technologických systémů. Tyto systémy se mohou od sebe lišit podle druhu a vlastností 

zpracovávaného materiálu. Bioplynové stanice mohou být také různé velikosti. Jejich velikost 

určuje množství zpracovávaného odpadu [1].  

 

Základní technologické části BPS: 

 homogenizační jímka – přípravná nádrž, 

 reaktor, 

 plynojem, 

 uskladňovací nádrž, 

 kogenerační jednotky, 

 čerpadla, potrubí a armatury, 

 míchadla, 

 topná zařízení, 

 plynové trasy, 

 hořák zbytkového plynu – fléra [1]. 

 

 

Homogenizační jímka 

Homogenizační jímka, též označována jako přípravná nádrž, plní funkci vyrovnávací 

nádrže. Jsou do ní přiváděny veškeré bioodpady a biologicky rozložitelné materiály. Tyto 

suroviny jsou rozmělněny kalovou vodou nebo kejdou. K rozmělnění lze využít i míchadlo. 

Jednou až dvakrát denně je obsah jímky přečerpáván do fermentoru. Kapacita homogenizační 

jímky by měla být taková, aby pojala množství hnoje a kejdy minimálně za jeden nebo dva 

dny. 

Ve většině případů se jedná o zapuštěné betonové nádrže, respektive mohou být 

vyzděny z betonových tvárnic nebo sestaveny ze skruží. Strop nádrže je vybaven násypným 

otvorem s víkem [1]. 
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Reaktory 

V mnoha publikacích se můžeme dočíst, že jsou reaktory označovány jako vyhnívací 

jímky nebo fermentory. Všechny tři označení jsou správné.  

Reaktory představují nejdůležitější část bioplynových stanic. Dochází v nich k 

řízené anaerobní fermentaci a tím ke vzniku bioplynu. Většinou jde o ocelové nebo 

železobetonové nádrže, které musí být plynotěsné a tepelně izolované. Reaktory jsou 

vybaveny míchadly, čerpadly a výměníky tepla.  

Rozdělují se dle konstrukčních typů na horizontální (viz. obr. 7) a vertikální typy. 

V současnosti se nejvíce používají vertikální typy s integrovaným plynojemem (viz. obr. 8). 

Dále se dělí podle způsobu fixace reagující látky na „prázdné“ a výplňové reaktory. 

„Prázdné“ reaktory neobsahují výplň a nalezneme v nich pouze míchadla a topné systémy. 

Výplňové reaktory mají různé vestavby, na nichž je fixována reagující látka.  

Reaktory se mohou různě kombinovat a zapojovat. Lze je zapojit sériově, paralelně 

nebo sérioparalelně [2].  

 

 
Obr. 7 - Horizontální reaktor [50]   Obr. 8 - Vertikální reaktor  

 

 

 

Skladovací nádrž 

Jedná se o ocelové válcové nádrže (mohou být i z betonu), které slouží k jímání 

vyhnilé kejdy z fermentoru. V současnosti se zastřešují foliovým poklopem nebo pevným 

stropem. Což snižuje ztráty na dusíku a umožňuje jímat plyn, který vzniká dokvašováním [1]. 
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Plynojemy 

Jsou to zásobníkové nádrže, které slouží k akumulaci vzniklého bioplynu a 

k vyrovnávání rozdílů mezi vyrobeným a spotřebovaným bioplynem. Kromě toho se 

využívají k ustálení vnitřního přetlaku ve výrobním sytému. Každý plynojem musí být 

vybaven bezpečnostním zařízením, které při překročení kritické hodnoty tlaku, tento přetlak 

samočinně uvolní. Uvolněné plyny by se měli spalovat (fléra) nebo naředit. 

Plynojemy se zřizují hlavně u horizontálních typů reaktorů. U vertikálních nemusí být, 

protože se tyto reaktory neplní celé a nad substrátem se ponechává prostor pro plyn [2]. 

 

Základní rozdělení plynojemů: 

a) Tlakové plynojemy - tyto plynojemy jsou středotlaké a vysokotlaké nádrže, jejichž vnitřní 

tlak se pohybuje nad 5 kPa. Konstrukční provedení může být jednoplášťové nebo 

dvouplášťové. Použití těchto zásobníků je velice omezené a ve většině případů se používají 

nízkotlaké plynojemy. Tlakové zásobníky lze použít například při plnění tlakových 

přepravních nádrží nebo pro pneumatické promíchávání v reaktoru. 

b) Nízkotlaké plynojemy - jsou v oblasti bioplynových stanic velice rozšířené. Vnitřní 

přetlak se pohybuje do 5 kPa. Rozdělují se na mokré a suché plynojemy. 

 S mokrými plynojemy se můžeme zejména setkat ve starších bioplynových stanicích. 

Mohou tvořit samostatně stojící rezervoár plynu nebo se instalují jako nástavba na reaktor. 

Princip činnosti spočívá v zachycení plynu pod plavoucím výsuvným zvonem. Zvon je buď 

jednoduchý, nebo teleskopický a plave na uzavírací kapalině (vodní uzávěr). Nevýhodou 

těchto plynojemů je nutnost jejich temperace v zimních měsících, která zabraňuje zamrznutí 

vody. 

Suché plynojemy nemají vodní uzávěry a jejich plynotěsnost se zajišťuje 

membránami. Konstruují se jednomembránové, dvoumembránové a pístové plynojemy. U 

pístového plynojemu se plyn jímá pod pohyblivý píst, který je utěsněn válcovou membránou. 

Přetlak plynu vyvozuje hmotnost pístu. U membránového plynojemu se plyn jímá mezi 

základovou desku a vnitřní membránu. Přetlak plynu zajišťuje např. pevná nebo vodní zátěž 

přiléhající na plynový vak [2].  
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Kogenerační jednotka 

Kogenerační jednotku (viz. obr. 9) představuje benzínový nebo dieselový spalovací 

motor, který je přizpůsoben ke spalování bioplynu, a generátor. Elektrický generátor vyrábí 

střídavý elektrický proud a ten se odvádí do veřejné el. sítě. Současně vzniká odpadní teplo, 

které se využívá pro vytápění budov, stájí a fermentoru. Problémy s odpadním teplem 

nastávají v letních měsících, kdy ho nelze efektivně využít. Z této příčiny se velmi často na 

bioplynových stanicích používá trigenerace. Což je společná výroba elektrické energie, tepla a 

chladu [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Kogenerační jednotka [51] 

 

Čerpadla, potrubí a armatury 

Nutnou součástí bioplynových stanic jsou čerpadla, potrubí a armatury sloužící 

k transportu nového a vyhnilého substrátu.  

Používají se odstředivá a objemová čerpadla, která vytváří tlak v potrubí. Potrubí se dělí 

na tlakové a přepadové. U přepadového potrubí není zapotřebí čerpadla, protože substrát 

odchází samovolně vlivem spádu. Potrubní systémy jsou vybaveny různými armaturami pro 

uzavření, rozpojení nebo čištění potrubí [1].  

 

Míchadla 

Míchadla slouží k promíchávání substrátu ve fermentoru. Promíchání lze provádět 

mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky. K mechanickému promíchávání se používají 

různá lopatková, vrtulová a tyčová míchadla pohaněná zpravidla elektromotorem. 

Hydraulické míchání využívá výkonné čerpadlo, pomocí něhož se vytváří cirkulace substrátu 
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uvnitř fermentoru. Tento způsob míchání lze využít pouze u řídkých substrátů. Pneumatické 

míchání se provádí pomocí kompresoru, který do substrátu přivádí bioplyn z plynojemu. 

V substrátu se začnou tvořit bubliny plynu a způsobí vertikální pohyb substrátu [1]. 

Promíchávání zajišťuje:  

 naočkování čerstvého substrátu aktivními bakteriemi, 

   rovnoměrné rozložení tepla ve fermentoru, 

 zabraňuje vzniku usazenin a plavoucího příkrovu,   

 zlepšení látkové výměny bakterií, 

 přívod čerstvých živin. 

 

Topná zařízení 

Topná zařízení zajišťují v reaktorech konstantní teplotu. K rozkladu organických látek 

dochází pouze při teplotě 0 až 70 °C, při poklesu teploty pod 0 °C k rozkladu nedochází 

(metanové bakterie nepracují). K ohřevu se používají různé výměníky tepla nebo cirkulace 

teplé vody. 

Nejčastěji se využívá externí výměník, který je umístěn mimo reaktor. Substrát se 

může zahřívat i podlahovým a stěnovým topením nebo topením, které je umístěné na hřídeli 

míchadla [1]. 

 

Plynové trasy 

Jede o potrubní rozvody sloužící k transportu bioplynu. Součástí bioplynových tras bývají 

regulační a uzavírací prvky, dmychadla, kompresory a různé měřící prvky, které měří zejména 

teplotu, tlak a průtok plynu. 

Uvnitř bioplynových tras se nachází vysoce korozivní prostředí. Proto se doporučuje, aby 

potrubní rozvody a všechny prvky bioplynových tras byly zhotoveny nejlépe z nerezavějících 

chemicky odolných ocelí [2]. 

 

Hořák zbytkového plynu 

Hořák zbytkového plynu se používá pro bezpečné spálení přebytečného bioplynu, který 

může vzniknout nadměrnou produkcí nebo poruchou odběrné jednotky. Je vybaven vlastní 

řídící jednotkou a zapalování se provádí automaticky vysokonapěťovou jiskrou. Hořák se 

umisťuje na volné prostranství s ochranným pásmem o poloměru 15 metrů [3].      
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2 Bioplynové stanice v ČR a EU 

V této kapitole se zaměřím na vývoj bioplynových stanic v České republice a Evropské unii.  

2.1 Bioplynové stanice v ČR 

V současné době se v České republice provozuje 362 bioplynových stanic 

s instalovaným výkonem 258 MW. Za rok 2012 se dosáhlo výroby elektrické energie 1256 

GWh. Z převážné většiny se jedná o zemědělské bioplynové stanice, jejichž rozmístění 

můžete vidět na následujícím obrázku [20]. 

 

Obr. 10 - Mapa zemědělských PBS v ČR [20] 

 

Největší rozvoj bioplynových stanic započal po vstupu ČR do Evropské unie, která 

poskytovala dotace na jejich výstavbu. Tato dotační politika fondů EU se na naše území 

aplikovala ve formě Programu rozvoje venkova, Operačního programu životního prostředí a 

Operačního programu průmyslu a inovace. Realizaci bioplynových stanic také podporuje 

Energetický zákon a Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie. Česká republika se 

zavázala EU tím, že do roku 2020 zvýší produkci energie z obnovitelných zdrojů na 13%. 

Z tohoto důvodu byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR právě Národní akční 

plán. Který stanovuje, že do roku 2015 by měl být celkový výkon BPS minimálně 267 MW a 

v roce 2020 by měl dosáhnout 417 MW.  

Útlum výstavby bioplynových stanic nastal v roce 2010, kdy došlo k zastavení dotací od 

Ministerstva obchodu a průmyslu. Tehdejší ministr Martin Kocourek se obával příliš rychlého 
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nárůstu výkonu a tím překroční Národního akčního plánu. Podle jeho odhadu měl celkový 

instalovaný výkon BPS dosáhnout v roce 2013 hodnotu až 420 MW. Toto tvrzení ale vyvrátil 

výpočet agrární komory a v roce 2011 došlo k obnovení dotací [10]. 

Vývoj počtu BPS a celkového instalovaného výkonu můžete vidět na grafu 1 a grafu 2. 

Údaje jsou vždy uvedeny k 1. 1. daného roku. Nejvíce bioplynových stanic bylo zprovozněno 

v roce 2012, kdy došlo k vybudování 98 nových BPS s celkovým výkonem přesahující 84 

MW.   

 
   Graf 1 - Vývoj počtu BPS na výrobu el. energie v ČR [49] 

 

 
   Graf 2 - Vývoj instalovaného výkonu BPS v ČR [MW] [49] 
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V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny údaje o produkci elektrické energie 

a tepla v bioplynových stanicích od roku 2004 do roku 2011. Údaje pro rok 2012 ještě nejsou 

k dispozici.  

Tab. 2 - Hrubá výroba elektřiny (MWh) [49] 

Druhy BPS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistírenské  63 591 71 447 67 662 70 865 74 036 79 191 85 002 88 278 

Průmyslové  2 001 2 869 2 070 3 292 4 016 3 616 4 971 6 924 

Zemědělské 7 130 8 243 19 211 43 248 91 580 262 622 447 424 724 802 

Skládkové 66 071 78 299 86 896 97 818 97 236 95 838 97 265 108 711 

Celkem 138 793 160 858 175 839 215 223 266 868 441 267 634 662 928 715 

  

 
   Graf 3 - Vývoj hrubé výroby elektřiny 

 

 

 
Tab. 3 - Výroba tepla (GJ) [49] 

 Druh BPS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Čistírenské  722 850 791 463 709 546 695 569 690 252 678 140 714 710 745 856 

Průmyslové 74 478 60 077 50 501 53 486 62 232 58 679 62 779 71 484 

Zemědělské 67 553 67 223 80 270 167 776 226 452 397 616 752 400 1 015 821 

Skládkové  103 572 91 140 78 193 92 390 86 454 76 534 80 473 77 474 

Celkem 968 452 1 009 902 918 511 1 009 221 1 065 390 1 210 969 1 610 361 1 910 636 
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   Graf 4 - Vývoj celkové výroby tepla 

 

Výstavbou bioplynových stanic se na území ČR zabývá mnoho firem. Mezi 

nejrozšířenější technologie patří BPS od firem:  

 Agrikomp, 

 Enserv, 

 Farmtec. 

 

2.2 Bioplynové stanice v EU 

Prvenství ve výrobě bioplynu v bioplynových stanicích získalo suverénně Německo, 

které provozuje v současnosti přibližně 8400 bioplynových stanic. V roce 2012 výroba 

elektřiny z bioplynu v Německu přesáhla 18 000 GWh a v roce 2025 má dosáhnout hodnoty 

28 265 GWh. Realizaci BPS podporuje především německý zákon o obnovitelných zdrojích 

energie (EEG). Tento zákon také stanovuje výkupní ceny a ve formě bonusů podporuje rozvoj 

trhu se zelenou energií [21]. 

 Prvenství nedrží pouze mezi státy Evropské unie, ale i na celém světě. Druhé ve 

světové výrobě elektřiny z bioplynu jsou Spojené státy, které v roce 2012 vyprodukovali 9 

072 GWh elektřiny a v roce 2025 chtějí dosáhnout 20 936 GWh [21].     

Druhé místo v EU obsadila Itálie s počtem 521 BPS a Česka republika je na pátém 

místě. Z hlediska plošné velikosti a počtu obyvatel se ČR řadí mezi špičky výroby bioplynu.  

Za zmínku stojí také Švýcarsko. Sice není státem Evropské unie, ale vytvořilo 

nejvyspělejší systém hospodaření s odpady. Skládkování komunálního odpadu je od roku 
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2000 zakázáno, odpad se zpracovává nebo recykluje. Švýcarsko nyní disponuje 589 

bioplynovými stanicemi. Tento počet ho řadí na druhé místo v Evropských zemích. K výrobě 

bioplynu ve Švýcarsku také přispívá skutečnost, že byl osvobozen od daně [22].  

V grafu 5 jsou znázorněny počty BPS některých členských zemí EU.   

 

 Graf 5 - Počet bioplynových stanic v zemích EU [20] 
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3 Specifická nebezpečí BPS 

Bioplynové stanice představují nebezpečí pro své zaměstnance, okolní zástavbu, 

životní prostředí a v případě požárního zásahu i pro zasahující hasiče. Největší riziko 

prezentuje všude přítomný bioplyn, jehož hlavní složkou je hořlavý a výbušný metan. Bioplyn 

dále tvoří řada toxických látek. Nebezpečné mohou být i vstupní suroviny. Například únik 

močůvky nebo kejdy do povrchových vod způsobí značné škody na vodních organismech. 

Na bioplynových stanicích hrozí nebezpečí vzniku:  

 požáru, 

 výbuchu, 

 úniku toxických látek, 

 úrazu elektrickým proudem. 

 

3.1 Požár 

Pojmem požár se označuje nežádoucí hoření, při kterém dochází ke zranění či usmrcení 

osob, zvířat nebo k materiálním škodám.  Za požár se také považuje nežádoucí hoření, při 

kterém došlo k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, majetku a životního prostředí [23].   

K požáru může dojít vlivem elektrického zkratu, horkého povrchu, neopatrnou manipulací 

s otevřeným ohněm, statickou elektřinou, mechanickou jiskrou a v neposlední řadě 

biologickými procesy – samovznícení. Iniciační zdroj sám o osobě není nebezpečný, stává se 

nebezpečným až v přítomnosti hořlavého materiálu a oxidačního prostředku („trojúhelník 

hoření“).  

V bioplynových stanicích může dojít k požáru:  

 bioplynu – při úniku z fermentoru, plynojemu nebo plynového potrubí, 

 hořlavé biomasy při skladování, 

 kogenerační jednotky, 

 elektrického zařízeni a elektroinstalace, 

 budov a stavebních konstrukcí, 

 hořlavého vybavení budov, 

 krycí folie fermentoru nebo uskladňovací nádrže, 

 hořlavých látek využívaných při spalování bioplynu – např. lehký topný olej, 

 dopravních a zemědělských vozidel. 
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Identifikace iniciačních zdrojů 

Elektrické jiskry – nejčastěji vznikají od elektrických zařízení a elektroinstalace. Například 

při spínání nebo vypínání elektrických okruhů dochází k vytvoření elektrického oblouku. 

Elektrické jiskry mohou také vznikat v důsledku elektrického zkratu nebo poruchou 

elektrických zařízení (čerpadla, kompresory, míchadla, osvětlení apod.).  

Mechanické jiskry – vznikají vlivem tření nebo nárazem. Na bioplynových stanicích mohou 

vzniknout při poruchách (vyosení, uvolnění) rotačních částí zařízení: kontakt lopatky 

míchadla se stěnou reaktoru, deformace hřídele a opotřebení ložisek elektromotorů, 

kompresorů, čerpadel, míchadel a dopravníků. 

Horké povrchy – mohou vzniknout při mechanickém tření rotačních částí zařízení. 

Především jde o ložiska, hřídele a průchodky hřídelí elektromotorů, čerpadel, kompresorů 

apod. Iniciačními zdroji mohou být i zahřáté výfuky dopravních a zemědělských vozidel.  

Otevřený oheň – používá se při opravách zařízení (svařování). Při svařování není nebezpečný 

pouze plamen ale i jiskry, které mají vysokou teplotu a odletují do okolí.  Otevřený oheň také 

vzniká při nouzovém spalování bioplynu – faklové spalování. 

Statická elektřina – může být zdrojem iniciace v případě chybícího nebo špatně provedeného 

uzemnění a vzájemného pospojování všech vodivých částí zařízení (např. reaktory, zásobníky, 

potrubí). 

Výboj blesku – v místě úderu blesku vznikají vysoké teploty a vysoká indukovaná napětí. 

Mohou se vyvíjet jiskry a sršení ohně. Jedinou ochranou před následky úderu blesku jsou 

vhodně umístěné hromosvody. Jejich počet se vypočítává dle obvodu stavby [4].  

Samovznícení – k zapálení látky dochází vlivem tepla, které se uvolní z látky chemickými, 

fyzikálními nebo biologickými pochody. Samovznícení se rozděluje na tepelné, chemické a 

biochemické samovznícení. Na bioplynových stanicích může dojít k biochemickému 

samovznícení uskladněných rostlinných produktů (seno, tráva, siláž). Aby k samovznícení 

došlo, musí mít rostlinné produkty dostatečnou vlhkost, která podporuje fyziologické a 

biologické pochody. Kritická teplota je 50 – 55 °C, nad touto teplotou již nastává proces 

samovznícení [24]. 
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3.2 Výbuch 

Výbuchem se označuje náhlá mimořádná událost, která má rychlý průběh, krátkou dobu 

trvání a velké destruktivní účinky. Při výbuchu se uvolní velké množství energie, tepla, tlaku 

a doprovází ho zvukový efekt. Vlivem rychlého nárůstu tlaku vzniká tlaková vlna, která 

způsobuje škody v okolí. Po výbuchu často vzniká požár nebo DOMINO efekt. 

DOMINO efekt = kaskáda na sebe navazujících havárií. Může vzniknout i při velkých 

požárech. Aby vznikl výbuch, musí se vytvořit výbušná směs hořlavých plynů nebo par 

hořlavých kapalin se vzduchem (výbušná atmosféra) a musí být přítomný iniciační zdroj [5].  

 K explozi nedochází pouze u hořlavých plynů a par, ale také u rozvířených hořlavých 

prachů. Prach je definován jako rozmělněná pevná látka. Téměř všechny látky v rozmělněném 

stavu hoří. Výjimku tvoří čistě anorganické látky - vápenec, dolomit, soli kovů atd. Čím 

menší budou prachové částice, tím větší budou výbuchové parametry a menší iniciační 

energie potřebná k zapálení prachovzdušné směsi. Částice prachu, které jsou schopné 

výbuchu, mají průměr do 0, 5 mm. Větší částice již nevybuchují [25]. 

Exploze hořlavých plynů a prachů se zařazují do kategorie chemických výbuchů, které 

způsobuje chemická reakce. Kromě chemického výbuchu existuje i fyzikální výbuch, který 

vzniká překročením maximálního tlaku v uzavřeném zařízení. 

 

V bioplynových stanicích může dojít k výbuchu: 

 bioplynu – při úniku z fermentoru, plynojemu nebo plynového potrubí, 

 hořlavých látek využívaných při spalování bioplynu – např. lehký topný olej, 

 chladicích systémů, 

 rozvířeného prachu – sklad sena, slámy apod. 

 

 

Ochrana před výbuchem 

Nebezpečí výbuchu hrozí v místech, ve kterých je k dispozici prostor, dostatek hořlavé 

látky (hořlavý plyn, páry hořlavých kapalin, prach) a oxidačního prostředku. V případě 

odstranění jednoho parametru vyloučíme nebezpečí výbuchu. Rozlišujeme tři typy 

protivýbuchové ochrany a to primární, sekundární a terciální [4]. 
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Primární protivýbuchová ochrana 

Spočívá v zamezení vzniku nebezpečné koncentrace. K tomuto účelu využívá následující 

metody: 

a) odstranění prostoru, ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace, 

b) ovlivnění hořlavé látky – odstranění nebo výměna za méně hořlavou látku, 

c) odstranění nebo snížení množství oxidačního prostředku [4]. 

Primární protivýbuchová ochrana se používá hlavně u hořlavých kapalin a v BPS stanicích ji 

nenalezneme.  

 

Sekundární protivýbuchová ochrana 

Tato ochrana nezabraňuje vzniku nebezpečné koncentrace, ale zabraňuje její iniciaci. 

Základem je rozdělení nebezpečných prostorů do jednotlivých zón a kategorizace zařízení. 

Zóny jsou stanoveny zvlášť pro hořlavé plyny a páry a zvlášť pro hořlavé prachy [4].  

 

Zóny pro hořlavé plyny a páry hořlavých kapalin 

Zóna 0 – označuje prostor, ve kterém se výbušná atmosféra (směs hořlavého plynu se 

vzduchem) vyskytuje nepřetržitě nebo po dlouhou dobu nebo často. Jedná se o vnitřní 

prostory zásobníků, nádrží a potrubí.  

Zóna 1 – označuje prostor, ve kterém se při běžném provozu výbušná atmosféra vyskytuje 

pouze příležitostně. Jede o bezprostřední okolí: zóny 0, přívodních, plnících a 

vyprazdňovacích otvorů. 

Zóna 2 – prostor, ve kterém se při běžném provozu výbušná atmosféra nevyskytuje nebo se 

vytváří jen po velmi krátkou dobu [4].  

 

Zóny pro hořlavé prachy 

Zóna 20 – označuje prostor, ve kterém se výbušná atmosféra (rozvířený hořlavý prach ve 

vzduchu) vyskytuje nepřetržitě nebo dlouhodobě nebo často. S tímto stavem se můžeme 

setkat opět uvnitř nádrží a potrubí. 

Zóna 21 – označuje prostor, kde se za běžného provozu výbušná atmosféra vyskytuje 

příležitostně. Především jsou to prostory, ve kterých se usazují vrstvy prachu.  

Zóna 22 - označuje prostor, ve kterém se při běžném provozu výbušná atmosféra nevyskytuje 

nebo se vytváří jen po velmi krátkou dobu. Okolní prostor zařízení obsahující prach [4]. 
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Kategorie zařízení 

Kategorie 1 – označuje zařízení, která mají velmi vysokou úroveň ochrany a lze je použít v 

zónách 0 a 20. 

Kategorie 2 – označuje zařízení, která mají vysokou úroveň ochrany a lze je použít v zónách 

1 a 21. 

Kategorie 3 - označuje zařízení, která zajišťují normální úroveň ochrany a lze je použít 

v zónách 2 a 22 [4]. 

 

Terciální protivýbuchová ochrana 

Tímto termínem nazýváme konstrukční protivýbuchovou ochranu, která omezuje 

účinky výbuchu na bezpečnou mez. Nezabraňuje vzniku výbuchu jako předchozí metody. 

Jejím hlavním úkolem je minimalizovat škody na zařízení a snížit ohrožení osob.  

Konstrukční opatření: 

 potlačení výbuchu – automatické zařízení na potlačení výbuchu, 

 odlehčení výbuchu – odlehčovací membrány, ventily a klapky, 

 zabránění přenosu plamene a výbuchu – mokré a suché neprůbojné pojistky, 

 konstrukce odolné výbuchu [4].  

 

3.3 Únik toxických látek 

Na bioplynových stanicích se nachází řada toxických látek. K jejich úniku dochází 

vlivem porušení zařízení nebo při odchylkách od technologického procesu. Únik těchto látek 

má často fatální následky. Může dojít k smrti, nevratnému poškození zdraví osob a ke škodám 

na životním prostředí [5]. 

 

V bioplynových stanicích může dojít k úniku: 

 bioplynu nebo jeho složek, 

 vstupních surovin – močůvka, kejda, kaly, 

 ropných látek využívaných při spalování bioplynu. 
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3.3.1 Nebezpečné látky v BPS 

a) Nebezpečné složky bioplynu 

V kapitole 1.5 jsem popsal bioplyn jako celek a nyní popíši jeho nebezpečné složky. 

Jednotlivé složky bioplynu mají různé měrné hmotnosti, a tak dochází k jejich oddělení. 

Mohou tedy uniknout samostatně a ne ve směsi. 

Metan 

Metan je nejjednodušší uhlovodík, který není toxický, ale pří vyšší koncentraci působí 

dusivě. Největší nebezpečí představuje jeho extrémní hořlavost. Ve směsi se vzduchem 

vytváří výbušnou atmosféru [26]. 

Oxid uhličitý 

Největší nebezpečí tohoto plynu spočívá v jeho nedýchatelnosti. Ve větších 

koncentrací způsobuje ztrátu vědomí a nakonec smrt. Hustotu má větší jak vzduch a drží se 

při zemi.  Nebezpečí výskytu v podzemních prostorech, studnách, jímkách, kanálech a silech. 

Nebezpečné koncentrace v ovzduší:  

 5 % CO2 - způsobuje závratě, 

 7-10% - do několika minut nastává bezvědomí, 

 20 % - do 5 až 10 minut nastává smrt [27]. 

Sirovodík 

Vysoce toxický plyn, který dráždí dýchací cesty, oči a zabraňuje tkáním využívat 

kyslík. V menších dávkách způsobuje vážné otravy a ve větších dávkách smrt. Nejčastěji 

k smrti dochází edémem plic. Menší koncentrace 0,0005-0,13 ppm rozpoznáme čichem dle 

charakteristického zápachu po zkažených vejcích. Vysoké koncentrace ale již nerozpoznáme, 

protože dochází k rychlému otupení čichových buněk. A v tom spočívá jeho největší 

nebezpečí. Dále je extrémně hořlavý, toxický pro vodní organismy a je těžší jak vzduch [28].  

Dusík 

Plynný dusík tvoří ze 78 % vzduch. Není toxický ani hořlavý, ale při vyšších 

koncentrací působí dusivě. Z atmosféry vytlačuje kyslík. Nejdříve nastává bolest hlavy, 

nevolnost, ztráta vědomí a v případě dlouhé expozice smrt [29]. 
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Čpavek 

Čpavek též označován jako amoniak se za normálních podmínek vyskytuje jako 

bezbarvý a silně štiplavý plyn. Dráždí a leptá dýchací cesty, plíce, oči a kůži. Při vysokých 

koncentrací může dojít k edému plic a udušení. Má zásaditou povahu a ve styku s vodou nebo 

vzdušnou vlhkostí tvoří žíravé louhy. Ve směsi se vzduchem vytváří výbušnou atmosféru. 

Kromě toho je toxický a nebezpečný pro životní prostředí, zvlášť pro vodní organismy [30]. 

Vodík 

Jde o nejlehčí prvek na Zemi. Jeho nebezpečí spočívá v extrémní hořlavosti. Se 

vzduchem vytváří výbušnou atmosféru a při větších koncentrací působí dusivě. Je lehčí jak 

vzduch a může se kumulovat pod stropem místnosti [31].  

   Tab. 4 - Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti 

 

b) Nebezpečné vstupní suroviny 

Močůvka, kejda, chlévská mrva představují statková hnojiva, která jsou využívána 

v bioplynových stanicích jako vstupní suroviny.  Obsahují velké množství sloučenin dusíku 

(nitráty, amoniak) a sloučenin fosforu. Tyto látky jsou ve velké míře nebezpečné pro životní 

prostředí.  Největší škody páchají při úniku do povrchových vod. Kde snižují obsah kyslíku a 

hrozí úhyn vodních živočichů a rostlin. Statková hnojiva mohou obsahovat i choroboplodné 

zárodky a hrozí jejich přeneseni na zvířata nebo člověka [32].  

 
metan 

oxid 

uhličitý 
sirovodík dusík amoniak vodík 

Chemický vzorec CH4 CO2 H2S N2 NH3 H2 

Skupenství  plynné plynné plynné plynné plynné plynné 

Barva bezbarvý bezbarvý bezbarvý bezbarvý bezbarvý bezbarvý 

Zápach 
bez 

zápachu 

bez 

zápachu 

zkažené 

vejce 

bez 

zápachu 
štiplavý 

bez 

zápachu 

Hořlavost 
extrémně 

hořlavý 
nehořlavý 

extrémně 

hořlavý 
nehořlavý 

málo 

hořlavý 

extrémně 

hořlavý 

Teplota vzplanutí -188 °C - - - 630 °C - 

Teplota vznícení 600 °C - 270 °C - 650 °C 510 °C 

Dolní mez výbušnosti 5 % obj. - 4,3 % obj. - 15 % obj. 4 % obj. 

Horní mez výbušnosti 15 % obj. - 45,5 % obj. - 28 % obj. 75 % obj. 

Relativní hustota 

(vzduch = 1) 
0,555 1,529 1,2 0,968 0,597 0,07 
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c) Hořlavé látky používané při spalování bioplynu 

Řada bioplynových stanic ve svých kogeneračních jednotkách používá dieselové 

motory se zapalovacím vstřikem. Tyto motory musí být zásobovány zapalovacím olejem a to 

po celou dobu provozu. Nejběžněji se používá lehký topný olej. Jeho množství ve spalovací 

směsi (bioplyn + zapalovací olej) by nemělo překročit 10 % [1].  

Lehký topný olej 

Lehký topný olej je karcinogenní a zdraví škodlivá hořlavá kapalina. Získává se 

atmosférickou destilací ropy. Není rozpustná ve vodě a v případě úniku do povrchových vod 

vytváří na hladině film, který zabraňuje okysličení vody. Páry topného oleje jsou lehce 

zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi [33]. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Chemické složení:  směs kapalných uhlovodíků 

Skupenství (při 20 °C):  kapalné 

Barva:  nažloutlá 

Zápach:  ropný 

Rozmezí bodu varu:  170 až 370 °C  

Teplota vzplanutí:  nad 66 °C  

Teplota hoření:  nad 80 °C 

Teplota vznícení:  nad 220 °C 

Hořlavost:  hořlavý 

Horní mez výbušnosti:  6 % obj. 

Dolní mez výbušnosti:  0,6 % obj. 

Hustota (při 15 °C):  915 kg/m
3
 [33] 

 

3.4 Úraz elektrickým proudem 

Největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem hrozí v provozní budově, ve které se 

nachází velín, kogenerační jednotky, transformátor a rozvodny nízkého a vysokého napětí. 

K úrazu ale může dojít i mimo tuto budovu. Ve venkovním prostředí se nachází řada 

elektrických zařízení a kabelových rozvodů, např. elektrické motory pro pohon pásových 

dopravníku, kompresory, čerpadla, míchadla apod.  
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Každá bioplynová stanice je vybavena několika nouzovými vypínači proudu: 

 nouzové vypnutí jednotlivé kogenerační jednotky – umístění ve strojovně, 

 nouzové vypnutí celé bioplynové stanice – umístění v rozvodně NN, 

 nouzové zastavení všech technologií nádrží – umístění v mezišachtě, 

 nouzové zastavení všech kogeneračních jednotek – fasáda strojovny, 

 nouzové zastavení dávkovače biomasy – umístění na dávkovači.  
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4 Bezpečnostní prvky bioplynové stanice 

O vzniku poruchového stavu je ihned informována obsluha bioplynové stanice. 

Informace o překročení mezních hodnot se zobrazí na monitoru ve velíně a dále se 

automaticky odešlou ve formě sms odpovědné osobě.  

 

Fermentor + plynojem 

Rezervní kapacita plynojemu na 48 hodin. 

Havarijní fléra – při přeplnění plynojemu nebo fermentoru se automaticky odpouští 

přebytečný bioplyn a je spalován na hořáku (viz. obr. 12). 

Kapalinová pojistka – v případě nefunkčnosti havarijní fléry dojde k upuštění bioplynu do 

volného ovzduší přes kapalinovou pojistku (viz. obr. 11).  

Hladinové čidlo – kontroluje hladinu substrátu ve fermentoru, při přeplnění se automaticky 

odpojí dávkovací zařízení. 

Tepelná čidla – jsou umístěna na motorech míchadel, při přehřátí odpojí motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 11 - Kapalinová pojistka        Obr. 12 - Havarijní fléra 
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Strojovna kogenerace 

Detektor úniku plynu - instalace na stropě nad každou kogenerační jednotkou (na obrázku 

13 je v červeném provedení), má dvoustupňovou funkci: 

1. Stupeň - při dosažení 10 % dolní meze výbušnosti dojde ke spuštění zvukové a optické 

signalizace, 

2. Stupeň - při dosažení 20 % dolní meze výbušnosti se samočinně uzavře přívod 

bioplynu a vypnou se motory. 

Hlásič požáru -  umístění na stropě nad každou kogenerační jednotkou (viz. obr. 13). Při 

detekci požáru se spustí zvuková a optická signalizace, automaticky se uzavře přívod 

bioplynu a odpojí se motory kogenerace.  

 

Obr. 13 - Umístění detektoru úniku plynu a hlásiče požáru 

 

Čidla teploty - kontrolují teplotu ve strojovně a na motorech, při překročení teploty se odpojí 

kogenerační jednotky. 

Diferenční manostat - kontroluje funkčnost ventilace strojovny, při výpadku větrání se 

odstaví provoz. 

Hlavní CENTRAL STOP - toto tlačítko je nadřazeno všem vypínačům, při jeho aktivaci 

dojde k odpojení všech zařízení a přívodu elektrické energie do bioplynové stanice. Umístěn 

je u vstupních dveří do strojovny kogenerace. 

 

Strojovna čerpadel 

Senzor kapalin - instaluje se na nejhlubší místo strojovny, rozpozná stoupající kapalinu a 

odstaví čerpadla a uzavře všechna automatická šoupátka. 

Tlačítko CENTRAL STOP - celou strojovnu odpojí od elektrické energie.  
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Plynové trasy 

Bezpečnostní uzávěry plynu – při poruchovém odstavení stanice přerušují dodávku plynu. 

Přetlakové a podtlakové manostaty – hlídají mezní hodnoty tlaku plynu. 

Detektor úniku plynu – je umístěn na plynovém dmychadlu. 

 

Výpadek elektrické energie 

Při přerušení dodávky elektrické energie se automaticky uzavře pomocí 

rychlouzavíracích ventilů přívod bioplynu do strojovny kogenerace a zastaví se motory. 

Náhradní zdroj energie slouží pouze pro napájení motoru míchadla fermentoru.  

 

Ochrana před statickou energií 

Uzemnění – všechny vodivé části zařízení musí být pospojovány a uzemněny. 

Hromosvod – ochrana před účinky blesků. 

  

Určení nebezpečných prostorů 

Prostory s nebezpečím výbuchu se musí rozdělit do určitých zón (viz. kap. 3), kde 

platí určitá pravidla. Nesmí se v nich pracovat s otevřeným ohněm, kouřit, vytvářet jiskření a 

musí být příslušně označeny.  Podle kategorie zón se také volí vhodná elektrická zařízení.  

V bioplynových stanicích se zóna 0 nevyskytuje. V následující tabulce a obrázku 

můžete vidět příklad určení ostatních zón.  

         Tab. 5 - Určení nebezpečných zón 

Část zařízení zóna 1 zóna 2 

Fóliový kryt kvasných 

zásobníků (fermentorů) 
- 

3 m nahoru, 3 m do 

stran,  

2 m dolů, 45° vzestupně 

Servisní šachty fermentorů, 

dokvašování a konečného 

skladu 

- 
0 - 3 m jako radius na 

všechny strany 

Vyústění kapalinových 

pojistek 

0 - 1 m jako radius na 

všechny strany 

0 - 3 m jako radius na 

všechny strany 

Stranový podávací šnek - 
0 - 3 m jako radius na 

všechny strany 

Prostor mezi plynovou 

membránou a fóliovým 

krytem 

Pouze v meziprostoru - 
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Obr. 14 - Zóny s nebezpečím výbuchu [52] 

 

 



38 

 

5 Popis havárií vzniklých na BPS 

V úvodu této kapitoly nejdříve vysvětlím, co může zapříčinit havárie. Následně popíši 

několik mimořádných událostí, ke kterým v minulosti došlo na bioplynových stanicích. 

Zaměřím se hlavně na území ČR a v závěru uvedu čtyři zahraniční havárie. Rozbor havárií a 

nehod je velice důležitý, neboť na základě zjištěných informací z již proběhlých havárií lze 

minimalizovat rizika na bioplynových stanicích.   

Havárie na bioplynových zařízeních mohou vzniknout z různých příčin. Nejčastěji se 

jedná o selhání lidského faktoru, poruchy na technologickém zařízení a odchylky od 

normálních provozních podmínek. K haváriím může dojít i působením přírodních sil [6].  

Příčiny havárií: 

a) Chyby člověka: 

 chybné rozhodnutí operátora, 

 komunikační nedostatky, 

 neodborné svařování, 

 nevhodná oprava nebo údržba [6]. 

b) Poruchy zařízení: 

 mechanické porušení nádrží a potrubí vlivem koroze nebo vnějšího rázu, 

 poruchy řídicích systémů – teplotní čidla, tlaková čidla, průtokoměry apod., 

 poruchy pomocných zařízení – míchadla, čerpadla, kompresory, 

 poruchy bezpečnostních zařízení – bezpečnostní a pojistné ventily, faklové 

spalování, 

 poruchy přírub a svárů [6]. 

c)  Odchylky od normálních provozních podmínek: 

 poruchy v monitorování rozhodujících procesních parametrů, 

 poruchy při najíždění a odstavování procesů, 

 tvorba vedlejších produktů [6]. 

d) Přírodní síly: 

 povodně, 

 zemětřesení, 

 větrné poryvy a blesky, 

 sesuvy půdy. 
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 Následky havárií: 

 zranění nebo usmrcení zaměstnanců a obyvatel, 

 poškození životního prostředí - kontaminace půdy, vody a ovzduší, 

 ekonomické škody [6].    

 

5.1 Havárie v České republice 

Výbuch bioplynové stanice na Mladoboleslavsku 

K této události došlo v sobotu 19. 1. 2013 v obci Chotětov na Mladoboleslavsku. Šlo o 

detonační výbuch, pravděpodobně metanu, v areálu bioplynové stanice, která byla ještě ve 

zkušebním provozu. V době výbuchu se v zařízení nacházeli dva muži, kteří utrpěli vážné 

popáleniny.  Jeden muž byl popálen na 50 % těla a druhý na 30 % těla. Oba muže letecká 

záchranná služba transportovala do nemocnice.  Hasiči dále provedli evakuaci dvou osob, 

které se vyskytovali v nebezpečném prostoru, a měření koncentrace nebezpečných látek.  

 Příčina výbuchu ještě není známa a je předmětem vyšetřování. Škoda byla předběžně 

odhadnuta na částku 100 000 Kč [34].  

Místopředseda České bioplynové asociace Jan Matějka se vyjádřil, že 

nepravděpodobnější příčinou vzniku výbuchu bude porušení technologické kázně při 

spouštění BPS. Neboť uvádění nové technologie do provozu je vždy rizikové. Provozní 

podmínky nejsou ustálené a může lehce dojít k selhání lidského faktoru [35].  

 

Požár a následný výbuch - Malšice 

22. 6. 2011 došlo krátce před osmou hodinou večerní k zapálení krycí plachty 

fermentoru v bioplynové stanici v Malšicích. Po prohoření plachty začal unikat bioplyn a 

mísit se vzduchem. Tím se vytvořila výbušná atmosféra, kterou inicioval požár plachty, a 

nastal výbuch. Účinek výbuchu nebyl příliš velký, protože fermentor obsahoval pouze malé 

množství bioplynu. Bioplynová stanice byla těsně před dokončením.   

Po příjezdu JPO byly vytvořeny dva útočné proudy na lokalizaci požáru a následné 

dohašování a ochlazování opláštění fermentoru. Během celého zásahu se také provádělo 

měření koncentrace nebezpečných látek. 

Dle šetření požár vznikl úderem blesku. Bylo prokázáno, že fermentor měl 

nedostatečnou ochranu proti úderu blesku. 

 Při této mimořádné události naštěstí nikdo nebyl zraněn. Došlo pouze k materiálním 

škodám.  Poškození utrpěl střešní plášť, jímací plachty, elektronické a strojní vybavení 
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fermetoru a plastová přečerpávací nádrž, u které se vlivem výbuchu utrhlo horní uzavírací 

víko [36]. 

  

Výbuch bioplynu na ČOV - Praha 

 Tato událost nastala dne 20. 11. 2004 přibližně v půl deváté ráno. Jednalo se o areál 

čističky odpadních vod v Praze 6 – Papírenská ulice. Tři dělníci opravovali potrubí na odvod 

par z čističky. Jeden muž prováděl navařování zateplení na vrcholu jednoho odkalovacího 

sila. V těchto silech dochází ke vzniku bioplynu. K navařování používal elektrický oblouk, 

který zapříčinil iniciaci bioplynu. Následoval výbuch, který utrhl víko sila a odmrštil ho i 

s dělníkem do vzdálenosti necelých dvaceti metrů. Muž na místě podlehl svým zraněním. 

Druhý dělník v době výbuchu stál na spojovacím můstku sil. Můstek se vlivem výbuchu 

zhroutil a dělník propadl o několik metrů dolů na kovovou lávku. Utrpěl závažná poranění a 

byl převezen záchranou zdravotní službou do nemocnice. Třetí spolupracovník se nacházel na 

víku vedlejšího odkalovacího sila a zázrakem se mu nic nestalo [37]. Výbuch poškodil 

pouze přídavné technické zařízení. Hlavní technologie nenarušil a činnost čističky zůstala 

zachována. Při nehodě nedošlo k úniku škodlivých látek a ani k ohrožení ŽP. 

 Podle vyjádření policie ČR byla příčinou vzniku výbuchu nedbalost zaměstnance, 

který prováděl svařování elektrickým obloukem [38].   

 

Únik oxidu uhličitého - Žďár nad Sázavou 

Dne 19. 2. 2011 kolem půl desáté dopoledne unikl oxid uhličitý v areálu bioplynové 

stanice ve Žďáru nad Sázavou. Jednalo se o komunální BPS na zpracování biologického 

odpadu z domácností, jídelen, restaurací a z údržby zeleně. V době nehody nebyla ještě 

zařazena do provozu, probíhal v ní pouze zkušební provoz. 

První zprávy hovořily o úniku metanu, ale po příjezdu hasičů byla tato informace 

vyvrácena. Hasiči naměřili pouze vyšší koncentraci oxidu uhličitého a vyloučili ohrožení 

okolního obyvatelstva. Tímto plynem se přiotrávili tří pracovníci stanice. Jeden muž měl 

velice silné křeče a musel být transportován do nemocnice. Díky včasnému zásahu záchranářů 

muž přežil. U zbylých dvou zaměstnanců se objevily pouze žaludeční potíže a jejich stav 

nebyl vážný. Záchranáři je ošetřili na místě [39]. 

Příčinou nehody se zabývala policie ČR a inspektorát bezpečnosti práce, který 

zjišťoval, zda nedošlo k porušení pravidel bezpečnosti práce. Podle všeho k nehodě došlo 

nedbalostí pracovníka, který kontroloval příručním analyzátorem plynu funkčnost ventilátorů. 

Přiblížil se k prostoru fermentační nádrže, ve které ještě nebyly odsány nebezpečné plyny. 
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Udělalo se mu špatně a dva kolegové mu rychle přispěchali na pomoc. A také se nadýchali 

nebezpečného plynu [40].   

 

Výbuch bioplynu na Domažlicku 

V dopoledních hodinách dne 30. 5. 2009 došlo v obci Sedlec u Poběžovic na 

Domažlicku k explozi v bioplynové stanici. Výbuch nastal v nádrži na skladování digestátu. 

Digestát je zbytek po fermentaci (viz. kap. 1.5) a může se z něj ještě uvolňovat zbytkový 

bioplyn. Tato nádrž o výšce deseti metrů a průměru 34 metrů byla zakryta neprodyšnou 

plachtou. V osudný den se prováděla oprava krycí plachty a nacházel se na ní jeden dělník, 

který pravděpodobně zapříčinil výbuch zbytkového bioplynu. Krátce po výbuchu začala hořet 

krycí plachta. Požár hasiči dostali pod kontrolu během dvaceti minut a celkově zde 

zasahovalo 30 hasičů. 

 Muž utrpěl na deseti procentech těla popáleniny prvního a druhého stupně a byl 

zdravotní záchrannou službou převezen do nemocnice. Výbuch a následný požár zničil celou 

krycí plachtu. K poškození vedlejšího reaktoru, který stojí přibližně 20 metrů od nádrže a 

jiných zařízení bioplynové stanice nedošlo. Předběžný odhad celkových škod se vyšplhal na 

750 000 korun. Nehodu vyšetřuje policie a inspektorát bezpečnosti práce, ale ještě není známa 

jasná příčina [41]. 

 

Požár v bioplynové stanici - Újezd u Chocně 

Dne 9. 12. 2010 vznikl požár v bioplynové stanici v obci Újezd u Chocně – 

Pardubický kraj. Událost byla hasičům ohlášena ve 22.22 hodin. Hasiči po příjezdu zjistili, že 

hoří v technologické místnosti. Požár byl uhašen ve 23.58 hodin. Celkem zasahovaly tři 

jednotky požární ochrany. Oheň poškodil podhledy a elektroinstalaci světelného obvodu. 

Škody se vyšplhaly na částku 100 000 korun. Podle vyšetřování požár zapříčinila technická 

závada na elektroinstalaci [42]. 

 

5.2 Havárie v zahraničí  

Únik sirovodíku - Rhadereistedt 

Dne 10. 11. 2005 došlo v bioplynové stanici poblíž německého města Rhadereistedt 

k úniku sirovodíku.  Sulfan se začal nekontrolovatelně šířit v prostoru pro příjem a skladování 

biomasy.  
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 V této BPS se zpracovávají biologicky rozložitelné odpady a vedlejší produkty 

živočišné výroby – jateční odpad. Tyto odpady velice zapáchají, proto musí být prostor pro 

jejich příjem uzavíratelný a vybaven ventilací. 

  V inkriminovaný den se do přijímací jímky navezla sliznice tenkého střeva prasat, 

která je bohatá na sulfidy. Biomasa se dovezla z Holandska, po cestě již začala kvasit a měla 

teplotu 60 °C. To vše přispělo k rychlému vývinu sirovodíku. Avšak zásadní problém 

představovala nefunkční ventilace, která neodsála jedovatý plyn. Vytvořila se vysoká 

koncentrace sirovodíku a několik zaměstnanců se nadýchalo. Čtyři osoby zemřely a jedna 

osoba utrpěla těžká poranění dýchacích cest. 

 Příčinou nehody byl nefunkční elektromotor ventilace a řada nešťastných náhod [43]. 

 

Výbuch bioplynové stanice - Daugendorf 

V časných ranních hodinách 16. 12. 2007 explodovala bioplynová stanice poblíž 

vesnice Daugendorf v Německu. V té době to byla největší BPS v okrese Biberach, které měla 

mít výkon 1, 1 MW. Reaktor měl výšku 22 metrů, průměr 17 metrů a obsahoval přibližně 4 

miliony litrů kejdy.   

 Do činnosti byla poprvé uvedena v pátek 14. 12. 2007. Provoz ale netrval dlouho a 

v neděli přibližně ve 2 hodiny ráno z neznámých příčin explodoval její reaktor.  Následně 

došlo k výpadku elektrické energie v okolních vesnicích. Hasiči zjistili, že vybuchl reaktor 

bioplynové stanice až ve 4 hodiny ráno.  Výbuch byl tak mohutný, že trosky reaktoru a 

biomasa se nalézaly až ve vzdálenosti 200 metrů. Vlivem výbuchu se také převrátila cisterna a 

uniklo z ní cca 1000 litrů lehkého topného oleje. V místě MU hrozila kontaminace okolní 

zeminy a nedalekého Dunaje kapalnou biomasou s topným olejem.  Vlivem promrzlé půdy se 

biomasa s olejem nevsakovala a specializovaná firma ji odčerpala. Ke kontaminaci Dunaje 

naštěstí nedošlo a to díky zakřivení okolní krajiny. Kapalná biomasa a olej se neroztékaly a 

držely se na jednom místě.  V době výbuchu se v BPS nikdo nenacházel a nehoda se tudíž 

obešla bez úmrtí a zranění osob. 

 V BPS chyběly určité bezpečnostní systémy. Například systém automatického 

odpojení zařízení, který reaguje na havarijní situaci a odpojí výrobní zařízení. Ve stanici 

chyběl i poplachový systém, jehož úkolem je informovat odpovědného zaměstnance o 

havarijní situaci.  

 Příčina výbuchu není známá. Ale spouštění nového zařízení sebou nese vždy určité 

nebezpečí. Při uvádění BPS do provozu fermentor obsahuje velké množství vzduchu a malé 

množství bioplynu. Následným rozkladem organických materiálů dochází k nárůstu 
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koncentrace bioplynu. A v jeden okamžik se vytvoří výbušná atmosféra, kdy bioplyn a 

vzduch se nachází v dokonalém explozivním poměru. V tuto chvíli stačí jakýkoliv iniciační 

zdroj a dojde k výbuchu. Iniciačním zdrojem může být statická elektřina, poškozené míchadlo 

apod.  Možnou příčinou se také jeví konstrukční chyba. Celkové škody byly odhadnuty na 3 

milióny euro [44].  

          Obr. 15 - BPS před výbuchem [44]            Obr. 16 - BPS po výbuchu [44] 

 

Výbuch bioplynu a následný požár - Oggenried 

Dne 20. 11. 2007 došlo v ranních hodinách k explozi v areálu bioplynové stanice, 

která je umístěna v okrajové části německé obce Oggenried. Nedaleko vesnice leží větší 

město Irsee. Podle vyjádření policie výbuch vznikl v kogeneračním prostoru.  

Nejpravděpodobněji došlo k úniku bioplynu a následné iniciaci. Exploze byla natolik silná, že 

zničila celou budovu. Naštěstí v budově nikdo nebyl, a ani v blízkém okolí se nikdo 

nenacházel. Výbuch se tedy obešel bez zranění.  Krátce po výbuchu začala hořet bublina 

(zásobník bioplynu), ve které se hromadil vyrobený bioplyn z reaktoru. Hasiči požár následně 

uhasili. Celkově zasahovalo 70 hasičů a škoda se odhaduje na 150 000 eur [45]. 

 

Únik močůvky - Eglingen 

Dne 14. 7. 2006 došlo k úniku 100 000 litrů močůvky z bioplynové stanice nedaleko 

německého města Eglingen. Močůvka se dostala do říčky Kessel a kontaminovala ji v délce 5 

kilometrů. Říčka musela být uměle přehrazena a nebezpečná substance se z ní čerpala týden. 

Na sanačních pracích se podílelo 60 hasičů a mnoho farmářů z okolí. Díky jejich činnosti se 

nebezpečná látka nedostala do 25 km vzdáleného Dunaje.  

Největší škody utrpělo životní prostředí, zahynulo přibližně 700 kg ryb. Náklady na 

sanační práce se vyšplhaly na 34 000 eur [46]. 
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6 Analýza a hodnocení rizik 

 Analýza a hodnocení rizik je systematická aplikace metod, které identifikují a hodnotí 

nebezpečí. Rozděluje se na kvalitativní a kvantitativní.  Kvalitativní analýza vypočítavá nebo 

odhaduje možné dopady havárií. Kvantitativní odhaduje frekvenci a pravděpodobnost havárií. 

V praxi se využívá nepřeberné množství metod, nejpoužívanější jsou uvedeny v tabulce 6. 

Použití jednotlivých metod závisí na velikosti a složitosti hodnoceného procesu [7]. 

    Tab. 6 - Metody hodnocení rizik [7] 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza "Co se stane, když ..." What-If Analysis WI 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause Consequence Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

 

Analýzu rizik jsem provedl na zemědělskou bioplynovou stanici v obci Javorné ve 

Východních Čechách. K analýze a hodnocení rizik bioplynové stanice jsem zvolil fermentor 

(viz. obr. 15), který je považován za „srdce“ bioplynové stanice. Obsahuje velké množství 

bioplynu a v případě jeho výbuchu či požáru by vznikly velké škody.  

Základní informace o fermentoru: 

 průměr: 23 m, 

 výška: 6 m, 

 celkový objem: 2 385 m
3
, 

 objem bioplynu: 400 m
3,
 

 betonový strop. 

Obr. 17 - Fermentor s betonovým stropem 

K hodnocení rizik reaktoru jsem vybral indexovou metodu Dow´s Fire & Explosion 

Index. 
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6.1 Metoda Dow´s Fire & Explosion Index 

Úkolem této metody je kvantifikovat reálné očekávané škody, které mohou vzniknout 

následkem požáru, výbuchu nebo chemické reaktivity. Identifikuje také zařízení, která by 

mohla přispívat ke vzniku a eskalaci nehody. K určení škod využívá zkušenosti z minulých 

havárií a energetický obsah látky umístěné v zařízení. Bere v úvahu nejnepříznivější provozní 

podmínky a stanovuje největší možné ztráty u procesní jednotky nebo podobného zařízení.  

Z výsledků této metody se technologická zařízení klasifikují do jednotlivých stupňů 

nebezpečnosti a stanoví se poloměr a plocha, která by mohla být zasažena účinky výbuchu 

nebo požáru.   

 Lze ji použít pro jakýkoliv provoz, ve kterém se vyrábí, zpracovávají a skladují 

hořlavé nebo reaktivní materiály.  Případně může být využita i pro stanovení ztrát v zařízení 

na zpracování odpadů (splašky, kaly), potrubních rozvodů, transformátorů, usměrňovačů, 

distribučních systémů, kotlů a jiných částí elektráren [8].    

 

Cíle metody: 

1. KVANTIFIKACE reálných očekávaných škod vzniklých v důsledku požáru, exploze a 

chemické reaktivity, 

2. IDENTIFIKACE zařízení, která mohou přispívat ke vzniku a eskalaci nehody, 

3. PREZENTACE zjištěných informací managementu [8].  

 

6.1.1 Postup zpracování analýzy 

Při zpracování této metody byla využita příručka pro klasifikaci nebezpečí Dow´s Fire 

& Explosion Index [8]. Jednotlivé kroky analýzy jsou znázorněny na obrázku 16.   

Nejdříve jsem zvolil vhodnou procesní jednotku, v mém případě to byl reaktor. 

Následně jsem zpracoval formulář (viz. tab. 7), ve kterém je sumarizován postup stanovení 

indexu požáru a výbuch. Hodnoty do tohoto formuláře byly voleny dle návodu pro 

zpracování. Další krok byl stanovení kreditních faktorů, které snižují pravděpodobnost 

vzniku, závažnost a rozsah případné mimořádné události. 

V závěru jsem ze zjištěné hodnoty F&E Indexu stanovil stupeň nebezpečnosti reaktoru 

a vypočítal poloměr zasažené plochy, maximální pravděpodobnou ztrátu na zařízení a 

maximální pravděpodobný počet dní výpadku výroby (viz. tab. 12). 
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stanovení 

materiálového faktoru 

výběr vhodné 

procesní jednotky 

 

stanovení F&E Indexu 

F&E Index = F3 x MF 
mater.faktor) 

stanovení faktoru F1 

obecná procesní nebezpečí 

stanovení faktoru F2 

speciální procesní nebezpečí 

Stanovení faktoru nebezpečnosti 

procesní jednotky  

F3 = F1 x F2 

stanovení velikosti 

zasažené plochy 

stanovení nákladů na 

obnovu zařízení 

stanovení kreditních faktorů 

C= C1 x C2 x C3 

stanovení faktoru 

poškození 

stanovení doby výpadku 

MPDO 

stanovení aktuální hodnoty 

MPPD 

stanovení základní hodnoty 

MPPD 

stanovení ztrát BI - 

přerušením provozu 

Vysvětlivky: 

MPPO – Maximální očekávaná ztráta na majetku 

MPDO – Maximální očekávaný počet dní výpadku výroby 

BI – Ztráta vzniklá přerušením provozu  

 

Obr. 18 - Schéma postupu stanovení F&E Indexu [8] 
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6.1.2 Formulář F&E indexu 

Tab. 7 - Formulář F&E indexu [8] 
PODNIK:  

 

 DIVIZE: UMÍSTĚNÍ: DATUM: 

 
STANOVIŠTĚ: VÝROBNÍ JEDNOTKA: PROCESNÍ JEDNOTKA:

  REAKTOR 
ZPRACOVAL:

 MÁLEK 
SCHVÁLIL: BUDOVA: 

LÁTKY V PROCESNÍ JEDNOTCE: 
 BIOPLYN N H = 1 N F = 4 N R = 0 

PROVOZNÍ STAV 
NÁZEV UVAŽOVANÉ SUBSTANCE: 

.... Projekt .... Najíždění .... Provoz .... Odstavení 

MATERIÁLOVÝ FAKTOR MF 21 

1. Obecná procesní nebezpečí Rozsah přirážky 
Použitá 

přirážka 

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Exotermické chemické reakce od 0.30 do 1.25 0.3 

B. Endotermické procesy od 0.20 do 0.40 - 

C. Manipulace a přeprava látek od 0.25 do 1.05 - 

D. Umístění jednotky v uzavřených nebo vnitřních prostorách od 0.25 do 0.90 - 

E. Přístupnost k jednotce od 0.20 do 0.35 - 

F. Drenáž, zabezpečení proti přetečení                                                 m
3
 od 0.25 do 0.50 - 

Faktor obecných nebezpečí (F1)  1.3 

2. Speciální procesní nebezpečí 
  

Základní hodnota faktoru 1.00 1.00 

A. Toxické látky od 0.20 do 0.80 0.2 

B. Podtlak (< 500 mm Hg) 0.50 - 

C. Provoz uvnitř nebo blízko mezí hořlavosti                … s inertizací 

                                                                                        … bez inertizace  
- 

     1. Skladovací nádrže (úložiště, zásobníková pole) hořlavých kapalin 0.50 - 

     2. Neustálený proces nebo porucha inertizace (porucha přístrojů) 0.30 - 

     3. Provoz trvale v rozsahu hořlavosti 0.80 - 

D. Exploze prachu  od 0.25 do 2.00 - 

E. Přetlak (viz obr. 2 příručky) provozní přetlak.................kPa přetlaku 

                            nastavení pojišťovacích ventilů...............kPa přetlaku  
- 

F. Nízká teplota od 0.20 do 0.30 - 

G. Množství hořlavé/nestabilní látky                          množství:  215 kg 

                                                                                     HC = 55, 76 MJ/kg   

     1. Kapaliny nebo plyny v procesu  
 

0.1 

     2. Kapaliny nebo plyny v zásobníku  
 

- 

     3. Zápalné pevné látky ve skladu, prach v procesu 
 

- 

H. Vliv koroze a eroze od 0.10 do 0.75 0.1 

I. Netěsnosti spojů a ucpávek od 0.10 do 1.50 0.1 

J. Zařízení s otevřeným ohněm 
 

- 

K. Tepelné výměníky s horkým olejem od 0.15 do 1.15 - 

L. Rotační zařízení 0.50 0.5 

Faktor speciálních nebezpečí ( F2 ) 2 

Celkový faktor nebezpečnosti procesní jednotky ( F1 * F2 ) = F3 2.6 

Index požáru a výbuchu ( F3 * MF = F&EI ) 54.6 
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6.1.3 Stanovení kreditních faktorů 

1. Faktory řízení procesu (C1) 

Tab. 8 - Faktory řízení procesu [8] 

Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnota 

faktoru 

Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnota 

faktoru 

a) Nouzové zdroje energie 0.98 - f) Použití inertního plynu od 0.94 do 0.96 - 

b) Chlazení od 0.97 do 0.99 - g) Provozní předpisy od 0.91 do 0.99 0.95 

c) Usměrněná exploze od 0.84 do 0.98 0.98 h) Přehled chem. látek od 0.91 do 0.98 0.98 

d) Nouzové odstavení od 0.96 do 0.99 0.98 i) Jiná analýza rizika od 0.91 do 0.98 - 

e) Počítač. řízené procesy od 0.93 do 0.99 0.97  

 

C1 celkem   

 

2. Faktory izolace látek (C2) 

Tab. 9 - Faktory izolace látek [8] 

     Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnota 

faktoru 

Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnot 

faktoru 

  a) Dálkově ovl. armatury od 0.96 do 0.98 0.98 c) Drenáž od 0.91 do 0.97 - 

  b) Vyprázdnění /vypuštění od 0.96 do 0.98 0.96 d) Blokování 0.98 - 

 

 C2 celkem     

 

3. Faktory požární ochrany (C3) 

Tab. 10 - Faktory požární ochrany [8] 

Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnota 

faktoru 

Charakter zařízení 
Rozsah hodnoty 

faktoru 

Použitá 

hodnot 

faktoru 

a) Detekce úniku od 0.94 do 0.98 - f) Vodní clony od 0.97 do 0.98 - 

b) Konstrukční ocel od 0.95 do 0.98 - g) Pěna od 0.92 do 0.97 - 

c) Zásobování požární 

vodou 
od 0.94 do 0.97 0.97 

h) Ruční hasicí zařízení 

/ požární hlásiče 
od 0.93 do 0.98 0.98 

d) Zvláštní systémy 0.91 - i) Ochrana kabelů od 0.94 do 0.98 - 

e) Skrápěcí systémy od 0.74 do 0.97 -  

 

 

      C3 celkem                             

Celkový kreditní faktor C = C1*C2*C3                            

 

0.87 

0.94 

0.95 

0.78 

 

 

 



49 

 

6.1.4 Stanovení stupně nebezpečnosti 

Index požáru a výbuchu byl stanoven na hodnotu 54, 6. Dle tabulky 10 jsem zařadil 

reaktor do nepatrného stupně nebezpečí.  

          Tab. 11 - Stanovení stupně nebezpečnosti F & E indexu [8] 

Stupeň nebezpečnosti podle F & E indexu 

Pásma F & E indexu Stupeň nebezpečnosti 

1 - 60 nepatrný 

61 - 96 mírný 

97 - 127 střední 

128 – 158 závažný 

159 a vyšší kritický 

6.1.5 Výpočty 

Poloměr zasažené oblasti:  R= 0,84 * 0,254 * F&EI    

    R= 0,84 * 0,254 * 54,6 

    R= 11,65 m 

K vypočtenému poloměru musíme ještě připočítat poloměr uvažovaného reaktoru, tím 

zjistíme skutečný poloměr zasažené oblasti. 

R= 11,65 + 11,5 = 23,15 m  

Zasažená plocha: S=  *  R
2 

S= 1683 m
2 

Investice v zasaženém prostoru:  

Náklady na obnovu = původní náklady x 0,82 x faktor růstu 

Náklady na obnovu = 40 000 000 x 0,82 x 1,157 = 37 949 600,- Kč  

Faktor poškození = 0,55 - hodnota určená z grafu, který je v návodu pro zpracování FE 

indexu.  

Základní hodnota maximální očekávané ztráty majetku: 

MPPD základní = Investice v zasaženém prostoru x F poškození 

MPPD základní = 37 949 600 x 0,55 = 20 872 280,- Kč 
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Skutečná maximální očekávaná ztráta majetku: 

MPPD skutečná = MPPD základní x C celkový 

MPPD skutečná = 20 872 280 x 0,78 = 16 280 378,- Kč 

Maximální očekávaný počet dní výpadku výroby: 

MPDO = 125 dní – hodnota určená z grafu, který je v návodu pro zpracování FE indexu.  

Ztráta vzniklá přerušením provozu: 

BI = MPDO x (VPM/30) x 0,7 VPM - hodnota měsíční produkce 

BI =125 x (2 800 000/30) x 0,7 = 8 166 667,- Kč 

6.1.6 Vyhodnocení analýzy Dow´s Fire & Explosion Index   

       Tab. 12 - Souhrnné posouzení rizika procesní jednotky [8] 

1. Index požáru  výbuchu (FE) 54.6  

2. Poloměr zasažené oblasti   23.15 m  

3. Zasažená plocha (  * r
2   

) 1683 m
2
  

4. Investice v zasaženém prostoru 37 949 600 Kč 

5. Faktor poškození    0.5  

6. Základní hodnota MPPD 
 

20 872 280 Kč 

7. Celkový kreditní faktor C 0.78  

8. Skutečná MPPD 16 280 378 Kč 

9. Maximální počet dnů výpadku MPDO 
 

125  

10. Ztráta vzniklá přerušením provozu  8 166 667 Kč 

 

Z vypočítaných hodnot vyplývá, že při výbuchu reaktoru by došlo ke značným 

ekonomickým škodám. Poloměr zasažené oblasti (viz. obr. 17) zasahuje i do vedlejších 

technologií. Výbuch by pravděpodobně poškodil sousední reaktor a strojovnu čerpadel, která 

je umístěna mezi fermentory. V nejhorším případě by došlo ke vzniku domino efektu a 

následnému výbuchu druhého reaktoru a poškození skladovací nádrže.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 19 - Zasažená plocha při výbuchu [53] 
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7 Zhodnocení PBS z pohledu stávajících předpisů 

Výstavbou a provozem bioplynových stanic se zabývá řada legislativních předpisů. 

V této kapitole uvedu základní zákony, normy a předpisy týkající se BPS. Následně rozeberu 

požární bezpečnost BPS z pohledu českých technických norem.  

Aktuálních zákony zabývající se provozem BPS: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky 

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA) 

 Směrnice EU č. 91/676/EEC nitrátová směrnice 

Projekční normy a předpisy: 

a) Kmenové normy:  

 ČSN 73 08 04 - PBS - Výrobní objekty 

 ČSN 73 08 02 - PBS - Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 08 10 - PBS - Společná ustanovení 

 ČSN 73 08 73 - PBS - Zásobování požární vodou 

b) Přidružené normy:  

 ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 

 ČSN 07 0703 - Plynové kotelny 

 ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody 

c) Technické předpisy pro plyn:  

 TPG - G 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) 

 TPG - G 811 01 - Soustrojí s motory na plynná paliva, instalace a provoz 

d) Vyhlášky a zákony:  

 Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb., o požární prevenci 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
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7.1 Požární bezpečnost BPS 

Hlavními úkoly požární bezpečnosti staveb (PBS) je umožnění bezpečné evakuace 

osob, účinný protipožární zásah a zabrání rozšíření požáru v objektu i mimo něj. PBS řeší 

kodex požárních norem, ve kterém nalezneme normy skupiny ČSN 73 08xx.  

Bioplynové stanice jsou dle ČSN 73 0804 zařazeny do 7. skupiny výrob a provozů.    

Požární úseky 

Základem požární bezpečnosti staveb je rozdělení prostorů objektu do jednotlivých 

požárních úseků, které v případě požáru brání v jeho rozšíření. PÚ musí být ohraničeny 

požárně dělícími konstrukcemi typu DP1.  Tyto konstrukce nepřispívají v požadované době 

požární odolnosti ke zvýšení intenzity požáru [11]. 

V bioplynové stanici samostatné požární úseky tvoří velín, kogenerační strojovna, 

elektrorozvodny, olejová místnost, strojovna čerpadel a fermentor s plynojemem.  

Požárně bezpečnostní zařízení  

Podle ČSN 73 0804 musí mít provozy a výroby 7. skupiny nainstalovány samočinné 

stabilní hasicí zařízení (SSHZ) a to bez ohledu na plochu a požární zatížení. V případě 

neúčinnosti těchto zařízení se musí zvolit jiná zařízení podle článku 11.1.4 ČSN 73 

0810:2009, která sníží pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru [11]. 

Požárně nebezpečný prostor 

 Požárně nebezpečný prostor se vymezuje v okolí fermentoru, plynojemu a objektů, ve 

kterých je určená zóna 2 nebo nižší (mimo plynová potrubí). Hranice tohoto prostoru musí být 

příslušně označena dle ČSN 01 8013 (výstražné nápisy a tabulky) a stanovuje se minimálně 

6,5 metrů od zařízení. V požárně nebezpečné prostotu nesmí být hořlavé materiály, suchá 

tráva, nesmí se zde kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm [12]. 

Odstupová vzdálenost 

Minimální odstupová vzdálenost od otevřené technologie, která obsahuje hořlavé 

plyny (fermentor, plynojem) je 6,5 metrů. Odstupová vzdálenost se nestanovuje u potrubních 

rozvodů plynu [11]. 

Požadavky na střešní plášť 

 Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí být zhotoven z konstrukcí typu 

DP1 nebo mít klasifikaci BROOF (t3). Což znamená, že nepřispívá k šíření požáru a zabraňuje 

zapálení hořlavých částí střechy. Mimo požárně nebezpečný prostor klasifikace BROOF (t1). 
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Požadavky na potrubní rozvody hořlavého plynu 

Potrubní rozvody musí být z nehořlavých materiálů s třídou reakce na oheň A1 a 

nesmí se porušit při působení teplot do 500 °C. Všechny odbočky z hlavního rozvodu musí 

být opatřeny uzavíracími ventily. Přívodní potrubí o světlém průřezu větším jak 20 000 mm
2
 

je nutné před vstupem do výrobního objektu vybavit havarijním uzávěrem [11].
  

Požadavky na technologická zařízení   

Technologická zařízení obsahující hořlavé plyny musí být zhotovena z nehořlavých 

materiálů. U technologie (5 až 7 skupiny výrob), kde hrozí nebezpečí úniku hořlavého plynu, 

se musí instalovat požárně bezpečnostní zařízení ohlašující výskyt plynů. Dále se doporučuje 

vybavit tyto technologie zařízením pro vyprázdnění obsahu a zařízením pro bezpečnou 

likvidaci plynu [11]. Na bioplynových stanicích se pro likvidaci bioplynu používá stacionární 

hořák – fléra. 

Kabelové rozvody  

Kabelové rozvody v šachtách, kanálech a kabelových prostorách musí být v takovém 

provedení, aby se zabránilo neomezenému šíření požáru. V případě kdy prochází přes více 

požárních úseků, jsou kabelové rozvody řešeny jako samostatný PÚ [11]. 

Zařízení pro protipožární zásah 

Přístupové komunikace – u objektu obsahující provozy 5 až 7 skupiny se doporučuje 

vytvořit minimálně dvě přístupové komunikace, které vedou až k nástupním plochám.  Šířka 

nejméně 3 metry. 

Vjezdy a průjezdy – musí umožnit průjezd požárních vozidel, minimální šířka 3 500 mm a 

výška 4 100 mm. Doporučuje se také vytvoření druhého vjezdu na protilehlé straně hlavního 

vjezdu. 

Nástupní plochy – jedná se o zpevněné plochy, které musí navazovat na přístupové 

komunikace. Slouží pro ustavení požární techniky a jsou situovány podélně kolem objektu. 

Minimální šířka 4 m a délka 15 m. 

Zásobování požární vodou – jednotky požární ochrany musí být nepřetržitě zásobovány 

vodou, tuto problematiku řeší norma ČSN 73 0873. 

Dále bioplynové stanice musí být vybaveny přenosnými hasicími přístroji a případně 

vnitřními a vnějšími zásahovými cestami [11]. 
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7.2 Návrh úpravy ČSN 73 0804: 2010 

Tato norma hodnotí bioplynové stanice jako celek a řadí je do 7. skupiny výrob a 

provozů, ve kterých je nutná instalace SSHZ bez ohledu na plochu a požární zatížení. 

Bioplynové stanice se ale skládají z poměrně velkého množství zařízení a z normy není 

zřetelné, v jakých místech by se mělo SSHZ použít. 

Z návštěv bioplynových stanic jsem zjistil, že žádná z mnou navštívených stanic 

neměla SSHZ. Provozovatelé BPS si nechávají zhotovit odborné posudky, ze kterých 

vyplývá, že použití SSHZ je zbytečné. 

Zařazení BPS do 7. skupiny provozů je také nepřesné. Protože při posouzení 

jednotlivých částí bioplynových stanic s druhy provozů a výrob dle normy ČSN 73 0804:2010 

tabulka E.1 a normou ČSN 73 0842 tabulka A.1 (změny Z1 z 2004) zjistíme následující 

skutečnosti: 

 sklady vstupních surovin - 3. až 6. skupina provozů, 

 jímky kejdy a digestátu - 1. a 2. skupina provozů, 

 velín - 5. skupina provozů, 

 fermentor a plynojem - 6 skupina provozů, 

 trafostanice a elektrorozvodny - 5. skupina provozů, 

 strojovna s kogenerační jednotkou - 4. až 5. skupina provozů, 

 olejová místnost (nádrž s topným olejem) - 4. až 5. skupina provozů [48]. 

Z tohoto posouzení vyplývá, že žádná technologická část BPS systémově nepatří do 7. 

skupiny výrob a provozů. Instalace SSHZ v těchto prostorech tedy závisí na velikosti 

požárního zatížení a půdorysné ploše [48]. 
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8 Základní taktické postupy JPO při zásahu v BPS 

Kapitola bude zpracována obdobně jako metodický list Bojového řádu jednotek 

požární ochrany. 

I. 

Charakteristika 

1) Bioplynové stanice jsou poměrně nové technologie. Slouží k výrobě bioplynu, 

elektrické energie a tepla z biologicky rozložitelných látek. K výrobě bioplynu se 

využívá anaerobní fermentace (viz. kap. 1.3). Elektrická energie a teplo se získává 

spalováním bioplynu v kogenerační jednotce. Rozdělují se dle zpracovávaného 

materiálu na zemědělské, čistírenské a ostatní bioplynové stanice (skládkové, 

průmyslové a komunální). 

2) Zemědělské bioplynové stanice jsou většinou součástí zemědělských areálů, které 

tvoří objekty pro zemědělskou výrobu. Především se jedná o stáje, stodoly, sklady 

(sena, slámy, obilí), sila, senážní věže a objekty pro posklizňové zpracování 

zemědělských plodin (např. sušárny).  

3) Čistírenské BPS jsou součástí čističek odpadních vod. 

4) Ostatní BPS mají největší zastoupení na skladkách komunálního odpadu. Mohou se v 

nich vyskytovat nebezpečné odpady, které vykazují jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (viz. BŘ – ML č. 26/P). 

5) Dle zákona o požární ochraně jde o objekty, kde se provozují činnosti se zvýšeným, 

nebo vysokým požárním nebezpečím. 

6) Hlavní části bioplynové stanice: 

a) homogenizační jímka,  

b) reaktor + plynojem, 

c) uskladňovací nádrž, 

d) provozní budova, 

e) kogenerační jednotky, 

f) potrubní rozvody plynu, vody a substrátu, 

g) nouzové spalování – fléra. 



56 

 

7) Části provozní budovy: 

a) strojovna kogenerační jednotky, 

b) velín, 

c) sklad oleje, 

d) transformátor, 

e) rozvodna nízkého a vysokého napětí. 

8) V bioplynových stanicích vzniká bioplyn (směs plynů), který je považován za 

nebezpečnou látku. Nebezpečné látky jsou látky, které představují pro živý 

organismus a životní prostředí určité nebezpečí. Mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (hořlavost, výbušnost, žíravost atd.).  

9) Nebezpečné látky v BPS: 

a) bioplyn a jeho složky - metan, oxid uhličitý, sirovodík, dusík, amoniak, vodík, 

b) vstupní suroviny - močůvka, kejda, kaly, 

c) lehký topný olej.  

10) Při zásahu v BPS hrozí nebezpečí výbuchu, popálení, intoxikace, pádu, udušení a úraz 

elektrickým proudem. V případě výbuchu lze očekávat zřícení konstrukcí a zavalení 

osob. V zemědělských bioplynových stanicích může také dojít k ohrožení zvířaty.  

 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

11) Příjezd jednotek požární ochrany organizovat z návětrné strany. Požární techniku 

ustavovat v bezpečné vzdálenosti. Předběžná vzdálenost je 50 metrů. Požární technika 

nesmí být ohrožena sálavým teplem nebo případným výbuchem. Při rozmisťování sil a 

prostředků na místě zásahu dbát na umožnění příjezdu dalších vozidel, zásobování 

požární techniky hasivy a techniku neustavovat nad kanály a pod potrubní mosty. 

12) Průzkumem zjistit o jakou mimořádnou událost se jedná (požár, únik nebezpečných 

látek), rozsah a směr šíření MU, množství, druh a vlastnosti uniklé nebezpečné látky, 

ohrožení osob a zvířat, ohrožení povrchových nebo podzemních vod a případné zdroje 

iniciace. 

Při průzkumu kontaktovat pracovníka technologie a využít jeho odborných 

znalostí. Vyžádat si dokumentaci zdolávání požáru a postupovat podle ní. 
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13) Vyloučení iniciačních zdrojů. Vypnutí elektrické energie v dané části technologie 

nebo v celé bioplynové stanici.  

14)  Uzavření místa zásahu a vytyčení charakteristických prostorů. Minimálně se vytyčí 

nebezpečná a vnější zóna. Hranice nebezpečné zóny bude minimálně 30 metrů (viz. 

tab. 13). Do nebezpečné zóny nasazovat pouze potřebné množství sil a prostředků. 

Zasahující hasiči v tomto prostoru musí používat izolační dýchací přístroje a případně 

ochranné protichemické oděvy.  

       Tab. 13 - Hranice nebezpečné zóny [9] 

Nebezpečné látky 
Minimální vzdálenost hranice 

nebezpečné zóny od místa zásahu 

Hořlavé kapaliny, louhy a kyseliny 5 m 

Jedovaté, žíravé plyny a páry, B - angens 15 m 

Látky schopné výbuchu 30 m 

Radioaktivní látky 50 m 

Neznámá látka, výbušniny, rozsáhlá 

oblaka par 
100 až 1000 m 

 

Ve vnější zóně se vytvoří týlový prostor, nástupní prostor a případně 

dekontaminační prostor (např. při zamezování úniku močůvky nebo substrátu 

z reaktoru). Týlový prostor slouží pro soustředění sil a prostředků. V nástupním 

prostoru se připravují síly a prostředky na zásah v nebezpečné zóně. Dekontaminační 

prostor je určen pro dekontaminaci zasahujících hasičů, techniky a kontaminovaných 

osob. Tyto charakteristické prostory musí být zhotoveny na návětrné straně a jejich 

rozmístění můžete vidět na následujícím obrázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 - Schéma vnější zóny 
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15) Zajistit trojnásobnou požární ochranu (voda, pěna, práškové hasivo) a odvětrání 

zasažených prostor (z hlediska možnosti výbuchu použít přetlakový ventilátor 

s hydraulickým pohonem). V případě ohrožení osob nebo zvířat hlavní směr útoku 

směřovat k jejich záchraně. 

16) Záchrana osob a hospodářských zvířat se provede v prostorách, které jsou 

bezprostředně ohroženy mimořádnou událostí, vyskytují se v nebezpečné zóně. 

Objekty, které mohou být ohroženy následky MU, se evakuují. Evakuační cesty budou 

voleny mimo nebezpečnou zónu. 

17) Omezení rozsahu havárie – zabránění dalšímu úniku bioplynu, hořlavých kapalin, 

močůvky a kalů. Provede se utěsnění trhlin a netěsností (těsnící vaky, klíny a tmely), 

utěsnění kanalizačních vpustí (kanalizační ucpávky), uzavření přívodu NL, 

přečerpávání a ohraničení místa úniku (sorbční had, norná stěna). 

18) Při úniku kalů nebo močůvky do povrchových vod provádět ředění a okysličení vody, 

případně provést odčerpání kontaminované vody. 

19) Po celou dobu zásahu provádět měření koncentrace plynů v ovzduší z hlediska 

přítomnosti toxických a výbušných látek. Monitorování bude provedeno i ve směru 

šíření MU, mohou být ohroženy okolní obce. Při informování obyvatel ohrožené obce 

je vhodná spolupráce se starostou [9].  

20) V případě požáru unikajícího plynu: 

a) Fermetor – bioplyn se nechá kontrolovaně vyhořet, nádrž fermentoru a přilehlé 

konstrukce chladit roztříštěnými vodními proudy.  

b) Skladovací nádrž se zastřešením – obdobný postup jako u fermentoru. 

c) Plynové potrubí – zajistit uzavření přívodu bioplynu, kontrolované vyhoření 

zbytku bioplynu v potrubí a chlazení okolí. 

d) Kogenerační jednotky – zajistit uzavření přívodu bioplynu a následná likvidace 

možného požáru ve strojovně kogeneračních jednotek (vhodné hasivo prášek nebo 

CO2). 

21) V případě požáru provozní budovy: 

a) vypnuti elektrické energie, 

b) uzavření přívodu bioplynu, 

c) při požáru transformátoru, rozvodny NN a VN a kabelových rozvodů použít 

nevodivé hasivo např. CO2 a prášková hasiva,  
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d) při požáru topného oleje (sklad oleje) použít pěnu, v případě přítomnosti 

elektrických zařízení a elektrických rozvodů použít CO2 nebo práškové hasivo. 

 

III. 

Očekávané zvláštnosti 

22) Při zásahu na bioplynových stanicích je nutné počítat s určitými komplikacemi: 

a) některé nebezpečné složky bioplynu (CO2, H2S) jsou těžší jak vzduch, drží se při 

zemi a mohou se hromadit v níže položených místech (sklepy, jímky, kanály), 

b) vyšší koncentrace sirovodíku nejsou čichem znatelné, dochází k otupení čichových 

buněk, 

c) tvorba výbušné atmosféry, 

d) nelze zamezit úniku NL, 

e) nelze přesně určit množství uniklé nebezpečné látky, 

f) nedostatečná spolupráce s pracovníky nebo majitelem technologie, 

g) není k dispozici DZP, 

h) náhlá změna meteorologické situace, 

i) rychlé šíření uniklé NL, 

j) přítomnost venkovního elektrického vedení, 

k) nevhodně odstavená zemědělská technika, která např. braní průjezdu požárních 

vozidel, 

l) nevhodné nástupní plochy, 

m) přítomnost potrubních rozvodů tepla – nebezpečí opaření, 

n) na zemědělských BPS hrozí nebezpečí ohrožení zvířaty. 



60 

 

9 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou bioplynových stanic z pohledu 

jednotek požární ochrany. Hlavním cílem bylo vytvoření taktického postupu JPO při zásahu 

v BPS. 

Z diplomové práce vyplývá, že BPS jsou složitá technologická zařízení, která slouží 

pro výrobu bioplynu, elektřiny, tepla a kvalitního hnojiva (digestátu). Pro pochopení BPS 

jsem v úvodní části stručně a zřetelně popsal technologie výroby a technologické části BPS.  

Výstavba bioplynových stanic je v dnešní době na svém vrcholu. V České republice se 

již provozuje 362 stanic a tento počet neustále roste. Ze zpracování bioodpadů se stal výnosný 

byznys, který je štědře dotován EU. Česká republika se z pohledu plošné velikosti a počtu 

obyvatel řadí mezi špičky výroby bioplynu. Toto zjištění je velice pozitivní, neboť se uleví 

životnímu prostředí.  

 Na druhou stranu sebou bioplynové stanice přináší i řadu nebezpečí. Jednotlivá 

nebezpečí jsou v práci definována. Jedná se především o požár, výbuch, únik nebezpečných 

látek a úraz elektrickým proudem. Pro určení, které riziko se jeví, jako nejnebezpečnější jsem 

popsal několik havárií vzniklých v BPS v České republice a v zahraničí. Největší škody 

způsobuje výbuch a únik toxických látek. Bioplyn totiž obsahuje řadu nebezpečných látek 

(např. metan, sulfan, amoniak), které jsou schopné výbuchu a ve větší míře působí negativně 

na lidský organismus. V bioplynových stanicích může dojít k úniku i zpracovávaných surovin 

(močůvka, kejda, čistírenský kal). Tyto suroviny obsahují sloučeniny dusíku (nitráty, 

amoniak) a sloučeniny fosforu, které jsou ve větším množství nebezpečné pro ŽP.  

V praktické části jsem provedl analýzu a hodnocení rizik fermentoru (reaktoru) 

bioplynové stanice. K analýze jsem zvolil zemědělskou BPS v obci Javorné ve Východních 

Čechách, jejíž zaměstnanci mi poskytli potřebné informace. Reaktor jsem hodnotil pomocí 

indexové metody Dow´s Fire & Explosion Index. Z výsledků této metody jsem stanovil 

poloměr a plochu, která by byla zasazena při výbuchu reaktoru a ekonomické škody. 

V důsledku výbuchu by pravděpodobně došlo i k poškození sousedních technologií 

(dofermetor) a případně ke vzniku domino efektu. 

Bioplynové stanice jsem také posoudil dle požárních norem (ČSN 73 08xx). Zjistil 

jsem, že problematika BPS je v těchto normách řešena pouze okrajově a v normě ČSN 73 

0804 se vyskytují určité nejasnosti. Nalezneme v ní například zařazení BPS do 7. skupiny 

výrob a provozů, u kterých je nutná instalace SSHZ bez ohledu na plochu a požární zatížení. 

Ale už zde nenalezneme, v jakých částech BPS by se mělo použít.  Zařazení do 7. skupiny 
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výrob a provozů je také nepřesné. Norma hodnotí BPS jako celek, ale při hodnocení 

jednotlivých částí technologie zjistíme, že ani jedna část nespadá do 7. skupiny výrob a 

provozů.  Tudíž nemusí být instalováno SSHZ. 

V závěrečné části jsem zpracoval taktický postup JPO pro zásah v bioplynových 

stanicích. Což bylo hlavním cílem mé diplomové práce. Kapitola je zpracována ve formě 

metodického listu, ve které jsou podrobně definovány úkoly a postup činností JPO, nebezpečí 

a očekávané zvláštnosti, se kterými je nutné počítat pří zásahu v bioplynových stanicích.   
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Seznam zkratek 

BPS  - Bioplynové stanice 

ČOV  -  Čistírna odpadních vod 

ČR  -  Česká republika 

ČSN - Česká státní norma 

DZP - Dokumentace zdolávání požáru 

EU  - Evropská unie 

JPO  -  Jednotky požární ochrany 

MU  -  Mimořádná událost 

NL - Nebezpečná látka 

NN  -  Nízké napětí 

PBS  -  Požární bezpečnost staveb 

PÚ  -  Požární úsek 

SSHZ  -  Samočinné stabilní hasicí zařízení 

VN  - Vysoké napětí 

ŽP  -  Životní prostředí 

 


