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Anotace  

Tato bakalářská práce pojednává o zemědělských a komunálních bioplynových 

stanicích a jejím pilířem jsou nově vydaná technická doporučení TDG 983 02 „Plynové 

hospodářství bioplynových stanic“. Popisuji zde výstavbu a zkoušení zemědělských  

a komunálních BPS včetně jejich provozu od vstupních surovin po konečné výrobky, 

kterými jsou digestát a bioplyn následně převedený na teplo či elektrickou energii. 

Neopomenula jsem ani srovnání poloprovozních a provozních výsledků vybraných BPS. 

Klíčová slova:  

Obnovitelné zdroje energie, bioplynové stanice, bioplyn, technologie, účinnost. 

Abstract 

 This bachelor theses is about agricultural and municipality biogas stations and their 

pillars are new publishings technical references TDG 983 02 „Gas agricultures of biogas 

stations“. I describe here development and trying agricultures and municipality biogas 

stations include their working from entering materials to finally products which are 

digestate and biogas transfered to heat or electric energy. I leave out compared pilot plant 

and operations BGS. 
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Seznam použitých zkratek 

ABP – živočišný produkt (animal by product) 

BPS – bioplynová stanice  

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČPS – Český plynárenský svaz 

HMI - rozhraní mezi člověkem a strojem (Human Machine Interface) 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SNG – biometan (substitute natural gas) 

TIČR – Technická inspekce České republiky 

VS – těkavé pevné látky 
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I. Úvod a cíl práce 

Se značným rozvojem výstavby zemědělských a komunálních bioplynových stanic 

(dále jen BPS) v České republice vyvstala potřeba zpracovat takový technický předpis, 

který by respektoval právní legislativu ČR a zároveň by definoval technická opatření při 

projektování, výstavbě, provozu a údržbě zařízení pro výrobu bioplynu vedoucí  

k bezpečnému provozu a trvale udržitelnému rozvoji oboru. 

Konkrétní statistické údaje (www.czba.cz 16. 2. 2014) uvádějí, že v roce 2012 bylo 

vyrobeno o 24% více energie z bioplynu než ze zemního plynu, v roce 2013 tato hodnota 

vzrostla o 34%. V České republice je v současné době postaveno a provozováno 487 ks 

BPS (viz Seznam bioplynových stanic na www.czba.cz 16. 2. 2014). Co se týče Evropy je 

podle EBA Biogas Report v současné době v provozu více než 13 800 BPS. 

Na základě požadavku České bioplynové asociace z důvodu nedostatečného 

předpisového zajištění oblasti bioplynových stanic tak mohlo být v roce 2013 schváleno 

technické doporučení (TDG), které zpracoval Český plynárenský svaz pod záštitou 

Hospodářské komory ČR. Tato technická doporučení (dále jen „doporučení“) platí pro 

navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu zemědělských, 

komunálních a obdobných bioplynových stanic realizovaných jako: 

- stavba vyhrazeného technického zařízení v režimu zákona č. 174/1968 Sb. 

v platném znění 

- stanovený výrobek, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., až po jejich uvedení do 

provozu. 

Technická doporučení jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním 

dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Jsou 

vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí 

se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného 

dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací  

a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi 

považována za uznaná technická doporučení vyjadřující stav techniky podle ustanovení  

1.5 ČSN EN 45020 (TDG 983 01:2013 čl. 3). 

Cílem této bakalářské práce je definovat plynové hospodářství zemědělských BPS 

provozovávaných v ČR s ohledem na jejich technologické uspořádání, stavbu, zkoušení, 

uvádění do provozu a provoz s následným využitím konečného produktu – bioplynu. 

Důvodem výběru je fakt, že z celkového počtu 487 je jich vybudováno a provozováno na 

území ČR až 65 % (www.czba.cz 16. 2. 2014). Před vypracováním výše uvedeného 

technického doporučení se stavba BPS okrajově řídila dle ČSN 75 6415 „Plynová 
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hospodářství čistíren odpadních vod“. I když se zčásti plynové hospodářství čistíren 

odpadních vod (ČOV) shoduje s některými částmi plynového hospodářství BPS (externí 

plynojemy, rozvody bioplynu, apod.), hlavním produktem u ČOV je vyčištěná voda  

a výroba bioplynu je doprovodnou technologií. Naopak hlavním produktem u 

zemědělských a komunálních BPS je výroba bioplynu takové kvality, aby mohl být dále 

využíván např. k výrobě elektřiny. Dalším z druhů BPS jsou BPS využívající skládkový 

bioplyn, které se řídí normou ČSN 83 8034 „Skládkování odpadů – Odplynění skládek“. 

Dále se tato práce snaží nalézt pomocí nejnovějších světových studií nejvýnosnější a 

nejkvalitnější vstupní surovinu pro výrobu bioplynu. 

Tato práce v části III a IV uvádí zkušenosti s provozem BPS, kromě ČR také 

v některých státech EU a popisuje jejich druhy, současnost a vývoj pro další období. 

V části V jsou definovány legislativní požadavky konkrétně pro plynové hospodářství 

zemědělských BPS, ze kterých vyplývají povinnosti pro montážní organizace BPS.  
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II. Bioplyn 

Současnou technickou praxí byl výraz „bioplyn“ přiřazen výhradně pro plynný 

produkt anaerobní metanové fermentace organických látek. Procesy při anaerobní 

fermentaci jsou uvedeny na obr. č. 1. Obecně pak nazýváme bioplynem směs metanu  

a oxidu uhličitého, což je ideální stav. (Straka 2010)  

 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma aerobní fermentace (Kára et al. 2007) 

 Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou čím dál více populární, což dokazuje nárůst 

podílu bioplynu na výrobě i spotřebě (tabulka č. 1). Srovnáme-li rok 2012 a 2013, v roce 

2013 vzrostl tento podíl o více než polovinu. (CzBA 2014) 

Tabulka 1:přehled výroby elektřiny 2012-2013 (přepracováno podle: CzBA 2014) 

 2012 2013 

Celková výroba elektřiny 87 574 GWh 87 065 GWh 

Výroba z OZE 8 827 GWh 10 129 GWh 

Podíl OZE na výrobě 10,1 % 11,6 % 

Podíl bioplynu na výrobě 1,6 % 2,6 % 
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III. Bioplynové stanice 

BPS tvoří jeden funkční celek, který je znázorněn na obrázku č. 2. Veškeré 

technologické části, ze kterých se BPS skládá, jsou podrobněji popsány v kapitole V. Pro 

výstavbu BPS se obec nebo zemědělský producent rozhodují podle dostupnosti, kvality  

a množství vstupního materiálu a odbytu následně vyrobeného bioplynu či elektrické 

energie.  

Například Farma Stonava využila svého velkochovu prasat a rozsáhlých polí 

pěstěné kukuřice a na základě těchto základních vstupních požadavků byla výstavba BPS 

Stonava na místě (více o BPS Stonava v kapitole VII).  

Mezi záporné stránky BPS jistě patří zápach, který ovšem při správném technickém 

zabezpečení a provozu do ovzduší neuniká a mnohdy o BPS za vaším domem ani nevíte. 

Dále v okolí vzrůstá doprava nákladních automobilů se vstupním materiálem, která závisí 

na vstupních požadavcích dané BPS, a tudíž je individuální. 

Jelikož jsou BPS populární, převažují jejich kladné stránky, kterými jsou 

ekologičtější využití odpadu, vznik bioplynu, a následná produkce elektrické energie, tepla 

a tím doprovodné ekonomické výhody. Provozovatelé BPS užívají bioplyn, teplo a 

elektrickou energii k vlastní spotřebě, jako je tomu u BPS Stonava, kde je výsledné teplo 

rozváděno do chlévů prasat a elektrickou energií je poháněn provoz BPS a farmy a zbytek 

(1000 kW) je prodáván firmě ČEZ. V současné době mezi odbornou veřejností je 

diskutována otázka záměru využít bioplyn k pohonu motorových vozidel prostřednictvím 

tzv. plnicích stanic bioplynu pro vlastní spotřebu provozovatelů BPS. 

Předpokládaná životnost BPS je minimálně 20 let. (ČPS 2013) 
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Obrázek 2: Příkladové řešení BPS (Žákovec 2012) 

Zemědělské a komunální BPS zpracovávají suroviny, které tvoří základ pro výrobu 

bioplynu. Těmto surovinám je věnována pozornost v kapitole VIII. Vzniklý bioplyn je 

následně rozváděn plynovody, případně skladován a dále upravován tak, aby jej bylo 

možno dále využít např. k výrobě elektrické energie, ke spalování ve spotřebičích 

(vytápění, vaření, ohřev vody) apod. Nejvyšší výtěžnost bioplynu v m
3
/t

 
dosahují drůbeží 

výkaly.  

Podle nově zvoleného prezidenta Evropské bioplynové asociace (EBA) Dr. Jana 

Štambaského by veškerá elektrická energie ze spalování bioplynu v Evropě mohla nahradit 

téměř stejné množství elektřiny vyprodukované všemi uhelnými elektrárnami v ČR. 

(Tretiruka.cz 2014) 

Jak je vidět na obrázku č. 3, výstavba BPS v ČR stále roste. Švýcarská vláda 

dokonce plánuje do roku 2035 vyřazení všech svých pěti jaderných elektráren a chce proto 

výrazně zvýšit ziskovost energie z větru, biomasy, fotovoltaiky a bioplynu. Výzkum 

veřejného mínění 502 občanů ČR žijících v okolí BPS dále ukázal, že jsou BPS přijímány 

kladně (Soland et al. 2013). 
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Obrázek 3: Přehled komunálních a zemědělských BPS v ČR (CZ Biom 2009) 

 Dobrým příkladem skvěle fungující BPS, s kombinovanou výrobou elektřiny  

a tepla, je BPS v Kněžicích nedaleko Nymburka. Celá tato obec je energeticky soběstačná. 

Veškeré náklady na stavbu a další nutné komponenty, jako např. drtič na bioodpad, se 

vyšplhaly na částku 138 milionů korun (z toho dotace 95 mil. Kč). Občané již od počátku 

provozu BPS platí 260 Kč/kJ plus mínus DPH. (Šťastná 2014) 

 Bohužel začátkem roku 2014 byla ukončena provozní podpora BPS. Nicméně do 

této doby bylo vybudováno 500 bioplynových instalací (výkon 392 MWel a produkce 

zhruba 2,3 TWh/rok), čímž ČR obsadila 5. místo v Evropě za Německem, Itálií, 

Švýcarskem a Francií. Existuje ovšem návrh hnutí ANO, který doporučuje návrat dotací  

v ČR pro BPS (550 kWel) produkující elektřinu a teplo min. z 80 % z biologicky 

rozložitelných odpadů a statkových hnojiv (Matějka 2014).  

 Jak můžeme vidět na grafu níže, v České republice bylo k 31. 7. 2013 v provozu 

487 BPS z toho 317 zemědělských, 97 z ČOV, 55 na skládkách, 11 průmyslových  

a 7 komunálních. (APIC-AK 2005 - 2012) 
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Obrázek 4:Vývoj výstavby BPS 2005-2012 (EnviWeb 2013) 

Podobně jako je tomu v ČR i v Polsku se projevuje tlak na výstavbu zemědělských 

bioplynových stanic (Iglinski B. et al. 2012). V současné době je v provozu  

24 zemědělských bioplynových stanic. Jako fermentační substrát se využívají zbytky 

potravin a siláž z kukuřice a exkrementy domácích zvířat. Produkovaný bioplyn je 

spalován v kogenerační jednotce, čímž je získávána elektrická a tepelná energie, která je 

buďto využita pro vlastní spotřebu nebo je prodávána. V tomto systému se ukazuje, že 

efektivnější než použití kukuřičné siláže je použití odpadů pro fermentaci. Bylo vypočteno, 

že v Polsku činí teoretický potenciál pro výrobu bioplynu za rok:  3646 milionů m
3
 kal 

hovězího dobytka, kejda 2581 milionů m
3
, drůbeží exkrementy 717 milionů m

3
, kukuřice 

1044 milionů m
3
 a z biologicky rozložitelného komunálního odpadu 100 milionů m

3
.  

Z výše uvedeného vyplývá, že největší výtěžnost bioplynu v Polsku je z kalu 

hovězího dobytka. Současné informace výzkumu z Polska (J. Dach et. al. 2014) ukazují, že 

v porovnání je kukuřice téměř 3 krát produktivnějším substrátem než hnůj. Druhou 

stránkou věci ovšem je cena kukuřičné siláže (přes 24 eur/Mg) a fakt, že hnůj je zdarma. 

 Švédská studie (Xiaoqiang  Wang et. al. 2013) zabývající se využitím mikro řas  

v BPS ukazuje, že řasy mohou být pěstovány pomocí vypouštěného CO2 a digestátu jako 

vstup živin a tato vzniklá biomasa může být převedena přímo na biometan.  
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IV. Legislativní požadavky na stavbu a provoz BPS 

Dle informací získaných na Technické inspekci České republiky může podle  

§6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky ČÚBP  

a ČBÚ  č. 21/1979 Sb. v platném znění, provádět montáž plynového hospodářství 

zemědělské, komunální a jiné BPS pouze oprávněná organizace svými odborně 

způsobilými pracovníky. Organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce 

České republiky – vydává k této činnosti organizacím tzv. Oprávnění a fyzickým osobám 

tzv. Osvědčení.  

Po montáži BPS podléhá dle TDG 983 02 plynové hospodářství definovaným 

zkouškám zařízení montážní firmou (respektive jejím revizním technikem plynového 

zařízení) a v některých případech (§3 odst. 8 vyhl. 21/1979 Sb.) i za účasti organizace 

státního odborného dozoru (dále jen TIČR).  Dle § 4 předmětné vyhlášky musí mít revizní 

technik pro provádění revizí a zkoušek zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané 

TIČR  na základě vykonané zkoušky. 

Provoz plynového hospodářství bioplynové stanice se řídí jednak návody výrobců 

jednotlivých zařízení (např. fléra) a dále tzv. Místním provozním řádem s náležitostmi dle 

ČSN 38 64 05 „Plynová zařízení. Zásady provozu.“ 

 V § 5 vyhlášky č. 21/1979 Sb. jsou uvedeny požadavky na kvalifikaci obsluhy 

BPS a v § 8 a 9 povinnosti provozovatelů. 

Níže jsou uvedeny právní a technické předpisy, které se vztahují k plynovému 

hospodářství BPS.   

České technické normy 

 ČSN EN 746-2 Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpečnostní požadavky  

na zařízení (06 5011) ke spalování a manipulaci s palivy 

 ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

 ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných 

prostorů – Výbušné plynné (33 2320) atmosféry 

 ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování 

elektrických instalací (33 2320) 

 ČSN EN ISO 6976 Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, 

relativní hustoty (38 5572) a Wobbeho čísla 

 ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 

0,5 bar pro (38 6420) průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším 
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než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční 

požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 

 ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

 ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 ČSN EN 1555-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv  

- Polyetylen (PE) – (64 6412) Část 1 až 5 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr  

a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

 ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

 ČSN EN 60079-29-1 Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční 

požadavky na detektory (33 2320) hořlavých plynů 

 ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

 ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot 

Technická pravidla a technická doporučení 

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

 TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem  

do 100 barů včetně 

 TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě 

 TPG 703 01 Průmyslové plynovody 

 TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz 

 TPG 901 01 Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky 

 TPG 902 01 Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu 

 TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu 

 TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

 TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem 

větším než 100 kW 

 TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba 

izolačních systémů 

 TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu 
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 TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních  

z polyetylenu 

 TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení 

 TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích  

s nebezpečím výbuchu 

 TPG 934 01 Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz 

 TDG 983 01 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu  

a měření 

Právní předpisy 

 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů 

 50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky  

č. 98/1982 Sb. 

 85/1978 Sb. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

 18/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 26/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 

zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. 

 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů 

 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

 73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. 

 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 

 459/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu  

a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo 

podzemních zásobníků plynu 

Zahraniční předpisy 

Technické informace č. 4 Bezpečnostní předpisy pro bioplynové stanice (Technische 

Information 4: Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, Bundesverband der 

landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften). 
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V. Technologická zařízení pro výrobu bioplynu 

Výběr technologie závisí na vstupním materiálu a jeho vlastnostech.  

Nejčastěji používaným materiálem v zemědělství je kejda a slamnatý hnůj, méně 

pak sláma, tráva, stonky kukuřice a bramborová nať. Výtěžnost bioplynu z různých druhů 

surovin je k nahlédnutí v kapitole VII tabulka č. 6. U zelených rostlin fermentor nahrazuje 

rozklad probíhající v kravském žaludku, a proto se hůře zpracovávají. V současné době je 

však toto zpracování zelených rostlin prosazováno a kejdy ve vstupech je málo, neboť se 

snižují počty hospodářských zvířat. Biomasa je zahřívána na provozní teplotu ve 

vzduchotěsném reaktoru po určitou dobu (poloprovozními výsledky ověřenou).  

(MZP 2008-2012) 

Vstupní materiál je nutné před použitím upravit. V současné době se využívají tyto 

metody: 

 mechanická dezintegrace: zdrobnění částic a homogenizace materiálu pomocí 

drtičů, mlýnu apod.; (Dohányos  2013) 

o lignocelulózové materiály (zemědělské odpady, dřevo, komunální 

odpady atd.) se kombinací lámání, drcení a mletí upravují na 

velikosti 10-30 mm a na 0,2-2 mm lámáním a mletím 

o k dezintegraci v některých případech nedochází, neboť je surovina 

dostatečně upravena již při sklizni (např. siláž délky 4-11 mm). 

(Maroušek 2011) 

 termická dezintegrace: surovina je při vysokém tlaku zahřátá na teplotu  

130 – 180 °C po 1 až 30 minut a následuje snížení tlaku, což způsobí kavitaci; 

 Chemická předúprava: používá alkalickou nebo kyselou hydrolýzu a oxidační 

činidla (vhodné zejména pro celulózní suroviny); 

 Biologické metody předúpravy: využití enzymů pro suroviny s vysokým obsahem 

lignocelulózy a silážování rostlinné biomasy s přídavkem kyseliny mravenčí. 

(Dohányos  2013) 

Úspěšná předúprava by měla být schopna zlepšit stravitelnost surovin 

mikroorganismy, zabránit tvorbě inhibitorů, zamezit degradaci či ztrátu sacharidů, snížit 

spotřebu chemikálií, vody a energie, zredukovat velikost a samozřejmě musí být šetrná 

k životnímu prostředí. (Zheng et al. 2014) 

Fermentaci ovlivňuje velikost pH materiálu na vstupu, které by mělo být optimálně 

neutrální (pH = 7 ÷ 7,8). Aby se dosáhlo této neutrální hodnoty pH, upravuje se vstupní 

materiál alkalickými přísadami nebo také homogenizací. (Kára et al. 2007). 
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Jestliže hodnota pH stoupne nad hodnotu neutrální, např. nad hodnotu 7,6 dochází 

ke zbrzdění fermentačních pochodů (nárůst volného amoniaku) a pH hodnota pod 6,0 

způsobuje také inhibici. pH je také nutné přizpůsobit volbě bakterií produkující metan 

např. Methanobacterium vyžadují pH v rozmezí 5,0-8,1 a Methanospirillium 6,5-7,5. 

(Straka 2010) 

Dalšími důležitými informacemi o materiálu jsou koncentrace celkové sušiny, 

obsah organických látek v sušině, CHSK homogenizovaného vzorku a výtěžnost metanu  

či bioplynu. (Dohányos  2013) 

Na složení bioplynu se může negativně podepsat vysoký obsah dusíkatých látek 

v materiálu pro fermentaci. Proto volíme poměr mezi uhlíkatými a dusíkatými látkami  

30 : 1 a přistupuje se k mísení materiálů např. materiály rostlinného původu (vysoký obsah 

C) a exkrementy (vysoký obsah N). 

Hniloba, dlouhé skladování, předchozí zpracování a manipulace, přítomnost 

antibiotik, to vše značně poškozuje jakost vstupního materiálu. (Kára et al. 2007) 

Všechny tyto výše uvedené faktory ovlivňují volbu technologie a následný provoz 

BPS. 

Zbytek po fermentaci se nazývá digestát. Jeho používání a přípravu zahrnuje 

mnoho legislativních předpisů. Digestáty jsou používány jako hnojivo nebo jsou přidány 

do kompostů, pokud ovšem obsahují nežádoucí bakterie nebo látky (u každého druhu 

digestátu uvedeno), jsou ukládány na skládku.  

 

Obrázek 5: aplikace digestátu (Pauová 2013) 

V BPS Stádlec se denně vyrobí zhruba 40 t digestátu z 13,5 t kukuřičné siláže a 35 t 

hovězí kejdy. (Zemědělské družstvo Opařany 2013) 
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Digestáty se dělí na: 

 Digestáty ze statkových hnojiv:  

o Digestáty z rostlinné biomasy:  

Sušina tohoto digestátu má obsahovat min. 25 % spalitelných látek  

a 0,6 % celkového dusíku. Do zemědělské půdy je nutné tuhé 

digestáty zapracovat do 48 hodin a tekuté do 24 hodin. Pokud je 

digestát používán mimo půdu producenta, je nutná jeho registrace 

dle §4 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech; 

o Digestáty ze zvířecích fekálií: 

Nutné odebírání vzorků digestátu pro testy na Eschereschia coli; 

 Bioodpadní digestáty: 

o Bioodpadní digestáty – nejsou ABP (živočišný produkt) 

Digestát tohoto druhu by měl být kvůli hygienizaci po 24 hodin ve 

fermentoru při min. 55 °C. Nežádoucí je přítomnost Salmonelly  

a termotolerantní koliformní bakterie u tří vzorků musí být menší 

než 10 KTJ/g; (Váňa 2007) 

Tabulka 2: Limitní koncentrace vybraných rizikových látek (přepracováno podle: Váňa 2007) 

Sledovaný ukazatel 
digestát 

Třída 1(*) Třída 2(*) ze statkových hnojiv 

Cd (mg/kg sušiny) 0.7 1.5 2 

Cr (mg/kg sušiny) 100 150 100 

Cu (mg/kg sušiny) 100 150 100 

Hg (mg/kg sušiny) 0.5 1 1 

Ni (mg/kg sušiny) 50 75 50 

Pb (mg/kg sušiny) 100 150 100 

Zn (mg/kg sušiny) 200 400 400 

As (mg/kg sušiny) x x 10 

Mo (mg/kg sušiny) x x 5 

(*) – normalizováno na 30 % obsahu organické sušiny 

Digestát třídy I – použití na povrchu terénu městské zeleně včetně parků a lesoparků 

Digestát třídy II – použití k pěstování energetických, technických a okrasných rostlin 

 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/156-1998-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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o Digestáty kuchyňských a jatečních odpadů: 

BPS zpracovávající tento typ, musí být vybavena pasterizační 

(sanitární) jednotkou se zařízením na sledování teploty a zařízením 

k čištění a dezinfekci vozidel a kontejnerů přepravujících ABP. ABP 

prochází hygienizací při 70 °C po dobu 1 hodiny. (Váňa 2007) 

 V tabulce č. 3 je zobrazen celkový obsah látek, které obsahuje tuhá a tekutá část 

digestátu. 

Tabulka 3: Obsah organických látek a rostlinných živin v tuhé a tekuté části digestátů (přepracováno 

podle: Váňa 2007) 

Parametr Jednotka 
Kejda prasat Slepičí trus Siláž kukuřice 

Jateční 

odpad 
Směsný ABP 

tuhý tekutý tuhý Tekutý tuhý tekutý tekutý tuhý tekutý 

sušina % 27,2 5,2 13,7 5,5 26,1 4,9 10,4 28,0 5,6 

spalitelné 

látky 

% suš. 51,8 47,3 76,6 63,1 82,3 64.6 80,3 71,9 61,8 

N % suš. 3,9 11,0 5,4 10,3 2,7 9,9 5,8 3,55 9,85 

P2O5 % suš. 5,6 5,4 5,9 4,1 5,0 3,9 4,8 5,24 4,51 

K2O % suš. 1,6 5,8 2,5 6,3 1,7 9,1 5,2 2,32 7,18 

CaO % suš. 4,9 3,0 3,9 3,1 2,2 2,6 2,9 3,3 2,82 

MgO % suš. 6,1 1,7 1,9 1,9 2,0 1,0 2,8 3,33 1,60 

C % suš. 25,9 23,6 38,3 31,55 41,15 32,3 40,15 35,95 30,9 

C:N x 8,93 2,15 7,09 3,06 15,2 3,26 5,42 10,12 3,13 

BPS běžně sestávají z těchto zařízení: 

 Systém dávkování vstupních surovin 

 Fermentační reaktor (y)  

 Koncový sklad digestátu; 

 Zařízení pro akumulaci bioplynu; 

 Rozvody bioplynu; 

 Fléra; 

 Systémy úpravy bioplynu pro energetické využití – sušení, chlazení, odsíření, atd.; 

 Systém energetického využití bioplynu; 

 Systémy měření, regulace a HMI (rozhraní mezi člověkem a strojem). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Fléra, jakožto stacionární hořák plynu, má úlohu průběžného pojistného prvku ke spálení 

nespotřebovaného bioplynu. (ČPS 2013) 

 

Obrázek 6: Fléra - hořák zbytkového bioplynu (PBS POWER EQUIPMENT 2008-2014) 

V současné době se používají pouze tři technologie výroby bioplynu, které jsou 

rozděleny podle obsahu sušiny ve fermentoru, která je limitovaná níže uvedenými údaji:  

 suchá fermentace – obsah sušiny >15%; 

 polosuchá fermentace - obsah sušiny 10-15%; 

 mokrá fermentace - obsah sušiny < 10%.  

Podle způsobu míchání dělíme fermentory na směšovací, částečně směšovací nebo 

s postupným tokem a podle způsobu akumulace bioplynu na fermentory s integrovaným 

plynotěsným zastřešením a fermentory bez tohoto zastřešení.  

 Finální digestátní sklady jsou otevřené, kdy jsou zastřešeny neplynotěsnou krycí 

plachtou – eliminace zvýšení objemu digestátu o dešťové srážky a uzavřené, které zachytí 

bioplyn a omezí šíření zápachu do okolí. (ČPS 2013) 

Stavební části fermentoru, dofermentoru, koncového skladu  

a zařízení výroby a úpravy bioplynu 

 Dofermentor je sekundární fermentační reaktor, stavbou obdobný jako fermentor. 

Pomocí čerpadel se fermentát (vzniká ve fermentoru) dopravuje do dofermentoru  

a následně už jako stabilizovaný digestát je skladován ve skladovacích jímkách. Navrhuje 

se proto, že proces fermentace v prvním fermentoru není zcela ukončen a lze vyprodukovat 

ještě další množství bioplynu (časové hledisko). Například dle sdělení vedoucího provozu 

BPS Králíky ve východních Čechách lze z fermentátu v dofermentoru získat dalších až 

20% bioplynu.  
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Fermentory a dofermentory mohou být stavby s pevným stropem, anebo zakryté 

železobetonové nádrže kruhového půdorysu o projektovaném průměru a výšce (užitný 

objem pro fermentát). Ve většině případů je strop fermentační nádrže tvořen konstrukcí 

složenou například z dřevěných trámů a deskového záklopu, který leží na obvodových 

ocelových konzolách a středovém sloupu. Nad konstrukcí je umístěna gumotextilní 

elastická membrána, která vytváří vlastní jímač plynu. Tato konstrukce rozděluje nádobu 

na dvě části. Spodní část je určena k míchání automatickým míchadlem a zde také probíhá 

fermentace. V horní části se shromažďuje vzniklý bioplyn. Celý fermentor včetně dna je 

opatřen tepelnou izolací. Každý fermentor je vybaven míchacím zařízením, vstupním 

dávkovačem suroviny s instalovaným odsáváním pachu do tzv. biofiltru a uzavíratelným 

víkem (zamezení šíření pachových látek) a výstupním čerpadlem. (Bruštík 2014) 

Vhodný materiál těchto stavebních částí navrhuje projektant s přihlédnutím 

k požadované minimální životnosti, konstrukci fermentoru a dofermentoru a ke zvolené 

technologii fermentace. Pro konstrukci se obvykle volí beton či ocel. Samozřejmostí 

technického řešení je těsnost vůči kapalinám a plynům. 

Abychom předešli tvorbě zón s nebezpečím výbuchu, musejí být plynová zařízení 

uvnitř staveb nebo kontejnerů těsná a bez ochranných prostor.  

Vnitřní prostory s plynovými motory a úpravny bioplynu musejí být vybaveny 

detektory úniku bioplynu (umístění v horních částech prostorů) a v případě podúrovňových 

prostor je sledován i únik oxidu uhličitého (umístění v dolních částech prostorů).  

(ČPS 2013) 

Skladování bioplynu 

Akumulace bioplynu slouží k zabránění negativních dopadů na ŽP a k minimalizaci 

ztrát bioplynu při provozních přestávkách a při bioplynové nadprodukci. Zřizování BPS 

bez akumulačního zařízení pro bioplyn není povoleno. 

Druhy bioplynových akumulací: 

 samostatný plynojem, 

 plynotěsné zastřešení fermentorů, dofermentorů a koncových skladů 

dvojitou membránou, 

 zastřešení fermentoru, dofermentoru a koncových skladů použitím 

jednoduché elastické membrány. (ČPS 2013) 
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Zabezpečovací zařízení pro skladování bioplynu 

 Do této kategorie zahrnujeme:  

 zařízení pro překročení přetlaku a podtlaku, kterými musí být vybaven 

každý fermentor, dofermentor a koncový sklad. Instalují se kapalinové 

pojistky, průtržné membrány nebo pojistné klapky se závažím. 

 hořák nespotřebovaného plynu (fléra) používaný jako průběžný pojistný 

prvek se umisťuje ve vzdálenosti minimálně 15 m od externích plynojemů, 

fermentorů, dofermentorů, uzavřených koncových skladů a dalších staveb. 

 zařízení proti překročení maximálního skladovaného objemu. (ČPS 2013) 

Výstroj BPS 

 Každá z BPS by měla být vybavena monitorovacím zařízením těchto parametrů 

vyráběného bioplynu: koncentrace metanu, sulfanu a kyslíku. Měření těchto parametrů 

většinou probíhá v místě úpravy plynu. Příklady měřičů v BPS jsou uvedeny v kapitole č. 

VIII. 

 Pro možnost odebírání vzorků musejí být vybaveny veškeré dofermentory, 

fermentory a uzavřené koncové sklady vzorkovacími uzávěry. (ČPS 2013) 

Rozvody surového bioplynu 

Navrhování a stavba těchto rozvodů se řídí předpisem TPG 703 01 (část IV: 

Plynovody bioplynu). Dle tohoto předpisu jsou materiály pro plynovody zvoleny 

projektantem v projektové dokumentaci a musí být zvoleny tak, aby odolávaly zejména 

složení surového i upraveného bioplynu. Nejčastěji se používají polyetylén a nerezová 

ocel. Pro plynovody z polyetylénu platí odolnost vůči UV záření, neboť by v průběhu doby 

životnosti mohlo dojít k degradaci materiálu potrubí. Proto se tyto plynovody izolují, jak je 

uvedeno na obrázku č. 6 níže. 
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Obrázek 7: izolované polyetylenové rozvody bioplynu BPS Horní Benešov (Borkovec 2014) 

Kvůli vlhkosti bioplynu se rozvody obvykle kladou se spádem 2 %. Plynovody se 

zbaví vody přes vodní uzávěr, který je umístěn v odvodňovací šachtě v nejnižším bodu 

rozvodů.  (ČPS 2013) 

Záložní zdroj elektrické energie 

Všechna tato vyjmenovaná zařízení musí být bezpodmínečně připojena k záložnímu zdroji 

energie: 

 kompresory udržování tlaku těsnících hadic integrovaného plynotěsného 

zastřešení, 

 míchadla pevně uzavřených fermentorů pracujících se substrátovým 

zatížením ≥ 8 kg.d
-1

.m
-3

, 

 osvětlení těch částí a prostorů BPS, které jsou nutné pro provádění 

provozních úkonů, 

 fléra včetně dmychadla plynu pro fléru, 

 dmychadla konstrukce plynojemů a konstrukce plynotěsného zastřešení. 

 Doporučuje se stacionární záložní zdroj s automatickým startem, neboť v případě 

mobilního záložního zdroje musíme brát v úvahu rychlost (konkrétní časový limit uveden 

v MPŘ) případného připojení, aby nedošlo k poškození žádné z částí BPS. Další možností 

je kogenerační jednotka nahrazující záložní zdroj, kdy nedochází k dodávce elektrické 

energie do veřejné sítě. (ČPS 2013) 
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Úprava surového bioplynu 

 Další součástí plynového hospodářství BPS je úprava surového bioplynu, která 

zahrnuje sušení a chlazení, odsiřování, úpravu tlaku a odstranění nežádoucích minoritních 

příměsí. (ČPS 2013) 

 Odsiřování bioplynu je velice důležitou částí úpravy. Surový bioplyn obsahuje 

sulfan (v hodnotách 0,05 – 5,0 %), který při spalování oxiduje na oxidy síry. Tento proces 

způsobuje korozi plynového motoru a pomocných zařízení, což výrazně snižuje jejich 

životnost a zvyšuje provozní náklady. Proto přední výrobci plynových motorů požadují, 

aby množství sulfanu ve spalovaném bioplynu nepřesáhlo 0,0250 %. (NovaEnergo) 

Kotelny 

 Plynová kotelna, která může sloužit také jako pojistný prvek, je využívána v BPS  

k výrobě tepla pro vlastní spotřebu (regenerace chemikálií při výrobě biometanu, ohřev 

fermentorů apod.). Pro první ohřev fermentorů slouží zpravidla mobilní kotelna buďto 

elektrická, plynová nebo na topné oleje.  

 Pro plynové kotelny s plynovými kotli se aplikuje předpis ČSN 07 0703 „Plynové 

kotelny“. Pro místnosti s kogenerační jednotkou (jednotka není plynový kotel),  

tj. strojovny, se aplikuje předpis TPG 811 01.  

Dle toho předpisu se za plynová zařízení nepovažují soustrojí s motory na plynná 

paliva (zařízení složené z jednoho nebo více motorů a pracovního stroje propojené se 

soustavou pro využití tepla a elektrickým příslušenstvím) a stejně tak motor na plynná 

paliva. (gasinfo 1999) 

Zkoušení a uvádění do provozu 

 Uvedení BPS do provozu zpravidla předchází zkoušky plynového hospodářství na 

pevnost, těsnost a správnou funkci, které běžně probíhají během výstavby BPS. Zkoušky 

provádí revizní technik plynových zařízení s odpovídajícím rozsahem kvalifikace. Zkoušky 

probíhají u externích plynojemů, stavební části BPS (vodotěsnost a plynotěsnost)  

a u potrubí. Výsledek zkoušek je zapsán do „Protokolu o zkouškách“ a slouží k dokončení 

tzv. výchozí revize zařízení.  

 V případě přítomnosti organizace státního odborného dozoru (dále jen TIČR), je 

jejich výstupním dokladem tzv. odborné a závazné stanovisko, které musí konstatovat, zda 

jsou splněny požadavky bezpečného provozu zařízení.  Odborné a závazné stanovisko 

TIČR si vyžaduje rovněž stavební úřad ke kolaudaci BPS. (ČPS 2013) 
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Funkční zkouška 

 Cílem této zkoušky je prokázání bezpečnosti a schopnosti provozu plynového 

zařízení BPS v mezních a provozních režimech. Kontroluje se zejména funkce pojistných  

a zabezpečovacích zařízení, měřidel, signalizace a regulace a jejich vzájemná funkční 

propojenost. Funkční zkoušky musejí být přítomni kromě inspektorů TIČR minimálně 

jeden pracovník dodavatele a jeden pracovník budoucího provozovatele. (ČPS 2013) 

Provoz a údržba zařízení 

 Místní provozní řád (dále jen MPŘ) zpracovaný ve smyslu ČSN 38 6405 a ve 

smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. řídí provoz celé BPS. Zpracování MPŘ probíhá za 

dohledu provozovatele do jednoho měsíce od uvedení do provozu. 

Nezbytné části pro MPŘ: 

 základní technické parametry zařízení a jeho popis; 

 základní technologické schéma s vyznačením umístění uzavíracích, 

regulačních, signalizačních a zabezpečovacích prvků; 

 určení minimálního počtu pracovníků obsluhy na směně a četnost dohledu 

(obsluha se zpravidla stanovuje jako občasná); 

 stručnou charakteristiku bioplynu včetně uvedení jeho nebezpečných 

vlastností a opatření proti jejich působení (viz kapitola 9); 

 postupy pro uvádění plynového zařízení do provozu; 

 postupy pro provoz zařízení;  

 postupy pro odstavování plynového zařízení z provozu; 

 postupy při nouzových situacích a poruchách; 

 postupy pro provádění běžné údržby; 

 postupy pro provádění výměny částí technologie (vytápění, míchadlo, 

armatury, zastřešení, apod.); 

 pokyny pro odvzdušnění a odplynění jednotlivých částí BPS; 

 harmonogram denních, týdenních, měsíčních a ročních úkonů; 

 harmonogram kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení; 

 vzor záznamu do provozního deníku BPS a stanovení způsobu archivace 

dat; 

 seznam OOPP obsluhy BPS; 

 seznam návodů k obsluze instalovaných nebo používaných zařízení nebo 

pomůcek (motory, kogenerační jednotka, fléra, míchadla, software, měřicí 

přístroje, detektory, OOPP aj.). (ČPS 2013) 
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Požadavky na bezpečnost práce, ochranu zdraví a hygienu práce 

Nutné je školení zaměstnanců pracujících v areálu BPS zaměřené na konkrétní 

pracovní činnosti a jejich následné vybavení vhodnými OOPP. 

Možná rizika: 

 nedýchatelnost, 

 přítomnost mikroorganismů, 

 toxicita (přítomnost sulfanu), 

 hromadění oxidu uhličitého z bioplynu v potrubích, 

 pohyblivé části BPS. (ČPS 2013) 

Projektová dokumentace BPS 

Projektová dokumentace musí zahrnovat: 

 obecný popis technologie, 

 technologické schéma zařízení, 

 kompletní seznam komponent. (ČPS 2013) 

Výrobci BPS v ČR a EU 

Uvádím zde pouze vybrané výrobce BPS 

agriFERM s.r.o. 

Tato společnost provádí plánování, realizaci a finanční zabezpečení bioplynových 

projektů na klíč. agriFERM působí jak v České tak Slovenské republice. (agriFERM 2012) 

Envitec Biogas 

Envitec Biogas se zabývá plánováním, výstavbou a uvedením BPS do provozu 

v České republice a v zahraničí. Tato firma má zastoupení v Německu, Slovenské 

republice, Itálii, Maďarsku, Velké Británii a Francii. (Envitec Biogas 2014) 

WELtec BioPower GmbH 

WELtec BioPower plánuje, vyrábí a instaluje úplné bioplynové zařízení z nerezové 

oceli po celém světě například v Německu, Švédsku, Holandsku, Anglii, Skotsku, Francii, 

České republice, Lucembursku, Řecku, Litvě, Maďarsku, USA, na Kypru a v Japonsku. 

(WELTEC BIOPOWER 2011) 
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MT-Energie GmbH 

Je význačným výrobcem BPS všech velikostí, který založil pobočky v několika 

evropských státech a v USA. (MT-ENERGIE 2014) 

JMA technology, s.r.o. 

Firma JMA technology, s.r.o. realizuje výstavbu a projekci BPS. (JMA 2014) 

agriKOMP 

Tato společnost, působící ve střední a východní Evropě, poskytuje kompletní servis 

ve všech oblastech bioplynových stanic. agriKOMP postavil po celé Evropě přes 550 BPS. 

(agriKOMP 1999) 

Bioplynové elektrárny 

 Aby bylo možné využít BPS k výrobě tepla a elektřiny zároveň, je nutné připojit 

k BPS kogenerační jednotku. Je obecně známo, že kogenerační jednotky jsou 

technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla, v některých případech 

i chladu. (TEDOM 2014)  

Na obrázku č. 7 vidíme, z jakých částí se kogenerační jednotka skládá.  

 

Obrázek 8: blokové schéma kogenerační jednotky (EkoWATT 2008) 

 Pokud je našim cílem tvorba elektřiny, tepla a chladu, hovoříme o trigeneraci. 

Tohoto dosáhneme pomocí absorpčního chladiče. (TEDOM 2014)  
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V ČR se instalují kogenerační jednotky podle technického předpisu TPG 811 01 

„Soustrojí s motory na plynná paliva.“ 

Švédská hypotetická analýza posuzuje technickoekonomickou výkonnost výroby 

tepla a elektřiny tří BPS. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 2. (Lantz 2012) 

Tabulka 4: náklady produkce bioplynu za mezofilních a termofilních podmínek (přepracováno podle: 

Lantz 2012) 

 A B C 

 Mezofilní Termofilní  Mezofilní Termofilní  Mezofilní Termofilní  

Hnůj (t) 7000 9700 18200 25300 38700 53700 

Reaktor (m
3
) 500 - 1370 - 2900 - 

Výroba bioplynu 

(MW/h)
b
 

980 1360 2550 3540 5420 7520 

Investice (€)
c 300000 - 550000 - 1,300,000 - 

Investice (€)
d 210000 - 370000 - 1,120,000 - 

Kapitál (€/rok) 17000 - 30000 - 90000 - 

Údržba (€/rok)
e
 7500 - 14000 - 32500 - 

Práce (€/rok)
f
 9000 - 9000 - 18000 - 

Elektřina (€/rok) 3000 4000 7000 10000 15500 21500 

Doprava (€/rok) - 4000 17000 27500 58000 81000 

Výrobní náklady 

(€/MW h) 

37 31 30 26 39 32 

a - s hydraulickým retenčním časem 25 dnů (mezofilní) a 18 dní (termofilní) 

b – při 140 kWh/t 

c – bez dotace 

d – včetně dotace 

e – 2,5 % z celku  

f – 365 h/rok na 25 €/h 

A – farma na bázi rostlin s využitím hnoje v místě vzniku 

B – farma na bázi rostlin s využitím hnoje z okolních farem 

C - farma na bázi rostlin s využitím hnoje z okolních farem ve velkém měřítku 
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VI. Technologie zpracování bioplynu 

Čištění a úprava bioplynu zlepšují jeho kvalitu a může tímto předejít provozním 

problémům. Jedná se především o odstranění nadměrné vlhkosti, které je možné provést 

technologií tepelného čerpadla, hlubokým sušením s tuhými sorbenty (silikagel, 

molekulová síta) anebo se sorbenty kapalnými (glykoly). 

Při použití tepelného čerpadla se plyn ve výměníku tepla ochladí chladícím 

agregátem a dojde k vyloučení kondenzované vody a poté se plyn opět zahřeje teplou částí 

chladícího agregátu. 

V praxi se sušení většinou spojuje s další úpravou bioplynu. Příkladem úpravy 

bioplynu je zvýšení obsahu metanu, které se provádí často jako vypírka oxidu uhličitého. 

Tímto zvýšením se může dokonce cíleně dosáhnout záměnnosti výsledného plynu (SNG) 

s plynem zemním. (Straka 2010) 
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 Tlaková vodní vypírka 

 Při tlakové vodní vypírce dochází k úpravě stlačeného bioplynu na kvalitu metanu 

vodou, bez použití chemikálií. Dosahuje se čistoty metanu až 97 %. 

 Tato metoda nebere ohled na kvalitu surového bioplynu. Jeho kolísání nemá vliv na 

chod zařízení ani z ekonomické stránky. Vyžaduje se pouze upravení vzniklého odpadního 

bioplynu obsahující metan, aby nic nebránilo jeho vypuštění do atmosféry. 

 Tlaková vodní vypírka je metoda, která má své pozitivní stránky. Je to osvědčená  

a spolehlivá metoda, která nepoužívá chemikálie, nemá žádné náklady na likvidaci a není 

zapotřebí procesního tepla k regeneraci. (ÖKOBIT 2014) 

 

Obrázek 9: schéma tlakové vodní vypírky (ÖKOBIT 2014) 
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Chemická vypírka 

 Chemická vypírka jakožto absorpční metoda používá chemický „prací prostředek“. 

Bioplyn se před oddělením CO2 vysuší a odsíří. Jako absorbent se používá vodný roztok 

monoetanolaminu (MEA) nebo dietanolaminu (DEA), který umožňuje reverzibilní 

absorpci CO2. 

 Chemická vypírka je beztlakovou metodou umožňující vysokou rozpustnost CO2, 

produkuje biometan s vysokým podílem metanu, zaručuje nízké ztráty metanu a není nutné 

dodatečné tepelné ošetření odpadního plynu. (ÖKOBIT 2014) 

 

Obrázek 10: schéma chemické vypírky (ÖKOBIT 2014) 
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Fyzikální vypírka 

Tyto metody (např. Genosorb, Selexol …) fyzikální absorpce aplikuje místo vody 

nejedovaté a nekorozní fyzikální rozpouštědlo. 

Mezi výhody fyzikální vypírky organickými rozpouštědly zahrnujeme regeneraci 

použitého pracího roztoku za nízké teploty, nízké ztráty pracího roztoku, dobrá rozpustnost 

CO2 a nízká náročnost při následném vysoušení plynu. (ÖKOBIT 2014) 

 

Obrázek 11: schéma fyzikální vypírky (ÖKOBIT 2014) 

 

K získání vysokoprocentního metanu se využívá technologie anaerobní 

fermentace. Jedná se o tlakový proces využívající rozdílných rozpustností CH4 a CO2. 

K dělení a čištění plynů (jak reaktorových, tak skládkových) se používají 

membránové separační procesy, které jsou schopny vyčistit a upravit bioplyn (60 % obj. 

a 38 % obj. CO2) na kvalitu SNG (přes 97 % obj. CH4) a současně jej zbavit vlhkosti  

a sulfanu. Náklady na toto zařízení jsou nicméně vysoké. (Straka 2010) 
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Chemické postupy odstraňování H2S – procesy adsorpce 

Micoli L. et al. (2014) ověřoval možnost použití modifikovaných 13X zeolitů 

připravených iontovou výměnou a impregnací ve směsi s aktivním uhlíkem, který byl 

upraven KOH, NaOH nebo Na2CO3. Výsledky prokázaly, že nejefektivnějším sorbentem 

je aktivní uhlí. Pokud je aktivní uhlík upraven alkáliemi, pak vykazuje nejlepší výsledky, 

poločas rozpadu byl identifikován na 1222 minut při 0.5 mg/l H2S.  Podobné výsledky  

o vysoké účinnosti sorpce H2S na aktivním uhlí uvádí i Barelli L. et al. (2012), který 

prokázal, že nejlepší účinnost vykazovalo aktivní uhlí firmy Norit, typové označení RB1.  

Oddělení CO2  chemickou absorpcí 

 Baciocchi R. et al. se zasloužil o inovativní modernizaci bioplynové technologie, 

která spočívá v záchytu a oddělení CO2 a jeho následném uložení. Proces AWR (Alkali 

absorption with Regeneration) spočívá v oddělení CO2 chemickou absorpcí v alkalickém 

prostředí (3.8 M NaOH). Roztok je regenerován, účinnost regerace se pohybuje mezi  

50-60 %.  Zachycený CO2 reaguje s materiály s vysokým obsahem hydrogenuhličitanů 

nebo Ca(OH)2 za vzniku CaCO3. Záchyt CO2 byl testován v poloprovozním zařízení,  

do kterého bylo přiváděno 20m
3
 plynu/hodinu. 

Mikrobiologická oxidace 

Ramos I. et al. (2013) se zabýval vývojem mikrobiální technologie pro 

odstraňování sulfanu z bioplynu. Mikrobiální oxidace probíhá v externím reaktoru, kde se 

dosáhlo až 94 % účinnosti odstranění sulfanu za 128 dní. Desulfurizační jednotka musí být 

navržena tak, aby byla dostatečně robustní vůči fluktuaci a době zdržení bioplynu, 

proměnlivé koncentraci H2S (0.17 – 0.39%) a poměru O2/H2S (17.3 – 1,4 v/v) a teplotě 

v rozsahu 20 – 35 
o
C.  Biotechnologická oxidace sulfanu je vhodnou ekonomickou 

náhradou konvenčních metod desulfurizace metanu.  
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VII. Účinnost BPS  

Na efektivní provoz BPS má vliv mnoho faktorů, které jsou podrobněji popsány 

v kapitole VI. 

 Pokud je k BPS připojena kogenerační jednotka (s pístovými motory), dochází 

k zisku 30 – 40 % elektřiny z bioplynu a zhruba 50 % tepla. Finálně pak BPS dosahuje 

účinnosti přes 80 %. (MZP 2008 - 2012) 

 V Německu Djatkov et al. (2012) přišel s novou metodou pro hodnocení 

výkonnosti zemědělských BPS, která se zaměřuje na čtyři aspekty a to: výroba a využití 

bioplynu, jeho vliv na životní prostředí a sociálně-ekonomický vliv. 

Vztah mezi poloprovozními výsledky a provozními výsledky BPS 

Poloprovozní výsledky BPS získáváme ve zkušebním provozu, což je „ přechodný 

stav BPS vymezený dobou stanovenou stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon). V tomto přechodném období musí být dodrženy všechny zásady 

bezpečného provozu i v návaznosti na požadavky vyhodnocení rizik dle ustanovení zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.“ (ČPS 2013)  

Ve zkušebním provozu BPS se poprvé vyvíjí bioplyn, upravuje se a sledují se jeho 

parametry tak, aby bylo možno jej dále využívat k jiným účelům. Pokud jsou dodrženy 

stanovené parametry bioplynu dané výrobcem kogenerace nebo kotelny, lze v tomto 

zkušebním provozu odzkoušet i tato zařízení a sledovat jejich spolehlivý chod a účinnost. 

Například výrobci kogenerací požadují v bioplynu min. 35% metanu, jinak by toto zařízení 

nemohlo správně fungovat (mohlo by se i poškodit).  

Poloprovozní výsledky ze sledování daných veličin (např. hodnota složek bioplynu, 

provozní teplota, tlak v plynovodu, složení bioplynu po odstranění nežádoucích látek, 

apod.) jsou převážně přenášeny do stanoviště obsluhy (velínu), kde jsou porovnávány 

s dodanou dokumentací a následně vyhodnocovány.   

Zkušební provoz BPS ve většině případů trvá půl roku až jeden rok. Na konci této 

doby jsou již odstraněny všechny zjištěné nedostatky a závady, ze kterých se provozovatel 

ponaučil a následně upravil Místní provozní řád do konečného znění. 

Po zkušebním provozu BPS následuje kolaudace celé stavby včetně technologie  

a po ní lze zahájit oficiální provozní režim. (TIČR 2014) 

 Pro srovnání provozních a poloprovozních výsledků zde uvádím údaje z BPS 

Bořetice (agriKomp Bohemia s.r.o.). V této BPS se složení bioplynu před  

a po úpravě mění jen minimálně. Měření na přístroji ASEKO zjistila odchylku CH4 a CO2 

před úpravou a po úpravě do 1 % a podle přístroje Biogas 5000 je odchylka do 0,1 %. 
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Obsah metanu postupně stoupal ze 47 % na 57 %, což ovšem bylo dáno vstupními 

materiály. Měřičem Dräger se zjišťuje obsah síry v bioplynu, která se udržuje 

dvoustupňovým odsířením do 0,01 % před úpravou a za úpravou je nulová.  

(Borkovec 2014) 

 Další získané informace z BPS Horní Benešov ukazují, že kvalita bioplynu, stejně 

jako u předchozí jmenované BPS, je zhruba stejná (52 % CH4 a 48 % CO2). Co se týče 

obsahu síry, jsou na bioplyn kladeny stejné požadavky jako v Bořeticích. Přetlaky na 

fermentoru a dofermentoru ,před sepnutím přetlakové pojistky Bioguard II. Je přetlak před 

motorem dán dmychadlem (50 – 90 mbar), jsou stejné do 4 mbar. K měření zmíněných 

hodnot se používají přístroje od Dräger (x-am 5000), Chromservis (tetra), Geotech 

(BIOGAS 5000), Aseko (AIR LF) a detekční trubičky od fy Dräger. (Borkovec 2014) 

 V tabulce č. 3 jsou zobrazena data z BPS Uherčice. Složení bioplynu bylo 

naměřeno analyzátorem Siemens 7MB1955-0CA11-1BB1-Z B02. 

Tabulka 5: BPS Uherčice (Sabovčík 2014) 

 
Zkušební provoz 3. 4. 2013 

(6:00) 

Běžný provoz 1. 6. 2013 

(6:00) 

CH4 50,3 % 52,9 % 

CO2 47,5 % 44,9 % 

H2S 0,02185 % 0,01447 % 

Tlak plynu za 

dmychadlem 
7,55 kPa 7,98 kPa 

 Navštívila jsem zcela automatizovanou zemědělskou BPS Stonava v okrese 

Karviná fungující od ledna roku 2009, která využívá jako vstupní materiál vepřovou kejdu 

ze svého vlastního velkochovu, kukuřičnou siláž a drcené kukuřičné zrno taktéž z vlastního 

zdroje (přes 800 ha polí). Zbytky kukuřice jsou zpracovány kombajnem, a tudíž není nutná 

předúprava vsázky. Ta je vezena na krmný vůz s váhou a šneky, který je krmen každých  

20 minut. Aby bylo zabráněno zápachu z vepřové kejdy, je kejda dopravována do BPS 

kejdovodem systémem jímek (je jimi vybavena každá stáj; ± 5000 prasat) a čerpadel. 

Pachový filtr je umístěn u jímky kejdy a obsahuje rašelinu a borovou kůru, čímž je taktéž 

zabráněno úniku zápachu do okolí. K homogenizaci materiálu, kdy jedna vsázka obsahuje 

40 t vepřové kejdy a 55 t silážní kukuřice dochází v podzemní jímce (300 m
3
) s vytápěním, 

čerpadlem s drtičem a dvěma vrtulovými míchadly. Hmota je dávkována o maximální 

sušině 13 %, neboť vyšší hodnoty způsobily provozní problémy (zatuhnutí materiálu ve 

fermentoru). BPS vlastní jeden fermentor s hladinou kalu 6 m (měření počítačové  

a vizuální), ve kterém je umístěn analyzátor ASEKO měřící CO2, CH4 (51,7 %), vodík, 

tlak, kyslík, síru (0,0172 %) a tři dofermentory s provozním tlakem ± 300 Pa max. do  

http://www.prevody.sk/index.aspx?G=961509256&V=1119114507&H=218,5&S=2&Y=0
http://www.prevody.sk/index.aspx?G=961509256&V=1119114507&H=144,7&S=2&Y=0
http://www.prevody.sk/index.aspx?G=961509256&V=1119114507&H=172&S=2&Y=0
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500 Pa (viz. Obrázek č. 12). Vnitřní teplota fermentoru a dofermentorů je zhruba 45 °C, při 

vyšších stupních bakterie správně nepracovaly (zjištěno poloprovozními výsledky). 

Koncový sklad je vybaven střechou, která ovšem není hermeticky uzavřena a tedy zde 

nedochází k dalšímu jímání plynu. Pravidelně je prováděna kontrola úniků bioplynu 

měřícími detektory a fermentory a dofermentrory jsou navíc vybaveny průzory. Bioplyn 

odváděný nerezovými trubkami je odvodňován chlazením (11 °C), zde dochází i 

k částečnému odsiřování (výsledná vlhkost bioplynu není měřena) a následně převáděn 

přes tři filtry do dvou kogeneračních jednotek značky Tedom (339 kW) a značky 

Jenbacher (339 kW). Vyrobené teplo se využívá k ohřevu stájí, vlastních budov a dvou 

rodinných domků v blízkosti BPS, které jsou vidět v pozadí na obrázku č. 12.  

(Michálek 2014) 

 

Obrázek 12: areál BPS Stonava (Farma Stonava 2006-2014) 
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Účinnost BPS pro různé druhy surovin 

 V tabulce č. 2 vidíme, že procentuálně nejvyšší obsah organické sušiny má 

zelená hmota. Požadavky na podíl organické sušiny jsou popsány v kapitole V.  

Tabulka 6: výtěžnost bioplynu z uvedených surovin (přepracováno podle: Žákovec 2012) 

Surovina 
sušina 

org. sušina 

(OS) 

Výtěžnost 

bioplynu 

Výtěžnost 

bioplynu 

% % m
3
/t OS m

3
/t 

Tříděná složka komunálního 

odpadu 
35 85 400 140 

Zbytky jídel 23 86 1000 220 

Oleje, tuky 36 84 900 400 

Zelená hmota 12 90 720 103 

Travní siláž 40 82,5 - 195 

Organický odpad 57,5 50 - 168 

Zbytky zeleniny 12,5 83 750 57 

Kejda 6,5 72,5 510 22 

Močůvka – skot 8,5 76,5 300 22 

Drůbeží výkaly 19,5 76 - 332 

Vedlejší produkty ze zvířat 

(jateční odpady) 
20-30 75-90 780 225 

Zlepšit produkci bioplynu z pšenice lze podle M. Taherdanaka et al. (2014) 

alkalickým předčištěním pomocí 8 % roztoku NaOH. Tento způsob předúpravy může 

rozpouštět lignin a také neutralizovat kyselé produkty uvolňující se z lignocelulózového 

komplexu. Nejlepších výsledků produkce biometanu bylo dosaženo při 75 °C po dobu  

60 minut, což vedlo, po 30 denní anaerobní digesci, k vyššímu výtěžku o 54,5 %, než je 

tomu u neupravené pšenice.  

Gissén et al. (2014) porovnávala suroviny pěstované v jižním Švédsku a to: konopí, 

cukrovou řepu, kukuřici, pšenici, jetel a tritikále. Nejvíce produktivní co se týče biomasy  

a bioplynu byla cukrová řepa. Jetel a konopí jako plodiny s nižším negativním vlivem na 

životní prostředí vyprodukovaly méně než polovinu metanu. 

 Celkové výnosy bioplynu a metanu z citrónové trávy, kravského a drůbežího trusu 

jsou srovnatelné s výnosy z jiných substrátů. I když tato studie od Alfa et al. (2014) 
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ukázala, že výtěžnost bioplynu z citrónové trávy byl nejmenší, tak také zjistila, že takto 

získaný bioplyn byl nejkvalitnější. Produkce daných surovin je zobrazena na obrázku č. 11. 

 

Obrázek 13: denní produkce bioplynu z citrónové trávy, kravského a kuřecího trusu (Přepracováno 

podle: Alfa et al. 2014) 

 Italské srovnání tří BPS došlo k závěru, že využitím prasečího hnoje jako vstupní 

suroviny dochází ke snížení skleníkových plynů, ale oproti kukuřičné siláži prasečí hnůj 

spotřebuje mnohem více tepelné energie pro vytápění vyhnívajících nádrží.  

(Bacenetti et al. 2013) 

 Oleszek et al. (2014) testoval chemické složení a produkci bioplynu ve fermentaci 

pěstovaných a volně žijících odrůd chrastice rákosovité. Zjistil, že pěstovaná odrůda se 

vyznačuje vyšší výtěžností bioplynu (460 Ndm
 3

 kg
 -1 

VS) než divoká (120 Ndm
 3

 kg 
-1

 VS) 

a může se tak stát levným zdrojem biomasy.  

 

Obrázek 14: chrastice rákosovitá (Dohnal 1974) 
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 Podle Afazeli et al. (2014) může být ročně v Íránu vyrobeno až 8,6 miliard m
3
 

bioplynu za rok z živočišných výkalů. Do konce roku 2011 se v této zemi z jatečního 

odpadu získalo 54 000 000 m
3
 bioplynu.  
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VIII. Vyhodnocení a závěr  

Celá tato bakalářská práce je zaměřená na komunální a zemědělské BPS a jejich 

plynové hospodářství, které je nezbytnou součástí technologie výroby a využití bioplynu, 

bez kterého by nebyla možná existence žádné bioplynové stanice. Snažila jsem se co 

nejlépe a věcně popsat veškeré zařízení a přístupy týkající se těchto BPS tak, jak mi dovolil 

rozsah bakalářské práce. K ucelení všech předchozích zjištění týkající se této problematiky 

mi pomohla návštěva BPS Stonava. 

Odborná veřejnost přijala v roce 2013 nový technický předpis  

TDG 983 02, který definuje stavbu, montáž, zkoušení, obsluhu a provoz zemědělských  

a komunálních BPS. Dlouho očekávaný předpis tak umožnil mnoha českým dodavatelům 

BPS provádět stavbu podle konkrétně definovaných postupů a dopomohl tak 

k bezpečnému a spolehlivému provozování celé technologie.   

Stále rostoucí zájem o BPS podporuje i výzkumy týkající se tohoto odvětví, které 

přicházejí s novými metodami vylepšení efektivity BPS. Kupříkladu pan M. Taherdanak 

(2014) přišel s objevem, jak zvýšit produktivitu bioplynu z pšenice a tím je předčištění 8 % 

roztokem NaOH.  

Celkově se na výnosu bioplynu podílí nespočet faktorů. Podle polského výzkumu 

(J. Dach et al. 2014) je kukuřice 3 krát produktivnější než hnůj a srovnání citronové trávy, 

kravského trusu a drůbežího trusu došlo k závěru, že bioplynu z citrónové trávy je 

nejméně, ale je nejkvalitnější (Alfa et al. 2014). Výtěžnost z obecně používaných surovin 

pro komunální a zemědělské BPS vyhrávají oleje a tuky a drůbeží trus. Nejméně pak 

vynáší kejda a močůvka skotu (Žákovec 2012). V analýze provedené Gissén et al. (2014) 

je ze surovin jako konopí, cukrová řepa, kukuřice, tritikále, pšenice a jetel nejvýnosnější 

cukrová řepa. 

Hudbou budoucnosti by mohly být mikrořasy použity pro výrobu biomasy k získání 

bioplynu, což je z ekonomického hlediska lákavé. 

Zpracováním této bakalářské práce jsem se naučila něco nového o využití 

biologického odpadu, který jde ruku v ruce s obnovitelnými zdroji energie. Pokud je BPS 

navržena a provozována s přihlédnutím ke všem nutným okolnostem je významným 

přínosem v každé obci. 
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