
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

Jímání metanu ze skládky odpadu z pohledu 

zajištění technické bezpečnosti - Analýza rizik 

technologie jímání skládkového plynu pro 

energetické účely 

 

 

 

 

 

 

Student:  Viktor Chalupa 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Jana Večerková, Ph.D. 

Studijní obor:  Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce:  15. 6. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce:  20. 4. 2013 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Rád bych poděkoval doc. Dr. Ing. Aleši Bernatíkovi za pomoc a cenné rady při tvorbě 

bakalářské práce, společnosti OZO Ostrava s.r.o. a všem jejím zaměstnancům za jejich 

vstřícnost a ochotu. 



Anotace 

CHALUPA, V. Jímání metanu ze skládky odpadu z pohledu zajištění technické 

bezpečnosti - Analýza rizik technologie jímání skládkového plynu pro energetické účely. 

Ostrava, 2013. 39 s. Bakalářská práce. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení bezpečnostních rizik při jímání bioplynu 

ze skládky odpadu včetně návrhu opatření na snižování rizik. Obsahuje popis vzniku 

bioplynu, historii jeho využívání a rozdíl mezi bioplynem a skládkovým plynem. Dále 

se práce zaměřuje na skládku komunálního odpadu společnosti OZO Ostrava, hlavně 

na technologii samotného jímání plynu na skládce. Důležitou součástí je analýza rizik, která 

vede k zabezpečení a bezpečnostním opatřením na skládce.  

Klíčová slova: jímání bioplynu, skládkový plyn, technologie jímání, analýza rizik, 

zabezpečení jímání bioplynu  

 

 

 

Abstract 

CHALUPA, V. Extraction of methane from landfill sites in terms of providing 

technical security - Risk analysis of landfill gas collection technology for energy. Ostrava, 

2013. 39 s. Bachelor thesis. 

The goal of this bachelor thesis is to evaluate the safety risks when collecting biogas 

from landfills, including a proposal for risk reduction measures. It contains description of 

biogas, history of its use and the difference between biogas and the landfill gas. Furthermore, 

the thesis is focused on the landfill of communal waste in the OZO Ostrava company, 

especially on the technology itself of the landfill gas collection. The risk analysis, which leads 

to security and safety measures at the landfill represents also an important part of the bachelor 

thesis.  

Keywords: collecting biogas, landfill gas, collection technology, risk analysis, security 

biogas collection 
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1 Úvod 

Skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem 

odstraňování komunálního a jemu podobného odpadu, poněvadž je to metoda stále nejlevnější 

a nejjednodušší. Od roku 2002 dochází ke snižování celkového množství odpadů ukládaných 

na skládky, a to zejména v důsledku ustanovení nového Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důležitým faktorem 

těchto legislativních úprav bylo rozšíření výčtu druhů odpadů, které se na skládky ukládat 

nesmějí. Jejich přehled uvádí příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Významnou úlohu pak má také norma ČSN 83 8034 

Skládkování odpadů - Odplynění skládek. 

Uvedená norma stanovuje zásady, které se týkají plynového zařízení skládek odpadů, 

v nichž se tvoří skládkový plyn. Skládkový plyn je v odpadovém hospodářství označení pro 

bioplyn, který se tvoří samovolně v tělesech skládek, v nichž jsou významnou měrou 

obsaženy biologicky rozložitelné komponenty. Bioplyn, resp. skládkový plyn je tvořen 

především metanem a oxidem uhličitým. Vzhledem k tomu, že metan silně absorbuje 

infračervené záření, patří mezi významné skleníkové plyny, které způsobují jev známý jako 

skleníkový efekt. To je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, 

že snadno propouští sluneční záření, ale zároveň brání jeho zpětnému odrazu do prostoru, 

což vede ke globálnímu oteplování planety. 

Pro svou bakalářskou práci a popsání problematiky jímání skládkového plynu jsem 

si vybral skládku komunálního odpadu společnosti OZO Ostrava s.r.o. OZO Ostrava s.r.o. 

(zkratka znamená odvoz a zpracování odpadů) vznikla z bývalé rozpočtové organizace 

TAZSMO Ostrava a historie její praktické činnosti v oblasti odpadů sahá až do roku 1949. 

Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města 

a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Základem 

činnosti současné společnosti OZO Ostrava je poskytování komplexních služeb v oblasti 

nakládání s odpady v regionu Moravskoslezského kraje a zejména Statutárního města 

Ostrava. Společnost úspěšně a dlouhodobě zajišťuje služby sběru, svozu, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí, průmyslových, nebezpečných 

a živnostenských odpadů. Mezi další předměty podnikání patří výroba náhradního paliva 
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pro cementárny a vápenky z některých vybraných odpadů, třídění a lisování plastů vhodných 

k materiálové recyklaci, jímání bioplynu a výroba elektřiny, a je také průkopníkem 

v ekologické výchově. Centrum odpadové výchovy této společnosti významně zajišťuje 

osvětou v oblasti správného nakládání s odpady výchovu nových generací a snaží se ovlivnit 

návyky a chování veřejnosti. Společnost provozuje vlastní skládku odpadů, která 

je komplexně zabezpečena proti negativním vlivům na životní prostředí. Její nedílnou 

součástí je i systém odplyňovacích vrtů a na něj navazující stanice skládkového plynu. V čele 

společnosti stojí jednatel na pozici ředitele, má dva náměstky - ekonomického a technického. 

Společnost je rozdělena do několika provozoven, které jsou specializovány na jednotlivé 

činnosti firmy. Jediným společníkem je Statutární město Ostrava, nejvyššími orgány 

společnosti jsou Valná hromada a Dozorčí rada. 

Bakalářskou práci jsem rozdělil do tří velkých kapitol. První se zabývá rozborem 

základních vlastností bioplynu a jeho jímáním, které je popsáno na konkrétním příkladu 

skladky odpadu. Další část je zaměřena na vyhledávání rizik. K jejich objevení jsem použil 

analýzu What if a analýzu příčin a následků poruch. K simulaci úniku metanu z plynojemu 

mi posloužil program ALOHA. V poslední kapitole jsou uvedena jednotlivá bezpečnostní 

opatření na skládce. Celá bakalářská práce je následně shrnuta v závěru. 
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2 Tvorba a využití bioplynu 

V této kapitole bude popsán vznik, historie využívání a tvorba bioplynu ve skládkách 

komunálního odpadu.  

2.1 Bioplyn 

Bioplyn je směs plynů, v níž má největší zastoupení metan (CH4) a oxid uhličitý 

(CO2). Jak už samotné jméno napovídá, tento plyn vzniká v biologickém procesu. Tvoří 

se všude tam, kde bez přístupu vzduchu nebo po vyčerpání kyslíku ve hmotě dochází 

k rozkladu organické hmoty činností mikroorganismů (tzv. anaerobní fermentací nebo 

digescí). Tento proces je v přírodě velice rozšířený, nachází se například v rašeliništích, 

na dně jezer, v hlubších vrstvách půdy, městských kalech, hnojištích, skládkách nebo 

v trávícím ústrojí přežvýkavců. Kromě zmíněného metanu a oxidu uhličitého se v bioplynu 

ještě nalézá nepatrné množství vodíku (H2), dusíku (N2), sulfanu (H2S), amoniaku (NH3) 

a ostatních stopových prvků.[4][12] 

Energeticky využitelný bioplyn je také vyráběn ve specializovaných technologických 

zařízeních, tzv. bioplynových stanicích. Hlavní výhřevnou složkou bioplynu je metan, který 

je po vodíku a acetylenu nejvýhřevnějším palivem, ale také významným skleníkovým 

plynem. Z hlediska legislativy ochrany ovzduší je potřeba věnovat pozornost především 

dodržení emisních limitů sirnatých sloučenin, které se v bioplynu vyskytují v závislosti 

na druhu biomasy, z které vznikl. Proto jsou některé bioplynové stanice osazeny 

i odsiřovacími systémy bioplynu. Biomasa je hmota živočišného nebo rostlinného původu, 

obsahující organické látky. Na obrázku číslo 1 jsou zobrazeny čtyři základní způsoby, kterými 

je možné energeticky zužitkovat bioplyn.[4][15] 
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Obr. 1 Způsoby energetického zužitkování bioplynu[15] 

 

2.2 Historie bioplynové techniky  

Bioplyn se na zemi vyskytuje už od nepaměti, ať už díky anaerobním 

mikroorganismům, které produkující metan nebo ve formě bahenního plynu, s nímž 

se je možné setkat v četných močálech a rašeliništích. Průkopníkem využívání byl italský 

přírodovědec Alessandro Volta, který kolem roku 1770 jímal bahenní plyn ze sedimentu 

hornoitalských jezer a pokoušel se jej spalovat. Dalším byl anglický chemik a fyzik Michael 

Faraday, který bahenní plyn identifikoval jako uhlovodík. Až roku 1821 se Avogadrovi 

podařilo z plynu z kejdy sestavit chemický vzorec metanu. Francouzský bakteriolog Louis 

Pasteur prováděl roku 1844 pokusy s bioplynem, který získával z koňského hnoje. Jako první 

navrhl použít právě tento hnůj k výrobě plynu pro pouliční osvětlení pařížských ulic. 

Na konci 19. století se zjistilo, že anaerobním vyhnívacím procesem se dají čistit odpadní 

vody. V roce 1897 bylo v indické Bombaji zřízeno první sanatorium, v němž byl plyn využit 

ke svícení a od roku 1907 také jako pohon motorů vyrábějících elektrický proud.[4][10] 

Bioplyn se poprvé začal vyrábět až na přelomu 19. a 20. století, když jej německý 

kalový technik Imhoff začal produkovat z kalů splaškových čistíren odpadních vod. 

Z počátku byl plyn označován za kalový a využíván především k vytápění a svícení 

v provozech čistíren odpadních vod. Od dvacátých let 20. století se tato technologie 
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zdokonalovala, začali vznikat samostatná zařízení pro anaerobní vyhnívání a první vyhřívané 

reaktory, čímž se zvýšila efektivita anaerobního rozkladu. Kalový plyn se využíval jako 

pohon elektrických motorgenerátorů a motorových vozidel. V 60. – 70. letech byla 

rozpoznána nebezpečí spojená s nekontrolovanou samovolnou tvorbou bioplynu ve skládkách 

komunálních odpadů. Metan se samozřejmě tvořil i ve skládkách mnohem starších, avšak 

teprve až s rozvojem konzumní společnosti rostlo i množství organicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládky. V dalších letech byla technologie reaktorové anaerobní fermentace 

úspěšně aplikována i pro biologické zplyňování.[4][10] 

2.3 Skládkový plyn  

Samovolně vznikající plyn ve skládkách komunálního odpadu anaerobním rozkladem 

se nazývá skládkový plyn (zkráceně LFG - z anglického Landfill Gas). Vzniká naprosto 

shodným způsobem jako reaktorový bioplyn, tedy postupnou přeměnou biologicky 

rozložitelného substrátu působením bakterií. Tímto termínem se někdy označují veškeré 

plyny, které lze odsát či navzorkovat z tělesa skládky odpadů bez ohledu na to, zda obsahuje 

třeba jen 1 % objemu metanu nebo 10 % objemu kyslíku. Množství a složení skládkového 

plynu závisí na množství skládkovaného odpadu, složení ukládaného odpadu (materiál 

ukládaného odpadu, pH, poměr zastoupení jednotlivých složek odpadu), stadiu rozkladu 

uložených organických látek a teplotě.[3] 

Složení skládkového plynu se mění v závislosti na stáří skládky a rychlosti jeho 

čerpání. Hlavními složkami jsou metan a oxid uhličitý doplněné o stopové příměsi (kyslík, 

sulfan, argon, halogenvodíky, oxid dusný, amoniak, vodík, různé organické látky, 

organochlorové a křemíkaté sloučeniny). Obsah stopových složek je vzhledem k množství 

metanu a oxidu uhličitého zanedbatelný (maximálně se vyskytují v jednotkách %), ale jejich 

hladinu je třeba sledovat pro jejich negativní vlivy na životní prostředí a na případná zařízení 

používaná při likvidaci nebo dalším využití skládkového plynu.[13] 

Současná legislativa ukládá povinnost vypracovat projekt odplynění skládky jako 

nedílnou a odborně zpracovanou součást projektu skládky a její rekultivace, případně 

rekultivace starých ekologických zátěží. Tento plyn je nařízeno buď spálit bez dalšího užitku 

(aby se tak zabránilo jeho úniku do atmosféry popřípadě výbuchu) nebo použít jako palivo 

pro kogenerační jednotku a vyrábět elektřinu a teplo. Odplynění skládky má také zabránit 
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hromadění skládkového plynu, které by mohlo mít za následek porušení izolační bariéry 

skládky (foliové nebo jílové) či provedení budoucí biologické rekultivace. Skládkový plyn 

je vysoce hodnotný nositel energie a i když v poměru k objemu má podstatně menší 

výhřevnost než zemní plyn a propan-butan, tak jeho spalováním vznikají pouze neškodné 

produkty, jako je vodní pára a oxid uhličitý. Zpracování skládkového plynu, výrazně přispívá 

ke zlepšení životního prostředí okolí skládky.[3][11] 

Systémy odplynění skládek můžeme dělit na: 

− Pasivní - plyn vychází ze skládky samovolně, vlastním přetlakem.  

− Aktivní - plyn je ze skládky odsáván pomocí odsávacího zařízení do sběrného 

a jímacího zařízení. Podtlak však musí být udržen na hladině, která zaručuje, 

že skládka nebude aerobizována (nebude přisávat okolní vzduch).[13] 

Odplynění skládky se můžeme provádět vertikálně (vrty, sběrné studny), horizontálně 

(drenáže, horizontální vrty), kombinovaně (drenáže, vertikální vrty nebo studny). Těleso 

skládky je provrtáno a osazeno čerpacími studnami, které jsou vybaveny regulačními ventily. 

Studny jsou vzájemně propojeny svodnou soustavou, která vede do regulačních šachet a dále 

pak do čerpací stanice, kde je průběžně měřena kvalita, složení, teplota a tlak skládkového 

plynu. Poté je plyn čerpán do kogeneračních jednotek, které jej používají jako palivo pro 

výrobu elektrické energie a tepla.[3] 
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3 Jímání a zpracování bioplynu na skládce komunálního 

odpadu 

Tato kapitola je zaměřená na představení skládky společnosti OZO Ostrava 

a technologický popis jejího odplynění. 

3.1 Skládka OZO Ostrava 

Skládka tuhého komunálního odpadu (dále jen skládka TKO) se nachází 

na severovýchodním okraji městského obvodu Hrušov, na starém odvalu Dolu Vítězný únor, 

resp. Vrbice a na bývalé skládce sutí Technických služeb městského obvodu Slezská Ostrava. 

Rozloha skládky činí 16,5 Ha. Je situována po pravé straně dálnice D47 ve směru 

na Bohumín, na ulici Bohumínská (obrázek číslo 1). Zástavba se v blízkém okolí nenachází. 

Tato část Hrušova je neobydlena, po povodních v roce 1997 slouží pouze jako průmyslová 

zóna. V jižním směru za kolejemi ČD pokračuje odval dolů OKD a.s. Jedná se o skládku 

skupiny S–OO, přesněji podskupiny S-OO3 (určená k odstraňování odpadů kategorie ostatní 

odpad), sloužící k ukládání komunálního a jemu podobného odpadu produkovaného městem 

Ostravou a okolními obcemi včetně ukládání téhož odpadu právnických a fyzických osob 

na výše uvedeném území. 

 
Obr. 2 Pohled na objekt skládky[5] 
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Provoz skládky byl zahájen v roce 1992 I. etapou, nadvýšením původní skládky 

(plocha 4,3 ha). V  letech 1995, 2001 a 2005 byla skládka postupně rozšiřována. Výstavba 

V. etapy je naplánovaná na rok 2013. Předpokládané ukončení skládkování v na tomto území 

se odhaduje na rok 2023 a v roce 2026 by měla být ukončena první část rekultivace. Celková 

plocha a kapacita skládky by měla dosahovat 19,47 ha. Celkové množství uloženého odpadu 

se dá velmi těžko odhadnout z důvodu tvarování, sesedání tělesa skládky a dorovnávání 

odpadem.  

Odpad je na skládku navážen denně. Množství uloženého odpadu v jednotlivých letech 

je popsáno v tabulce číslo 1. Skládkování se provádí sypáním odpadu v několika vrstvách, 

které následně kompaktor rozhrne na dané ploše a zhutňuje. Každá zhutněná vrstva 

se překryje malou vrstvou inertního materiálu, která chrání odpad před rozfoukáním větrem 

a nalétávání ptáků. Jako inertní materiál se používá převážně suť, škvára, beton, cihly, 

výkopová zemina apod. 

Tab. 1 Množství uloženého odpadu v t/rok (včetně technického zabezpečení)[8] 

Rok Tun odpadu Rok Tun odpadu 

1993 98 737 2002 133 839 

1994 99 808 2003 131 940 

1995 95 328 2004 132 464 

1996 88 735 2005 115 574 

1997 118 568 2006 95 714 

1998 137 805 2007 85 091 

1999 124 962 2008 91 242 

2000 147 936 2009 102 855 

2001 135 266 2010 93 587 

 

Provoz skládky se řídí platným a schváleným provozním řádem, ve kterém jsou 

specifikovány povinnosti dodavatele odpadu, postup při jeho přebírání na skládce, povinnosti 

obsluhy skládky, technologie skládkování a postup při odstraňování havárií.[8] 
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3.1.1 Popis objektů a technologické vybavení skládky 

Celý objekt skládky je oplocen. Vstup do areálu skládky je z ulice Bohumínská přes 

hlavní bránu. Při vstupu do objektu skládky se nachází provozní budova, 

u níž je tenzometrická mostová 60 t váha s obsluhou o délce 18 m. U vstupu je dále umístěna 

hala pro mechanismy a nadzemní nádrž Bencalor se stojanem nafty. Před vstupem do areálu 

je vybudováno parkoviště. V areálu se nachází několik vnitřních komunikací. Celý areál 

v okolí provozního objektu je osvětlen venkovním osvětlením. Dále se v objektu nachází 

kompostárna, jímky na průsakovou skládkovou vodu a zařízení na jímání skládkového plynu. 

3.2 Jímání skládkového plynu na skládce 

Ve východní části skládky TKO OZO Ostrava u trafostanice je situován objekt 

plynového hospodářství (čerpací stanice, fléra, kogenerační jednotky, balená trafostanice; 

obrázek číslo 2 a 3). V tělese skládky vzniká vlivem rozkladu skládkovaných biomateriálů 

skládkový plyn. Využitím a spálením tohoto bioplynu se zabrání jeho unikání do atmosféry, 

kde přispívá k tvorbě skleníkového efektu, který má za následek globální oteplování planety. 

Energetické využití bioplynu je realizováno prostřednictvím kogenerační jednotky TEDOM, 

což je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, která je dodávána do sítě 

ČEZ. Využití bioplynu jako palivo bylo realizováno v roce 1997, do té doby se plyn spaloval 

pouze ve fléře, která už v současnosti nemá žádné využití. Havarijní stavy řeší samostatný 

provozní řád skládkového plynu, za jehož dodržování je zodpovědná nájemní firma TEDOM 

s.r.o. (24 hod. na telefonu).[6][8] 

 
Obr. 3 Objekt plynového hospodářství  
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Obr. 4 Objekt plynového hospodářství  

Odplynění skládky je koncipováno jako automatické, řízené průmyslovým počítačem, 

na nějž je napojen personální počítač (dále jen skládka PC) s vizualizací provozních stavů. 

Veškeré údaje o množství, složení a vývinu skládkový plynu jsou průběžně zaznamenávány 

a ukládány na harddisku PC. Automatický řídicí systém vyhodnocuje údaje analýzy 

a zaručuje optimální čerpání jen takového množství plynu, které skládka v daném okamžiku 

produkuje. Tím je dosaženo konstantního složení skládkového plynu zejména v obsahu 

metanu a kyslíku, tlakových poměrů na sání a vstupu plynu do hořáku. Hořák lze tedy seřídit 

tak, aby ve všech režimech spaloval skládkový plyn s minimálními emisemi. Po ukončení 

skládkování bude těleso osázeno vrtanými plynosběrnými studnami s napojením na stávající 

svodné plynové potrubí.[8] Na obrázku číslo 4 a v tabulce číslo 2 je zobrazeno využívání 

bioplynu na skládce v průběhu let. 
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Obr. 5 Čerpání skládkového plynu a výroba elektrické energie[16] 

Tab. 2 Využití bioplynu na skládce za rok 2012[7] 

Měsíc m3 Vyrobeno kW Cena Kč 

Leden 217 682 302 974 305 810 

Únor 103 262 136 855 138 136 

Březen 224 383 305 271 308 128 

Duben 213 111 242 129 244 395 

Květen 199 298 226 955 229 079 

Červen 216 042 238 554 240 787 

Červenec 238 020 249 365 251 699 

Srpen 232 601 266 196 268 688 

Září 232 298 260 378 262 815 

Říjen 223 576 259 646 262 076 

Listopad 111 599 229 311 231 457 

Prosinec 228 132 265 171 267 653 

Celkem 2 440 004 2 982 805 3 010 723 
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3.3 Technologické zařízení odplynění skládky 

Jednotlivé části technologického zařízení odplynění skládky jsou: 

− Jímací vrty 

− Jímací potrubí 

− Svodné potrubí 

− Čerpací stanice skládkového plynu 

− Hořák zbytkového plynu včetně příslušenství 

− Řídicí systém  

− Kogenerační jednotka  

− Plynojem 

3.3.1 Jímací vrty 

Základem k rozmístění jímacích vrtů na povrchu skládky je zaměření stavu tělesa 

skládky. Porovnáním výšky tělesa skládky s hloubkou dna skládky jsou určeny bezpečné 

hloubky vrtů tak, aby při jejich vrtání nedošlo k porušení spodních izolačních vrstev a folie 

skládky. Umístění a hloubky jednotlivých vrtů nejsou přísně závazné, neboť může nastat 

situace, kdy vrtná souprava narazí na nevrtatelné materiály (např. armované betonové bloky, 

zbytky panelů, pneumatiky atd.). Povolená míra tolerance umístění vrtů se pohybuje 

v rozmezí 3 metrů, toto přemístění neovlivní funkci odplyňovacího systému.[8] 

Soustavy vrtů jsou vybaveny centricky umístěnými trubkami plastu PEHD nebo 

ocelovým nerezovým potrubím s perforací na dolní straně trubky pro svod plynu. Nerezové 

potrubí zajistí větší pevnosti a menší náchylnosti na teploty, které ve skládce vznikají 

při biodegradačních procesech. Vrchní konec potrubí je ukončen zhlavím vrtu opatřeným 

vzorkovacím ventilem. Hloubka vrtů je provedena tak, aby konec zasahoval min. 1,5 m 

nad dnem skládky. Obsyp trubek je proveden z materiálu frakce 16/32 mm bez hlinitých 

příměsí. Perforace je optimálně volena tak, aby se potrubí nezasypalo štěrkem frakce 32/63 

a zároveň byla zachována potřebná pevnost potrubí pro jímání bioplynu. Do hloubky 3,5 m 

je shora navlečena neperforovaná trubka PEHD 160, aby byl zamezen přístup vzdušného 
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kyslíku.[8] Na obrázcích číslo 5 a 6 je vidět ukázka vrtu, který je kvůli bezpečnosti osazen 

betonovou skruží. 

 
Obr. 6 Hlava studny vrtu osazena betonovou skruží 

 
Obr. 7 Betonová skruž chránící hlavu vrtu 
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Ukončení vrtu je provedeno osazením ocelové hlavy na přírubu PEHD 160. Hlava vrtu 

je vybavena nátrubky k připojení diagnostických přístrojů. Každý vrt je možno samostatně 

uzavřít uzavírací armaturou. Vrty jsou obsypány štěrkem frakce 32/63, které má zabránit 

vniknutí odpadu do jímacího potrubí a zabraňuje možnému zalepení perforace. Při poškození 

vrtů, ke kterému může dojít při pohybu vozidel na ploše, budou poškozené vrty nahrazeny 

novými. Kondenzát z potrubí je odveden do kondenzačních nádob, které jsou uloženy vedle 

perforované výstroje vrtů.[8] Na obrázku číslo 7 je znázorněn náčrt provedení vrtu.  

 
Obr. 8 Náčrt provedení vrtu[8] 

3.3.2 Jímací potrubí 

Každý vrt je napojen samostatným jímacím potrubím do sběrných šachet. Jako jímací 

potrubí pro přepravu bioplynu je zvoleno umělohmotné potrubí PEHD, páteřní řád 

je o průměru 160 mm, jednotlivé přívody od vrtů o průměru 110 mm slouží jako samotné 

plynové rozdělovače. Potrubí je ve sběrných šachtách ukončeno kohouty DN 50. Všechna 
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potrubí jsou instalována ve spádu min. 3 % a uložena na podsypovém materiálu na povrchu 

skládky, aby bylo možno v případě dalšího návozu s ním manipulovat.[8] 

3.3.3 Svodné potrubí 

Svodné potrubí je tvořeno PEHD potrubím o průměru 160 až 250 mm, na kterém jsou 

umístěny sběrné šachtice. Potrubí je instalováno se spádem min. 3 % směrem ke sběrným 

šachtám. Do tohoto svodného potrubí jsou vsazeny uzavírací armatury, díky čemuž je možno 

provozovat jednotlivé etapy samostatně.[9] Vzájemné propojení sítě potrubí je vyobrazeno 

na obrázku číslo 7. 

 
Obr. 9 Propojení sítě potrubí 

3.3.4 Čerpací stanice skládkového plynu 

Stanice ČSB 1000 byla vyrobena v roce 1997, je tvořena 2 dmychadly CL 84/1 SP, 

z nichž každé má max. výkon 660 m3/hod. při sacím podtlaku 15 kPa a výstupním tlaku 

10 kPa (obrázek číslo 9 a 10). Před vstupem do dmychadel je umístěn filtr pro zachycování 

nečistot a rozdělovač, ze kterého jsou napojena sací potrubí jednotlivých dmychadel. Regulaci 

výkonu a tlaku dmychadel je možno provádět klapkami. Za dmychadly jsou osazeny 
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plynoměry RPT 3 pro max. průtok plynu 650 m3/hod a jednotlivé výtlačné větve 

od dmychadel jsou ukončeny ve sběrači, na kterém jsou umístěny potrubí DN 25 jako zdroj 

tlakového plynu pro automatické odvodňovače a potrubí k odvádění kondenzátu. K hořáku 

zbytkového plynu je ze sběrače vyvedeno potrubí DN 150.[8] 

 
Obr. 10 Pohled do čerpací stanice 

 
Obr. 11 Pohled do čerpací stanice 
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3.3.5 Hořák zbytkového plynu včetně příslušenství 

Hořák HZP 1000 je určen pro spalování skládkového plynu ze skládek TKO, bioplynu 

z čistíren odpadních vod a ostatních zbytkových plynů, u kterých je min. obsah metanu 

alespoň 30%. Hořák typu HZP je atmosférický dvouplášťový hořák. Přívod vzduchu 

je proveden elektromotorickou klapkou, která reguluje směs vzduch - plyn tak, aby byla 

dosažena optimální směs plynu se vzduchem. Ovládání klapky je řízeno centrálním 

počítačem, který analyzuje skládkový plyn, dále z údajů průtoku a tlaku plynu. Jelikož stanice 

spalování spadá do kategorie „střední zdroj zenčišťovámí“, je povinnost provozovatele OZO 

Ostrava s.r.o. provádět 1 x za 5 let měření emisí vypouštěných do ovzduší. Skládkový plyn 

je spalován v kogenerační jednotce firmy TEDOM s.r.o. (základní jednotka 750 kW).[8] 

3.3.6 Řídicí systém 

Řídicí systém je tvořen řídící jednotkou, která řídí celý proces. Pomocí binárních 

a analogových vstupů a výstupů signálů řídí jednotlivé komponenty a armatury s elektrickým 

ovládáním. Pro řízení procesu čerpání jsou do této jednotky především vedeny analogové 

údaje z analyzátoru, které jsou úměrné hodnotám koncentrace jednotlivých plynů. Hodnota 

od čidla metanu řídí otáčky motorů dmychadel.[8] 

Do celého řídicího systému vstupují dále hodnoty tlaků a podtlaků, teplot v potrubí, 

teplot ložisek dmychadel, teplot okolí, koncentrace metanu ve strojovně. Veškeré tyto 

hodnoty jsou v procesu řízení vyhodnoceny, a buď dojde na základě hodnoty signálu 

k regulaci, nebo odstavení systému. Řídicí systém dále komunikuje po sériové lince 

s personálním počítačem prostřednictvím programu k_m.exe a hodnoty dále předává 

vizualizačnímu programu spalmet. Tento program provádí zobrazení hodnot a stavů 

na obrazovce počítače. Načtené hodnoty jsou dále ukládány v 30 minutových intervalech 

do tzv. historické banky dat HDB 1 na harddisku.[8] 

Pro potřeby obsluhy je možno tisknout aktuální stavy technologie na základě 

individuálního požadavku nebo lze tisknout periodické výpisy dat každou hodinu. Další 

tiskovou sestavou je výpis ALARMů. Na tiskárně je vypsán stručný výpis poruch a údajů 

o jejich čase. Při výpisu se zároveň tato sestava ukládá na harddisk a aktuální sestava 

je vyprázdněna. V zájmu ochrany dat je také zakázáno používat PC k jiným účelům než pro 

potřeby technologie. Veškeré opravy a poruchy na PC musí provádět odborná firma. Totéž 

platí i o zásazích do programového vybavení PC. Samostatným celkem systému 
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je elektronické ovládání zapalovacího hořáku. Pro toto zařízení je samostatný návod 

k obsluze.[8] 

3.3.7 Kogenerační jednotka 

Kogenerační jednotka k výrobě elektrické energie je provozována smluvní firmou 

TEDOM s.r.o., která rovněž na základě nájemní smlouvy provozuje celé plynové 

hospodářství skládky I. - IV. etapy (vrty I. etapy protaženy do III. etapy). Plynové 

hospodářství V. etapy bude OZO Ostrava s.r.o. řešit v průběhu ukládání odpadů na této 

etapě.[9] Na obrázcích číslo 11 a 12 je zobrazena kogenerační jednotka zvenčí respektive 

zevnitř. 

 
Obr. 12 Kogenerační jednotka zvenčí 

Zdrojem mechanické energie pro pohon generátoru je pístový spalovací motor, 

upravený pro pohon plynnými palivy. Motor kogenerační jednotky pohání synchronní 

generátor, který mění mechanickou energii na energii elektrickou. Kogenerační jednotka 

TEDOM se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí. Nízká hlučnost jednotek je zaručena 

protihlukovým krytem. Výkon jednotky je plynule měnitelný v rozsahu 0–100%. Jednotka 

je provozována regulací dle libovolného parametru (nejčastěji obsah kyslíku, metanu 

v bioplynu).[8] 
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Obr. 13 Kogenerační jednotka zevnitř 

3.3.8 Plynojem 

V letošním roce by měla započít výstavba plynojemu (obrázek číslo 13, 14, 15), který 

by zajistil rovnoměrnost při výrobě elektrické energie na kogenerační jednotce. Kulovitý 

dvoumembránový plynojem BGM 2200 m3 bude postaven vedle kogenerační jednotky. 

Plynojem bude propojen se stávajícím zařízením podzemním potrubím. Přetlak plynu 

v plynojemu bude zajištěn ventilátorem a udržován v nastaveném tlaku 2,00 kPa přetlakovou 

klapou. Proti případnému přetlaku, resp. podtlaku, bude chráněn hydraulickou pojistkou. 

Naplnění plynojemu je snímáno a přenášeno do řídicího systému kogenerace. Ochrana před 

bleskem bude zajištěna stožárovým hromosvodem, propojeným na zemnicí síť plynojemu.[8] 

 
Obr. 14 Plánovaná plocha pro výstavbu plynojemu 
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Vlastní plynojem je tvořen vnější polyesterovou membránou kulovitého tvaru, 

kotvenou v základu kruhovou přírubou. Ve vrcholu je membrána fixována ke středovému 

vodícímu sloupu. Na sloup je navlečen středový prstenec. Prostor mezi prstencem a vodicí 

trubkou je utěsněn „rukávem“ z polyesterové membrány. Vnitřní plynová membrána 

plynojemu odděluje plynový a vzduchový prostor. Je kulovitého tvaru, po obvodě upevněna 

pod přírubu vnější membrány.[8] 

Vrchol vnitřní membrány je uchycen do příruby pohyblivého prstence, který se volně 

pohybuje na středovém sloupu v závislosti na naplnění plynojemu. Plynotěsnost dna 

je zajištěna položenou polyesterovou membránou. Těsnost a odolnost polyesterové membrány 

na UV záření je zajištěna oboustranným povlakem PVC.[8] 

Do prostoru mezi vnější a vnitřní membránu je vháněn vzduchovým ventilátorem 

tlakový vzduch, který je napojen na středovou vodicí trubku s otvory v horní části, 

do prostoru mezi membrány. Velikost přetlaku vzduchu je možno nastavit mechanickou 

přetlakovou klapkou. Klapka při dosažení nastaveného tlaku odpouští přebytečný vzduch. 

Ve chvíli, kdy je plyn spotřebován, omezí se automaticky vypouštěné množství vzduchu, 

popř. se únik vzduchu úplně uzavře. Tím se udržuje stálý provozní tlak s mírným kolísáním. 

Tlak v plynojemu je kontrolován tlakovým čidlem.[8] 

Úroveň naplnění plynojemu je registrována lankovým snímačem umístěným 

na sloupku, zakotveném do základu plynojemu. Lanko ukotvené do plynové membrány 

je vedeno přes kladku ve vrcholu středového základu plynojemu. Lanko ukotvené do plynové 

membrány je vedeno přes kladku ve vrcholu středového sloupu a následně v plastové trubce 

po povrchu plynojemu k navíjecímu bubnu. Buben je spojen s potenciometrem, jehož 

elektrický výstup je propojen s řídícím systém kogenerační jednotky.[8] 
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Obr. 15 Schéma plynojemu[8] 

 
Obr. 16 Řez plynojemu[8] 

3.4 Odplyňovací síť vrtů na skládce 

Pomocí odplyňovacích vertikálních vrtů a horizontálních drenáží je zajišťováno 

odplynění tělesa skládky. Tyto vrty a drenáže jsou napojeny na společný páteřní řád, který 

je napojen na čerpací stanici bioplynu, kde jsou umístěna dmychadla nasávající bioplyn 
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ze skládky. Následná přeprava bioplynu z vrtů je zajišťována jímacím potrubím, které 

jej dopravuje k využití do kogenerační jednotky. 

Odplynění je na ostravské skládce prováděno od roku 1997, kdy byla zrealizována 

odplyňovací síť na I. etapě skládkové plochy, což znamenalo vyvrtání a vystrojení patnácti 

odplyňovacích vrtů. Z důvodu špatné funkce odplynění, které bylo vyvoláno nerovnoměrným 

poklesem tělesa skládky a vlivem rozpadu biodegradabilního odpadu, byla v roce 2003 

provedena rekonstrukce odplyňovací sítě skládky v rámci I. a II. etapy odplynění. V roce 

2010 proběhlo odstranění šesti vrtů na I. etapě skládky, které se z důvodu vnitřního zborcení 

nebo zavalení vrtu a nízké kapacity metanu staly nepoužitelné.[9] 

V rámci rekonstrukce II. etapy odplynění byly také provedeny práce na přetěsnění 

zhlaví jednotlivých vrtů z důvodu zvýšeného obsahu kyslíku do jímaného bioplynu. III. etapa 

byla realizována v roce 2005 v počtu 9 vrtů. V roce 2009 bylo odplynění navýšeno o čtyři 

horizontální drenáže na III. etapě a dvě horizontální drenáže na IV. etapě pro odplynění 

koruny tělesa, kde návoz odpadu ještě není ukončen. Tři vrty na IV. etapě skládky byli 

dokončeny koncem roku 2009 a v roce 2010 bylo zhotoveno dalších sedm vrtů vertikálních. 

Celkem je tedy na skládce OZO Ostrava v rámci všech čtyř etap vybudováno 

49 odplyňovacích vrtů a 6 horizontálních drenáží pro odplynění koruny tělesa.[9] 
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4 Analýza rizik jímání bioplynu 

V této kapitole bude provedena analýza rizik procesu odplynění skládky pomocí 

analýzy What if, Analýzy příčin a následků poruch a modelování úniku metanu v programu 

Aloha. 

4.1 Metody analýzy rizik 

Pro identifikaci nebezpečí nebo posouzení rizika je velmi důležitý výběr vhodné 

metody, která se podepíše na výsledné kvalitě bezpečnostní studie. V současnosti 

je využívána celá řada metod v různých variantách, ale většinou vycházejí jen z několika 

nejznámějších a nejuznávanějších metod, od kterých se příliš neliší (tabulka číslo 3). 

Tyto metody mají rozdílné použití podle velikosti a složitosti procesu, podávají různé druhy 

výsledků, jsou odlišně náročné na pracovní tým a čas. Některé metody se navzájem doplňují, 

podporují nebo se překrývají, jiné jsou nesrovnatelné. Volbu metody ovlivňuje několik 

faktorů jako cíl a typ studie, zkušenosti pracovního týmu, dostupnost informací a ekonomické 

náklady na studii. Problém bezpečnosti určitého procesu ovšem nelze vyřešit jedinou 

metodou.[1] 

Tab. 3 Nejvyužívanějších dílčí metody[1] 

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 

Co se stane, když / kontrolní seznam  What-If / Checklist Analysis  WI/CL 

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 
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4.2 Analýza What if 

Tato metoda je založena na brainstormingu, kdy kvalifikovaný tým identifikuje 

havarijní situace formou kladení otázek typu: „Co se stane, když...“. Studie se provádí formou 

pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně hledá odpovědi 

na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje opatření. Metoda je v praxi relativně 

oblíbená, výhodou je nízká časová náročnost. Studie je převážně intuitivní, takže výsledná 

efektivnost a účinnost je závislá na zkušenosti pracovního týmu. V opačném případě může být 

výsledek diskutabilní. [1] V tabulce číslo 4 je provedena analýza metodou What if.  

Tab. 4 Metoda What if  

Poškození 
Nebezpečí Příčina 

Co se stane při… 
Nahromadění plynu v tělese 
skládky? 

Únik, vznícení Špatné odsávání skládky 

Poškození vrtu? 
Únik, vznícení, 
znečištění okolí skládky 

Nerovnoměrný pokles skládky, 
chyba při tvorbě vrtu 

Poškození ventilu? Únik, vznícení 
Opotřebení ventilu, špatná údržba, 
mechanické poškození, výrobní 
vada 

Vzniku trhliny v potrubí? Únik, vznícení 
Extrémní zátěž materiálu, 
mechanické poškození, klimatické 
podmínky, vada materiálu 

Poruše zařízení plynojemu? Únik, vznícení, výbuch 

Vada materiálu, netěsnost 
membrán, přetlak, špatné 
odsávání vzduchu, nefunkčnost 
kontrolních mechanismů 

Sabotáži technického 
zařízení? 

Poškození zařízení, 
nefunkčnost 

Nedostatečné zabezpečení 
objektu, špatná fyzická ochrana 

4.3 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Metoda je nástrojem pro vyhodnocení potenciálních problémů a jejich příčin. 

Identifikuje jednoduché poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale nehodí 

se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno použitelná při změnách a modifikacích procesu. 

Metoda je charakterizována systematickým postupem a pečlivou prací jednotlivce nebo 

menšího pracovního týmu. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich 

poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů následků. 

Obvykle je dokumentována ve formě tabulky s doporučením pro zlepšení bezpečnosti.[1] 
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Vlastní hodnocení potenciálních poruch se zaměřuje na tři hlediska, která se hodnotí 

bodovou stupnicí 1 až 10: 

− Pravděpodobnost výskytu poruchy. 

− Význam poruchy. 

− Pravděpodobnost odhalení poruchy. 

Po stanovení všech tří bodových hodnocení se pro každou poruchu vyvolanou určitou 

příčinou vypočte tzv. rizikové prioritní číslo (RPN), které představuje součin příslušných 

bodových hodnocení jednotlivých kriterií. Výsledky hodnocení se zaznamenávají 

do formuláře FMEA. Hodnoty RPN umožňují vzájemné porovnání scénářů a určení těch 

nejzávažnějších scénářů, které je vhodné dále hodnotit detailnější kvantitativní analýzou rizik. 

V tabulce číslo 5 je provedena analýza metodou FMEA.[1] 
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Tab. 5 Metoda FMEA 

Identifikace procesu: Skládko OZO Ostrava 

Číslo 
scénáře 

Prvek projektu Projev poruchy Následek poruchy Příčina poruchy 

Současný stav 

Doporučená 
opatření 

V
ýz

na
m

 

V
ýs

ky
t 

O
dh

al
en

í 

R
P

N
 

1 
Nahromadění plynu 

v tělese skládky 
Únik Vznícení Špatné odsávání skládky 4 1 4 16 Jímat plyn 

2 Poškození vrtu Únik Vznícení, znečištění okolí 
skládky 

Nerovnoměrný pokles 
skládky, chyba při tvorbě 

vrtu 
4 2 4 32 

Viditelně 
označit vrt 

3 Poškození ventilu Únik Vznícení 
Opotřebení ventilu, špatná 

údržba, mechanické 
poškození, výrobní vada 

6 4 4 96 
Pravidelné 

revize 

4 Vzniku trhliny v potrubí Únik Vznícení 

Extrémní zátěž materiálu, 
mechanické poškození, 

klimatické podmínky, vada 
materiálu 

6 4 3 72 
Pravidelné 

revize 

5 
Porucha zařízení 

plynojemu 
Únik Vznícení, výbuch 

Vada materiálu, netěsnost 
membrán, přetlak, špatné 

odsávání vzduchu, 
nefunkčnost kontrolních 

mechanismů 

9 4 3 108 
Pravidelné 

revize 

6 
Sabotáž technického 

zařízení 
Poškození zařízení Nefunkčnost zařízení 

Nedostatečné zabezpečení 
objektu, špatná fyzická 

ochrana 
7 5 5 175 

Zefektivnit 
zabezpečení 

objektu 

Význam (dopad) Pravděpodobnost výskytu problému Pravděpodobnost odhalení (před výstupem) 
sotva postřehnutelný 
bezvýznamný 
středně významný  
závažný 
mimořádně závažný  

= 1 
= 2 ÷ 3 
= 4 ÷ 6 
= 7 ÷ 8 
= 9 ÷ 10 

nepravděpodobné  
velmi malá  
malá  
mírná  
vysoká 

= 1 
= 2 ÷ 3 
= 4 ÷ 6 
= 7 ÷ 8 
= 9 ÷ 10 

vysoká  
mírná  
malá  
velmi malá  
nepravděpodobné 

= 1       
= 2 ÷ 5   RPN = význam*výskyt*odhalení 
= 6 ÷ 8   (rizikové prioritní číslo)     
= 9 
= 10 
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4.4 ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 

Program ALOHA je rozptylový model určený pro operační systém Windows vyvinutý 

americkou organizací pro ochranu přírody (US EPA). Program používá sérii rovnic Gaussova 

rozdělení k vyhodnocení pohybu znečišťujících látek uvolněných do ovzduší. Program 

pracuje s následujícími vstupními informacemi, vždy zadávanými ve stejném pořadí: 

− Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby); 

− Informace o uniklé látce (program obsahuje velké množství chemických látek, 

včetně všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností); 

− Informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší podle 

Pasquillovy stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy oblačností, 

atd.); 

− Informace o zdroji úniku – možno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry (přímý 

zdroj, louže, zásobník, potrubí).[2] 

Program ALOHA umožňuje vypsat výsledky v textové i grafické podobě, zobrazí 

stopu oblaku látky o zadané koncentraci, dávku a vydatnost zdroje. Omezení programu 

ALOHA jsou: 

− program pracuje s nízkými rychlostmi větru, 

− stabilními atmosférickými podmínkami, 

− malým rozlišením členitosti terénu, 

− nezahrnuje změny směru větru, efekty požáru a chemických reakcí, rozptyl 

pevných částí a roztoků, 

− únik látek je stanoven na dobu jedné hodiny a rozptyl látek je omezen vzdáleností 

10 km.[2] 

4.4.1 Modelování úniku plynu v programu ALOHA 

V prvním kroku jsem nadefinoval lokalitu, tedy Ostravu. Čas jsem navolil podle 

automatického nastavení času počítače. Druhým bodem bylo vybrání samotné chemické 

látky, v tomto případě metan. Následně jsem vložil informace o meteorologických 

podmínkách v místě mimořádné události: vítr fouká rychlostí 2 m/s ze západu, vzduch 

se vyznačuje teplotou 11°C s 50% vlhkostí, bez inverze. Poté následovala specifikace zdroje, 
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z kterého metan uniká. Jedná se kulový zásobník o průměru 15 m, teplota kapaliny zařízení 

činí -139°C, přetlak v havarovaném zařízení je 200 kPa a průměr otvoru, z něhož dochází 

k úniku je 25 cm.  

V první simulaci se počítá s tím, že uniklý metan začne hořet (jet fire). Program 

ALOHA určil dobu hoření 4 minuty, maximální rychlost hoření 932 kg/min (obrázek číslo 

17), spálené množství plynu 2,366 kg a maximální délku plamene 31 metrů. V grafickém 

výstupu je znázorněna zasažená oblast plamen (obrázek číslo 16). Červená zóna znázorňuje 

oblast, kde při tepelné radiaci 10 kW/m2 bude dosah plamene činit 30 m (potenciální 

usmrcení během 60 sekund). V oblastech ohraničených oranžovou (tepelná radiace 5 kW/m2) 

a žlutou (tepelná radiace 2 kW/m2) barvou bude maximální zasažená plocha činit 

49 m respektive 80 m. Textový výstup je zobrazen na obrázku číslo 18. 

 
Obr. 17 Grafický výstup první simulace rozptylu uniklého plynu 

  
Obr. 18 Model první simulace rychlosti úniku ze zásobníku 
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Obr. 19 Textový výstup první simulace 

Druhá simulace pracuje se scénářem oblasti, která je zasažena požárem oblaku par. 

Uvolnění trvá 5 minut při rychlosti 849 kg/min (obrázek číslo 20). Červená zóna znázorňuje 

oblast, kde při koncentraci 30000 ppm bude zasažená plocha 77 m. Žlutá barva značí plochu 

o délce 257 m při úniku koncentrace 5000 ppm (obrázek číslo 19). Textový výstup 

je zobrazen na obrázku číslo 21. 

 
Obr. 20 Grafický výstup druhé simulace rozptylu uniklého plynu 
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Obr. 21 Model první simulace rychlosti úniku ze zásobníku 

 
Obr. 22 Textový výstup první simulace 

Výsledky programu ALOHA jsou pouze orientační. Řešení úlohy závisí na výši 

podrobností vstupních dat potřebných pro požadované výstupy. Zejména směr větru je poněkud 

obtížnější odhadnout, proto je vhodnější si zóny ohrožení představovat jako soustředné kružnice. 

Tímto způsobem jsem zaznačil výslednou simulaci do mapy (obrázek 23 a24). Program ALOHA 

počítá pouze s pravidelnými tvary. Proto jsem musel použít pro plynojem kulový tvar, i když 

zásobník takový tvar mít nebude. Také jsem musel výrazně zvýšit tlaky uvnitř zásobníku, jelikož 

ALOHA neumí pracovat s nízkými hodnotami tlaků. 
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Obr. 23 Přenesení výstupů první simulace do mapy 

 
Obr. 24 Přenesení výstupů druhé simulace do mapy 
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5 Bezpečnostní opatření na skládce 

Odplynění skládky funguje naprosto bezchybně. Přes 15 let nedošlo k žádnému 

vážnému incidentu, úniku nebo havárii. Čerpací stanice i kogenerační jednotka je vybavena 

detektorem plynu GC20. Tyto detektory jsou stacionární elektronické přístroje určené 

k detekci přítomnosti hořlavých látek ve vzduchu. Jejich úkolem je včasné vyslání signálu 

o vznikající potenciálně výbušné atmosféře. Čidla teplot a tlaku nezobrazují měřené hodnoty, 

ale posílají signál o těchto údajích do řídícího systému kogenerační jednotky. Veškeré 

poruchy jsou signalizovány na displeji automatiky jednotky, umístěném na ovládacím 

rozvaděči. Po odstranění poruch a odblokování je možné jednotku nastartovat. Celá soustava 

je navržena a konstruována tak, aby nedošlo k havarijním stavům poklesu nebo překročení 

pracovních tlaků.[6] 

Výstup havarijních stavů kogenerační jednotky je signalizován přes GSM bránu 

na telefon dispečera. Provozní revize se provádějí podle harmonogramu revizí, nejméně 

jedenkrát za tři roky. Kontroly zařízení se provádějí nejméně jednou za rok. Kontrolou 

zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti 

práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Servisním pracovníkům firmy 

TEDOM je třeba včas nahlásit i zdánlivě méně závažné odchylky od normálního provozu 

(zvýšená spotřeba oleje, jiný zvuk, vyšší spotřeba plynu, nepravidelný chod atd.).[14] 

Celý potrubní systém sloužící k dopravě bioplynu je třeba pravidelně kontrolovat 

na možné netěsnosti. V systému je hodně šroubových a přírubových spojů, přechodů. 

Kontrola se provádí pomocí zředěného saponátu nebo pomocí přenosného detektoru plynu. 

Hlava studny vrtu je osazena betonovou skruží, která zabraňuje jeho poškození, například 

přejetím kompaktorem. V případě vznícení plynu unikajícího z vrtu je nutné provést jeho 

okamžité hašení. Díky nízké rychlosti hoření je nejvhodnějším hasebním postupem použití 

vlhké hasící houně, která se přes vrt přehodí z návětrné strany. Při vrtání odplyňovacího vrtu 

je zakázáno do vrtu vstupovat a pracovníci jsou povinni se zde pohybovat se zvýšenou 

opatrností. Při nadýchání bioplynem je nutno postiženou osobu přepravit mimo nebezpečnou 

oblast na čistý vzduch. V případě mdlob, nadýchnutím oxidu uhličitého, je potřeba 

neprodleně zahájit umělé dýchání.  

Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s provozními a bezpečnostními 

zásadami práce na skládce OZO Ostrava. Při jakýchkoliv pracích na skládce je přísně 
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zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm. Ostraha celého areálu skládky 

je zajišťována nepřetržitě strážnými bezpečnostní agentury Skupiny IPO. Její pracovníci 

dohlížejí na zamezení přístupu nepovolaným osobám do areálu skládky po celých 24 hodin, 

provádějí kontrolu jak vstupu osob, tak vjezd veškerých vozidel. Jejich úkolem je taktéž 

kontrolovat oplocení areálu. 

Největší slabinu vidím ve fyzické ochraně skládky. I když je celý objekt oplocen 

a o bezpečnost se stará specializovaná firma, areál skládky je natolik rozsáhlý, že vniknutí 

nepovolaných osob nelze bezvýhradně zabránit. Tyto osoby se zaměřují hlavně na zcizení 

některých komodit odpadu, především kovového, který mohou zpeněžit. Přestože 

je pro ně celý systém jímání skládkového plynu nezajímavý, tvoří největší potenciální riziko 

vzniku úniku nebo havárie. Ať už úmyslně nebo neúmyslně mohou poškodit, zničit 

nebo zcizit důležitý prvek tohoto systému. Zabránit tomu by se dalo zlepšením mechanických 

zábranných systémů, instalací kamerového systému nebo navýšením počtu strážných. Ovšem 

všechna tato opatření by pro společnost byly ekonomicky velmi náročné a pravděpodobně 

nevýhodné vzhledem k tomu, že se jedná „pouze“ o úložiště odpadů.  
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit bezpečnostní rizika, které sebou nese jímání 

bioplynu ze skládky komunálního odpadu včetně návrhu opatření na snižování rizik. Práci 

jsem rozdělil do tří částí. 

První část obsahuje teoretický rozbor bioplynu, popis jeho vzniku, letmý pohled 

do historie jeho využívání a rozdíl mezi skládkovým plynem. Dále se už zaměřuji přímo 

na skládku TKO společnosti OZO Ostrava, převážně na popis technologického zařízení 

na skládce a technologii samotného jímání. 

Další část práce je zaměřena na vyhledávání a analýzu rizik, která jsou s tímto 

procesem spojená. Pro tuto potřebu jsem použil analýzu What if, jejíž pomocí jsem 

identifikoval hlavní rizika a jejich příčiny. Poté jsem provedl odhad nejhorších případů 

následků těchto scénářů metodou FMEA. Nakonec jsem jako příklad vybral plynojem, jehož 

výstavba se teprve připravuje a simuloval z něj únik metanu v programu ALOHA.  

V poslední části jsem popsal zabezpečení a bezpečnostní opatření na skládce. 

Zabezpečení jímání plynu na skládce je na té nejvyšší úrovni. Od roku 1997, kdy se začal 

skládkový plyn jímat, nedošlo k žádné nehodě. Největší rizika v zabezpečení jsou podle mého 

názoru ve fyzické ochraně skládky, ale vzhledem k potenciálním finančním nárokům 

na zlepšení situace je nepravděpodobné, že by se prostředky firmy investovaly právě 

do dalšího posílení úrovně zabezpečení skládky.  

Z hlediska obecného využití bioplynu v něm lze spatřovat velký potenciál 

do budoucna pro jeho výhodu mnohostranného využití. Bioplyn je oficiálně řazen mezi 

alternativní zdroje energie, a přestože nemá mnoho odpůrců, zatím u nás nenašel natolik 

významné uplatnění, jaké nabízí jeho potenciál. Je často uváděno, že jeho výroba bývá 

finančně nákladná, ale přitom výstavba větrných elektráren nebo výroba a instalace solárních 

článků také není nejlevnější záležitost. Zatím pouze v Indii a Číně nachází bioplyn širší 

uplatnění. Kromě Dánska, nemá v Evropě aktuálně produkce bioplynu z organických 

odpadních látek větší význam, přestože je i v ČR patrný mírný progres, zejména instalací 

bioplynových stanic. Ne vždy je však projekt podložen kvalitní studií a seriózním 

předpokladem dlouhodobého zajištění primární suroviny ke zpracování a výrobě, často 

se také jedná o okamžitou reakci na pohyb cenových úrovní energií nebo jen o spekulativní 
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investiční záměr. Mnohé projekty ale seriózní základ mají a úspěšně alternují tradiční a dražší 

zdroje energie. 
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