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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce pojednává o problematice energetického využití biologicky 

rozložitelných odpadů jako jsou exkrementy chovaných zvířat a fytomasa v ZOO 

Ostrava. Důležitými vstupními údaji jsou informace o spotřebě energie, primárních 

zdrojů a stavech zvěře. Diplomová práce se zabývá anaerobním rozkladem biomasy 

živočišného a rostlinného původu. Anaerobní digesce je perspektivní způsob 

ekologického zpracování zbytkové biomasy. 

První část diplomové práce se zabývá územní vazbou okolí. Druhá část řeší 

celkovou problematiku výroby bioplynu. Třetí část obsahuje princip bioplynové stanice. 

Poslední a hlavní část diplomové práce řeší návrh bioplynové stanice v ZOO Ostrava. 

 

Klí čová slova: anaerobní digesce, bioplyn, bioplynová stanice, odpad, biomasa 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

The thesis deals about the issue of the energy utilization of biologically degradable 

waste such as the anilmal dejecta and the fytomasa in the ZOO Ostrava. The important 

enters data are informations about the electricity consuption, the primary sources and 

the amount of animals. The thesis deals with the aerobic decomposition of biomass of 

animal and vegetable origin. The anaerobical digestion is perspective method of 

ecological processing the residual biomass. 

The first part of thesis deal considers the local attachment with neighbourhood. 

The second part is focused on issue of biogas production. The fird part contains the 

principle of biogas station. The last and main part of the thesis contains solutions the 

project of the biogas station in ZOO Ostrava. 

 

Keywords: anaerobic digestion, biogas, biogas station, waste, biomass 
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ÚVOD 

K závažným problémům budoucnosti patří blížící se vyčerpatelnost celosvětových 

fosilních paliv, používaných pro energetiku. Lidstvo si začíná stále více uvědomovat, že 

tradiční zdroje primární energie již nepostačují a často z hlediska životního prostředí 

nevyhovují rychlému rozvoji spotřeby energie. Zásobování paliv a energiemi je 

problém, který znepokojuje celou vyspělou civilizaci. Situace vyžaduje rasantněji 

rozvíjet a využívat obnovitelné zdroje. Trendem vyspělých civilizací je využívaní 

alternativních a obnovitelných zdrojů energie současně se snižování energetické 

spotřeby. Jako „alternativní“ bývají označovány ty zdroje, které nezískávají energii 

spalováním fosilních paliv nebo termojadernou reakcí. Jejich základními znaky jsou 

ekologická šetrnost a obnovitelnost. Nejčastěji používanými alternativními zdroji 

energie jsou sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. 

Ekologické a současně energetické problémy současnosti kladou důraz na 

maximální úspory energie. Spotřeba paliv je zdrojem znečišťovaní přízemní vrstvy 

ovzduší a producentem skleníkových plynů. Proto je třeba nahradit neobnovitelné 

zdroje energie všude tam, kde je to možné a výhodné. 

Stejně jako v řadě jiných zemích, i u nás musejí lidé začít snižovat energetickou 

spotřebu a využívat alternativní a obnovitelné zdroje energie. Jednou z možností 

navyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů jsou bioplynové technologie využívající 

anaerobní digesci (konfermentace). Anaerobní digesce je perspektivní způsob 

ekologického zpracování zbytkové biomasy. Jedná se o soubor na sebe navazujících 

procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá biologicky 

rozložitelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Na tomto rozkladu se podílí 

několik základních skupin anaerobních mikroorganismů, kde produkt jedné skupiny se 

stává substrátem skupiny druhé, a proto výpadek jedné ze skupin má za následek 

narušení celého systému. Konečnými produkty jsou biologicky stabilizovaný substrát 

s vysokým hnojivým účinkem, plyny a nerozložitelný zbytek organické hmoty, který je 

již z hlediska senzorického a hygienického pro prostředí nezávadný. 
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Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s vysoce positivními 

přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Přestože bioplyn není schopen vytlačit 

fosilní paliva z jejich dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich 

zcela neomezené perspektivy pro budoucí využití.  

Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit a najít řešení nakládání hlavně 

s biologicky rozložitelnými substráty jako jsou exkrementy chovaných zvířat v ZOO 

Ostrava a fytomasa. Využívaná by měla být místně dostupná biologická hmota a také 

výstupní substráty a energie se spotřebují na území města Ostravy. Nejvýhodnější řešení 

je zpracování v bioplynové stanici s kontinuálním provozem, jelikož se jedná o 

materiály s vysokou vlhkostí. 
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2.ÚZEMNÍ VAZBA S OKOLÍM 

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou druhým největším městem 

republiky, počtem obyvatel třetím největším. Rozloha 5 554 km2 zaujímá Ostravský kraj 

7,04 % území ČR a je svojí plochou šestý největší kraj ČR. Podílem zemědělské půdy 

z celkové rozlohy 51,5 % je kraj na 8. místě, podílem orné půdy z celkové rozlohy 

33,2 % je 9. Lesní pozemky tvoří 35,4 % rozlohy, a to řadí kraj na 6.místo.Na území 

kraje leží dva horské masivy (Jeseníky a Moravskoslezské Beskydy). Teplá klimatická 

oblast se v Ostravském kraji nevyskytuje, jádro Hrubého Jeseníku a Nízkého Jeseníku a 

Moravskoslezských Beskyd je možné zařadit k mírně chladným oblastem s 20 letními a 

150 mrazivými dny ročně a 120 dny se sněhovou pokrývkou, s roční průměrnou 

teplotou do 6°C a úhrnem srážek přes 1 200 mm/rok [1]. 

2.1. Celkový stav životního prostředí Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj patří z hlediska životního prostředí mezi nejzatíženější oblasti 

v České republice. Postiženy jsou všechny složky životního prostředí, ale nejzávažnější 

je velkoplošné poškození kraje těžbou uhlí (důlní poklesy), kontaminace horninového 

prostředí a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti (staré ekologické zátěže), 

znečištění povrchových vod a znečištění ovzduší z dopravy a ze stacionárních zdrojů. 

Stav životního prostředí je determinován rozdílným přírodním charakterem i odlišným 

ekonomickým vývojem jeho jednotlivých oblastí. Nejzávažnější dopady na životní 

prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko, 

Třinecko) [1]. 

Od počátku devadesátých let dochází v Moravskoslezském kraji k postupnému 

zlepšování kvality životního prostředí. V letech 1990 -1993 především vlivem poklesu 

průmyslové výroby a dalších hospodářských aktivit, v dalším období zejména 

v důsledku zvyšujících se výdajů na ochranu životního prostředí ve veřejném i 

soukromém sektoru, restrukturalizací průmyslové výroby, používáním šetrnějších 

technologií a ušlechtilejších paliv a v neposlední řadě uplatňováním přísnější 

enviromentální legislativy. Stav životního prostředí však nadále patří mezi limitující 

faktory udržitelného rozvoje kraje a vzhledem k nadprůměrné hustotě obyvatel má vliv 

na zdravotní stav obyvatelstva a s ním spojené sociální i ekonomické důsledky [1]. 
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2.2. Energetika Moravskoslezského kraje 

Energetika, stejně jako nakládání s odpady má výrazný charakter veřejné služby, 

ovlivňující hospodářský a společenský život kraje. Obě odvětví mají několik společných 

vlastností, jako například plošné pokrytí území, totožnost lokalit společných vlastností, 

totožnost lokalit s výskytem komunálních odpadů a se spotřebou energie, dopad do 

sociální úrovně odpadů, výrazný vliv na ekologii v místě výroby respektive spotřeby, 

konverze odpadů na energii a podobně [1]. 

Smyslem hledání vzájemné vazby mezi odpady, zejména komunálními jako energetické 

palivo a energiemi, jako prodejným výstupem konverze energetického potenciálu 

odpadů, je tvorba optimálního systému využívajícího pozitiv obou komodit a 

potlačování jejich negativních vlivů s cílem poskytování sociálně únosné a ekologicky 

přijatelné veřejné služby [1]. 

Elektroenergetická rozvodná soustava regionu je tvořena především rozvodnou 

sítí 110 kV. Ta je napájena jednak transformací z nadřazené soustavy 220 kV a 400 kV 

a jednak ze zdrojů nacházejících se na území kraje. Dodávky elektrické energie pro 

maloodběratele i velkoodběratelé pak zajišťují prostřednictvím Severomoravské 

energetické závody a.s.. Hlavními dodavateli elektrické energie do rozvodných sítí jsou 

ČEZ a.s. se svým energetickým zdrojem Elektrárna Dětmarovice, teplárenské 

společnosti Teplárna Karviná a.s. a Moravskoslezské teplárny a.s., energetické zdroje 

hutních podniků , a to Nová Huť a.s. a Třinecké železárny a.s., SME a.s. a obchodní 

organizace Czechpol, s.r.o. [1]. 

Tab. č. 1. Přehled soustav CZT po okrese [1] 

Okres Pro průmysl Pro bydlení 

 (MV) (TJ/rok) (MV) TJ/rok 

Bruntál 95 851 133 1 044 

Opava 130 1 132 115,5 845 

Nový Jičín 324 2 757 148 1 072 

Ostrava 920 11 777 874 7 801 

Karviná 444 2 736 430 4 169 

Frýdek-Místek 939 11638 282,3 2 485 

Region 2582 30 891 1 986,8 17 416 
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Obnovitelné zdroje 

Mezi reálné využitelné obnovitelné energetické zdroje v našem regionu je možno 

zařadit využívání biomasy, vodní energie, sluneční energie, omezeně větrné energie a 

velmi omezeně geotermální energie [1]. 

Produkční plochy pro pěstování biomasy jako cílené výroby alternativního paliva 

je možno rozdělit do čtyř skupin: 

� lesní, luční a skalní: 

představují jehličnany, listnaté a smíšené lesy, území s vysokohorskými loukami a 

území se skalním podkladem. Tato území představují možný potenciál dřevní hmoty, 

hlavně z údržby a těžby lesních porostů. Případně i sena. Jedná se především o území 

Beskyd v okrese Frýdek - Místek a Nový Jičín a oblast Jeseníků v okrese Bruntál, ale 

dotýká se v podstatě všech ostatních okresů, 

� zemědělská krajina: 

představující krajinu z výraznou převahou orné půdy a travnatých porostů 

s efektivní produkcí zemědělských plodin, kde část jejich produkce v podobě odpadů ze 

zemědělské výroby, případně zemědělské výroby, případně zemědělských nádbytků 

v podobě sena, může být využita jako paliva, 

� krajina zemědělsko lesní: 

nevytváří optimální podmínky pro efektivní zemědělskou produkci, ale umožňuje 

cílené pěstování biomasy. Jedná se především o podhorské oblasti Beskyd a Jeseníků. 

� plochy rekultivovaného území devastovaného průmyslu a těžební 

činnost: 

nevyužitelné byť, dočasně jako stavební plochy. Jedná se především o části území 

okresů Ostrava (omezeně), Karviná a Frýdek - Místek [1]. 

Strategická vize rozvoje Moravskoslezského kraje je založena na principech 

rovnocenného respektování všech tří základních aspektů rozvoje - tedy jeho 

ekonomické, sociální a enviromentální složky a je zaměřena především na kvalitu 

života a jeho obyvatel [1]. 
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2.3. Zoologická zahrada Ostrava 

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951 v Ostravě - Kunčičkách, 

kde byla vybudována provizorní zoologická zahrada. Rok 1956 lze považovat za 

počátek výstavby nové zoologické zahrady ve Stromovce na katastru Slezské Ostravy a 

Heřmanic. Hlavním obdobím výstavby byla druhá polovina šedesátých let a především 

léta sedmdesátá. Začátkem devadesátých let začala ostravská zoo i po technické stránce 

a vybavenosti zaostávat za ostatními českými zoologickými zahradami. Teprve 

příspěvky zřizovatele na investice umožnily zahájit rekonstrukci a modernizaci alespoň 

některých zchátralých objektů a zařízení. Největší investicí v historii zoo se stala 

výstavba nového pavilonu slonů, který byl otevřen pro návštěvníky v listopadu 2004. 

S nástupem nového vedení zoo v polovině roku 2004 byly definovány základní 

priority v dalším směřování zoo, zejména pak: 

� Zoo přátelská k životnímu prostředí, 

� Zoo vlídná k handicapovaným spoluobčanům, 

� Zoo srozumitelná návštěvníkům. 

 

Obr. č. 1. Pár nosorožců tuponosých [2] 
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Velkou investicí zřizovatele je již zahájena postupná botanizace ZOO Ostrava, v 

rámci jejíž první fáze budou v roce 2007 návštěvníkům zpřístupněny formou 3 

botanických stezek rozsáhlé části areálu Stromovky s řadou nesmírně cenných 

botanických partií. Díky své postupně vzrůstající kvalitě se ostravská zoo stává členem 

řady významných mezinárodních sdružení a asociací. Na počátku 90. let je spolu 

zakládajícím členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ), v roce 

1994 je přijata za člena prestižní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií 

(EAZA) a konečně v roce 2005 se stála členem Světové asociace zoologických zahrad a 

akvárií (WAZA), která sdružuje více než 200 nejlepších zoo a akvárií světa. ZOO 

Ostrava se aktivně podílí na záchraně ohrožených druhů v rámci záchranných programů 

a zabývá se také reintrodukcí ohrožených zvířat zpět do přírody [2]. 

Obr.č. 2. Slonice v ZOO Ostrava [2] 

 

Obr. č. 3. Ovce mongolské v ZOO Ostrava [2] 
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3. CELKOVÁ PROBLEMATIKA VÝROBY BIOPLYNU 

3.1. Porovnání situace v ČR a ve světě 

Stav v České republice 

Nucená kolektivizace v zemědělství zrušila systém rodinných farem, doposud 

běžných ve světě, které zajišťovaly rostlinnou a živočišnou produkci. Docházelo 

k rozvoji koncentrace a specializace zemědělské výroby spojené se vznikem 

velkokapacitních závodů pro chov prasat a skotu. Hlavní výhody byly v úspoře 

zastavěné plochy, lepší veterinární péče. Nevýhodou bylo značné množství exkrementů 

ustájených zvířat bez přímé vazby na zemědělskou půdu s návaznými agrotechnickými 

a ekologickými problémy.Tyto problémy vedly k prvním pokusům se zpracování 

stabilizaci kejdy prasat, čistírenskými technologiemi jak anaerobními tak aerobními. 

V 90. letech byla zahájena výstavba několika bioplynových stanic určených 

k anaerobní stabilizaci kejdy a slamnatého hnoje, využívajících domácí technologií a 

know - how. Po roce 1989 nedošlo k očekávané změně struktury živočišné výroby a 

nadále nezanedbatelná produkce mas a mléka pochází z tzv. velkochovů. Vzrůstající 

legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí nutí chovatele stále více 

k řešení problémů spojených s lokální nadprodukcí exkrementů hospodářských zvířat. 

Předpokládá se, že limitujícím faktorem pro další existenci velkochovů bude 

řešení problému likvidace odpadů. Jednou z technologií, která přichází v úvahu je 

anaerobní fermentace v bioplynových stanicích [3]. 

Bioplynové stanice se v poslední době staly v České republice novým 

fenoménem.V současné době je u nás v provozu 23 bioplynových stanic. Čeští 

zemědělci se o tento nový směr činnosti značně zajímají. Bioplynové stanice představují 

jednu z mála možností, kdy zemědělec svou produkci v tomto případě elektrickou 

energii a teplo prodává přímo konečnému odběrateli. Navíc u elektřiny má státem 

dlouhodobě garantovanou minimální cenu. 

Na výstavbu či modernizaci zemědělských bioplynových stanic mohou zájemci 

využít dotací, které v letech 2007 – 2013 nabízí Program rozvoje venkova ČR, 

financovaný Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova za přispění z 



  

 

S. Zvolánková                       Návrh bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie 
                                              a tepla pro provoz v ZOO Ostrava   

18 

 

národních zdrojů. Celkem je na bioplynové stanice ročně k dispozici přibližně 480 

milionů korun [4]. 

Výroba elektřiny z bioplynu představovala v České republice v roce 2006 175 837 

megawattů a výroba tepla z bioplynu 918 511 GJ. Činnost bioplynových stanic 

zpracovávajících bioodpady a vedlejší zemědělské produkty je v této sumě energií 

zanedbatelná nepředstavující více než 12 % (tab. č. 2) [3]. 

V budoucnosti lze očekávat zásadní změnu ve stávajícím vývoji v ČR, kde dosud 

nejvyšší meziroční nárůst vykazoval skládkový plyn v důsledky povinnosti odplynění 

skládek komunálního odpadu. Tento potenciál však bude stagnovat, vlivem omezování 

skládkování bioodpadů, které je zakotveno v plánu odpadového hospodářství České 

republiky. I když se dá očekávat budování dalších ČOV, půjde o zařízení pro malé obce, 

kde budou použity převážně aerobní technologie neprodukující bioplyn. Proto i 

produkce bioplynu z komunálních ČOV bude v budoucnosti stagnovat [3]. 

Tab. č. 2. Produkce bioplynu v ČR v r. 2006 [3] 

Zdroj bioplynu Počet zařízení Produkce m3 

Komunální ČOV 96 54 821 378 

Průmyslové ČOV 12 2 589 790 

Bioplynové stanice 14 14 565 391 

Skládky odpadu 50 50 925 026 

Celkem 172 122 901 585 

Očekává se rozvoj bioplynu z bioplynových stanic zpracovávajících vedlejší 

zemědělské produkty a průmyslové a komunální bioodpady. V současnosti je oznámeno 

více než 50 investičních záměrů těchto bioplynových stanic a řada nových 

bioplynových stanic byla nebo je uváděna do provozu. Rozvoj bioplynových stanic v 

České republice je považován za hlavní prioritu programu EKO - energie, který letos 

vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do roku 2015 se očekává výstavba dalších 

400 bioplynových stanic [4]. 
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Cenové rozhodnutí energetického regulačního úřadu pro rok 2008 může 

podpořit rozvoj bioplynu a biomasy v ČR. Energetický regulační úřad vydal cenové 

rozhodnutí č. 7/2007., kterým stanovuje podporu i pro výrobu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie, tedy i pro elektřinu vyrobenou z biomasy a z bioplynu. Tato podpora je 

založena na výkupních cenách, respektive na tzv. zelených bonusech a jejich výše se 

stanovuje pro každý druh obnovitelného zdroje energie odlišně dle jeho ekonomických 

parametrů. Ve všech případech je vyšší než je tržní cena (silové) elektřiny z 

neobnovitelných zdrojů (z uhelných a jaderných elektráren). Právě tato podpora má 

podle zákona č. 180/2005 Sb. sloužit jako nejdůležitější nástroj ke zvyšování podílu 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V případě bioplynu vzrostla výkupní cena ze 

3,04 Kč/kWh v roce 2007 na 3,90 Kč/kWh, resp. 3,30 Kč/kWh pro rok 2008, a to v 

závislosti na druhu biomasy, ze které bude elektřina v bioplynové stanici vyrobena. V 

případě cíleně pěstované biomasy se jedná o zvýšení o zhruba 25 %, v případě „zbytkové“ 

biomasy (kategorie 2 – zejména lesní štěpka a sláma) pak asi o 13 % [4]. 

V současné době lze bioplyn získat z následujících zdrojů [3]: 

� Komunální ČOV s anaerobní stabilizací kalu, 

� Zemědělské bioplynové stanice 

� Průmyslové bioplynové stanice 

� Skládky komunálního odpadu. 

 

Graf č. 1. Procentuální podíl produkce bioplynu z jednotlivých zdrojů [3] 

Procentuální podíl produkce bioplynu  z jednotlivých zdrojů
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Největším producentem bioplynu u nás jsou v dnešní době skládky společně 

s ČOV, které zaujímají 92 % z celkové produkce. Tato situace je však z dlouhodobého 

hlediska považována za dočasnou, z důvodu účinnosti vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 

Sb., kde je limitujícím parametrem obsah biologicky rozložitelných látek. Poté lze 

předpokládat úbytek vyprodukovaného bioplynu ze skládek a růst bioplynu ze 

zemědělských a průmyslových bioplynových stanic [3]. 

Komunální odpad ČOV - začátky výroby a využití bioplynu v České republice, 

jsou podobně jako v jiných, spojeny s anaerobní stabilizací čistírenských kalů, 

vznikající při aerobním čištění komunálních odpadních vod. Dnes prakticky každé 

město nad 30 000 EO (EO = ekvivalentních obyvatel) má ČOV s anaerobní technologií. 

Zemědělské bioplynové stanice - první bioplynová stanice, zpracovávající odpad 

ze zemědělské výroby - kejdu prasat, byla uvedena do provozu v Třeboni již v roce 

1974. V 90. letech v rámci státního programu Čištění odpadních vod z velkochovů , 

bylo postaveno několik bioplynových  stanic určených k anaerobní stabilizaci kejdy a 

slamnatého hnoje, využívajících domácích technologií a know-how. V dnešní době 

zažívá tato technologie rozmach. Nejčastěji zpracovávanou surovinou je kejda prasat. 

Začíná se však již objevovat snaha o zpracování jiných odpadů vznikajících jako 

produkt zemědělské prvovýroby, jako např. zbytky krmiv, semen apod. Další 

alternativou je kofermentace průmyslového odpadu jako např. odpad z jatek, odpad 

z výroby celulózy atd. [3]. 

Skládky - výroba bioplynu z komunálních nebo průmyslových skládek je co do 

produkce bioplynu nejvýznamnějším zdrojem bioplynu s výkonem 5 MWel. Tento 

potenciál je však již z větší části vyčerpán, přičemž použitelný zbytek tvoří menší 

skládky s odhadovaným výkonem 200 - 500 kW [3]. 

Průmyslové bioplynové stanice - vlastní výroba bioplynu a jeho energetické 

využití je ve většině případů až druhotné. V současnosti evidujeme 7 funkčních 

průmyslových čistíren odpadních vod s bioplynovou technologií. Všechny jsou 

z potravinářského a farmaceutického průmyslu. Navíc několik zemědělských a 

komunálních ČOV zpracovává v menší míře další průmyslové odpady (glycerin, jateční 

odpad, výpalky, kal z celulózek, zbytkový tuk apod.) V současné době je snaha z těchto 

odpadů fermentovat na zemědělských bioplynových stanicích z důvodu dosažení větší 

účinnosti zařízení [3]. 
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Stav ve světě 

Ve světě se objevují různé formy jejich využití od tradiční přeměny bioplynu 

v kogenerační jednotce na elektrickou a tepelnou energii až po technologie zatím spíše 

na teoretické úrovni. V několika zemích, např. ve Švédsku, Švýcarsku, Francii a na 

Islandu, se objevuje bioplyn v dopravě, kde se využívá pro několik stovek vozidel [3]. 

Další forma využití , která se začíná objevovat zejména v sousedním Rakousku, je 

úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu s následnou dodávkou do jeho potrubní sítě. 

Během dvou či tří let se plánuje výroba již stonásobného množství methanu z biomasy. 

Největší rozmach zažívá technologie bioplynu v Německu. Díky vhodně 

nastavenému systému podpor dosáhl obor bioplynu v roce 2006 zatím největšího 

rozvoje, když bylo nově zprovozněno asi 700 zařízení s celkovým instalovaným 

výkonem 550 MWel.  Celkový počet bioplynových stanic v roce 2006 je 

v Německu odhadován na 3 500 zařízení.Po uvedení zařízení z roku 2006 do 

plného výkonu a s novými instalacemi byla celková produkce pro rok 2007 

prognózována na více než 10 TWh. Ve většině případů jde o tradiční postupy 

využívající širokou škálu dostupných kosubstrátů [3]. 

Problematikou podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se zabývá 

Sdělení komise evropských společností, dokument KOM (2005) 627 z prosince 2005. 

Evropská unie si dává za cíl do roku 2010 vyrábět 21 % elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, což nebude snadné. Dosažení tohoto cíle znamená zvýšení výroby elektřiny o 

50 % oproti současnosti, kdy je více než 60 % vyráběno ve velkých vodních 

elektrárnách, jejichž potenciál je již v podstatné části využit. Je to velmi odvážný cíl [4]. 

 

 



3.2. Legislativa 

Dne 22. června 2006 nabyl účinnosti zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých jiných zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a nakládání 

s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a působnost 

orgánů veřejné správy. Zákon ukládá povinnost předcházet vzniku odpadů omezovat 

jejich množství a nebezpečné vlastnosti včetně přednostního využívání odpadů před 

jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládku [4]. 

Využití fermentovaného odpadu je z hlediska součastné legislativy poměrně 

otevřenou záležitostí. Z legislativního hlediska se při budování a provozování 

bioplynových stanic vyskytuje celá řada problémů. Provoz bioplynových stanic podle 

okolností může být schvalován a kontrolován podle legislativy odpadů, podle 

veterinární legislativy, integrovaným povolením nebo jako zařízení pro nakládání s 

odpadními vodami, nebo jako účelové zemědělské zařízení zpracovávající zemědělské 

suroviny. Na bioplynové stanice, které nejsou schváleny jako zařízení pro nakládání s 

odpady, se bioodpady zpracovávají na základě § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. „o 

odpadech“ na základě konstatování, že odpad splňuje požadavky, stanovené pro vstupní 

suroviny. K takovému využití odpadů souhlas  Krajského úřadu není požadován. 

Bioplynové stanice, které jsou schvalovány jiným postupem než podle legislativy 

odpadů, často nemají provozní řád a definované vstupní suroviny [4]. 

V ČR vzniká řada zbytečných legislativních problémů. Např. právní předpisy 

upravující zavádění integrované prevence a omezování znečištění uvádějí požadavek 

integrovaného povolení pro zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů 

živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně a 

to do 30. 10. 2007. To platí i pro bioplynové stanice zpracovávající např. kejdu, protože 

zvířecí fekálie jsou živočišným odpadem nejen dle evropské legislativy (1774/2002 

EC), ale i dle legislativy odpadů. Proto také byli provozovatelé bioplynových stanic k 

povinnosti integrovaného povolení všeobecně vyzýváni. Nyní se objevují názory, že se 

zvířecí fekálie nemají mezi   
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živočišný odpad zahrnovat, neboť jde o statkové hnojivo. Zákon o hnojivech však 

zahrnuje zvířecí fekálie mezi statková hnojiva jen za předpokladu, nejsou-li dále 

upravovány. V současné době se provádí novela zákona o hnojivech a není nic 

vhodnějšího, než doplnit k současné definici statkových hnojiv, že anaerobní digesce 

není považována za způsob úpravy. Návrh by mohl vyřešit i problém nakládání se 

zbioplynovanou kejdou, která by mohla být považována za statkové hnojivo s 

povoleným obsahem zinku 400 mg/kg sušiny, na rozdíl od digestátu z kejdy, kde je 

povolen obsah 300 mg/kg sušiny [4]: 

Většina digestátu má výborné hnojivové vlastnosti a pro vlastníka zemědělské 

půdy odpad nepředstavuje. Digestát však může obsahovat těžké kovy nebo nebezpečné 

bakterie a v tom se stává pro svého vlastníka odpadem. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., 

která v návaznosti na zákon o odpadech stanoví. Katalog odpadů, (Tab. č. 3.) [5]: 

Tab. č. 3. Katalog odpadů z anaerobního zpracování odpadu [5] 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 
03 

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 
04 

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního 
odpadu 

19 06 
05 

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a 
rostlinného          původu 

19 06 
06 

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného   
a rostlinného odpadu 

19 06 
99 

Odpady jinak blíže neurčené 

Podmínky použití upravených kalů na zemědělskou půdu upravuje vyhláška 

č. 382/2001 Sb.(novelizovaná vyhláškou č. 504/2004 Sb.). Tento právní předpis 

specifikuje požadavky na nejen upravený kal, ale i na půdu, na kterou má být využit. 

Požadavky zahrnují ukazatele i limity pro chemické i mikrobiologické hodnocení, 

množstevní a časové požadavky na aplikaci. Použití statkových hnojiv jako kejdy, 

močůvky, hnoje a slámy a jiných zbytků rostlinného původu po zpracování 

v bioplynových stanicích upravuje zákon č. 461/2004 Sb., o hnojivech. Vedle vlastního 

zařazení produktu fermentace jako hnojivo resp.statkové hnojivo je důležitý i 
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maximální přípustný obsah rizikových prvků v hnojivu, který je stanoven vyhláškou 

MZ č. 209/2005 Sb. Jelikož bioplyn, jako surovina pro výrobu elektrické energie je 

řazen mezi obnovitelné zdroje je jeho výroba podporována zákonem č. 180/2005 Sb., o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

[5]. 

3. 3. Zápach 

Bioplynové stanice se běžně provozují v celé Evropské unii. Kvalitně provedená 

bioplynová stanice je moderní a vysoce ekologické zařízení zpracovávající statková 

hnojiva a cíleně pěstované plodiny nebo biologicky rozložitelné odpady. Organická 

hmota je v nich zpracovávána za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech a 

výsledkem procesu jsou bioplyn a z něj vyrobená ekologická elektřina a teplo a dále 

digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo [6]. 

Zatímco v sousedním Německu je v provozu již asi 4000 těchto zařízení a nová 

rychle přibývají, v ČR jsou v podstatě novinkou. I u nás mají ovšem velký potenciál a 

významné celospolečenské přínosy. Bioplyn je zdrojem pro výrobu obnovitelné 

elektrické a tepelné energie, může pomoci ke snížení závislosti ČR na fosilních palivech 

a na jejich dovozu z nestabilních zemí. Jeho využívání pomáhá při řešení klimatické 

změny a současně přispívá k rozvoji venkova, k tvorbě nových pracovních míst a také 

pomáhá snižovat skládkování biologicky rozložitelných odpadů a zvýšit jejich 

recyklaci. Digestát lze jako kvalitní hnojivo vracet zpět do půdy a zvyšovat tak úrodnost 

půdy [6]. 

V souvislosti s problémy se zápachem je nutno uvést, že tyto problémy vznikly 

pouze v několika specifických případech bioplynových stanic a za jejich příčinu lze 

označit zejména potíže s provozní kázní a zpracování problematických vstupních 

surovin. Analýza stavu ukazuje, že i v těchto provozech dochází k nápravným 

opatřením a že legislativa umožňuje příslušným kontrolním a schvalovacím orgánům 

problémy se zápachem řešit [6]. 

I přes vysokou celospolečenskou podporu rozvoje bioplynových stanic v České 

republice se objevují bariéry. Proti výstavbě Bioplynových stanic vznikají občanská 
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sdružení a jejich činnost byla v řadě případů úspěšná. Bioplynové stanice ohrožující 

obyvatelstvo zápachem je zvláštnost České republiky [6]. 

Nedostatky v budování a provozování bioplynových stanic v České republice jsou 

z těchto příčin [6]: 

� nedostatečná erudovanost subjektů připravujících bioplynové stanice a 

projektantů,  

� nedostatečná kázeň provozovatelů bioplynových stanic, eventuálně špatně 

zpracovaný provozní řád,  

� nedostatečná legislativa týkající se provozu bioplynových stanic,  

� nedostatečná činnost povolovacích a kontrolních orgánů 

Konkrétní problémy [6]: 

� příliš krátká doba zadržení (např. 3 týdny místo 6 týdnů) 

� chybějící zařízení pro eliminaci sulfanů v bioplynu 

� nezakrytí studené skaldy digestátu 

� špatně situované bioplynové stanice 

� hnojení nestabilizovaným digestátem 

� přetěžování procesu různými odpady, např. klihovými vodami, papírenskými 

kaly, masokostní moučkou. 

� zřeďování vsázky procesu obsahy septiků a jímek, které mají charakter 

odpadních vod [2]. 

3.4. Základní poznatky o bioplynu. 

Výroba bioplynu je jednou z forem získávání energií z obnovitelných zdrojů 

energie, biomasy. Z důvodu nedostatku primárních zdrojů energie v dnešní době nabývá 

výroba bioplynu stále většího významu [3]. 

Termín ,,bioplyn“  v posledních letech 20. století zcela zobecněl a stal se nejen 

běžně rozšířeným mezi technickou odbornou veřejností, nýbrž i jistým synonymem 

čehosi ekologicky příznivého v majoritní laické veřejnosti. Bioplyn je obecně míněna 

plynná směs methanu a oxidu uhličitého [3]. 
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3.4.1. Vznik bioplynu a jeho vlastnosti 

Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených 

nádržích bez přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Tento proces, kdy se organická hmota 

štěpí na anorganické látky a plyn, vzniká díky bakteriím pracujícím bez přístupu kyslíku 

(anaerobně). V bioplynové stanici se biomasa zahřívá na provozní teplotu ve 

vzduchotěsném reaktoru, kde zůstává pevně stanovenou dobu zdržení (většinou 

experimentálně ověřenou). Optimální teplotní pásma jsou vázána na různé kmeny 

bakterií [3] : 

Tab. č. 4. Optimální teplotní pásma anaerobních bakterií [3] 

Bakterie Teplota fermentovaného materiálu [°C] 

Bakterie psychrofilní 15 - 20 

Bakterie mezofilní 37 - 43 

Bakterie termofilní 55 

Rozkládání víceméně odpovídá procesům probíhajícím v přírodě s tím rozdílem, 

že v přírodě probíhají i za přítomnosti kyslíku (aerobní procesy). Proto jsou 

meziprodukty těchto procesů odlišné a také chemické složení konečných produktů se 

liší. Zbytky vyhnívacího procesu jsou vysoce hodnotným hnojivem nebo kompostem. 

Průběh tohoto procesu ovlivňuje řada dalších procesních materiálových parametrů, 

například složení materiálu, podíl vlhkosti, teplota prostředí, číslo pH neboli kyselost 

materiálu, anaerobní prostředí, absence inhibičních biochemických látek [3]. 

Bioplynem se rozumí všechny druhy plynných směsí, které vznikly činností 

mikroorganismů. Jde o bezbarvý plyn skládající se hlavně z methanu (cca 60%) a oxidu 

uhličitého (cca 40 %). Bioplyn může ovšem obsahovat ještě malá množství N2, H2S, 

NH3, H2O, ethanu a nižších uhlovodíků. Všechny druhy bioplynů anaerobního původu 

vznikají stejným způsobem, ať probíhá methanogenní proces pod povrchem země, 

v zažívacím traktu živočichů, ve skládkách komunálního odpadů, v lagunách, nebo 

v řízených anaerobních reaktorech [3]. 
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Bioplyn obsahuje cca 55 - 70 objemových procent methanu, výhřevnost se proto 

pohybuje od 19,6 do 25,1 MJ/m3. V zemědělství se v největší míře využívá kejda, 

případně slamnatý hnůj, v menší míře sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, 

bramborová nať. Bioplynový potenciál v hnoji závisí na obsahu sušiny a na složení a 

strávení potravy. Vedlejším produktem je stabilizovaný anaerobní materiál ,,digestát“ , 

který je v současné době asi nejvíce využíván jako hnojivo [3]. 

Požadavky na vlastnosti bioplynu: Vlastnosti bioplynu jsou jedním ze základních 

parametrů, které mají vliv na možnost jeho využití pro pohon motoru kogenerační 

jednotky. Některé vlastnosti mohou uvažovaný záměr významně prodražit, či úplně 

znemožnit. Ke zhodnocení vlastností bioplynu je proto nutné přistupovat velmi 

odpovědně. Při hodnocení je potřeba znát následující vlastnosti [3]: 

Obsah metanu CH4 - běžně 55 až 65 %. Za minimální hranici se považuje koncentrace 

50 %. 

Tlak bioplynu - pro spalování bioplynu v kogenerační jednotce je obvyklá hodnota 

tlaku v rozsahu 1,5 až 10 kPa [3]. 

Stálost kvality plynu (stabilita složení a tlaku bioplynu) - ovlivňuje stabilitu chodu a 

emise škodlivin [3]. 

Obsah škodlivých příměsí (především sloučeniny síry, fluoru a chloru) - tyto 

sloučeniny mohou způsobovat korozi dílů sacího traktu a vnitřních dílů motoru, 

přicházejících do styku s mazacím olejem. Při vyšším obsahu síry je vhodné použít 

odsiřovací zařízení [3]. 

3.4.2. Výroby bioplynu z biologicky rozložitelného odpadu a jeho rozbor 

Zpracované druhy odpadů můžeme rozdělit do několika skupin podle číselného 

označení, které je dané normou a to do skupin [3]: 

02000000 - Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, 
rybářství a z výroby a zpracování potravin, 

02001000 - Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství, 

02010600 - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady 
soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku, 

02010300 - Odpady rostlinných pletiv, 

02010200 - Odpady živočišných tkání. 
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Téměř vždy je výroba bioplynu spojena s ekologicky škodlivých látek, které 

devastují půdu, podzemní vody i ovzduší. Jedná se především o tři základní zdroje 

biologického odpadu [3]: 

Tab. č. 5. Zdroje biologického odpadu [5] 

Městské 

odpady 
Průmyslové odpady 

Zemědělské odpady 

s rostlinnými zbytky 

Pevné Potravinářský průmysl 

Exkrementy hospodářských zvířat 
tekuté 

nebo promíchané s rostlinnými 
zbytky 

Splaškové 
vody 

Dřevozpracující 
průmysl 

Odpadní biomasa rostlin 

- 
Průmysl papíru a 
celulózy 

- 

- Chemický průmysl - 

Energetické využití bioplynu: Vysoký obsah methanu a tím i vysoká výhřevnost řadí 

bioplyn mezi ušlechtilé zdroje energie. Bioplyn se z metanizačních reaktorů odvádí do 

nízkotlakového plynojemu a odtud se potom rozvádí do k dalšímu zpracování [5]. 

Obecně lze využívat bioplyn mnoha způsoby: 

1. Výroba tepla v teplovodních (horkovodních) resp. parních kotlích  

2. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách (různé 

principy)  

3. Čištění bioplynu a jeho prodej do plynárenské sítě resp. provozovatelům jiných 

energetických systémů (průmyslové teplárny) 

4. Čištění a jeho využití pro pohon dopravní techniky a automobilů. 

Z hlediska aktuálních podmínek na trhu s energiemi v ČR se bioplyn nejčastěji využívá 

pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v tzv. kogeneračních jednotkách [5]. 
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3.5. Anaerobní technologie 

Anaerobní fermentace, ,,methanová fermentace“, organických materiálů je 

souborem na sebe navazujících procesů, při nichž směsná kultura mikroorganismů 

postupně rozkládá biologicky rozložitelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. Na 

tomto rozdílu se podílí několik základních skupin anaerobních mikroorganismů, kde 

produkt jedné skupiny se stává substrátem skupiny druhé, a proto výpadek jedné ze 

skupin má za následek narušení celého systému.Konečnými produkty jsou vyhnilý 

substrát, plyny (CH4, CO2, H2, N2, H2 S) a nerozložitelný zbytek organické hmoty, který 

je již z hlediska senzorického a hygienického prostředí nezávadný.  

U materiálu, jenž prošly anaerobní fermentací není v legislativě zatím požadováno 

vyloučení nebezpečných vlastností - vyloučení patogenních organismů [3]. 

3.5.1. Mechanismus vedoucí k tvorb ě bioplynu 

Mechanismus rozkladu organických materiálů vedoucí k tvorbě bioplynu se 

skládá z čtyř na sobě závislých základních fází,  vlastní methanogeny představují 

poslední článek celého řetězce biochemické konverzace. K anaerobním procesům 

biomethanizace je nutné započíst také další doprovodné pochody, které se aktivují 

v průběhu procesu činností mikroorganismů, souhrnně nazývány homoacetogeny, 

sulfátredukty, nitrátredukty. V první fázi rozkladu - hydrolýze - jsou rozkládány 

makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky (proteiny, polysacharidy, 

lipidy) na nízkomolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné ve vodě (monosacharidy, 

aminokyseliny, peptidy, mastné kyseliny, glycerin) pomocí extracelulární 

hydrolitických enzymů produkovaných hlavně fermentačními bakteriemi. Produkty 

hydrolýzi jsou během druhé fáze - acidogeneze (kyselá fáze) - rozkládány na 

jednodušší organické látky kyseliny, alkoholy, CO2, H2. Fermentací těchto látek se tvoří 

řada konečných redukovaných produktů, které jsou závislé na charakteru původního 

substrátu a podmínkách prostředí. Při nízkém parciálním tlaku H2 jsou produkovány 

kyselina octová, kys. valerová, kys. kapronová), ethanol apod. V dalším stádiu rozkladu 

- acetogenezi - probíhá oxidace těchto látek CO2, H2 a kyselinu octovou (CH3COOH), 

která je také tvořena acetogenní respirací CO2, H2, homoacetogenními mikroorganismy. 

Účast acetogenních mikroorganismů produkující vodík je nezbytná, pro rozkládající 

kyselinu propanovou a ostatní organické kyselilny vyšší než octovou, alkoholy a 
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některé aromatické sloučeniny. Jsou zde zastoupeny skupiny mikroorganismů 

produkující také sulfan a dusík Čtvrtá fáze - methanogeneze - je poslední a 

nejdůležitější fází procesu, přičemž v ní obsažené methanogenní organismy jsou 

nejdůležitější trofickou skupino, mají specifické požadavky na substrát i životní 

podmínky a vedle acetogenů zpracovávajících kyselinu propanovou se často stávají 

limitujícím faktorem celého procesu [3]. 

Obr. č. 3. Řetězové schéma anaerobního rozkladu 
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Faktory ovlivňující proces a jejich technologický význam 

Každá ethanová fermentace je limitována určitými faktory, které je nutné dodržet, 

abychom zajistili kvalitu jeho průběhu. Mezi tyto faktory řadíme [3]: 

� Teplotu a tlak procesu 

Teplota je závislí na kultuře mikroorganismů, které jsou pro konkrétní proces 

využívány. V praxi rozlišujeme 3 typické teplotní oblasti fermentace (psychrofilní 

teploty (pod 20°C), mezofilní teploty (25 - 40°C), termofilní teploty (přes 45°C). 

Termofilní procesy dosahují vysoké účinnosti rozkladu zpracovaného materiálu, a tím i 

vyšší produkce bioplynu a vyšší stupeň hygienizace, avšak pro praxi jsou tato klady 

doprovázeny významnými negativy např. vyšší náklady na ohřev, vyšší transfer volného 

amoniaku a sulfanu do fugátu.V zásadě lze říct, že čím je teplota vyšší, tím jsou 

v mezofilní oblasti bakterie citlivější na teplotní výkyvy, zejména jsou-li výkyvy 

krátkodobé a teplota klesne. V mezofilní oblasti bakterie výkyvy teplot 2 - 3°C 

zvládnou, tak v termofilní oblasti by výkyvy by neměly být větší než 1 °C. Vlivy na 

procesy biomethanizace jsou zanedbatelné. Aplikační výzkum potvrdil vysokou bakterií 

vůči tlakovým podmínkám [3]. 

� Reakce prostředí 

Hodnota pH je pro průběh procesu velice důležitým faktorem. Rozmezí pH, ve 

kterém jsou methanogeny schopny růst, je v neutrální oblasti okolo 6,5 - 7,5. 

V opačném případě, kdy hodnoty pH překročí rozmezí 6 - 8, může být proces zcela 

zastaven. Nejčastější příčinnou výkyvu pH je jeho pokles vlivem přetížení reaktoru, kdy 

produkce kyselin mikroorganismy předmethanizečních fází je rychlejší než jejich 

spotřeba a dochází k jejich akumulaci v systému. Proto je nutné řídit zatížení procesu 

podle množství mastných kyselin nebo udržovat neutralizační kapacitu pomocí 

alkalizačních činidel [3]. 

� Přítomnost nutrietů 

Ethanové bakterie mohou rozkládat tuky, proteiny, uhlovodíky (škrob, cukr) a 

celulózu v čisté formě. Pro svou buněčnou stavbu potřebují rozpustné dusíkaté 

sloučeniny, minerální látky a stopové prvky. Pro zpracování a provoz reaktorů je však 

nutný správný poměr N a P k organickým látkám. Potřebný poměr živin se udává jako 

CHSK : N : P v rozmezí od 300 : 6,7 : 1 až 500 : 6,7 : 1. Vedle dusíku a fosforu je 
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žádoucí přítomnost řady mikronutrientů (Na, K, Ca, Fe, S, Mg, Se, W). Poslední 

výzkumy ukazují, že některé stopové prvky (Ni, Co) zvyšují methanogenní aktivitu. 

V hnoji a kejdě je těchto látek dostatečné množství a také kosubráty obsahují dostatečné 

množství veškerých živin a v principu mohou být samy rozloženy [3]. 

� Technologické faktory 

Během zpracování reaktoru je pro bakterie nutná aklimatizační doba. 

Hydrolytické a fermentační bakterie mají růstové rychlosti vysoké a budou se 

aklimatizovat rychle, zatím co syntrofní organizmy rozkládající kyseliny a aromatické 

látky mají generační dobu od 3 do 9 dnů a vyžadují delší aklimatizační dobu [3]. 

� Přítomnost toxických a inhibujících látek 

Za toxické nebo inhibující látky považujeme látky, které nepříznivě ovlivňují 

biologický proces. Nejčastěji vyskytující se látky, které svými inhibičními účinky 

mohou ovlivnit nebi zcela zastavit jsou amoniak a mastné kyseliny, jejichž přítomnost a 

tvorba je závislá na podmínkách pH [3]. 

� Řízení a stabilita procesu 

Jak jsem již uvedla v úvodu, hlavní faktory nestability procesu jsou [3]: 

1. Změny teploty, 

2. Změny v zatížení organickými látkami (množství organické 
sušiny), 

3. Hydraulické přetížení, 

4. Expozice toxickými látkami a látkami způsobující inhibici, 

5. Změny ve složení zpracovaného substrátu 

 

O stavu procesu nám vypovídá řada veličin, které můžeme analytickými nebo 

biologickými metodami sledovat. Podle toho k jakým účelům tyto veličiny použijeme je 

dělíme do dvou skupin [3]: 

1. Proměnné pro řízení procesu, 

2. Indikátory stavu procesu - diagnostické veličiny. 

Proměnné veličiny pro řízení procesu: 

Jedná se o veličiny, jejichž změnou můžeme ovlivňovat průběh procesu. Mezi 

tyto veličiny patří teplota. Je to proměnná, která je nejlépe technicky zvládnutá v oblasti 
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měření i regulace nezpůsobuje problémy při řízení procesu. Další významnou 

proměnnou je zatížení reaktoru, tj. dávkování substrátu do reaktoru. Zatížení reaktoru 

spolu se složením substrátu je nejvýznamnější proměnnou, kterou můžeme ovlivňovat 

průběh procesu. Optimální hodnota zatížení průtočných reaktorů organickou sušinou je 

2,5 - 5 kg.m3. den-1. Třetí proměnnou je dávkování chemikálií. Využívá se při 

doplňování nutrietů a úpravě neutralizační kapacity reakční směsi [3]. 

Indikátory stavu procesu: 

Charakterizují průběh dílčích procesů a nebo celkových průběh procesu 

anaerobního rozkladu. Tyto veličiny mohou charakterizovat plynnou, kapalnou nebo 

pevnou fázi reakční směsi 3]. 

Tab. č. 6. Sledování veličiny v různých fázích vzorku [3] 

Fáze vzorku Druh rozboru 

plynná 
Množství produkovaného bioplynu,  

Složení bioplynu - obsah CH4, CO2, H2, H2S.  

kapalná 

pH,  

Celkovou koncentraci mastných kyselin,  

Kyselinovou (KNK) a zásadovou neutralizační kapacitu (ZNK), 

CHSK, 

Celkový organický uhlík, 

Rozpuštěné látky (RL při 105°C - veškeré), anorganické rozpuštěné látky 
(RAS při 550°C organické rozpuštěné látky (RLory = RL-RAS), 

Oxidačně - redukční potenciál.  

pevná 

Obsah makroprvků (C, H, N, S, O) v sušině, 

Sušina při 105°C organická sušina stanovená spalováním při teplotě 550°C 
obsah makrokomponentů (lignin, celulóza a hemicelulóza), 

Formy dusíku N celk = NO3-, NO2-, NH4+) a fosforu PO43-). 

 

Význam a důležitost některých proměnných 

� Produkce bioplynu 

 nepopisuje stav procesu, ale pouze jeho výsledek a to pouze v korelaci s množstvím 

při převedených organických látek do reaktoru a se snížením bioplynu. Koncentrace 
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CH4  není pravým indikátorem, nýbrž je bilančním prvkem. Produkce je závislá na 

přivedeném zatížení. 

Koncentrace CO2 v bioplynu nemá vždy vypovídací hodnotu o stavu stability 

procesu. Podstatně citlivější indikátorem stability procesu je poměr koncentrace CH4 a 

CO2 Poměr  CH4/CO2 je charakterem organických látek a při stabilním provozu se příliš 

nemění. Zvyšování koncentrace CO2 v bioplynu souvisí se zvýšeným zatížením a 

vyčerpáním neutralizační kapacity. Nejnižší poměr CH4/CO2 v bioplynu mají 

sacharidické substráty a je blízký jedné. Jeho náhlé snížení indikuje nestabilitu procesu. 

Koncentrace H2 v bioplynu patří mezi nejcitlivější indikátory stability procesu. Obecně 

lze konstatovat, že objevení se vodíku v bioplynu prakticky vždy signalizuje nestabilitu 

procesu. Existuje přímá úměra a velice silná závislost mezi organickým přetížením nebo 

intoxikací procesu a vzrůstem koncentrace v bioplynu. Díky malé rozpustnosti vodíku 

ve vodě je změna jeho koncentrace v plynné fázi velice rychlá. Vodík indikuje 

nastávající nestabilitu procesu o 3 až 6 hodin dříve, než je identifikována 

prostřednictvím mastných kyselin. Z tohoto důvodu je koncentrace vodíku v kapalné 

fázi nebo v bioplynu pokládána za jeden z nejvhodnějších indikátorů procesu. 

Sledování pH procesu tuto veličinu nelze považovat za příliš citlivý indikátor procesu. 

Monitorování je důležité hlavně u substrátu vykazujících nedostatečnou neutralizační 

kapacitu. Neutralizační kapacita je fyzikálně-chemickým faktorem pro udržení stability 

procesu. Aktivita biomasy patří spíše mezi indikátory diagnostického a to kvůli značné 

pracnosti a časové náročnosti. Byla vypracována řada metod umožňujících testování 

aktivity jednotlivých skupin anaerobních mikroorganismů. Některé z nich jsou však 

proveditelné pouze na speciálně vybavených pracovištích. Stanovení aktivity různých 

skupin mikroorganismů podílejících se na anaerobním rozkladu je důležité zejména při 

stanovení příčin nestability nebo zhroucení procesu a při stanovení výkonnostní 

kapacity reaktoru. Pravidelné sledování aktivity biomasy může preventivně indikovat 

možnou nestabilitu procesu [3]. 
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3.6. Biomasa 

Za biomasou se považuje biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků 

z provozování zemědělství, hospodaření v lesnictví a souvisejících průmyslových 

odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky 

rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu [4]. 

Biomasa je v podmínkách České republiky velmi perspektivním obnovitelným 

zdrojem energie. Zatímco využitelná kapacita vodních toků pro získávání energie je již 

téměř vyčerpána a pro využití větru nemáme tak dobré podmínky jako jiné evropské 

země, biomasu lze využít ve všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v 

palivu může činit až 25 % [4]. 

Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze 

zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce. Mezi odpadní biomasu patří: 

� Rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny 

řepková a kukuřičná sláma, obilná sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin a náletových 

dřevin, odpady ze sadů a vinic, odpady z údržby zeleně a travnatých ploch [4]. 

� Lesní odpady (dendromasa) 

po těžbě dříví zůstává v lese určitá část stromové hmoty nevyužita (pařezy, kořeny, 

kůra, vršky stromů, větve, šišky a dendromasa z prvních probírek a prořezávek) [4]. 

� Organické odpady z průmyslových výrob 

spalitelné odpady z dřevařských provozoven (odřezky, piliny, hobliny, kůra), odpady z 

provozů na zpracování a skladování rostlinné produkce (cukrovary), odpady z jatek, 

mlékáren, lihovarů, konzerváren [4]: 

o Odpady ze živočišné výroby - hnůj, kejda, zbytky krmiv 

o Komunální organické odpady - kaly, organický tuhý komunální odpad  
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Biomasa záměrně produkovaná k energetickým účelům: 

� Dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty); 

� Obiloviny (celé rostliny); 

� Travní porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty); 

� Ostatní rostliny (konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný, topolovka); 

� Olejnaté - řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno; 

� Škrobo - cukernaté brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), kukuřice 

Obr. č. 4. Sklizeň konopí [10] 

 

Energie biomasy: 

Energie biomasy jež je ve své podstatě solární energií pohlcenou rostlinami díky 

procesu fotosyntézy, je tradičním energetickým zdrojem většiny lidstva. Může být 

využita jakožto rostlinný materiál přímo z pole nebo nepřímo jako odpad z průmyslu a z 

domácností. Ve výhledu do budoucnosti je biomasa mezi nefosilními energetickými 

technologiemi jediným zdrojem, jenž může být využit, nebo jednoduše přeměněn, na 

palivo pro dopravu, výrobu elektřiny a pro ohřev. Technologie spalování biomasy je již 

dnes konkurenceschopná vůči ropě v těch odlehlých oblastech, kde jsou dostupné 

zbytky dřevin a mohou být spáleny v malých decentralizovaných elektrárnách a dále je 

konkurenceschopná vůči ropě a plynu v příměstských oblastech, kde spalování odpadů 

šetří náklady na jejich dopravu a odstranění formou skládkování. V současné době 

existuje cca 1 tisíc plantáž energetických rostlin a cca 100 ha rychle rostoucích dřevin. 

Náhrada uhlí biomasou bude znamenat vypěstovat, sklidit a upravit na 3 mil.tun 

biomasy. V biomase je u nás současná výroba elektřiny 223 GWh ročně. U tohoto 

zdroje se počítá s největším nárůstem v roce 2010. V EU byl u elektřiny předpoklad 

zvýšení ze současných 22 TWh na 230 TWh, čemuž odpovídá zvýšení podílu z 

necelého 1 na 8 % očekávané celkové výroby elektřiny v roce 2010 [5]. 
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4. PRINCIP BIOPLYNOVÉ STANICE 

Bioplynové stanice patří k významným zařízením tvorby alternativních zdrojů 

energie. Pro tvorbu bioplynu se využívají produkty zemědělské a rostlinné výroby, 

jakož i komunální a průmyslové odpady [8]. 

Obr. č. 5. Bioplynová stanice jako součást kravína [10] 

 

4.1. Základní typy bioplynových stanic 

Velký počet různých řešení bioplynových stanic lze zredukovat na několik 

typických technologických postupů. V zásadě lze postupy rozlišit podle:  

� Způsobu plnění (dávkový nebo průtočný postup) 

� Procesu (jednostupňový nebo vícestupňový) 

� Konzistence substrátu (pevný nebo kapalný) 

Dávkový způsob (batch proces) 

Fermentor se plní najednou. Dávka pak vyhnívá do konce doby kontaktu, aniž se 

další substrát přidává nebo odnímá. Produkce plynu po naplnění nejprve pomalu stoupá, 

dosahuje maxima a poté klesá. Na konci se fermentor najednou vyprázdní. Přitom se 

ponechá menší množství vyhnilého kalu (cca 5 - 10 %) v nádrži, aby se naočkovala 

nová dávka [8] . 

Metoda střídání nádrží 

Tato technologie pracuje se dvěmi vyhnívajícími nádrži. Z přípravné nádrže, která 

pojme substrát za 1 až 2 dny, se prázdná vyhnívací nádrž pomalu, ale rovnoměrně plní, 

zatímco v druhé probíhá vyhnívací proces. Jakmile je první nádrž naplněna, obsah 

druhé se najednou přesune do skladovací nádrže a následně se tato vyprázdněná nádrž 
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začne zaplňovat z přípravné nádrže. Mezitím se vyhnilý kal ze skladovací nádrže vyváží 

na vhodné plochy, takže tato nádrž se průběžně zcela vyprazdňuje. Její kapacita by 

proto měla být větší než kapacita jednoho fermentoru. Tento postup se vyznačuje velmi 

rovnoměrnou výrobou plynu a dobrým hygienizačním účinkem neboť během celé doby 

vyhnívání není dodáván čerstvý substrát. Nevýhodou jsou stejně jak u dávkového 

způsobu vysoké pořizovací náklady a také vyšší tepelné ztráty. Dalším problémem je, 

že se musí nádrž při vyprazdňování zavzdušňovat, pokud zásobník plynu není 

dostatečně velký a naplněný tak, aby zaplnil plynem prostor po odebraném vyhnilém 

substrátu [8]. 

Průtokový způsob 

Většina bioplynových stanic ve světě pracuje tímto způsobem, buď v čisté formě 

nebo kombinaci se zásobníkovým způsobem. Tento způsob se vyznačuje tím, že 

vyhnívací nádrž je neustále naplněna a vyprazdňuje se pouze příležitostně kvůli 

opravám nebo odstranění usazenin. Z malé přípravné nádrže je čerstvý substrát většinou 

jednou až dvakrát denně dodáván do fermentoru, přičemž zároveň automaticky odchází 

odpovídající množství vyhnilého substrátu přepadem do skladovací nádrže. Výhodou 

této metody je rovnoměrná výroba plynu, dobré vytížení vyhnívacího prostoru, a tím 

také cenově příznivá, kompaktní konstrukce s nízkými ztrátami. Proces plnění lze plně 

automatizovat. Nevýhodou oproti dávkovému systému je především, že v závislosti na 

typu nádrže nebo míchadla může dojít ke smíchání čerstvého substrátu s vyhnilým 

materiálem, čímž se znehodnotí hygienizační efekt [8]. 

Metoda se zásobníkem 

Fermentor a skladovací nádrž jsou spojeny do jedné nádrže. Při vyvážení vyhnilé 

kejdy se zásobník vyprázdní až na malý zbytek, který je nutný k naočkování další 

náplně. Poté se fermentor plní pomalu z přípravné nádrže nebo stálým přítokem přes 

přirozený přepad. S použitím foliové krytiny lze využít stávající otevřené jímky na 

kejdu k přebudování na bioplynovou stanici. Výhodou jsou především nízké náklady, 

jednoduchý a přehledný provoz. U zásobníkových zařízeních s foliovým krytem jsou 

problémy vysoké tepelné ztráty, a proto je vhodné provozovat tato zařízení v oblastech 

nižších teplot (20 až 25 °C) [8]. 

Kombinovaná průtoková metoda se zásobníkem 
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Tato metoda reprezentuje současný nejvyšší vývojový stupeň bioplynové 

technologie. Vzniká tak, že k průtokovému fermentoru byly připojeny dříve otevřené 

nebo foliovým poklopem dodatečně opatřené nádrže na vyhnilou kejdu, a to s cílem 

zabránit ztrátám na dusíku způsobených aerobními rozkladnými procesy a získat 

dodatečný plyn. Praxe ukázala, že při obvyklých dobách skladování, což je zhruba 5 - 6 

měsíců, pochází 20 - 40 % celkového výnosu plynu ze skladovací nádrže. Tato nádrž 

není zpravidla izolovaná, ohřívaná nebo promíchaná, takže náklady na dodatečný výnos 

jsou minimální [8]. 

Jednostupňový nebo vícestupňový proces 

Vyhnívání substrátu a výrobu bioplynu lze z hlediska techniky výrobního procesu 

provádět jednostupňově nebo vícestupňově. Při jednostupňovém procesu probíhají čtyři 

fáze U vícestupňového postupu se provádějí pokusy různé fáze vyhnívacího procesu 

prostorově oddělit, a to buď použitím většího počtu nádrží nebo oddělením ve 

vyhnívacím prostoru. Pro zemědělské bioplynové stanice připadá kvůli vysokým 

nákladům jen dvoustupňový postup. 

Obr. č. 6. Bioplynová stanice (vizualizace) [5] 

 

4.2. Konstrukční typy bioplynových stanic 

Fermentor může být konstruován jako stojící (vertikální) nebo ležící 

(horizontální). 

Horizontální konstruk ční typ 

Fermentory jsou většinou konstruovány jako cylindrické ocelové nádrže umístěné 

nad zemí. V praxi se vzhledem k možnosti transportu používají reaktory objemů 50 - 
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1000 m3. Často se využívají použité zásobníky na naftu. Nádrž je uložena na 

betonových podstavcích tak, aby její sklon byl 3 - 5 %. Kejda se čerpá do výše položené 

části. Promíchávání obsahu reaktoru a pohyb směsi směrem k druhému níže 

položenému konci, je zabezpečeno lopatkami umístěnými na hřídeli procházející 

horizontální osou reaktoru. Rychlost míchání je pomalá, 1 - 3 otáčky za minutu. Tomu 

odpovídá i nízká spotřeba energie na míchání, 700 - 900 wattový motor je dostatečný 

pro míchání 100 m3 kejdy obsahující slámu. Vznikající bioplyn se hromadí v horní části 

reaktoru, odkud je odváděn do plynojemu. Ve spodní části, v nejnižším bodě reaktoru, 

je jeden nebo více odkalových ventilů. Vytápění je řešeno rozvodem trubek uvnitř 

reaktoru. Běžně je umístění ve dvojité stěně reaktoru, nebo je vytápění integrováno 

s mícháním a je umístěno v duté hřídeli míchadla. Vzhledem k poměrně velkým 

investičním nákladům, se tento typ reaktoru využívá hlavně k fermentaci hustších 

odpadů jako je drůbeží trus, domovní odpad nebo kejda s vyšším obsahem slámy, kdy 

se využívá vhodnosti tohoto typu míchacího zařízení. Tato konstrukce má výhodu, že 

zde lze nainstalovat výkonné, funkčně bezpečné a energeticky úsporné mechanické 

míchadlo. Tím dosáhneme velmi dobrého promísení ve směru toku materiálu. Jelikož 

délka je mnohonásobně větší než výška nádrže, vzniká automaticky tzv. pístové 

proudění, které je pro tuto technologii velmi žádoucí. Tento jev má za následek, že 

čerstvý substrát z plnící zóny se nesmíchá s vyhnilým materiálem na konci nádrže, což 

podporuje hygienizační efekt procesu. Na druhé straně jsou nevýhodou vyšší tepelné 

ztráty a naočkování čerstvého substrátu, ke kterému musí dojít již v přípravné nádrži 

nebo recirkulací vyhnilého kalu [8]. 

Vertikální konstruk ční typ 

Vertikální reaktory vycházejí ze standardních, ocelových nebo železobetonových 

nádrží. V některých případech jsou nádrže umístěny pod úrovní terénu. Nádrže jsou 

vyráběny sériově, což se projevuje v nižší ceně za jednotku objemu. Používané objemy 

se pohybují v rozmezí 250 - 5000 m3. Tyto reaktory jsou často používány dvojúčelově, 

kdy v průběhu roku pracují s různým harmonogramem dávkování. V létě a na podzim 

jsou naplněny jenom do úrovně zabezpečující minimální dobu zdržení 20 - 30 dnů. Tím 

se připravuje rezerva k usnadnění několika set m3 kejdy na zimní a jarní období, kdy se 

nemůže nebo nesmí kejda aplikovat na pole. Při plněném reaktoru je doba zdržení přes 

60 dnů, což zaručuje dostatečnou produkci bioplynu a stabilní chod fermentoru i 
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v zimním období. Hlavní výhodou je dosažení lepšího poměru mezi povrchem a 

objemem, čímž se sníží materiálové náklady a tepelné ztráty [8]. 

4.3. Způsoby anaerobní fementace 

Fermentace je obvykle prováděna ve velkých vyhřívaných a míchaných nádržích 

– fermentorech. Jedná se o kontinuální nebo semikontinuální proces. Pracovní sušina 

suspenze se dle materiálu a použitého míchacího systému pohybuje mezi 4 – 12 %. Ve 

fermentorech dochází k odbourání cca 50 – 70 % organické sušiny materiálu. Velikost 

nádrží je dána množstvím a kvalitou materiálu, množstvím aktivní biomasy v reaktoru a 

požadovanou dobou zdržení. Tyto parametry významně ovlivňují produkci bioplynu i 

kvalitu výstupního materiálu. Hlavním produktem anaerobní fermentace organické 

hmoty je bioplyn [3]. 

 

Mokrá anaerobní fermentace 

Nejpoužívanější technologií výroby bioplynu s bohatými referenčními odkazy je 

tzv. mokrá fermentace, která zpracovává substráty s výsledným obsahem sušiny < 12 %. 

Probíhá v uzavřených velkoobjemových nádobách (fermentorech/reaktorech). Tyto 

nádoby jsou vyhřívány na navrženou provozní teplotu (běžně 35°C až 55°C) a míchány. 

Technologická linka je tvořena 4 základními stavebně - technologickými celky (obrázek 

č .8) [8]: 

Obr .č. 7. Blokové schéma technologie mokré fermentace [8] 

 

Příjmový systém 
biomasy 

Fermentační 
systém 

Energetické využití 
bioplynu 

Uskladnění 
fermentátu 
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Suchá anaerobní fermentace 

Zpracovává substráty o sušině 30 až 35 %. Zpravidla jde o aplikace mezofilního 

anaerobního procesu, rozsah používaných reakčních teplot 32 - 38°C. Optimální pH se 

pohybuje mezi 6,5 - 7,5. V zásadě lze rozdělit technologie na [8]: 

� diskontinuální (vsázkové) 

� kontinuální 

Diskontinuální technologie suché fermentace je tvořena z několika reakčních 

komor (kovový kontejner nebo zděná komora s plynotěsnými vraty) a meziskladu. 

Doprava zpracovávaného materiálu do komor a z nich je zpravidla prováděna běžnou 

manipulační technikou. Anaerobní proces je řízen dávkováním procesní tekutiny. 

Proces je diskontinuální - vyprázdnění a nové naplnění komory + start reakce 3 dny, 

vlastní reakce a produkce bioplynu 24 - 27 dnů. Podle druhu výstavby je můžeme 

rozdělit na výstavbové (na zelené louce) a vestavbové (využívají instalace lehčených 

fermentačních komor do nevyužívaných objektů v zemědělství např. seníky, kravíny) 

[8]. 

Kontinuální technologie jsou doprovázeny vysokou investiční a provozní 

náročností a jsou využívány zpravidla pro zpracování komunálních a tříděných 

domovních odpadů. Reakční objem bývá rozdělen na několik fermentorů. Běžně jsou 

využívány ležaté fermentory (válcové i komorové) s jedním pomaloběžným míchacím 

zařízením, uloženým napříč celým fermentorem [8]. 

Srovnání technologií 

Mokré technologie mají širší uplatnění, jsou historicky rozšířenější, technicky 

propracovanější a jsou dobře provozně prověřené. Suché technologie jsou zpravidla 

využívány u bioplynových stanic, které zpracovávají komunální a domovní odpady. 

V zemědělství ji lze zaznamenat jen zcela výjimečně. Z hlediska četnosti lze 

konstatovat, že silně převažují aplikace mokré fermentace nad suchou. Je to dáno 

historií, neboť většina bioplynových stanic je stavěna u intenzivních chovů zvířat. 

K suchým technologiím existuje poměrně silná nedůvěra investorů a některých 

odborníků. Literární prameny uvádí, že stávající aplikace suché cesty mívá, ve srovnání 

s mokrou, nižší specifické výtěžnosti bioplynu [8]. 
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Uskladňovací systém 

Stabilizovaný materiál po fermentaci (tzv. fermentační zbytek nebo také 

digestát/fermentát) je nutné uskladňovat v souladu se zásadami správné zemědělské 

praxe. V případě, že je fermentační zbytek separován na tuhou frakci (sušina ≈ 25 až 35 

%) a kapalnou fázi/fugát (sušina < 1 %) je nutné koncipovat uskladňovací systém pro 

obě frakce. Tuhá frakce se běžně uskladňuje na stávajících hnojištích nebo 

vodohospodářsky zabezpečených plochách. Fugát (sušina < 1 %) resp. neseparovaný 

fermentační zbytek (sušina ≈ 4 až 10 %) se uskladňuje ve vhodně dimenzovaných 

jímkách. Potřebná velikost uskladňovacího systému u farmářských bioplynových stanic 

je volena s ohledem na splnění zásad správné zemědělské praxe, běžně pro dobu 140 až 

150 dnů. Separační zařízení (kalolis, odstředivka, centrifuga, apod.) bývá osazováno 

např. z důvodu záměrného využití fugátu pro ředění čerstvého substrátu na 

požadovanou procesní sušinu nebo v případě zvláštních technologických požadavků 

farmy. Vlivem recirkulace fugátu se úměrně snižuje potřebná velikost uskladňovací 

jímky a snižuje spotřeba ředící vody. Je ovšem potřeba pravidelně kontrolovat obsah 

dusíku v recirkulovaném fugátu, a to z důvodu zamezení inhibičním vlivům na 

anaerobní proces [8]. 

4.4. Skladování bioplynu 

� Plynojemy 

Jsou zásobní nádrže pro akumulaci vyrobeného bioplynu, které zajišťují většinou i 

stabilizaci přetlaku plynu uvnitř výrobního systému. Jejich základní funkcí je právě 

akumulace plynů pro vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou. Anaerobní 

reaktory produkují v ustáleném stavu bioplyn  nepřetržitě s malými výkyvy během 

míchacích či plnících period. Použití plynu v časových úsecích energetických špiček je 

výhodné a někdy technologicky nutné například u zemědělských živočišných výrob, 

které energii odebírají, je jejich spotřeba vázána na obslužné cykly (krmení, čištění). 

Akumulace plynů je ve většině případů odpovídající lhůtám kratším než 24 hodin a 

podle počtu délek spotřebních cyklů je volena kapacita plynojemu [8]. 
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Tlakové plynojemy - středo a vysokotlaké zásobníky plynů se používají pouze 

zřídka tam, kde stlačování plynů je provozně vyžadováno tak, že kompresní práci je 

nutno vložit do plynu v každém případě. Nízkotlaké plynojemy - v technologických 

systémech biomethanizace jsou absolutně rozšířeny pouze nízkotlaké plynojemy. Starší 

výrobní systémy jsou vybaveny většinou mokrými plynojemy. Princip mokrého 

plynojemu se používá od nejmenších zařízeních až po největší objemy. Nevýhodou je 

potřeba jejich temperance v zimních obdobích nutná k tomu, aby voda v uzávěru 

nezamrzala a součastně i vyšší korozní napadání konstrukcí, v prostředí vlhkém 

s vysokými parciálními tlaky CO2 [8]. 

Obr. č.8. - Schématický přehled bioplynových technologií [8] 
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5 NÁVRH BIOPLYNOVÉ STANICE 

Zřízení bioplynové stanice a její zprovoznění vyžaduje pečlivou přípravu po 

stránce  

� Technické  

� Organizační  

� Ekonomické 

V této části bude řešen návrh bioplynové stanice a její umístění v areálu ZOO 

Ostrava. Úkolem je navrhnout takovou bioplynovou stanici, která bude pracovat 

kontinuálně, jelikož se jedná o materiály s vysokou vlhkostí. Využívaná by měla být 

místně dostupná biologická hmota. Výstupní substráty a energie se spotřebují na území 

města Ostravy. Budu řešit energetické využití rozložitelné biomasy z vlastního provozu 

ZOO Ostrava. Důležité údaje jsou informace o : 

1.  spotřebě energie 

2.  primárních zdrojů 

3.  stavech zvěře [8] 

Projekt návrhu bude řešit biologicky rozložitelný odpad v bioplynové stanici, 

která bude navržena na fermentaci organických látek s přídavkem konfermentátu. Jako 

základní surovinou bude: 

� exkrementy a hnůj chované zvěře 

� fytomasa (travní hmota z údržby lučních ploch ZOO Ostrava) 

Získaný bioplyn se bude využívat k výrobě elektrické energie a spalování tepla 

v kogenerační jednotce a přebytečná elektrická energie bude prodávána do sítě SME. 

Teplo se využije pro vytápění vlastních objektů. Výstupní stabilizovaný substrát (fugát) 

bohatý na humusové složky se využije na hnojení půd. 
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5.1. Koncepce bioplynové stanice 

Podstatnou částí při návrhu bioplynové stanice je řešení umístění nejen samotné 

bioplynové stanice, ale i umístění dodatečných stavebních objektů (fermentor, 

plynojem). Je zapotřebí promyslet velikost a umístění přípravné nádrže a vybrat takové 

uspořádání, které ulehčí dennodenní homogenizaci a ukládání hnoje a přidávání přísad. 

Pokud je bioplyn využíván pro kogeneraci proudu, je potřeba promyslet umístění 

jednotky, hlučnost, spaliny, napájení proudem, využití odpadního tepla [8]. 

V návrhu je bioplynová stanice umístěna mezi stávající seník a lesní plochu. 

Stanice je na malé ploše s krátkými provozními vzdálenostmi, což usnadňuje obsluhu i 

kontrolu. Vzhledem k tomu, že v navržené ploše nejsou žádné volné objekty ani nádrže, 

bude nutné tyto části bioplynové stanice vybudovat nově. Celý areál je oplocen [9]. 

Velmi důležité je výběr typu bioplynové stanice. V našem případě jsem se 

rozhodla zvolit průtokové zařízení s přizpůsobenou dobou kontaktu, kde není zapotřebí 

dodatečný skladovací prostor a kde bude zapotřebí jen malá nádrž. Vyhnívací nádrž je 

stále naplněna. Čerstvý substrát je dodáván kontinuálně do vyhnívací nádrže. Výhodou 

této metody je rovnoměrná výroba plynu a dobré vytížení vyhnívacího prostoru. Při 

době kontaktu 25 dní jsou tato zařízení vhodná pro zemědělské provozy s maximálně 80 

kusy dobytka [8]. 

Pro vyhnívaní substrátu lze z hlediska techniky výrobního procesu provádět 

jednostupňové nebo dvoustupňové vyhnívání substrátu. Zvolila jsem proces 

jednostupňový, kdy probíhají čtyři fáze vyhnívacího procesu v jednom vyhnívacím 

prostoru. Konstrukce vyhnívací nádrž bude ležící (horizontální). Lze využít použitou 

cisternu s maximálním objemem 150 m 3 [8]. 

V nově zřizovaných stanicích je bioplyn využíván pro výrobu proudu. Výhodou 

je, že pro generaci proudu a odpadního tepla lze využít všechnu produkci bioplynu. 

Pokud nevzniká odpadní teplo, musí být v závislosti na místních podmínkách a 

konstrukčním typu fermentoru cca 35 % plynu k dispozici jako vstupní energie procesu. 

V zimě jsou nároky pro teplo do procesu vyšší než v létě [8]. 
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Pro stavbu této bioplynové stanice nejsou doposud žádné specifické předpisy, dle 

kterých se musíme řídit. V případě jednotlivých druhů prací, pro která existují normy a 

směrnice příslušného oboru je zapotřebí tyto normy a směrnice dodržovat. Plynové a 

vodovodní instalace musí být prováděny dle předpisů a také elektroinstalace uvnitř a 

vně fermentoru musí být provedeny dle předpisů [8]. 

Obr.9. Pět fází výroby a zužitkování bioplynu [8] 

 

 

5.2. Dimenzování bioplynové stanice 

Dalším krokem po stanovení koncepce zařízení je zapotřebí stanovit přibližnou velikost 

jednotlivých prvků. 

1. Získání substrátu a stanovení objemu fermentoru 

Pro dimenzování bioplynové stanice je podstatné, jaké množství hnoje (kejdy) a 

kofermentátu bude zpracováno. Odhad množství hnoje byl prováděn vážením 

exkrementů na jednotlivých úsecích v ZOO Ostrava. V následujících tabulkách je 

uvedeno množství produkce exkrementů a počet zvířat. Z těchto údajů součtem získáme 

celkovou denní produkci odpadu. Abychom se vyhnuli převodům, jsou v následujících 
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propočtech údaje v litrech totožné s údaji v kilogramech. Jelikož jsem nenašla hodnoty 

pro exkrementy zvířat chovaných v ZOO Ostrava, vycházela jsem z hodnot pro kejdu a 

hnůj z volného ustájení [8]: 

1. Počet kusů zvířat ………………………………….. 340 ks 

2. Denní produkce odpadů ………………………… 3 220 dm3/den 

3. Produkce konfermentátu ve formě fytomasy 

Tab.č.7. Hodnoty získané vážením exkrementů v ZOO Ostrava 

ÚSEK POČET 

ks 

KATEGORIE 

ZVÍ ŘAT 

ROČNÍ 
PRODUKCE 

[t/rok] 

DENNÍ 
PRODUKCE 

[dm 3exkrem/den] 

Spárkatá zvěř 57 ovce, kozy, jeleni, 
prasata, poníci, osli 370,840 1 016 

Kopytníci 28 lamy, velbloudi 131,400 360 

Safari 24 
zebry, žirafy, 

antilopy, buvolci, 
pštrosi 

173,010 474 

Šelmy 17 tygři, jaguár, lvi, 
levharti, medvědi 12,410 34 

Sloninec 8 sloni, hroši, 
nosorožci 459,900 1 260 

Opice 80 giboni, šimpanzi, 
lemuři 5,475 30 

Odchovna 125 drobná zvěř 8,395 46 

Celkem 340  1 161,43 3 220 

Nyní již známe celkovou denní produkci odpadu. Pro bioplynovou technologii je 

optimální obsah sušiny mezi 5 až 15 %. Pro výnos bioplynu je podstatná organická 

sušina [8]. 
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Graf: č.2. Hodnoty získané vážením exkrementů v ZOO Ostrava 

 

Produkce odpadu je o obsahu 3,220 t/den (10 % sušiny) a odpad obsahuje 8,21 % sušiny 

anorganické [8]. 

Nyní vypočteme nezbytné množství fytomasy ve formě travní seče: 

 

Exkrementy - 3,22 t/den × 0,1 = 0,3220 …..................................... 10 % 

Fytomasa - x t/den 5 % ……………………………………………. 5 % 

x = 0,161 m3/den        
 [1] 

 

Z daných údajů určíme denní produkce substrátu (DPS). Provedeme součet 

hodnot pro exkrementy a pro fytomasu. 

 

0,322 + 0,161 = 0,483 ≅ 0,5 m3sušiny/den     [2] 

 

Z toho opět trojčlenkou získáme substrát.  

Sušina 15% ……………………………………………………… 0,5 

100% …………………………………………………….. x 

Denní produkce substrátu činní ………………………………. 3,22 m3  

 [3] 
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Ze získaných údajů denní produkce substrátu (DPS) vypočteme objem fermentoru 

pro teplotu 35°C vyhnívacího prostoru a to dle vztahu [8]: 

DKDPSO ⋅=  [m3]          
 [4] 

 

kde O ………………… objem zařízení [m3] 

 DPS ……………… denní produkce substrátu [m3substrátu/den] 

 DK ………………. doba kontaktu pro průtokové zařízení 20 až 30 dní [dny] 

 

O = 16 × 25 = 80,5 [m3] 

Objem fermentoru se musí navrhnout větší z důvodů nestability teploty. Proto se 

hodnoty dělí koeficientem 0,95. Objem fermentoru je roven 85 [m3]. 

 

2. Stanovení denní produkce plynu     

 [5] 

Očekávané množství bioplynu  vypočteme ze zjištěného množství odpadu a fytomasy. 

Vycházela jsem z hodnot pro hovězí kejdu, protože neznám přesné složení exkrementů 

v ZOO Ostrava [8]: 

� hovězí kejda ……………………………………..0,320 m3bioplynu/kg sušiny 

� fytomasa …………………………………………0,720 m3bioplynu/kg sušiny 

Vypočtené hodnoty jsem uvedla v následující tabulce č. 8. 

Tab. č. 8. Vypočtené hodnoty produkce bioplynu [8] 

Substrát Množství 
sušiny 

[kg/den] 

Hodnota 

dle druhu  

[m3 plynu/kg 
sušiny] 

Denní produkce bioplynu 

[m3 plynu/den] 

Exkrementy 322 0,320 103,04 

Fytomasa 161 0,720 115,92 

Celkem   219 



  

 

S. Zvolánková                       Návrh bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie 
                                              a tepla pro provoz v ZOO Ostrava   

29 

 

Z celkového množství sušiny 0,5 m3 sušiny/den bude očekávané množství bioplynu 219 

m3 plynu/den. 

3. Stanovení získané energie 

Z vypočtených hodnot denní produkce bioplynu , stanovíme celkový obsah 

energie dle vztahu [8]: 

[ ]MWMBA Q
r

i
⋅=         

 [6] 

 

Kde A ………………………………………………. celkový obsah energie [MW] 

 MB …………………………………………….. množství bioplynu [m3/s] 

 Qi 
r ……………………………………………... výhřevnost plynu [MJ/ m3] 

A = 219 × 24 = 5 256 MJ/ m3 = 5,256 GJ/den 

A = 0,061 MW  

Stanovili jsem celkovou hodnotu energie 0,061 MW. 

4. Stanovení výkonu blokové teplárny 

Pro výběr blokové teplárny je podstatné přizpůsobení jejího výkonu výrobě plynu.V 

našem případě využijeme agregát, který pracuje 24 hodin denně. Jedná se o agregát, 

který je sladěn s výrobou plynu a stačí malý objem plynojemu. Bude stačit jen malý 

objem plynojemu. Pro stanovení vycházíme z hodnot [8]: 

ηEE  ≈ 30% × A         
 [7] 

ηTE ≈ 55% × A 

ηk = 85% (TE + EE) 

Tab .č. 9. Získaných hodnot [8] 

Doba Celková energie 

 

Elektrická energie 

ηηηηEE 

Teplo 

ηηηηTE 

Hod [kW el, kW t] 

 
61 18,3 33,55 
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Den [MW el, GJt] 

 
 0,44 2,9 

Výpočet výkonu blokové teplárny byl stanoven v hodnotě 18,3 kWel.  Hodnoty jsou 

uvedené v tabulce 9. 

5. Stanovení tepelných ztrát 

Při stanovení tepelných ztrát vycházíme ze vzorce [8]: 

Oc
SovQ ⋅= [ ]denkWh/         

 [8] 

Kde:    Sov ………………………………… specifický otopný výkon [W/ m3] 

 Oc …………………………………. celkový objem fementoru [m3] 

 

Q1 = 0,576 × 85 = 48,54 kWh/den = 2 kWh 

Q2 = 0,173 GJ/den 

 

Z celkové energie bude využito na vyrovnání ztrát 0,173 GJ/den. 

5.3. Stavebně technická příprava 

Jakmile máme stanovenou koncepci, vybrán typ zařízená (průtokové) a 

dimenzovanou stanici může začít stavebně technická příprava [8]. 

Pro oblast manipulace se substráty, pro zvolenou nadzemní nádrž je třeba vymezit 

potřebnou plochu. Pro instalaci ležícího (horizontálního) cisternového zařízení opatřené 

pláštěm je zapotřebí poměrně velká základová plocha [8]. 

� Nádrž  

Nádrž bude z ocelového plechu. Využijeme použitou, ale zachovalou cisternu. 

Nádrže ze 4 až 6 cm silného plechu s vnějším protikorozní úpravou se na místě osadí na 

podezdívku, kdy polohu fixuje dřevěná podložka přizpůsobená zakřivení cisterny, která 

zároveň slouží k potlačení tepelného mostu mezi cisternou a podezdívkou. Jeli průlezný 

otvor, na jeho přírubu, má být přišroubován plynojem, nacházející na některé čelní 

straně cisterny, doporučuje se nádrž v tomto místě uložit se sklonem 1 až 2 % od tohoto 

čela, aby se podpořil výstup plynu. Protikorozní ochrana na vnitřní straně nádrže 
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v oblasti styku s odpadem není nutná. S korozí se musí počítat ve vstupní části, kde 

dochází ke styku s lehce kyselou čerstvou kejdou. Ohrožená místa lze opatřit 

vícevrstvým živičným nátěrem. Tepelná izolace je provedena jako venkovní izolace. U 

ležících nadzemních cisteren, se jako izolační materiál užívá minerální vlna, kterou je 

potřeba chránit před povětrnostními vlivy. 

Prostor pro instalaci vytápěcí techniky je malá a při plánování stavby hraje 

podružnou roli. Ohřívání odpadu probíhá u cisternových zařízení převážně působení 

míchací hřídele nebo topného registru u stěny. Dále je potřeba vyřešit plynovodní 

potrubí [8]. 

� Tlakové potrubí 

Tlakové potrubí by mělo mít průměr minimálně 100 mm, aby se zabránilo ucpání 

a velkým ztrátám. Budou provedeny z ocelových rour se svařovanými spoji. Přepadové 

a vratné beztlakové potrubí by mělo mít průměr více než 300 mm, protože substrát 

obsahuje tuhý hnůj použijeme kanalizační roury z PVC [8]. 

� Plynovodní porubí  

Plynové potrubí je potřeba vést chladnou zónou, kde vlhkost v plynu bude 

kondenzovat. Potrubí je dvojího druhu: plnící, kterým je pod tlakem čerpadla 

dopravován substrát a přepadové, ze kterého materiál odchází samovolně vlivem 

samovolného spádu. 

Celá trasa plynovodu s bezpečnostním zařízením, plynoměrem, dávkovacím 

vzduchovým čerpadlem se nachází ve stejné budově jako bloková teplárna a 

odvodňovací zařízení má být instalováno na začátku trasy [8]. 

Získaný bioplyn se bude využívat k výrobě elektrické energie a spalování tepla 

v kogeneračních jednotkách a přebytečná elektrická energie bude prodávána do sítě 

SME. Teplo se využije pro vytápění vlastních projektů. Výstupní stabilizovaný substrát 

(fugát) bohatý na humusové složky se využije na hnojení půd [8]. 

Provoz motorů není bezhlučný, proto je zapotřebí umístit blokovou teplárnu tak, 

aby nerušila okolí. Je třeba vybrat dostatečně velký prostor, aby vedle motoru, 

generátoru, rozváděče a výměníku tepla bylo možno umístit trasu plynovodu. Teplo 

nespotřebované jako teplo vstupující znovu do procesu je možné využít pro přípravu 

teplé vody, vytápění skleníků a obytných budov provozovatele [8]. 
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5.4. Stanovení technologie 

Zde je potřeba vyřešit prvky pro manipulaci s odpady. 

1. Prvky pro manipulaci s odpadem 

Nejprve je zapotřebí provést zapojení bioplynové technologie do provozu. Pomocí 

čerpacího zařízení naplánujeme přepravu odpadu do fermentoru a odtud do koncové 

nádrže. 

� Čerpadla 

jsou důležitá pro překonání výškových rozdílů mezi jednotlivými nádržemi a pro 

pohon hydraulických míchadel. Zvolila jsem šnekové čerpadlo. Dovoluje kontinuální 

plnění. Kromě čerpací techniky je pro hladký provoz zařízení důležitá míchací technika 

[8]. 

� Míchací technika 

Pro horizontální cisternový fermentor se užívají mechanická lopatková míchadla. 

Zvládnou zasáhnout celý vyhnívací prostor, nevyvolávají žádné mechanické proudění a 

působí hlavně ve vertikální rovině. Substrát se posouvá rourou jako píst, aniž se přitom 

mísí s vyhnilým substrátem. Pístové proudění má efekt ve vztahu k hygienizaci. 

Jednotlivá prohrabávací ramena jsou centrální hřídelí uspořádána s přesahem a na konci 

jsou opatřena krátkou lopatkou. Hřídel je poháněna vně umístěným hnacím motorem. 

Při počtu otáček cca 2 až 4 ot./min. činí nutný hnací výkon pro nádrž o objem cca 100 

m 3 jen přibližně 1,0 až 1,5 kWh. Míchadlo se zapíná denně 6 krát až 12 krát na dobu 5 

až 10 minut. Ohřev substrátu je prováděn hadovitě fixovanými otáčivými 

prohrabávacími rameny, v nichž proudí teplá voda. Tyto míchadla jsou bezpečná a mají 

výkonný úsporný provoz [8]. 

� Vytápění 

V našich klimatických podmínkách je zapotřebí pro bioplynové stanice vytápění. 

Pro horizontální cisternové nádrže se hodí topení na hřídeli míchačky. Na straně, kudy z 

nádrže přitéká odpad, je v určitém úseku hřídele míchačky namísto lopatek osazena 

několikadílná smyčka z ocelové trubky, kterou protéká horká voda. Užívá se hotových 

dvojitých otočných průtoků z červeného bronzu na předním konci hřídele, a proto na 

jejím zadním konci stačí kluzké ložisko upevněné na vnitřní straně čelní stěny. Při 
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otáčení míchadla dochází k dobrému přestupu tepla, takže stačí i relativně malá plocha 

výměníku [8]. 

� Příprava vytápěcího tepla 

Bioplynová stanice bude vybavena kogenerační jednotkou. Zde se bioplyn 

používá jako pohonná hmota motoru, a tak slouží přednostně pro výrobu elektrického 

proudu a odpadního tepla motoru je pro vytápění. Na 1 m 3 bioplynu dodává 

kogenerační jednotka až 4 kWh tepelné energie [8]. 

2. Tepelná izolace fermentoru 

Tepelná izolace fermentoru, teplovodního potrubí je v našich zeměpisných šířkách 

nezbytná. Izolace fermentoru je potřebná, aby nedocházelo k velkým tepelným ztrátám. 

V zimním období je tepelná izolace nejdůležitější. V tomto období je potřeba tepelné 

ztráty snižovat, pro zajištění dostatečného tepla pro vytápění prostor. Při fermentaci 

v mezofilní oblasti (35°C) by hodnota k tepelné izolaci nádrže měla být 0,3 W/m2 K. Na 

základě těchto hodnot by na menších bioplynové stanici s fermentorem o objemu < 200 

m3, kde se teplota ve vyhnívacím prostoru pohybuje cca 35°C, měla by vrstva izolace 

mít tloušťku větší než 10 až 12 cm. Jak už jsem uvedla, v tomto případě jsem zvolila 

pro tepelnou izolaci minerální vlnu, která patří mezi umělé materiály. Důvodem je nízká 

cena a odolnost vůči vysokým teplotám.. 

Tab. č. 10.Technická data tepelně izolačního materiálu [8] 

Výrobek Hustota 

[kg/m3 ] 

Tepelná 
vodivost 

[W/mK] 

Tloušťka 3) 

[m]  

Plocha 3) 

[m2/m3] 

Cena bez 
DPH 

[K č/ m3 ] 

Minerální 
vlna 

30-50 0,035-0,051 ) 0,101 9,9 80 

1)výpočtová hodnota; 3) pro resp.při k = 0,5 W/m2 

Optimální tloušťka izolace je ovlivněna tvarem, velikostí vyhnívacího prostoru a 

cenou izolačního materiálu. U vyhnívacích nádrží vystavených vlivům počasí musí být 

vnější izolace kryta pláštěm. Při užití rohoží z minerální rohože je nutná nosná 

konstrukce, protože materiál nemá dostatečnou nosnost [8]. 
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Specifická potřeba energie pro proces vyrovnání tepelné ztráty při rozdílných 

velikostech vyhnívacího prostoru se vypočte z údajů k izolace 0,3 W/m2 K a údajů pro 

venkovní teploty 7°C. Údaje jsou uvedené v tabulce č. 10 [8]. 

Tab. č. 11. Hodnoty pro daný objem fermentoru [8] 

Specifický otopný výkon pro vyrovnání tepelné ztráty fermentoru 

Objem fermentoru m3 Povrch fermentoru m2 Specifický otopný výkon 
W/m3 

50 86 576 

3. Plynojem 

Mezi nejrozšířenější bioplynový zásobník patří nízkotlaké zásobníky s vodním 

uzávěrem. Plynojem s vodním uzávěrem tvoří ocelový zvon ponořený do nádrže 

s kapalinou. Hlavní výhodou je, že plyn je skladován pod relativně stálým tlakem. Tato 

forma fermentoru se využívá na malých bioplynových stanicích teplých zeměpisných 

pásmech [8]. 

Tab.č.12. Typické provedení, velikost a tlakový stupeň zvoleného plynojemu [8] 

Tlakový 
stupeň 

Provozní tlak Obvyklá 
velikost 

Provedení 

 [mbar] 
[mm vodního 

sloupce] [bar] [m3 ]  

Nízký 
tlak 

20 až 50 200 až 500 - 5 až 200 
Plynojem s vodním 

uzávěrem 

5.5. Využití získaného bioplynu 

Výroba energie - Získaný bioplyn v případě ZOO Ostrava lze využívat k výrobě 

elektrické energie a spalování tepla v kogeneračních jednotkách a přebytečná elektrická 

energie bude prodávána do sítě SME. Odpadní teplo - Teplo se využije pro vytápění 

fermentoru a zbývající část tepla se použije pro vytápění skleníků, v letním období pro 

ohřev TUV sociálního zařízení zaměstnanců technického zázemí a kuchyně ZOO 

Ostrava. Substrát - Výstupní stabilizovaný substrát (fugát) bohatý na humusové složky 

se využije na hnojení travních ploch v ZOO Ostrava a přebytek bude odvezen na 

stávající hnojiště. 



  

 

S. Zvolánková                       Návrh bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie 
                                              a tepla pro provoz v ZOO Ostrava   

35 

 

6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ BIOPLYNOVÉ 

STANICE 

6.1. Technické zhodnocení 

Předložený návrh na výstavbu bioplynové stanice v ZOO Ostrava vytváří prostor 

pro ekologické zhodnocení biologických odpadů produkovaných v ZOO Ostrava. Bude 

se jednat o bioplynovou stanici na výrobu bioplynu z anaerobního zpracování 

exkrementů a fytomasy o celkové kapacitě odpadů 3,22 m3  exkrementů/den. 

Bioplynová stanice bude tvořena [8]: 

� jímkou na substrát o obsahu 6 m2  

� fermentor na anaerobní zpracování o objemu 85 m3  

� plynojem s vodním uzávěrem o denní produkci plynu 219 m3  

Bioplynová stanice bude dále tvořena šnekovým čerpadlem, topením na hřídeli 

míchačky, potrubními rozvody a kogenerační zařízení. 

Hlavním důvodem návrhu bioplynové stanice je najít řešení nakládání 

s biologicky rozložitelnými substráty jako jsou exkrementy chovaných zvířat v ZOO 

Ostrava a fytomasa. 

 

Tab. č. 13. Základní technické údaje [8]. 

Produkce bioplynu Výhřevnost Objem fermentoru 

Den [m3] Rok [m3] [MJ/m 3] [m3] 

219 79 935 24 85 

Mezi další údaje, které jsem získala z výpočtů jsou provozní údaje uvedené 

v následující tabulce. 
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Tab. č. 14. Provozní údaje [8] 

Celkový obsah 

získané energie 

Energie 
elektrická 

 

Tepelná energie 

 

Doba 

[GJ] [MW el] [GJ] 

Den 5,256 0,44 2,9 

Rok 1 918,44 160,6 1 058,5 

6.2. Ekonomické zhodnocení 

Z hlediska investic jsem investiční náklady bioplynové stanice stanovila do výše 5,5 

mil.Kč. Cenu bioplynové stanice jsem stanovila na základě cen roku 2008 a vycházím 

ze současného návrhu velikosti bioplynová stanice a předpokládané skladby vstupních 

substrátu. Základní cena zahrnuje odhadované náklady na výstavbu a zprovoznění BPS. 

Na základě cenového rozhodnutí energetického regulačního úřadu byla letos 

výkupní cena elektrické energie vyrobené z bioplynu na bioplynových stanicích 

zvýšena na 3,30 koruny za jednu kWh [5]. Za prodanou elektrickou energii do rozvodné 

sítě SME bude zisk 529 980 Kč/rok. 

Ze známých investičních nákladů a pro dané zisky určíme dobu návratnosti: 

5299805500000÷=Pdn  = 10 let 

Investice vynaložené na bioplynovou stanici se nám z prodeje elektrické energie 

vrátí za dobu 10 let. 

6.3. Možnosti financování z dotací 

Výstavba bioplynových stanic jako zdrojů obnovitelné energie, je podporována 

operačními programy na období 2007 až 2013. Této problematice se věnují tři operační 

programy[5]: 

� Operační program životního prostředí 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských 

fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 
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miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR 

- se jedná o druhý největší český operační program. Garantem program je Ministerstvo 

životního prostředí v rámci Priorita 3 ,,Udržitelné využívání zdrojů energie“ [11]. 

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 

jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je 

základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci 

a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost [11]. 

Základním znakem prostředků poskytovaných z evropských fondů je nutnost 

veřejného spolufinancování. Žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % 

celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet 

[11]. 

� Operační program podnikání a inovace 

Tento program podnikání a inovace je garantován Ministerstvem průmyslu a 

obchodu v rámci Priority osy 3 ,,Efektivní energie“. Příjemci podpory v rámci Priority 

osy 3 budou podnikatelské subjekty. Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu 

podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných, případně i druhotných 

zdrojů energie. Poskytovaná podpora je formou dotace nebo podřízených úvěrů 

s finančním příspěvkem [12]. 

� Program rozvoje venkova 

Tento program je garantován Ministerstvem zemědělství. Věnuje se problematice 

OZE v rámci více prioritních os. Problematika OZE je zmiňována tedy jak v rámci OSY 

I ,,Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“, tak v rámci OSY III 

,,Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova“. 

V rámci OSY I jsou obnovitelné zdroje energie podporovány Opatřením I. 1. 1. 

,,Modernizace zemědělských podniků“, konkrétně v investičním záměru c) zpracování 

biomasy. Příjemcem podpory v rámci OSY I je zemědělský podnikatel v souladu se 

zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský 

subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem 

jeho činností je poskytovat práci, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se 
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zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící 

zemědělské výrobě [13]. 
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7. ZÁVĚR 

Předložený návrh na výstavbu bioplynové stanice v ZOO Ostrava vytváří prostor 

pro ekologické zhodnocení biologických odpadů produkovaných v ZOO Ostrava. 

Úkolem bylo navrhnout takovou bioplynovou stanici v areálu, která bude pracovat 

kontinuálně, jelikož vstupní materiály mají vysokou vlhkost. Jedná se o malou 

bioplynovou stanici, sloužící jen vymezenému území.  

Využívaná by měla být místně dostupná biologická hmota. Odhad množství hnoje 

byl prováděn vážením exkrementů na jednotlivých úsecích v ZOO Ostrava. 

Výroba bioplynu z exkrementů chovaných zvířat v ZOO Ostrava bude vhodně 

doplněna fytomasou z travních ploch ZOO Ostrava a budou zajištěny vhodné podmínky 

pro průběh anaerobní fermentaci. 

Získaný bioplyn se bude využívat k výrobě elektrické energie a spalování tepla 

v kogenerační jednotce a přebytečná elektrická energie bude prodávána do sítě SME. 

Teplo se využije pro vytápění vlastních objektů. Výstupní stabilizovaný substrát (fugát) 

bohatý na humusové složky se využije na hnojení půd. 

Likvidace jmenovaných odpadů přinese i energetický přínos. Z hlediska investic 

jsem investiční náklady bioplynové stanice stanovila do výše 5,5 mil. Kč. Na základě 

cenového rozhodnutí energetického regulačního úřadu byla letos výkupní cena 

elektrické energie vyrobené z bioplynu na bioplynových stanicích zvýšena na 3,30 

koruny za jednu kWh. 

Za rok získáme díky anaerobní fermentaci 160 600 kWhel/rok. Při prodeji získané 

energie do rozvodné sítě SME, při prodejní ceně 3,30 Kč/kWh, bude zisk představovat 

částku 529 980 Kč/rok 

Investice vynaložené na bioplynovou stanici se nám z prodeje elektrické energie 

vrátí za dobu 10 let. Průměrná návratnost investice je zhruba deset let. To již dává 

předpoklady k ekonomické efektivitě, zvláště, když podle úřadu je cena garantována na 

15 let provozu zařízení. Snížení investičních nákladů můžeme zajistit pomocí 

investičních dotací.  



  

 

S. Zvolánková                       Návrh bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie 
                                              a tepla pro provoz v ZOO Ostrava   

40 

 

Z celé práce je zřejmé, že případné vybudování bioplynové stanice v ZOO 

Ostrava, představuje do budoucnosti velice přínosnou cestu, jak zajistit ekologické 

zhodnocení biologických odpadů produkovaných v ZOO Ostrava. 

I přes zlepšující se podmínky Česká republika stále výrazně zaostává ve využívání 

anaerobní digesce zbytkové biomasy za většinou států EU. I za současné situaci však 

může být i investice do bioplynové stanice přínosná. Při vhodném materiálovém složení 

vsázky, odpovídající skladbě technického vybavení bioplynové stanice a hlavně při 

využití obou produktů procesů může být anaerobní fermentace ekonomicky efektivní 

zpracování zbytkové biomasy s pozitivními dopady na životní prostředí. 
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POJMŮ 

Odborné výrazy 

BP ………………………. bioplyn 

BPS …………………….. bioplynová stanice 

OZE ……………………. obnovitelný zdroj energie 

VDJ …………………….. velká dobytčí jednotka 

Organizace 

MPO …………………….. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MZE ……………………… Ministerstvo zemědělství 

MŽP ……………………… Ministerstvo životního prostředí ČR 

SFŽP …………………….. Státní fond životního prostředí 

ČEA ……………………… Česká energetická agentura 
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