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Abstrakt:  

Česká republika má dlouholetou tradici v technologii anaerobní fermentace 

organických látek a využití vznikajícího bioplynu. V současnosti se na všech zařízeních 

včetně skládek ročně vyrábí více než 150 milionů m3 bioplynu. Nejvíce bioplynu je 

vyrobeno na skládkách (50%) a komunálních čistírnách odpadních vod a anaerobní 

fermentací kalu (42%). Bioplynové stanice zpracovávající průmyslový odpad produkují 

stejně jako zemědělské bioplynové stanice 4%. Nové legislativní podmínky pro bioplyn 

a OZE (obnovitelné zdroje energie) obecně, včetně investičních dotací max. 30 milionů 

Kč jsou hlavními důvody současných masivních investic do obnovitelných zdrojů v ČR. 

U bioplynu se očekává, a praxe to již potvrzuje, největší růst počtu bioplynových stanic 

zpracovávajících zemědělské substráty, vedle kejdy hlavně fytomasu (kukuřice, tráva) a 

jateční odpady. 

Klí čová slova – bioplyn, bioplynová stanice, anaerobní fermentace, kogenerace, 

biomasa, živočišné a rostlinné odpady [2] 

Abstract 

There is a long tradition in technology of organic substance anaerobi fermentation 

and use of forming biogas in the Czech Republic. Presently more than 150 millions m3 

of biogas per zdar are produced in all plants including landfills. Most of biogas is 

produced in landfills (50%) and municipal waste water treatment plants with anaerobi 

fermentation of sludge (42%). Biogas plants treating industrial waste produce 4% as 

well as agricultural biogas plants. New legislative conditions for biogas and RES in 

general including investment datations to the limit of 30 millions Czech crowns (1 

million Euro) are the main reasons for the contemporary masive investment into 

renewable energy sources in the Czech Republic. In the case of biogas the biggest 

growth of the numer of biogas plants treating agricultural substrates, next to manure 

especially phytomasa (maize, grass) and abattoir waste, is expected and the practise 

acknowledges correctness of this expectation. 

Keywords – bioplyn, bioplynová stanice, anaerobní fermentace, kogenerace, 

biomasa, živočišné a rostlinné odpady [2] 
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1. Úvod 

Bioplynové stanice se v současnosti dostávají stále více do popředí zájmu z 

veřejné i soukromé sféry. Jedním z důvodů je jejich velká veřejná podpora, jakožto 

zařízení s charakterem obnovitelného zdroje a dalším bezpochyby jejich ekonomické, 

energetické a v neposlední řadě také materiálové využití a zhodnocení některých typů 

biologicky rozložitelných odpadů končících bez využití na skládkách, v horších 

případech v kanalizaci, v těch lepších v kompostárnách. 

Bioplynové stanice jsou důležité nejenom proto, že jsou v nich zpracovány 

odpady, ať už rostlinného nebo živočišného původu, které mají za běžných okolností 

negativní dopady na životní prostředí, ale také jsou tyto odpady přeměňovány 

vhodnými procesy na využitelné složky, které snižuje zatížení životního prostředí. Mám 

na mysli bioplyn, který je v mnoha těchto zařízeních používán pro vlastní spotřebu a to 

jak ve formě vyrobené elektřiny tak i tepla. Zařízení ve, kterých je výroba těchto energií 

větší, než je jejich nutná spotřeba, mohou tuto energii dále prodávat a to do elektrické 

sítě, nebo jiným spotřebitelům. Samozřejmě, že ne každá bioplynová stanice má 

takovou produkci bioplynu, která by pokryla jejich spotřebu, proto je nutné odebírat 

energii přímo z elektrické sítě. 

V práci uvedu pro srovnání několik zahraničních bioplynových stanic, které jsou 

s touto technologií mnohem dále, a od kterých stále čerpáme poznatky pro budování 

bioplynových stanic v naší zemi a za našich podmínek. Bioplynové stanice jsou v naší 

zemi již dost rozšířené a do budoucna můžeme doufat v ještě větší rozmach, také v 

důsledku státních podpor a z dotací plynoucích z Evropské unie. Určitě velký vliv na 

budování dalších stanic bude mít i vydání nového cenového rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu (ERÚ), který podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie, tato podpora je zaštítěna také v zákoně č. 185/2005 sb.,ve znění pozdějších 

předpisů o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato podpora je založena 

na výkupních cenách a tzv. zelených bonusech, jejichž výše se stanovuje pro každý druh 

obnovitelných zdrojů odlišně, dle jeho ekonomických parametrů. ERÚ ve svém 

rozhodnutí zvýšil výkupní cenu za elektřinu jak z biomasy, tak z bioplynu. Navýšení je 

v případě bioplynu z 3,04 Kč/kWh v roce 2007 na 3,30 Kč/kWh pro rok 2008, a to dle 

druhu biomasy, ze které bude elektřina v bioplynové stanici vyrobena. Tato cena je 

stanovena tak, aby byla zajištěna ekonomická návratnost projektu nejdříve v patnáctém 
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roce provozu. Bohužel v případě zelených bonusů ke zvýšení částek dotací nedochází, 

ba naopak. 

Konkrétně v případě bioplynové stanice, o které budu psát, došlo oproti roku 2007 

ke snížení zeleného bonusu a to z částky 1,45 Kč/kWh na 1,35 Kč/kWh. Výše zelených 

bonusů se liší dle doby uvedení zařízení do provozu, což v případě bioplynové stanice 

v Letohradu znamená, že výše zeleného bonusu není nejvyšší. Je zřejmé, že situace 

našeho životního prostředí je alarmující, a proto se hledají stále nové a účinnější cesty 

pro snížení a předcházení negativního dopadu na něj. 

Cílem mé práce je zhodnotit ekonomickou situaci bioplynové stanice v Letohradě, 

využití odpadů pro výrobu bioplynu a nalézt možnosti jak proces výroby bioplynu, 

elektřiny a tepla zlepšit a zajistit návratnost vložených investic, zlepšit efektivnost 

celého systému a využití jeho výstupů. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě stěžejní části. V té první je teoreticky 

popsáno vše, co má co dočinění s bioplynovými stanicemi, včetně související 

legislativy, druhá je zaměřena na bioplynovou stanici v Letohradě 

Podkladem pro ekonomické zhodnocení jsou číselné údaje a ostatní potřebné 

informace společnosti BOCUS, a. s. za hodnocené období srpen 2004 až únor 2008. 

Ekonomické zhodnocení a získané poznatky jsou zpracovány do tabulek a grafů, které 

udávají přesné informace o současné situaci této bioplynové stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

8 

2. Legislativní požadavky na skladování a používání 
organických hnojiv 

Základní předpisy 

Základními legislativními normami je zajištěno, aby byla na zemědělské půdě 

správně aplikována pouze kvalitní organická hnojiva: 

Zákon č. 156/1998 Sb. v úplném znění, o hnojivech, včetně novelizací. Tento 

zákon řeší problematiku registrace hnojiv a pomocných látek (tj. pomocných půdních 

látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů) před jejich uvedením do oběhu, 

dále řeší i problematiku jejich označování, skladování a používání. 

Vyhláška č. 474/2000 Sb. v úplném znění, o stanovení požadavků na hnojiva, 

včetně novelizací, která stanoví mimo jiné také požadavky na složení organických 

hnojiv. V roce 2004 byla vyhláška novelizována ve smyslu úpravy limitních hodnot 

zinku, kdy došlo z původních 300 mg.kg-1 sušiny na 400 mg.kg-1 sušiny ve statkových 

hnojivech a 500 mg.kg-1 sušiny v kompostech vyrobených s využitím kalů z ČOV. Od 

1. 6. 2005 tento zvýšený limit platí i pro organická hnojiva vyrobená zejména ze 

statkových hnojiv anaerobní fermentací. 

Vyhláška č. 273/1998 Sb. v úplném znění, o odběrech a chemických rozborech 

vzorků hnojiv, včetně novelizace. 

Vyhláška č. 274/1998 Sb. v úplném znění, o skladování a způsobu používání 

hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, včetně novelizace vyhláškou č. 91/2007 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. [2] 

Nařízení vlády č. 219/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení 

zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 

plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.  

Zákon č. 216/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 185/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. 

Nařízení vlády č. 333/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení 
některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických rostlin. 
[3,4,15,16,17,18,19,20] 
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3. Fermentace 

3.1.  Aerobní fermentace 

Je souborem procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá 

biologicky odbouratelnou organickou hmotu za přístupu vzduchu. Klasický postup 

výroby kompostu (např. využívaný zahrádkáři) trvá řádově měsíce až roky. Průběh 

aerobní fermentace je charakterizován rychlým růstem teploty při startu a postupnou 

dekompozicí organické hmoty.  

Produkty aerobní fermentace jsou: 

• Biologicky stabilizovaný substrát (fermentát) 

• Plynné emise CO2 CH4, NH3, (skleníkové plyny), pachových látek a vodní páry.  

3.2.  Anaerobní fermentace  

Je proces, kdy za nepřístupu vzduchu dochází při určité teplotě pomocí 

specifických bakterií k rozkladu organické hmoty za současného vývinu bioplynu. 

Jedná se o bioenergetickou transformaci organických látek, při které nedochází ke 

snížení jejich hnojivé hodnoty. Tato technologie využívaná v bioplynových stanicích je 

souborem procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky 

odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu. 

Principiálně se setkáváme se dvěmi druhy procesů:  

• Mokrá fermentace - zpracování BM s obsahem sušiny < 12%. 

• Suchá fermentace - zpracování BM s obsahem sušiny 20% až 60%. 

Z hlediska reakční teploty rozlišujeme tyto procesy:  

• Mezofilní (35 až 40°C) - např. při zpracování prasečí a hovězí kejdy v zemědělství.  

• Termofilní (55°C) - např. zpracování kalů na ČOV (vyšší teplota pro hygienizaci 

kalů).  

Řízená anaerobní fermentace organické hmoty, proces využívaný v bioplynových 

stanicích (BPS), umožňuje při zachování hnojivých účinků vstupní suroviny, využít část 

energie vázané v organické hmotě k produkci bioplynu (skládající se z 50-75% methanu 

a oxidu uhličitého), využitelného k výrobě tepelné a elektrické energie. Výtěžek 

bioplynu závisí na druhu zpracovávaných organických látek a jejich množství.. Rozklad 
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organických látek až na bioplyn vyžaduje jejich koordinovanou metabolickou 

součinnost, kde produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem skupiny 

druhé. To znamená, že při řízené fermentaci musí být zabezpečeny vhodné fyziologické 

podmínky pro činnost anaerobních mikroorganismů.  

Mezi nejdůležitější faktory patří: 

• anaerobní prostředí, 
• složení substrátu, 
• teplota (35-42°C, 55°C), 
• míchání 
• živiny (hlavně u průmyslových vod) 
• pH 6,5-7,5 [1,2,10,11] 

Pro zabezpečení a udržení jednotlivých parametrů existuje v dnešní době celá řada 

technologických řešení, jejichž výběr záleží na druhu zpracovávaných odpadů, kvalitě 

požadovaných výstupů a samozřejmě na ekonomických možnostech. Anaerobní 

fermentace je doprovázena velmi výraznou redukcí přirozené pachové zátěže 

(fermentace probíhá v plynotěsném reaktoru). Průměrná doba zdržení biomasy v 

reaktoru činí  20 až 30 dnů.  

Produkty anaerobní fermentace jsou: 

• Biologicky stabilizovaný substrát (fermentát)  

• energeticky využitelný bioplyn 

Proces není doprovázen žádnými dalšími emisemi nežádoucích chemických 

komponent. Vznikající Bioplyn je zpravidla energeticky využíván pro kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla. Elektřina je buď prodávána do sítě, nebo využívána pro krytí 

vlastní spotřeby a pro přebytky tepla je vhodné nalézt další využití.  

Přínosy anaerobní fermentace pro životní prostředí 

Anaerobní fermentace biologicky rozložitelného odpadu (jakýkoli odpad, který je 

schopen anaerobního a aerobního rozkladu mikroorganismů), spojená s výrobou 

bioplynu a jeho následným energetickým využitím má velmi pozitivní vliv na životní 

prostředí. Zabezpečí jímání methanu a jeho energetické využití (zamezení úniku do 

atmosféry), stabilizace biologicky rozložitelného odpadu (zamezení dalšího rozkladu, 

odstranění zápachu a hygienických rizik).  
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3.3.  Fermentace a její produkty 

Při výstavbě a provozu BPS je nutné uspokojivě vyřešit i využití vedlejšího 

produktu výroby bioplynu, jímž je anaerobně fermentovaná biomasa (digestát). 

Tento produkt může být použit přímo ke hnojení a nebo může být dále zpracováván, 

např. mechanickou separací na tuhou složku (separát) a tekutou složku (fugát). Separát 

je většinou kompostován a fugát se používá ke hnojení. Na anaerobně fermentovanou 

biomasu jsou z hlediska legislativního kladeny zejména hygienické požadavky. Jedná se 

o splnění procesních hygienizačních parametrů, splnění limitních hodnot rizikových 

prvků a indikátorových organismů. V případě, že se využívají jako organické hnojivo na 

zemědělské půdě je určujícím předpisem úplné znění zákona č. 156/1998 Sb. O 

hnojivech a zejména úplné znění vyhlášky č. 474/2000 Sb. O stanovení požadavků na 

hnojiva. Pro anaerobně fermentovanou biomasu z biodpadů je určujícím legislativním 

předpisem úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech s přihlédnutím ke změnám 

provedeným zákonem č. 314/2006 Sb. Limitní hodnoty koncentrací rizikových prvků a 

indikátorových organismů v anaerobně fermentované biomase a metody stanovení jsou 

podle tohoto zákona stanoveny prováděcím právním předpisem, který vypracuje 

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a 

Ministerstvem zdravotnictví. Pro anaerobně fermentovanou biomasu (digestát) 

z anaerobní fermentace vedlejších živočišných produktů je rozhodující legislativa 

Evropské unie označovaná jako legislativa ABP (Animal by produkt), zejména Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č.1774/2002, kterým se stanoví hygienická pravidla 

týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, 

včetně vydaných dalších nařízení Komise (č. 808/2003, č. 92/2005, č. 181/2006, 

č. 208/2006). V současné době se často hovoří o anaerobně fermentované biomase ze 

společného zpracování čistírenských kalů a jatečních nebo kuchyňských odpadů. 

Výstup z podobných zařízení je možné používat pouze jako upravený kal podle 

navazující vyhlášky zákona o odpadech č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití 

upravených čistírenských kalů na půdě. Zároveň však musí splnit i hygienická kritéria 

ABP legislativy. Tyto společné výstupy bývají často nadlimitně kontaminovány 

cizorodými látkami, těžkými kovy a vykazují riziko infekčnosti. Proto Evropská unie ve 

svých dokumentech tyto společné způsoby zpracování nedoporučuje včetně instalací 

kuchyňských drtičů. 
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Limitní koncentrace vybraných rizikových prvků je podle způsobu použití. 

Fermentovaná biomasa třídy I. je používána na povrchu terénu určeného nebo 

užívaného pro městskou zeleň včetně parků a lesoparků. Třídy II. je používána 

k pěstování energetických, technických a okrasných rostlin, dále v intravilánu 

průmyslových zón, u liniových staveb, při rekultivacích, k obohacování antropogenních 

půd a jako suroviny pro výrobu rekultivačních substrátů. [2] 

Tabulka č. 1. Limitní koncentrace vybraných rizikových látek [2] 

Limitní koncentrace vybraných rizikových látek 
 Třída I. Třída II. Ze statkových hnojiv 

Cd [mg/kg sušiny] 0,7 1,5 2 
Cr [mg/kg sušiny] 100 150 100 
Cu [mg/kg sušiny] 100 150 100 
Hg [mg/kg sušiny] 0,5 1 1 
Ni [mg/kg sušiny] 50 75 50 
Pb [mg/kg sušiny] 100 150 100 
Zn [mg/kg sušiny] 200 400 400 
As [mg/kg sušiny] x x 10 
Mo[mg/kg sušiny] x x 5 
 

Tabulka č. 2. Obsah organických látek a rostlinných živin v tuhé a tekuté části digestátů [2] 

Obsah organických látek a rostlinných živin v tuhé a tekuté části digestátů 

Kejda prasat Slepičí trus Siláž kukuřice Jateční 
odpad Směsný ABP 

Parametr Jednotka 
tuhý tekutý tuhý tekutý tuhý tekutý tekutý tuhý tek utý 

sušina % 27,2 5,2 13,7 5,5 26,1 4,9 10,4 28 5,6 
spalitelné látky % sušiny 51,8 47,3 76,6 63,1 82,3 64,6 80,3 71,9 61,8 
dusík N % sušiny 3,9 11 5,4 10,3 2,7 9,9 5,8 3,55 9,85 
fosfor P2O5 % sušiny 5,6 5,4 5,9 4,1 5 3,9 4,8 5,24 4,51 
draslík  % sušiny 1,6 5,8 2,5 6,3 1,7 9,1 5,2 2,32 7,18 
vápník  % sušiny 4,9 3 3,9 3,1 2,2 2,6 2,9 3,3 2,82 
hořčík  % sušiny 6,1 1,7 1,9 1,9 2 1 2,8 3,33 1,6 
uhlík C % sušiny 25,9 23,6 38,3 31,55 41,15 32,3 40,15 38,95 30,9 
C:N x 8,93 2,15 7,09 3,06 15,2 3,26 5,42 10,12 3,13 

 

3.4.  Používání vedlejších produktů fermentace 

Návrat živin a organických látek do půdy 

Hlavní podmínkou k zachování půdní úrodnosti je pravidelný přísun organických 

látek do půdy, které stabilizují obsah humusu v půdě a umožňují rozvoj půdní 

mikroflory i půdního edafonu. V podmínkách ČR se roční potřeba nehumifikovaných 

organických látek pohybuje v rozmezí 3,5-4,0 t.ha-1. Z této hodnoty je třeba v průměru 

ročně dodat 1,5-2,0 t organických látek ve formě statkových hnojiv, příp. organických 
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hnojiv. V současné době je v ČR, s ohledem na pokles stavu hospodářských zvířat 

aplikováno ve statkových hnojivech živočišného původu odhadem pouze 0,55 t 

organických látek v průměru na 1 ha zemědělské půdy. Uvedený deficit v aplikaci 

organických látek je v posledních letech řešen náhradními zdroji, tedy zejména 

statkovými hnojivy rostlinného původu (zapravená sláma, chrást, zelené hnojení). 

Z organických hnojiv jsou používány různé komposty (průmyslový kompost, faremní 

kompost apod.). Produkty anaerobní fermentace (separát a fugát) jsou rovněž 

organickými hnojivy a mohou být také vhodnými zdroji organických látek a živin pro 

udržení půdní úrodnosti a pro výživu rostlin. Vedle statkových hnojiv a organických 

hnojiv lze považovat za zdroje organických látek a živin i upravené kaly.  

Tabulka č. 3. Stavy hospodářských zvířat v ČR [mil. kusů] a počet dobytčích jednotek (DJ)v průměru na 
1 ha zemědělské půdy [2] 

Stavy hospodářských zvířat v ČR a počet dobytčích jednotek 
v průměru na 1 ha zemědělské půdy 

 1985 1990 1995 2000 2005 
skot 3,60 3,51 2,03 1,57 1,40 
prasata 4,30 4,79 3,87 3,69 2,88 
drůbež 31,90 31,98 26,69 30,78 25,37 
DJ.ha-1 0,81 0,81 0,51 0,42 0,37 
 

Tabulka č. 4. Odhad produkce statkových hnojiv v ČR [mil. t][2] 

Odhad produkce statkových hnojiv v ČR 
 1985 1990 1995 2000 2005 

hnůj 26,2 25,6 15,6 12,4 10,9 
močůvka 13,3 13,1 8,0 6,3 5,5 
kejda 11,9 12,4 9,0 8,1 6,5 
drůbeží trus 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
 

Tabulka č. 5. Průměrný přívod živin ve statkových hnojivech [kg.ha-1]  [2] 

Průměrný přívod živin ve statkových hnojivech 
 1985 1990 1995 2000 2005 

N 41,0 41,5 27,0 23,2 20,1 
P2O5 25,5 26,0 17,7 15,9 13,0 
K 2O 47,1 47,0 29,3 24,2 20,9 
Celkem 113,6 114,5 74,0 63,3 54,0 
 

Tabulka č. 6. Průměrný přívod živin v minerálních hnojivech [kg.ha-1]  [2] 

Průměrný přívod živin v minerálních hnojivech 
 1985 1990 1995 2000 2005 

N 102,7 89,8 55,4 58,9 73,2 
P2O5 84,3 56,8 14,6 10,8 11,7 
K 2O 80,7 50,8 12,8 6,2 7,7 
Celkem 267,7 197,4 82,8 75,9 92,6 
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3.5.  Terminologie hnojení 

Terminologii hnojení upravuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhláška 

č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášek č. 401/2004 Sb. a 

č. 209/2005 Sb.  

3.5.1. Hnojiva a jejich rozdělení 

• minerální hnojiva – jednosložková, vícesložková, hnojiva se stopovými živinami, 

vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 

• organická hnojiva – vyrobená ze statkových hnojiv termofilní aerobní fermentací, 

anaerobní fermentací, vyrobená z melasy po vydestilování lihu, netypická organická 

hnojiva (masokostní moučky) 

Organická hnojiva vznikající anaerobní fermentací zejména statkových hnojiv 

jako vedlejší produkty výroby bioplynu mohou být vhodným zdrojem organických látek 

a rostlinných živin. Při jejich skladování a používání ke hnojení je nutné řídit se 

platnými předpisy. Pokud jsou tato organická hnojiva uváděna do oběhu musí být 

registrována podle zákona o hnojivech. 

• organominerální hnojiva (obohacené melasové výpalky) 

3.5.2. Odpady využitelné ke hnojení 

• upravené kaly:kaly z čistíren odpadních vod nebo kaly ze septiků a jiných 

podobných zařízení, které byly podrobeny biologické, chemické nebo tepelné 

úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, 

že se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko 

spojené s jejich aplikací 

• další odpady podmíněně využitelné ke hnojení, odpady z různých výrob 

(potravinářských, zahradnických, lesnických, apod.), které mohou najít uplatnění při 

využití v zemědělství a dále sedimenty – rybniční bahno, sedimenty z čištění 

vodních toků, vodních nádrží apod. [2] 
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3.5.3. Registrace organických hnojiv 

Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, existuje povinnost zaregistrovat 

hnojiva před jejich uvedením do oběhu. Registrace se provádí u Ústředního kontrolního 

a zkušebního ústavu zemědělského, který je k tomuto zmocněn zákonem o hnojivech. 

Registrované organické hnojivo musí splňovat všechny náležitosti předepsané tímto 

zákonem. Registrace se zahajuje podáním žádosti s uhrazeným správním poplatkem, 

kolkem v hodnotě 300 Kč. Zároveň se žádostí se přikládá dokumentace v rozsahu 

příloh, které jsou uvedeny u formuláře registrace. S vyplněnou žádostí o registraci se 

předkládá vzorek organického hnojiva pro ověření chemicko-fyzikálních vlastností. 

Rozbor provede akreditovaná společnost ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský) metodami uvedenými ve vyhlášce č. 273/1998 Sb., o odběrech a 

chemických rozborech vzorků hnojiv. 

Tabulka č. 7. Limitní hodnoty rizikových prvků v organických hnojivech, substrátech a statkových 
hnojivech [2] 

Limitní hodnoty rizikových prvků 
v organických a statkových hnojivech 

Rizikové prvky 
(v mg prvku na 1 kg 
vysušeného vzorku) 

Maximální 
hodnota 

kadmium Cd 2 
olovo Pb 100 
rtu ť Hg 1 
arsen As 10 
chrom Cr 100 
měď Cu 100 
molybden Mo 5 
nikl Ni 50 
zinek Zn 300 

3.5.4. Skladování organických hnojiv 

Požadavky na skladování a používání hnojiv stanoví vyhláška č. 274/1998 Sb., 

o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

Kapacita skladovacích prostor musí odpovídat skutečné produkci hnoje, 

popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv za 6 měsíců, toto ustanovení se nevztahuje 

na statková hnojiva uložená na zemědělské půdě před jejich použitím Jímky musí 

kapacitně odpovídat minimálně 4 měsíční předpokládané produkci u kejdy a minimálně 

3 měsíční předpokládané produkci u močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na 

klimatických a povětrnostních podmínkách regionu, při provozu jímek musí být 
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vyloučen přítok povrchových vod do jímky. Kapalná hnojiva se skladují v nádržích 

k tomu účelu vybudovaných a označených názvem skladovaného hnojiva, umístěných 

v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné.  

3.5.5. Způsob používání organických hnojiv 

Způsob používání organických hnojiv musí odpovídat půdním a povětrnostním 

podmínkám, jejich dávky se stanovují podle potřeb rostlin, zejména s ohledem na 

dodávku dusíku a jeho využitelnost. Při jejich používání nesmějí být vnášeny do půdy 

rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj kulturních rostlin nebo 

ohrozit potravní řetězec.  

Podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv se při 
určování potřeby hnojení obecně vychází: 

• z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, 

• z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vliv 

klimatu, půdního druhu a typu), 

• z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationů (Ca, Mg, K) a množství půdní 

organické hmoty (humusu) 

• z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodiny, zpracování 

půdy, závlaha) 

Vyhláška č. 274/1998 Sb. v úplném znění, o skladování a způsobu používání 

hnojiv ukládá povinnost zapravit kejdu nebo močůvku do 24 hodin a hnůj nebo 

průmyslový kompost do 48 hodin po jejich aplikaci na povrch orné půdy. Uvedená 

povinnost zapravení do půdy se tedy nevztahuje na jiná organická hnojiva než na 

průmyslové komposty, tedy neplatí ani na produkty anaerobní fermentace.  

3.5.6. Evidence používání organických hnojiv 

Povinnost evidence hnojení předepisuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech. 

Evidence hnojení je vyžadována již od roku 1998. Podnikatelé v zemědělství a vlastníci 

lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni soustavně a řádně vést 

evidenci o hnojivech, upravených použitých kalech, statkových hnojivech a o 

pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích. Evidence se 

vede o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a 
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upravených kalů podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let. 

Na požádání orgánu odborného dozoru jsou podnikatelé v zemědělství a vlastníci 

lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích povinni evidenci předložit a umožnit 

ověření v ní uvedených údajů. Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 274/1998 

Vedení evidence hnojení je po vstupu ČR do EU jednou z podmínek pro obdržení 

plateb a dotací. Při kontrolách prováděných SZIF a ÚKZÚZ je kladen na zmíněnou 

povinnost velký důraz a pokud je shledán nedostatek ve vedení této evidence, může to 

být považováno za důvod k nevyplacení nebo odebrání dotací. [3,4,16] 

3.6.  Technologie zpracování kafilerních a jatečních odpadů 

Odpadní materiál z jatek a kadavery se obvykle zpracovávají ve veterinárních 

asanačních ústavech na finální produkty – kafilérský tuk a masokostní moučku (MKM) 

a také jako vstupní materiály pro zpracování do BPS na výrobu bioplynu. Se 

zpracováním kafilérského tuku nejsou problémy, díky své vysoké výhřevnosti 37 MJ/kg 

je dobře využitelný jako palivo. Problém je další nakládání s masokostní moučkou 

(MKM). Jsou dva druhy MKM – jedním je produkt z kafilérie pracující v standardním 

režimu, zpracovávající surovinu z porážky prasat, skotu a drůbeže a druhým je produkt 

kafilérie pracující ve speciálním režimu, zpracovávající surovinu z porážky skotu 

s podezřením na přítomnost BSE prekurzorů. Důležitý je vysoký obsah dusíku 

v organické frakci MKM. Zajímavé jsou i koncentrace vápníku a fosforu v popelu. 

Dusík v organických materiálech je přítomen hlavně v bílkovinách ve formě 

aminoskupin a při biologických i termických procesech zpracování je uvolňován 

amoniak. 

3.6.1. Metody zpracování masokostní moučky 

V případě podezření, že MKM může obsahovat nebezpečné priony nesmí se 

použít jako přídavku do krmiva ani jako hnojivo a musí být využita nebo likvidována 

jiným způsobem. Metody, které přicházejí v úvahu, jsou termické procesy oxické 

(spalování), termické procesy reduktivní (pyrolýza) a procesy biologické (anaerobní 

fermentace). 

Spalování – je relativně jednoduchý proces, ale ve skutečnosti není doporučován. 

Hlavním důvodem je vysoký obsah dusíku v organické sušině, který je příčinou 
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vysokých koncentrací dusíku ve spalinách. Společné spalování MKM s jiným palivem 

nevede k cíli z důvodu znehodnocení popela jako hnojiva. 

Pyrolýza – zde opět nastávají problémy s dusíkem jako u spalování. Při zahřívání 

MKM za nepřístupu kyslíku dochází k uvolňování dusíku v redukovaných formách, 

převážně ve formě amoniaku a také ve formě dusíkatých sloučenin. Hlavními produkty 

pyrolýzy jsou pyrolýzní plyn, dehtový olej, voda a tuhý zbytek-koks. Významná část 

amoniaku se nachází v pyrolýzním plynu, ze kterého se odstraní ve formě uhličitanů při 

čištění plynu. Čím vyšší je teplota pyrolýzy, tím více amoniaku přechází do plynu. 

Kvalita a množství jednotlivých pyrolýzních produktů závisí na teplotě a době zdržení v 

pyrolýzním reaktoru. Tuhý zbytek (koks) je absolutně bezpečný netoxický materiál 

podobných vlastností jako živočišné uhlí a má mnoho způsobů využití. Díky vysokým 

sorpčním vlastnostem se může použít jako sorbet při čištění různých kapalin. Obsahuje 

40 až 75% hmot. Minerálních látek, především fosfor a vápník ve formě fosforečnanu 

vápenatého, takže může sloužit také jako výborné hnojivo. Kapalné produkty pyrolýzy 

vzhledem k jejich chemickému složení se doporučuje spalovat přímo v pyrolýzním 

procesu a využít je jako zdroj tepla pro vlastní proces pyrolýzy. 

Anaerobní fermentace – organickou frakci MKM tvoří převážně bílkoviny a 

tuky, což jsou snadno biologicky rozložitelné substráty s vysokou specifickou produkcí 

bioplynu. Určitou komplikací zde může být opět amoniak, jeho koncentrace ve 

fermentační směsi bude záviset na koncentraci fermentovaného materiálu a může 

dosahovat až gramových hodnot v litru. Koncentrace amoniaku závisí na pH a celkové 

koncentraci amoniaku. Negativní vliv amoniaku je možno alespoň částečně omezit 

společnou fermentací MKM se substrátem s nízkým obsahem dusíku.[1] 
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4. Technologie pro výrobu bioplynu 

Technologie pro zpracování organických hmot je na trhu snadno dostupná. 

Prakticky pro každý organický materiál byla vyvinuta speciální metoda. 

V potravinářském průmyslu se osvědčily tři postupy na zpracování: 

• kontaktní metoda – je charakterizována sedimentací a vracením aktivní biomasy, 

v průběhu procesu se v reaktoru udržuje konstantní množství bakterií a tím se 

dosahuje stabilní a kontinuální produkce, tato metoda je vhodná pro snadno 

odbouratelné složky rozpustné ve vodě – např. odpadní voda z cukrovarů 

• reaktor se vznášeným kalovým ložem – je založena na vznášení biomasy 

v reaktoru, to je podporováno vznikajícím bioplynem, aktivní biomasy se shlukuje 

v podobě jakéhosi granulátu, a to zabraňuje jejímu vynášení z reaktoru, použité 

reaktory se provedením odlišují podle toho, s jakým vstupním materiálem pracují 

tak, aby jednotlivé modifikace dosáhly dobrého rozdělení substrátu, konstrukce 

třífázového separátoru umožňuje dělení (bioplyn, tekutá a pevná fáze jako výstup) 

• reaktor s fluidním ložem – vstupní materiál se upravuje na fluidním loži, pro 

mikroorganismy je tu připraven inertní nosný materiál, ke kterému bakterie přilnou 

a narůstají na něm, přičemž odbourávají organický materiál, tvar konstrukce a 

parametry se upravují podle specifického zpracovávaného materiálu 

Energetické využití bioplynu v blokových teplárnách – bioplyn lze využívat 

k výrobě elektrické energie, tepla a světla, výroba světla má význam pouze v místech, 

která nejsou napojena na elektrická síť. Bioplyn se nadále využívá také v blokových 

teplárnách, které mohou dosáhnout účinnosti až 85% (35% elektrická energie a 50% 

teplo), lze ho využívat i jako palivo v kotlích na přípravu horké vody nebo páry, lze ho 

dodávat také do sítě zemního plynu, či jako pohonnou hmotu pro vozidla a v neposlední 

řadě jako palivo kogeneračních jednotek. 

 4.1.  Výroba bioplynu z odpadu  

Zařízení na výrobu bioplynu jsou výhodně používána v sektorech zemědělství, 

potravinářství a při likvidaci komunálního odpadu. Z hlediska maximálního využití této 

technologie je nejhospodárnější variantou výroba zemního plynu. Energetické využití je 

bezproblémové a celý systém nedoprovází žádné odpadní teplo. Jako vstupní surovina 
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se při výrobě bioplynu mohou používat statková hnojiva živočišného původu (kejda, 

chlévská mrva, hnůj, atd.), statková hnojiva rostlinného původu (např. řepný chrást), 

záměrně pěstované celé rostliny (kukuřice, tráva, vojtěška, meziplodiny, apod.) a 

biologicky rozložitelné odpady (BRO). Výstupem je pak organické hnojivo, jehož 

skladování, uvádění do oběhu a použití ke hnojení upravují příslušné předpisy o 

hnojení. Bioplyn se vyrábí standardní a vyzkoušenou metodou mezofilního kvašení. 

Tato metoda je buď jednostupňová, dvoustupňová či třístupňová. Vyrobený bioplyn je 

používán na výrobu elektrické energie. Jednostupňová metoda je vhodná pro střední a 

malé zemědělské podniky, kdy je k dispozici stálý zdroj chlévské mrvy. Vyrobený 

bioplyn je zároveň přeměňován na elektrickou energii a doprovodné teplo. Teplo i 

elektřina jsou částečně spotřebovány vlastní technologií, zbylou část tepla je možné 

využít na vytápění budov a přebytek elektrické energie dodat do sítě. Výroba bioplynu 

dvoustupňovou fermentací je vhodná pro kombinaci chlévské mrvy a přírodních 

materiálů, poměr může být až 1:1. Třístupňová metoda je universální a je kombinací 

prvních dvou metod. Nevýhodou těchto metod je, že výroba bioplynu je spojena s 

výrobou elektrické energie. Přeměnu bioplynu na elektřinu doprovází značné množství 

tzv. odpadního tepla. Využití tohoto tepla je v zimě bezproblémové, používá se k 

vytápění budov, ohřevu vody atd. V létě ovšem využití této suroviny klesá k nule a 

takto vyrobená tepelná energie není využita. Tento fakt značně snižuje efektivitu celého 

procesu. 

4.2.  Metoda BCM 

Řešením je metoda BCM, která nabízí jiné varianty zpracování vyrobeného 

bioplynu. Konečným produktem může být v tomto případě zemní plyn (methan) a to s 

vysokou čistotou až 99% a další doprovodné produkty podle použité metody. 

Doprovodnými produkty jsou vesměs sloučeniny, s jejichž prodejem nejsou žádné 

problémy. Může to být např. soda (uhličitan sodný) nebo oxid uhličitý v potravinářské 

či technické kvalitě. Vyrobený zemní plyn pak má opět několikeré možnosti 

zpracování-jedním z nich je výroba elektřiny a tepla, pokud je pro tyto produkty 

smysluplný odbyt, či např. methanol, jehož potřeba na trhu má stále stoupající tendenci. 

Zemní plyn je samozřejmě možné dodávat do sítě. Nejobvyklejší zhodnocení bioplynu 

je v současné době výroba elektrické energie. Zde je však energetická účinnost poměrně 

nízká a to z důvodu relativně vyššího obsahu CO2 v bioplynu a také zde působí rušivě 
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ostatní komponenty, jako např. amoniak a sirovodík. Cílem metody BCM je výrazně 

zvýšit hospodárnost zhodnocování bioplynu. Při výrobě elektrické energie z bioplynu 

vzniká odpadní teplo. V letních měsících je využití této složky výroby velmi nízké. 

Proto je cílem metody BCM dosáhnout takového způsobu zpracování bioplynu, aby 

jeho energetická využitelnost byla co nejvyšší. Konečným produktem metody BCM je 

zemní plyn v požadované kvalitě a zároveň je získáván i čistý oxid uhličitý, který je 

během procesu odlučován a jako výsledný produkt dosahuje až potravinářské kvality. 

Vyrobený bioplyn je běžně čištěn aby se zbavil nežádoucích příměsí, jako jsou 

amoniak, sirovodík. Tento stupeň je hlavním předpokladem k tomu, aby se hospodárně 

využily hlavní složky bioplynu-tedy methan (CH4) a oxid uhličitý (CO2). [1,2,7,9] 

Tabulka č. 8. Udává přesné složení bioplynu [2] 

Složení bioplynu 
methan 50-75 % 
oxid uhličitý 25-55 % 
vodní pára 0-10 % 
dusík 0-5 % 
kyslík 0-2 % 
vodík 0-1 % 
sirovodík 0-1 % 
čpavek 0-1 % 
sulfan 0-1 % 

Přičemž energeticky hodnotnými jsou v bioplynu methan a vodík, naproti tomu 

problematickými jsou sirovodík a čpavek, které je často nutné před energetickým 

využitím odstranit, aby nepůsobili agresivně na strojním zařízení. Výhřevná hodnota se 

pohybuje mezi 18 MJ/m3 (5kWh/m3) a 25 MJ/m3(7kWh/m3). Je určována obsahem 

methanu, protože methan je prakticky jedinou hořlavou složkou bioplynu. 

Charakteristiky spalování (zapalovací teplota, rychlost plamene) jsou určovány podílem 

methanu a oxidu uhličitého. 
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5. Výroba a využití bioplynu v ČR 

Česká republika si stanovila cíl do roku 2010 dosáhnout 8% podíl výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů z celkové spotřeby elektrické energie. 

V současnosti je tento podíl kolem 3,5% což představuje 2 340 GWh ročně. Z toho 

1 915 GWh je vyrobeno ve vodních elektrárnách, 420 GWh je energie z biomasy, 

větrná energie se podílí na 4 GWh a 0,03 GWh je energie z fotovoltaických systémů. 

Širšímu využití geotermální a sluneční energie k výrobě elektřiny brání investiční 

náklady, které zatím výrazně převyšují náklady u ostatních obnovitelných zdrojů 

energie. Omezujícím prvkem využití větrných elektráren je závislost na povětrnostních 

podmínkách. Největší nárůst výroby elektrické energie se do budoucna předpokládá 

z biomasy. Jednak spalováním biomasy samotné nebo v kombinaci s uhlím v klasických 

elektrárnách, jednak transformací anaerobní fermentací na bioplyn. Potenciál biomasy 

pro výrobu bioplynu se nachází především v zemědělském sektoru, a to v odpadech 

z živočišné výroby, odpadní a cíleně pěstované biomase. Pro dosažení tohoto cíle 

připravilo Sdružení CZ Biom pro Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu 

2008 - 2010, který má pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z OZE k roku 

2010 a potažmo k roku 2020. Tyto závazky vyplývají z přístupové dohody EU, ze Státní 

energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování EU v oblasti energetiky 

(březen 2007). Vzhledem k vysokému podílu biologicky snadno odbouratelných látek 

jsou zemědělské odpady vhodné ke zpracování v bioplynových stanicích. V agrárním 

sektoru ČR jednoznačně převažuje výroba bioplynu z exkrementů hospodářských zvířat 

s přídavkem energetických plodin. Použití travních porostů může stabilizovat činnost 

BPS, produkce bioplynu je však podstatně nižší než u energetických plodin typu 

kukuřice, řepky, nebo slunečnice. Zásadním hlediskem při rozhodování pro tuto 

investici, je důkladný rozbor případných zdrojů pro výrobu bioplynu. Jedná se zejména 

o eliminaci balastních vod, které výrazně zhoršují ekonomiku provozu. Neméně 

důležité je zajištění trvalého přísunu dostatečného množství substrátu vhodného pro 

fermentaci. Z ekonomického hlediska je důležité maximální využití vyráběného tepla a 

elektrické energie. [2] 
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Tabulka č. 9. Údaje o množství odpadu a produkci bioplynu pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat. 
[11] 

Množství odpadu a produkce bioplynu pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat 

 Hmotnost [kg] 
Odpad 

[kg.den-1] 
Objem reaktoru [m3] Produkce bioplynu [m3.den-1] 

slepice 1,5 0,2 0,015 0,015 
brojler 0,8 0,15 0,01 0,012 
sele 20 1,8 0,03 0,04 
prase  50 - 110 7 0,14 0,14 
prasnice 160 12 0,25 0,2 
tele 120 7 0,1 0,08 
býk  120 - 350 22 0,4 0,5 
býk  nad 350 42 1,3 1,0 
jalovice 120 - 300 20 0,4 0,39 
jalovice 300 - 500 38 1,3 0,85 
dojnice 500 - 600 50 2 1,2 
podestýlka 1,0 - 0,08 0,2 

 

Uvedené hodnoty množství odpadu a následné produkce bioplynu nejsou 

neměnné a závisí na koncentraci sušiny resp. organických látek v odpadu, což je dáno 

skutečností, že bioplyn vzniká jenom z organických látek.  

Nižší koncentrace sušiny nepříznivě ovlivní ekonomiku bioplynové stanice v několika 
směrech: 

• zvýší se náklady na dovoz kejdy a odvoz anaerobně stabilizovaného produktu, 

• stoupají náklady na ohřev balastní vody, 

• zvětšuje se potřebný objem reaktoru, 

• je nižší produkce bioplynu z m3 odpadu. 

Tabulka č. 10. Závislost produkce bioplynu na sušině vstupní suroviny [11]  

Závislost produkce bioplynu na sušině vstupní suroviny 
Potřeba BP pro ohřev Průměr Průměrný přebytek BP 

Sušina (%) 
Produkce 

BP zima léto rok [m3/den] [m3/rok] 
3 10,8 9,5 6 7,8 3 1095 
4 14,4 9,2 5,8 7,5 6,9 2518 
5 18 8,9 5,6 7,2 10,7 3905 
6 21,6 8,6 5,4 7 14,6 5329 
8 28,8 8 5 6,5 22,3 8139 

Vzhledem k tomu, že ČR má poměrně koncentrovanou živočišnou a rostlinnou 

výrobu, lze předpokládat, že se bude jednat hlavně o BPS s instalovaným elektrickým 

výkonem několik set kilowatthodin. Další velký potenciál existuje ve zvýšení efektivity 

produkce a využití bioplynu v komunálních čistírnách vhodnou předúpravou 

čistírenských kalů a kofermentaci. Pozitivní provozní zkušenosti a výsledky stávajících 

průmyslových ČOV budou určitě stimulem pro další zvýšení výroby bioplynu z 

průmyslových odpadních vod. ČR má dlouholetou tradici v technologii anaerobní 
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fermentace organických látek včetně využití vznikajícího bioplynu, V současnosti se na 

všech zařízeních ročně vyrábí více než 150 milionů m3 bioplynu. [1] 

Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a příklad 
zdroje využívajícího bioplyn 

Česká republika má dostatečný surovinový potenciál pro výstavbu několika set 

nových BPS, hlavně zemědělských a průmyslových. Zákon č. 180/2005 zajišťuje výkup 

elektrické energie z bioplynu a výkupní ceny elektrické energie jsou bezesporu 

motivační. Finanční pobídky státu jsou na úrovni, která zabezpečila rozvoj výstavby 

BPS v okolních vyspělých zemích. Zákon na podporu OZE (obnovitelné zdroje energie) 

zavádí dvě možnosti podpory výroby elektřiny z OZE – podporu formou výkupních 

(pevných) cen a formou zelených bonusů. Výrobce má právo si vždy k 1. lednu vybrat 

jednu z těchto možností. V prvním případě jsou provozovatelé přenosové soustavy a 

distribučních soustav povinni vykupovat veškerou elektřinu, na kterou se podpora 

vztahuje, a tuto elektřinu použít na krytí ztrát. Součástí této povinnosti je i převzetí 

odpovědnosti za odchylku dodávky elektřiny do sítě od smluveného diagramu. Ve 

druhém případě si výrobce musí najít sám odběratele pro svoji elektřinu, uzavřít s ním 

smlouvy a vyřešit otázku odchylek. Provozovatelé přenosové a distribučních soustav 

mu pak poskytují příplatek k tržní ceně za každou vyrobenou kWh.  

Základní principy zákona jsou: 

• Výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanovovány Energetickým regulačním úřadem 

• Výkupní ceny jsou fixovány na 15 let s tím, že jsou každoročně upravovány 

indexem cen průmyslových výrobců 

• Výkupní ceny mají být nastaveny tak, aby zajistily 15 let doby návratnosti investice, 

a současně mají být nastaveny tak, aby byly vytvořeny podmínky pro splnění 

národního indikativního cíle v podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny 

• Výkupní ceny jsou nastaveny tak, že pro zdroje uvedené do provozu v různých 

letech mohou platit různé výkupní ceny elektřiny. 

Výkupní cena pro daný projekt je ta cena, která platila v roce, kdy byl zdroj uveden 

do provozu a pak je fixovaná na 15 let. Zdroj vedený do provozu v následujících letech 

však může mít jinou výkupní cenu. Aby se zajistila stabilita pro investory, obsahuje 

zákon ustanovení, že výkupní cena v následujícím roce může být nižší pouze o 5% než 

v roce předchozím. 
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Zákon č. 185/2005 Sb. v úplném znění požaduje fixování výkupních cen elektřiny 

z OZE na 15 let jako jistou formu ochrany investic a záruku dlouhodobosti podmínek 

výkupu. Stejný zákon ale nijak neřeší a ani nemůže řešit některé ekonomické podmínky, 

vyplývající z jiných zákonů, mnohdy zatím jen připravovaných.  

Zelené bonusy jsou doplňkem k tržní ceně tak, aby součet tržní ceny a bonusu se rovnal 

minimální ceně (pevné výkupní ceně).  

Zelený bonus se pro daný typ OZE vypočte ze vztahu: 

ZB i = Cmin,i* OTC ei, 

kde  i je i- tý druh OZE 

Cmin,i* - minimální cena elektřiny pro i-tý druh OZE přepočtená na odpovídající 

vyšší diskont respektující vyšší riziko 

OTCei-odhadovaná tržní cena elektřiny pro i-tý druh OZE 

 

Podpora využití OZE pro výrobu elektřiny formou garantovaných výkupních cen 

je široce aplikovaným způsobem podpory v zemích EU. Výkupní ceny mohou být 

nastaveny mnoha různými způsoby, ekonomicky racionální postup je založen na 

výpočtech tzv. minimální ceny jednotky produkce pro různé typy OZE. Tento způsob 

umožňuje nastavit výkupní ceny ve vazbě na přiměřenou míru výnosnosti z vloženého 

kapitálu při respektování rizika daného typu podnikání. K zákonu č. 185/2005 Sb. Bylo 

vydáno několik prováděcích vyhlášek. Z hlediska systému podpory je nejdůležitější 

vyhláška ERÚ č. 475/2005, která definuje základní princip použitý pro nastavení 

výkupních cen v podobě dosažení přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu 

životnosti. 

Z vazby výroby elektřiny a tepla vyplývá, že cena elektřiny je velmi závislá na 

možnostech využití, resp. prodeje tepla, a tedy na podmínkách konkrétního projektu a 

lokality. V ČR převládá produkce kalového plynu, tato část odpovídá 56,3% 

(komunální ČOV, průmyslové ČOV), naproti tomu v EU převládá produkce 

skládkového plynu ve výši 64%. V absolutních číslech produkce skládkového plynu v 

ČR vzrostla meziročně o 34 GWh, produkce kalového plynu vzrostla o 31 GWh. 
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Tabulka č. 11. Rozdělení produkce bioplynu v EU a v ČR [2] 

Rozdělení produkce bioplynu v ČR a v EU 
2004 2005  

EU ČR EU ČR 
skládkový plyn 65,79 % 37,05 % 64 % 38,5 % 
kalový plyn 21,58 % 57,17 % 18,8 % 56,3 % 
ostatní bioplyn 12,64 % 5,78 % 17,2 % 5 % 

Výroba tepla z bioplynu má v ČR zatím jen malý význam, ve srovnání s celkovou 

spotřebou se jedná o opravdový zlomek z výroby energie z OZE. V roce 2005 bylo 

v ČR vyrobeno 1010 TJ, tedy jen 2,22% z celkové výroby OZE. Výroba elektřiny z 

bioplynu má stabilně rostoucí trend a to především díky novým instalacím pro využití 

skládkového plynu. V roce 2005 bylo v ČR z bioplynu vyrobeno více jak 160 GWh 

elektřiny, což je 5,12% z celkové výroby z OZE. [2,17,21,22] 

Tabulka č. 12. Obsahuje výsledky vyhodnocení potenciálu výroby bioplynu v českém zemědělství a to 
s výhledem do roku 2010. [1] 

Výsledky vyhodnocení potenciálu výroby bioplynu v českém zemědělství s výhledem do roku 2010 

Potenciál využití BP 
Živočišný 

odpad biomasa BRKO+BRPO Celkem 
CN / 
PM 

/VEE 

materiál [tis.t] 30 000 6 000 2 806 38 806 45 200 

bioplyn [tis.m3] 780 000 450 000 280 600 1 510 600 36 300 
teoretický 
potenciál 

energie [PJ] 17 10 6 33 1650 
materiál [tis.t] 10 000 3 000 1 403 14 403 17 000 
bioplyn [tis.m3] 260 000 225 000 140 300 625 300 20 600 

dostupný 
potenciál 

energie [PJ] 5,7 5 3 14 690 
materiál [tis.t] 2 100 1 500 250 3 850 4 000 
bioplyn [tis.m3] 61 000 90 000 25 000 176 000 6 100 

ekonomický 
potenciál 

energie [PJ] 1,3 2 0,6 3,9 220 
Vysvětlivky značek – CN – celkové náklady (mil. Kč), PM – počet pracovních míst, VEE – výroba el. 
Energie (GWh.rok-1). [1] 

Bioplynové stanice  

Příprava bioplynové stanice 

Při výstavbě bioplynové stanice je nutné si uvědomit, že její součástí jsou 

vyhrazená zařízení. Vztahuje se na ní v plném rozsahu ČSN 756415 "Plynové 

hospodářství ČOV" a doprovodné plynařské normy (ČSN 386405, 20, 25) se zvýšenými 

požadavky na bezpečnostní opatření a kvalitu obsluhy. Ekonomiku provozu BPS může 

provozovatel ovlivnit kvalitním provozováním, maximálním využitím přebytku 

elektrické energie, tepla a vyrobeného bioplynu, kvalitou a množstvím vstupní suroviny. 
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Z hlediska ekonomiky BPS je mimořádně důležitá právě kvalita vstupní suroviny. 

Nejdůležitější je na začátku rozhodnout, zda bioplynová stanice bude zpracovávat 

materiál nebo odpad, a také zda se bude jednat o několik tun ročně nebo o stovek tisíc 

tun ročně. Z legislativního pohledu je také rozdíl mezi tím, je-li provozovatelem 

bioplynové stanice stejná osoba, která odpad či materiál produkuje, nebo jsou to osoby 

různé. Toto rozhodnutí pak určí legislativní rámec povolení budoucího provozu. 

Samozřejmě je jednodušší připravit výstavbu a provoz bioplynové stanice 

zpracovávající materiál. Jestliže bude BPS zpracovávat odpad, je třeba postupovat dle 

zákona o odpadech a související legislativy. Nejprve je třeba stanovit množství 

zpracovávaného materiálu, aby bylo možno určit kapacitu celé technologie. Vedle 

množství materiálu je třeba zjistit i jeho kvalitu, a to hlavně co do obsahu sušiny, tuků, 

původu, příměsí. Jsou-li připraveny vstupní materiály, je možné přistoupit k návrhu 

bioplynové stanice a velikosti jednotlivých částí. Při návrhu je z pohledu investičních 

úspor vhodné promyslet využití stávajících staveb, zejména pak jímek. Je důležité návrh 

přizpůsobit pozemku, na kterém pak bude BPS stát. Návrh je dobré přenechat 

odborníkům z praxe, kteří upozorní i na drobnosti, které nesmí být opomenuty. Důležité 

je též zjistit připojovací podmínky pro vyvedení elektrického výkonu u příslušného 

rozvodného závodu. V okamžiku, kdy je hotov návrh BPS, nejlépe formou studie 

proveditelnosti, je možné přistoupit ke zhotovení projektové dokumentace a zažádat o 

stavební povolení. Ke kladnému vyřízení stavebního povolení je třeba, aby se k projektu 

vyjádřily kladně dotčené úřady. Podle dosavadních zkušeností je bioplynová stanice na 

úřadech velice řídkým jevem schvalovaní, a tak často z důvodu důsledného postupu a 

možná trochu i obav neučinit chybu jsou seznamy dotčených úřadů a institucí velice 

dlouhé. 

 
Obr. č. 1. Fermentační věže a suchý plynojem [13] 
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Je také kladen velký důraz na vliv stavby na životní prostředí, proto je často 

nejnáročnější získat vyjádření z odboru životního prostředí města a kraje. Ve většině 

případů projektovou dokumentaci prodraží i rozptylová studie a odborný posudek nutný 

pro vyjádření odboru životního prostředí a pro schválení stavby do zkušebního provozu. 

Jestliže v pořádku proběhne územní rozhodnutí a stavební povolení, je často projekt 

předkládán do některého z dotačních programů. Proto je třeba vypracovat energetický 

audit a připravit žádost o zařazení do podpůrného programu. Mezitím obdržíme 

rozhodnutí o udělení dotace a v případě kladného výsledku pokračujeme dle 

přiložených instrukcí. V opačném případě můžeme požádat znovu, nebo se do projektu 

pustit bez dotací. V obou případech je třeba dořešit financování a vybrat dodavatele 

projektu. Dále je třeba zajistit podklady a povolení pro spuštění projektu do zkušebního 

provozu a požádat o udělení licence na výrobu energií, připravit interní předpisy na 

provoz zařízení, požární zprávu a doklady o bezpečnosti práce. V případě vzniku 

nového pracovního místa je nutné požádat o vyjádření hygieny. V této fázi je projekt 

připraven na zkušební provoz, který nám schválí stavební úřad. Jestliže je zkušební 

provoz z pohledu dosahovaných parametrů v pořádku a splňuje normy týkající se 

hlukové a aromatické zátěže okolí, neznečišťuje životní prostředí (voda, vzduch, půda), 

neohrožuje zdraví a je dodržena projektová dokumentace, je možné přejít do trvalého 

provozu. [13] 

 
Obr. č. 2. Plynojem a odsiřování [13] 

Podle převažujícího zdroje zpracovávaného substrátu můžeme BPS rozdělit do čtyř 
následujících skupin: 

1. Bioplynové stanice komunálních čistíren odpadních vod 

2. Zemědělské bioplynové stanice 
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3. Průmyslové bioplynové stanice 

4. Skládkové bioplynové stanice 

Tabulka č. 13. Udává počet BPS a jejich produkci bioplynu a elektřiny [2] 

Počet BPS a jejich produkce bioplynu a elektřiny 
Počet 

zařízení 
Produkce 
bioplynu 

Instalovaný el. 
výkon Vyrobená elektřina Bioplynové stanice 

( r 2005) 
[ks] [mil.m 3 / rok ] [ MW el] [MWh / rok] 

průmyslové 14 5,5 1,3 2 300 
zemědělské 11 5,8 1,73 7 357 
komunální ČOV 95 58,5 15,78 64 683 
skládky 28 70,4 14,81 85 312 
celkem 144 139,7 33,34 159 434 
 

1. Bioplynové stanice komunálních čistíren odpadních vod 

Začátky výroby a využití bioplynu v ČR jsou spojeny s anaerobní stabilizací 

čistírenských kalů, vznikajících při aerobním čištění komunálních odpadních vod. První 

čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu byly v ČR v provozu již v polovině 

minulého století. Až donedávna byla anaerobní stabilizace kalu, tj. snížení obsahu 

organických látek, chápaná hlavně jako nevyhnutelné zlo spojené s čištěním odpadních 

vod, které odčerpává až 50% provozních nákladů čistírny a vzniklý bioplyn slouží k 

vytápění reaktorů v lepším případě provozních budov. Případně vyráběná elektrické 

energie je využívána k vlastní spotřebě. Zvýšení výkupních cen elektrické energie, 

vyráběné z obnovitelných zdrojů energie, dává majitelům a provozovatelům čistíren 

možnost přehodnotit přístup k anaerobní stabilizaci a následné produkci a využití 

bioplynu. Technologie anaerobní stabilizace kalů na jednotlivých ČOV v ČR více méně 

stejná. Vznikající bioplyn je využíván k výrobě tepla a případně elektrické energie. V 

porovnání s BPS zpracovávajícími zemědělský a průmyslový biologicky rozložitelný 

odpad, které jsou financované hlavně z prodeje vyrobené elektrické energie, je produkce 

bioplynu u zařízení zpracovávajících čistírenské kaly na jednotku reaktorového prostoru 

přibližně poloviční. Hlavním důvodem je relativně nízká koncentrace zpracovávaného 

substrátu. Přidáním vhodných organických odpadů o relativně vysoké koncentraci 

organických látek ke zpracovávaným čistírenským kalům-kofermentací, je tak možné 

při minimálních investičních a provozních nákladech, spojených s vhodnou předpravou, 

až zdvojnásobit produkci bioplynu. Vhodným substrátem se jeví fytomasa z 

komunálních ploch, odpady z ovoce a zeleniny, případně siláže ze zemědělských ploch. 
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Zařízení na zpracování těchto odpadů bylo v roce 2006 uvedeno do provozu na ČOV 

Třeboň. 

2. Zemědělské bioplynové stanice 

První BPS, 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 stanic určených k 

anaerobní stabilizaci kejdy a slamnatého hnoje, využívajících domácích technologií. Na 

rozdíl od minulosti, kdy anaerobní fermentace sloužila hlavně ke zpracování kejdy, je 

dnes hlavní pozornost věnována zpracování jatečních odpadů a fytomasy, hlavně 

kukuřici a trávě. Oba substráty mají vzhledem k vyšší sušině, v porovnání s kejdou, i 

vyšší produkci bioplynu na jednotku hmotnosti. Současné ceny zemědělských produktů 

jsou relativně nízké a růst jejich cen není v souladu s růstem cen vstupů. Navíc 

pravidelný měsíční příjem za vyrobenou elektrickou energii a případně teplo, zajišťuje v 

porovnání s typickým zpožďováním plateb za zemědělské produkty vyrovnanější cash-

flow v průběhu roku. Ekonomicky zajímavým substrátem pro výrobu bioplynu se v ČR 

jeví fytomasa z trvalých travních porostů. Trvalé travní porosty-louky a pastviny, tvoří 

přibližně čtvrtinu výměry (950 000 ha) obhospodařované zemědělské půdy ČR. Jednou 

z nejperspektivnějších technologií jejího využití z hlediska ekonomického i 

environmentálního, je právě anaerobní fermentace, spojená s využitím vznikajícího 

bioplynu k výrobě elektrické energie a tepla. Zbytek po anaerobní fermentaci-digestát, 

obsahující nerozloženou část organické hmoty a prakticky nezměněné množství 

minerálních látek, je možno použít k zpětnému hnojení-recyklaci živin. 

3. Průmyslové bioplynové stanice 

Aplikovatelnost anaerobní technologie na čištění průmyslových odpadních vod 

má svoje specifika. Základním předpokladem je nutnost dostatečně vysoké koncentrace 

biologicky snadno rozložitelných organických látek v odpadních vodách. Dále je třeba 

si uvědomit, že biologický rozklad některých průmyslových odpadních vod bude 

vyžadovat přítomnost dalších živin, minerálních nebo dodávaných s jinou vhodnou 

odpadní vodou, potřebných pro růst mikroorganismů. Je potřeba zohlednit, nejlépe 

experimentálně, potřebu udržení pufrační kapacity, možnost vzniku inhibičních látek 

(amoniak, sulfan)apod. V současnosti evidujeme v ČR 13 funkčních průmyslových 
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čistíren odpadních vod s produkcí bioplynu. Všechny jsou z oblasti potravinářského a 

farmaceutického průmyslu. Několik zemědělských komunálních ČOV zpracovává v 

menší míře další průmyslové odpady. 

4. Skládkové bioplynové stanice 

Tato skupina se od všech předchozích výrazně liší. Reaktorové nádrže jsou zde 

zastoupeny vlastním tělesem skládky, v němž se uložené odpady rozkládají. Vznikající 

bioplyn, skládkový plyn, je ze skládek odsáván přes soustavy sběrných věží či vrtů nebo 

ze systému horizontálních drenáží. Současný značný rozvoj využívání těchto zdrojů 

bioplynu je podporován podmínkami výkupu elektrické energie. V rozšiřování 

využitelnosti těchto zdrojů hrají hlavní roli ekonomické dopady vzájemného působení 

investičních nákladů na odplyňovací systém a kapacity skládkového tělesa. Přesto, že 

neustále klesá podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na 

skládkách, a tím klesají i kapacity v produkci skládkového plynu, existuje dosud 

poměrně značný potenciál na skládkách, kde jsou odplyňovací systémy plánovány a 

nebo dokonce již částečně vybudovány, ale kde bioplyn dosud není využíván. Dnešní 

elektrický výkon instalovaný na skládkách se odhaduje na 5 MW. [2] 

Bioplynové stanice se dále dělí na: 

Malé bioplynové stanice 

Malé zemědělské bioplynové stanice jsou samostatné jednotky, zpracovávající 

anaerobní stabilizací organický odpad vznikající na farmě. V převážné míře se jedná o 

kejdu nebo slamnatý hnůj z chovu hospodářských zvířat. Menší část představují 

organické odpady z domácnosti farmy. Z hlediska ekonomie provozu bioplynové 

stanice je účelné zpracovávat i jiné vhodné odpady. Praxí prověřené je například 

zpracování odpadů ze stravovacích zařízení, hlavně tukové odpady. V tomto případě se 

dosáhne dvojího efektu, zvýší se produkce bioplynu a získá se finanční úhrada za 

likvidaci odpadů od producenta. Bioplyn vznikající při anaerobní stabilizaci je využíván 

k produkci elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce. Teplo a elektrická energie 

se využívá na farmě, čímž se snižují provozní náklady farmy. Případný přebytek 

elektrické energie se prodává do veřejné sítě. Velikost zemědělských bioplynových 

stanic závisí na velikosti a zaměření farmy. U bioplynových stanic je potřeba zajistit 
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jednotlivé technologické prvky (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, 

uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník, rozvody tepla) zaručující 

po stránce biologické a bezpečnosti zdárný průběh anaerobní stabilizace. Odpad se 

dávkuje do reaktoru. Nejrozšířenější jsou dva typy. Horizontální průtočný reaktor je 

ocelová nebo plastová, tepelně izolovaná válcová nádrž v průměru zpravidla 2-3 m 

délky dle potřebné kapacity reaktoru. V praxi se vzhledem k možnosti transportu 

používají reaktory objemů 50-100 m3. 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. 

 
Obr. č. 3. – Horizontální reaktor [11] 

Vertikální reaktory vycházejí ze standardních, ocelových nebo betonových, 

uskladňovacích nádrží na kejdu, případně obilí. Objemy se pohybují od 250 do 

1200 m3. Hloubka reaktorů je 3-6 m a průměr 8-18 m. 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 uskladnění několika set m3 kejdy na zimní a jarní 

období, kdy se nemůže nebo nesmí kejda aplikovat na pole. Při naplněném reaktoru je 

doba zdržení přes 60 dnů, což zaručuje dostatečnou produkci bioplynu a stabilní chod 

fermentoru i v zimním období. 

  
Obr. č. 4. – Vertikální reaktor [11] 
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Centralizované bioplynové stanice 

Centralizované bioplynové stanice v zemědělství narozdíl od malých 

bioplynových stanic zpracovávají odpad z několika samostatných zemědělských farem. 

Z důvodu srovnatelnosti co do množství zpracovaného odpadu, technologie zpracování, 

postfermentační úpravy, využití bioplynu apod. je vhodné k centralizovaným stanicím 

řadit i bioplynové stanice vybudované při velkochovech hospodářských zvířat ve 

státech střední a východní Evropy.  

Výhodou centralizovaných bioplynových stanic je: 

• nižší jednotkové ceny investic a jejich efektivnější využití 

• kvalifikovanější obsluhu bioplynové stanice, 

• vzhledem k větší produkci bioplynu, možnost komplexnějšího uplatnění přebytků 

tepla, elektrické energie (dodávky do elektrické sítě a sítě centrálního vytápění), 

• vyrovnanější kvalita anaerobně stabilizovaného odpadu, 

menší potřeba stavebních pozemků, lepší možnosti získání úvěrů a dotací [2,10] 

Tabulka č. 14. Zemědělské centralizované BPS v ČR [11] 

Zemědělské centralizované BPS v ČR 

 
Zahájení 
provozu 

Fermentovaný 
materiál 
[m3.den-1] 

Objem 
fermentorů 

[m3] 

Teplota 
fermentace 

[ °C] 

Produkce 
bioplynu 
[m3.den-1] 

Využití 
bioplynu 

Třeboň 1973 P/Č 200/40 3200+ 2800 39 - 41 4200 kogenerace 
Krom ěříž 1985 P/Č 180/100 2 x 980, 2 x 3500 35 - 40 3800 teplo 
Kladruby  1989 P 100 2 x 1200 39 - 41 2200 kogenerace 
Plevnice 1991 P/Ku 70/10 2 x 1100 39 - 41 1700 kogenerace 
Mimoň 1994 P 120 2 x 1800 42 - 45 3500 kogenerace 
Šebetov 1993 P 120 2 x 2000 39 - 41 2000 kogenerace 
Trhový 
Štěpánov 

1993 P/K 10/10 700 42 - 44 900 kogenerace 

Jindřichov 1989 S 21t 6 x 85 35 - 40 600 kogenerace 

Výšovice 1987 S, 11t 6 x 110 35 - 40 350 teplo 

Vysvětlivky značek: P - kejda prasat, K - kejda skotu, S - slamnatý hnůj, Ku - slepičí trus, Č - čistírenský 
kal.[11] 

5.1.  Situace a využití bioplynu v ČR 

Centralizovaná bioplynová stanice v Třeboni 

BPS Třeboň-ČOV (čistička odpadních vod) je nejstarší bioplynovou stanicí v ČR 

zpracovávající kejdu prasat společně s městskými odpadními vodami. Do provozu byla 

uvedena v r. 1974 a pořizovací náklady v té době činily 24 mil. Kč. Čistírna byla 
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postavena jako mechanicko-biologická čistírna pro společné čištění fermentované směsi 

kejdy a směsného kalu v množství 80 m3 denně a komunálních odpadních vod z města 

Třeboň. Předčištěná odpadní voda je z dosazovacích nádrží prvního stupně gravitačně 

dopravována do aktivační nádrže (objem 4000 m3) druhého stupně s nitrifikací. Přes 

dosazovací nádrž odpadní voda odtéká do kaskády čtyř biologických rybníků o celkové 

ploše 10 ha a průměrné hloubce 1,2 m. Kejda je z části čerpána do homogenizační 

jímky potrubím, z části je dovážena v autocisternách. Směs je čerpána kalovým 

čerpadlem do prvního fermentoru. Fermentor má objem 3 200 m3 a je vytápěn na 

teplotu 39-41°C. Ohřev je řešen externím způsobem-čerpáním substrátu přes tři 

výměníky typu voda/kal, každý o výkonu 290 kW. Výhodou tohoto způsobu ohřevu je 

současné zajištění míchání. Míchání je zároveň zajišťováno bioplynem, který je 

kompresorem vháněn do trysky umístěné ve středu dna fermentoru. Míchání se provádí 

přibližně každé dvě hodiny po dobu 20-30 minut. Střední doba zdržení zde činí 25 dnů a 

uvolňuje se zde přes 80% z celkové produkce plynu. Předfermentovaná směs přetéká do 

druhého reaktoru. Druhý reaktor má objem 2 800 m3, je míchán bioplynem a není 

vytápěn. Bioplyn (3000 m3/den) se shromažduje v horních částech reaktorů. Vznikající 

bioplyn je uskladňován v dvoumembránovém plynojemu Sattler o objemu 2100 m3.  

 
Obr. č. 5. - BPS Třeboň [10] 

Na ČOV jsou instalovány 2 kogenerační jednotky GEB 160. 

 
Obr. č. 6. – Kogenerační jednotka GEB 160 [10] 
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Chlazení kogeneračních jednotek je propojeno s vytápěním fermentorů. 

Z reaktorů je část směsi čerpána na dekantační odstředivku a zbytek je čerpán do 

uskladňovací nádrže, odkud se dle potřeby vyváží na pole. Tuhá frakce z odstředivky je 

aplikována na půdu rozmetáním. [8,10] 

Bioplynová stanice Trhový Štěpánov 

Do provozu byla uvedena v roce 1993 a rozpočet byl přes 17 000 000 Kč. Tato 

bioplynová stanice zpracovává 85% hovězí kejdy, zhruba 5 m3 kafilerních odpadů a 10-

12% sušiny. Objem reaktoru je 750 m3 s teplotou 37-45°C. Jsou zde 2 kogenerační 

jednotky s elektrickým výkonem 2*120 kWh, které nejedou 24 hodin denně. Vyrobenou 

elektrickou energii zčásti spotřebovávají sami, část prodávají družstvu zbytek do sítě. 

Vyrobeného tepla je zde 3 krát více než elektřiny, které je efektivně využíváno na ohřev 

reaktoru, vytápění haly s kuřaty a zbytek pro sušení králičí kůže a dřeva. 

5.2.  Kogenerace 

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. 

Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie 

vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i 

finanční prostředky potřebné na jeho nákup. Velká část tepla však není využita a je bez 

užitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje 

kolem 30%, nejmodernější paroplynové elektrárny pak mají účinnost kolem 50%, 

ovšem k dalším ztrátám ve výši asi 11% dochází při transformaci a dálkovém přenosu 

elektrické energie. V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem 

jako v jiných elektrárnách roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového 

spalovacího motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány 

na zemní plyn, mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva. Teplo, které se ve 

spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin 

efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek pohybuje v 

rozmezí 80-90%. 

5.2.1. Velká kogenerační zařízení 

Lze se s nimi setkat hlavně v městských teplárnách a podnikových zařízeních. 

Jejich výkon je ve stovkách kW až několika MW. Kogenerační jednotka se spalovací 
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turbínou se skládá ze soustrojí spalovací turbína-alternátor vyrábějícího elektřinu a 

spalinového kotle. Hlavní výhodou kogeneračních jednotek se spalovacími turbínami 

proti kogeneračním jednotkám se spalovacími motory je možnost volby média, kterým 

je odváděno teplo ze spalinového kotle. Kogenerační jednotky se spalovacími turbínami 

se dodávají o elektrickém výkonu v rozsahu od cca 1 MW do 200 MW. Stupeň 

konverze energie obsažené v primárním palivu na elektřinu je oproti parní kogeneraci 

podstatně vyšší cca 23 - 41%, účinnost výroby tepla je cca 35 - 57%. Celková účinnost 

využití energie v palivu činí cca 68 - 90%. Cenou za vyšší podíl vyráběné elektrické 

energie je ale nutnost spalování plynného paliva, tzn. ve většině případů drahý zemní 

plyn. Parní kombinovaná výroba elektřiny a tepla se provádí prostřednictvím páry 

vyrobené v parním kotli pomocí fosilních či nefosilních paliv (hnědé uhlí, biomasa). 

Celková účinnost využití energie obsažené v primárním palivu je cca 77-87%, přičemž 

dominantní je účinnost výroby tepla. Účinnost výroby elektřiny je mezi 8-20%. Stupeň 

zhodnocení primárního paliva na elektřinu je tedy nízký. Oproti plynové kombinované 

výrobě elektřiny a tepla je však výhodou možnost spalování levného paliva (uhlí) nebo 

obnovitelného paliva-biomasy. Paroplynová kombinovaná výroba elektřiny a tepla je 

snahou o maximální podíl výroby elektřiny, což je zajištěno kombinací dvou 

turbosoustrojí se spalovací a parní turbínou. 

 
Obr. č. 7. Kogenerační jednotky v čistírně odpadních vod [13] 

Podstatou tohoto typu kombinované výroby tepla a elektrické energie je dosažení 

maximálního podílu výroby elektrické energie, který může přesáhnout až 44% z 

přivedeného tepla v palivu. V paroplynovém cyklu platí stejné možnosti a omezení jako 

u cyklu plynového. 

5.2.2. Malé kogenerační jednotky 

Běžné kogenerační jednotky mají obvykle relativně malý výkon, desítky až 

stovky kW elektrického výkonu. Jejich základní částí je obvykle pístový spalovací 
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motor, který pohání generátor proudu. Palivem je nejčastěji zemní plyn, někdy bioplyn 

nebo skládkový plyn. Palivem může být i dřevoplyn, získávaný v generátoru 

dřevoplynu. Kogenerační jednotka se spalovacím motorem se skládá ze zážehového 

spalovacího motoru pohánějícího přímo alternátor vyrábějící elektřinu a výměníků pro 

využití odpadního tepla z motoru. Odpadní teplo z motoru je odváděno pomocí dvou 

výměníků na dvou teplotních úrovních. První výměník odvádí teplo z bloku motoru a z 

oleje na úrovni cca 80-90°C. Druhý výměník odvádí teplo z odcházejících výfukových 

spalin o teplotě cca 400-500°C. Obvykle jsou kogenerační jednotky koncipovány pro 

dodávku tepla do teplovodního systému. Kogenerační jednotky se zážehovými 

spalovacími motory se dodávají o elektrických výkonech v rozsahu od cca 20 kW do 

5000 kW.  

 
Obr. č. 8. Schéma kogenerační jednotky [13] 

Výhody kogenerace 

• úspora paliva-použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie 

představuje zhruba 40% úsporu paliva 

• úspora nákladů na nákup energie 

• minimalizace nákladů na rozvod tepla-teplo i elektrická energie navíc vznikají v 

místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty tímto 

dálkovým rozvodem způsobené. Teplo vznikající v kogenerační jednotce je využito 

k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě technologického 

tepla 
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• energie pro případ nouze – kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové 

zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby 

• ekologický způsob výroby – protože se použití kogeneračního způsobu výroby 

elektřiny a tepla ušetří asi 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska 

přibližně o totéž procento méně životní prostředí 

• výroba chladu – pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít a 

k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se 

hovoří o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu 

Ekonomické výhody nasazení kogeneračních jednotek v BPS 

Oproti pouhé výrobě tepla při spalování bioplynu v kotlích nabízí kogenerace 

možnost výroby elektrické energie, která může být využívána pro vlastní spotřebu 

objektu nebo může být prodávána do sítě rozvodných závodů. V případě výroby pro 

vlastní spotřebu tak lze získat mnohem levnější elektřinu než jejím nákupem ze sítě, v 

případě jejího prodeje je možné využít výhodné výkupní sazby elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů energie. [2,11,13] 

Vlastnosti bioplynu jsou jedním ze základních parametrů, které mají vliv na 

možnost jeho využití pro pohon motoru kogenerační jednotky. Je tedy nutné tyto 

vlastnosti nejdříve zhodnotit. 

Při hodnocení je potřeba znát následující vlastnosti: 

• obsah methanu-za minimální hranici se považuje koncentrace 50% 

• tlak bioplynu-pro spalování bioplynu v kogenerační jednotce je obvyklá hodnota 

tlaku v rozsahu 1,5 až 10kPa. 

• Stálost kvality plynu – ovlivňuje stabilitu chodu a emise škodlivin 

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. [2,11,13] 
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5.3.  Situace a využití bioplynu v zahraničí  

Počet centralizovaných BPS ve světě i jiných zemích se nedá s naším srovnat. Pro 

srovnání uvedu např. Dánsko a Rakousko. V roce 2000 bylo v Dánsku v provozu 20 

centralizovaných bioplynových stanic a několik dalších je plánováno. Kapacita 

stávajících stanic se pohybuje v rozsahu od 50 do 500 tun zpracovaných odpadů denně s 

produkcí 1000-15000 m3 bioplynu denně. Stanice zpracovávají kejdu přibližně od 600 

farem s chovem prasat a skotu, v menší míře odpady z drůbežích farem. Průměrná směs 

je tvořena ze 75% zemědělskými odpady a 25% tvoří organický průmyslový odpad. 

Celkově se ve všech stanicích ročně zpracuje 1,2 miliónu tun uvedených odpadů při 

produkci přibližně 40 milionů m3 bioplynu, což odpovídá 25 milionům m3 plynu 

zemního. 

Tabulka č. 15. Ukázka centralizovaných BPS v Dánsku [10] 

Centralizované BPS v Dánsku 
 Sinding Fangel Ribe Lintrup Lemvig 

vstup [m3.den-1] 132 152 401 385 453 
kejda [%] 70 77 84 67 79 
organický odpad [%] 30 23 16 33 21 
ferm.teplota [°C] 52 37 53 37 52 
doba zdržení [dny] 16 21 12 20 17 
bioplyn [m3.den-1] 7100 7100 11800 11400 14800 

Jako příklad standardní centralizované bioplynové stanic v Dánsku může být 

uvedena bioplynová stanice Fangel. Je to první velká bioplynová stanice v Dánsku 

vlastněná sdružením farmářů (28 členů), které také vlastní kompostárnu zpracovávající 

odseparovaný tuhý podíl fermentovaného odpadu a 22 uzavřených zásobních nádrží na 

kejdu, každá o objemu minimálně 100 m3. Kejda prasat a skotu je z jednotlivých farem 

svážená cisternou. Nečerpatelné odpady (slepičí trus, odpady z jatek a koželužen) jsou 

dopravovány v kontejnerech soukromými firmami. Odpad je navážen do třech tanků s 

celkovou kapacitou 9-10 dnů průměrného denního návozu. Z tanků je odpad čerpán do 

hygienizačního tanku (500 m3), kde je podroben tepelné hygienizaci po dobu 4 - 6 hodin 

při 50 - 60°C. Z hygienizačního tanku se směs čerpá do dvou anaerobních reaktorů, 

každý o objemu 1600 m3. Anaerobní stabilizace zde probíhá při teplotě 35-37°C. 

Anaerobně stabilizovaný odpad je uskladňován v zásobnících (2 x 800 m3) a z nich 

rozvážen do zásobníků na jednotlivých farmách. Zásobníky jsou umístěny, tak aby byly 

co nejmenší náklady na dopravu. Průměrná denní produkce bioplynu s obsahem 

methanu 65-70% je kolem 5000 m3. Odsířený bioplyn je využíván k produkci elektrické 
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a tepelné energie. Přebytky elektrické energie jsou dodávány do sítě a přebytky tepla ve 

formě teplé vody do centrálního vytápění blízké obce za běžnou cenu. V normálním 

provozu pracuje stanice bez obsluhy. Instalovaný řídicí systém zabezpečuje běžný chod 

stanice. Monitorující systém zabezpečuje archivování nejdůležitějších procesních údajů. 

Oproti Dánsku v Rakousku je v provozu již více než 100 bioplynových zařízení, která 

vyrábějí přibližně 22 milionů kilowatthodin elektrického proudu a přibližně 40 milionů 

kilowatthodin tepla za rok a kterým také vděčíme za pokročilý stav bioplynové techniky 

u nás. V Rakousku fungují tato zařízení spíše jako zemědělské družstvo, kde se sloučí 

několik farmářů a ti jej provozují společně. Podílí se na financování, dodávají vstupní 

suroviny, dělí se o zisky. Příkladem je zemědělské bioplynové družstvo ve vesnici 

Deutsch Haslau, které je tvořeno dvaceti farmáři, z nichž má každý individuální podíly. 

Tyto podíly představují množství suchého materiálu v tunách dodaného do bioplynové 

stanice. Zpracovávají různé suroviny ze zemědělství jako kukuřici, rýži, chlévskou 

mrvu, procesem dvoustupňové mesofilní mokré fermentace. Produkce plynu je 300 

m3/den. Na bioplyn se přemění 2/3 suchého materiálu. Zbytek po anaerobním 

zpracování se vrací na farmářova pole. Tato stanice byla z poloviny dotována Zemskou 

vládou, na zbytku se podíleli členové družstva. Elektřinu, kterou zde vyrobí, prodávají 

do veřejné sítě a jejich roční příjem z tohoto prodeje je 600 000 euro. To pokryje 

náklady na surovinu, nikoli zisk. Také mají garanci, že za vyprodukovanou surovinu 

vždy získají danou částku, což je 60 eur za tunu a to bez ohledu na výkyvy na trhu. 

[8,10,12,23] 

 
Obr. č. 9. BPS Utzenaich v Rakousku [6] 
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Obr. č. 10. Ukázka fermentační stanice ve Švýcarsku, zpracovávající kejdu a komunální bioodpad [6] 
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6. Bioplynová stanice s kogenerací Letohrad-Orlice 

 

 
Obr. č. 11. Bioplynová stanice v Letohradě 

Tabulka č. 16. Identifikační údaje stavby [14] 

Identifikační údaje stavby 
název stavby BPS BOCUS a.s. letohrad 
místo stavby Letohrad 
investor BOCUS a.s. Letohrad 
zpracovatel projektu BIOGAS Technology a.s. Pardubice 

Tabulka č. 17. Investiční náklady[14] 

Dotace 1 824 000 Kč Podpora SFŽP 4 256 000 Kč 
Půjčka 2 432 000 Kč 

Vlastní zdroje 2 496 000 Kč 
investiční náklady 

Celkem 6 752 000 Kč 

Tabulka č. 18. Vstupní surovina [14] 

Hovězí kejda 20 m3/den 
Odpady ze zpracovny masa 1 m3/den 

Travní hmota 1 m3/den 
vstupní surovina 

Průměrná sušina 8 % 
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Obr. č. 12. Kombinovaný reaktor a skladovací jímky 

Tabulka č. 19. Předpokládané provozní náklady [14] 

Provozní náklady 
osobní náklady 1 pracovníka (50% úvazek 120 000 Kč/rok 
servis a výměna oleje v kogeneraci 80 000 Kč/rok 
opravy a údržba 50 000 Kč/rok 
náklady celkem 250 000 Kč/rok 

 

 
Obr. č. 13. Kombinovaný reaktor 

Projekt bioplynové stanice se uskutečnil díky dlouholetému aktivnímu zájmu 

akciové společnosti BOCUS, a. s.  Letohrad o alternativní zdroje energie, finanční 

podpoře státního fondu životního prostředí ČR, vstřícnému přístupu pardubického kraje 

a zkušenostem generálního dodavatele BIOGAS Pardubice. Stavba byla zahájena 
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v květnu 2004 a již 13. 12. 2004 byla zkolaudována. Bioplynová stanice se nachází 

v zemědělském areálu akciové společnosti. Součástí areálu jsou tři pavilony 

s odchovem telat, která produkují ročně 7300 tun kejdy. Veškerá kejda je sváděna 

podroštovými kanály do sběrných jímek, které jsou součástí kejdového hospodářství. 

Celá bioplynová stanice je umístěna v části stávajícího kejdového hospodářství. Jedna z 

vítkovických nádrží je přestavěna na anaerobní fermentor kombinovaný s 

membránovým plynojemem. Bioplynová stanice slouží k výrobě elektrické a tepelné 

energie a bioplynu z obnovitelných zdrojů.  

Popis zpracování vstupních surovin a výroba bioplynu  

Kejda se přivádí potrubním systémem od jednotlivých hal se zvířaty. Další 

odpady se naváží autem s cisternou přímo do jímky. Pro skladování kejdy a 

organických odpadů před fermentací, slouží jímka o obsahu asi 85 m3, dříve využívaná 

jako odpad. Jímka u nutné porážky, je součástí BPS. V jímce je míchadlo a čerpadlo pro 

čerpání do reaktoru. Homogenizovaná biomasa je čerpaná ze sběrné jímky do reaktoru. 

Náplň reaktoru je promíchávána, navíc cirkulačními čerpadly vedena přes výměník a 

ohřívána. Kejda a do ní přidaný organický odpad prochází fermentačním procesem 

v reaktoru při teplotě 38-39°C a s dobou zdržení asi 25-30 dnů. Při anaerobním procesu 

v reaktoru je produkován bioplyn a stabilizovaný kal. Kal je přepadem dopravován do 

přečerpávací jímky a následně do skladovacích nádrží. Vzniklý bioplyn je akumulován 

v membránovém plynojemu odkud je vytlačován ventilátorem pod pracovním tlakem 

25 mbar do kogeneračních jednotek, kde je posléze spalován. Ty vyrábí elektrickou 

energii a teplo. Celý technologický systém je navržen jako poloautomatický s 

monitorováním na centrální řídící jednotce. Při provozu bioplynové stanice a výroby 

bioplynu vzniká odpad a to v podobě absorpční činidla, filtrační materiály, včetně 

olejových filtrů, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a 

jiný biologicky nerozložitelný odpad. Bioplynová stanice neprodukuje odpady mimo 

emisí výfukového potrubí z kogeneračních jednotek. Celý výsledný produkt po 

fermentaci v reaktoru je skladován a vyvážen na pole, jako organické hnojivo. 
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Obr. č. 14. Skladovací jímky  

Každý provozovatel tohoto zařízení musí vézt provozní deník a centrální evidenci, 

které musí být uchovány nejméně po dobu 5 let ve fyzické nebo elektronické podobě. 

Na základě této centrální evidence je posléze zpracováno hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. 

Provoz bioplynové stanice se řídí provozním manipulačním řádem. Tento 

provozní řád je platný po celou dobu platnosti. Provozní řád musí být pravidelně 

aktualizován, vždy když dojde ke změně údajů v tomto provozním řádu uvedených 

nebo ke změně předpisů týkajících se odpadového hospodářství, na základě kterých byl 

tento provozní řád zpracován. Úřad, který vydává Rozhodnutí o provozním 

manipulačním řádu je Krajský úřad pardubického kraje, Odbor životního prostředí a 

zemědělství. Provoz bioplynové stanice je v uzavřené nízkotlaké technologii. 

Technologie, kontrola a údržba je provozována v souladu s provozním řádem. Obsluhu 

a údržbu provádějí pověření pracovníci, prokazatelně seznámeni s provozem, normami, 

předpisy a zásadami bezpečnosti práce. 

Případný únik bioplynu, tj. vznik nebezpečného prostoru, nastane pouze 

v případech havárie technologického zařízení, nebo porušení technologické kázně. 

Nebezpečné prostory vznikají rovněž v okolí vývodu odvzdušňovacího potrubí při 

spouštění technologického procesu, popř. při rekonstrukcích a opravách. Jedná se tedy o 

mimořádné události s minimální mírou četnosti. V prostoru nebezpečných zón jsou 

vyloučeny všechny iniciační zdroje. Veškeré elektrické zařízení umístěné v těchto 

zónách je v nevýbušném provedení. 

V případě zpracovávání jiného odpadu, než vlastního, musí každý dodavatel 

odpadu poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení informace a 
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doklady o kvalitě odpadu, kterými jsou identifikační údaje původce odpadu i dodavatele 

odpadu (název, adresa, IČO), kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, protokol 

o odběru vzorku odpadu, protokol o vlastnostech odpadu, předpokládané množství 

odpadu v dodávce, předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a 

předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 
Obr. č. 15. Kombinovaný reaktor 

Žádným kontrolním orgánem není nařízeno provozovateli bioplynové stanice 

provádět trvalé monitorování některé ze složek životného prostředí. Celý provoz BPS se 

sleduje a zapisuje do provozních záznamů. BPS je kontrolována a zaregistrována u 

Krajské veterinární správy. Ta povoluje zpracování odpadů z vedlejších živočišných 

produktů určených mimo lidskou spotřebu. Kontrola a vyhodnocení celé BPS je 

prováděna i ze strany Ministerstva životního prostředí z důvodu poskytnuté dotace. 

BPS splňuje limity hlučnosti, neprodukuje žádné odpadní vody, emise do ovzduší 

jsou pouze výfukové plyny od kogeneračních jednotek, které spalují bioplyn a jsou 

vybaveny katalyzátory. BPS je vybudována ve stávajícím kejdovém hospodářství 

vybaveným ochrannou jímkou pro případ havárie. V případě mimořádné události se 

provede zápis do provozního deníku a vyrozumí se Krajský úřad pardubického kraje. 

Bezpečnost provozu je chráněna automatickým systémem pro případ havárie, který je 

součástí dodaného řídícího systému a technologie. V případě bezpečnosti a ochrany 

zdraví lidí při práci stačí dodržovat všeobecné zásady a pravidla a to zejména používat 

ochranné pomůcky, každý používaný nástroj nebo zařízení smí být používány pouze pro 

účely uvedené v návodu k obsluze od výrobce, před uvedením do provozu je pracovník 

povinen přesvědčit se o provozuschopném a bezpečném stavu nástroje a zařízení, do 
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objektu smí vstupovat pouze osoby k tomu oprávněné. Firma BOCUS, a. s. poskytuje 

svým zaměstnancům a obsluze bioplynové stanice školení o zásadách první pomoci a 

bezpečnosti práce. Školení provádí specialista bezpečnosti práce a to jednou ročně. 

[5,14] 

 
Obr. č. 16. Jímka A 

 
Obr. č. 17. Schéma bioplynové stanice 

Popis jednotlivých součástí bioplynové stanice 

Reaktor s integrovaným plynojemem-ocelová smaltovaná nádrž naplněná 

vyhnívajícím kalem, krytá kuželovou střechou. Objem kalu je vyhříván a intenzivně 

promícháván.. Prostor nad hladinou je uzavřen membránou, pod kterou vzniká a je 

akumulován bioplyn. Plynojem je opatřen hydraulickou přetlakovou pojistkou. Reaktor 

s plynojemem je uzavřená nádrž bez přístupu vzduchu. V obsahu stoprocentního 
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bioplynu, nemůže vzniknout výbušná koncentrace směsi. Případný přetlak v plynojemu 

je chráněn hydraulickou pojistkou, případný únik bioplynu v plynojemu je pravidelně 

kontrolován. Hydraulická pojistka musí být naplněna nemrznoucí náplní, její funkce 

musí být obsluhou pravidelně kontrolována v souladu s provozním řádem. V provozním 

řádu musí být specifikován rozsah kontroly případných úniků bioplynu netěsností přírub 

mobilními analyzátory. 

Kogenerace je umístěna ve zděné budově. V místnosti jsou 3 kogenerační 

jednotky typu TEDOM Plus 22, pomocný ventilátor bioplynu a vodní uzávěra. Místnost 

je přímo přístupná z venkovního prostředí, od strojovny je oddělena dveřmi. Větrání 

místnosti je zajištěno přirozeně žaluziemi a havarijním ventilátorem. Místnost je 

vybavena čidlem na zjišťování koncentrace bioplynu s propojením na havarijní 

ventilátor. Při koncentraci 10% dolní meze výbušnosti je spínán ventilátor a situace 

signalizována světelným majákem. Při koncentraci 20% dolní meze výbušnosti je navíc 

odstavena technologie a uzavřen přívod plynu vodní uzávěrou, situace signalizována 

světelným a zvukovým majákem. V kogeneraci je umístěno odvzdušňovací potrubí 

potrubního rozvodu. Potrubí je vyvedeno nad střechu. Rozvody plynu ke kogeneraci 

jsou vedeny potrubím. Případný únik je jištěn analyzátorem plynu s následnou 

signalizací. Čidla zajistí odstavení technologie již v předstihu před výbušnou 

koncentrací. V provozním řádu musí být obsažen rozsah a způsob pravidelné kontroly 

případného úniku bioplynu v kogeneraci, včetně netěsností přírub mobilními 

analyzátory. V provozním řádu musí být rovněž určen způsob a termíny kontroly funkce 

analyzátorů plynu. 

Parametry kogeneračních jednotek 

Elektrický výkon: 3*22 kWh 

Tepelný výkon:  3*45 kW 

Spotřeba bioplynu: 3*12 m3/hod*24 hod = 864 m3/den 

Taková spotřeba bioplynu denně není, protože kogenerační jednotky nejedou 

všechny na 100% výkon. Pokud nestačí vyrobený bioplyn, na zajištění provozu všech 

kogeneračních jednotek, dojde k automatickému omezení, na tolik, kolik bioplyn stačí. 

Strojovna je situována do stávajícího zděného objektu. Stávající dispozice je 

přizpůsobena stavebními úpravami novým požadavkům. Úpravami je objekt rozdělený 

na strojovnu bioplynové stanice a nezávislou část chladícího prostoru. Strojovna BPS je 
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členěna na rozvodnu se samostatným vstupem. Vlastní prostor kogenerace je přístupný 

z venkovního prostoru. Do strojovny je vstup dveřmi kogenerace, nouzový únik ze 

strojovny je oknem přímo do volného prostoru. Podkrovní prostor objektu má sníženou 

výšku a je přístupný pouze po venkovním žebříku nebo vnitřních vyklápěcích schodech 

z rozvodny. V rozvodně je zabetonována stávající podlahová vpusť. Odvětrání vnitřního 

prostoru je průduchy v obvodové stěně. Prostor kogenerace vyžadoval vybourání 

stávajících příček, včetně sociálního zařízení. Pro propojení s prostorem strojovny byl 

vybourán nový průchod. Dle požadavku technologie byly osazeny nové vpusti a 

napojeny na stávající kanalizační rozvody. Stávající dlažba byla odstraněna a podlaha 

přespádována, včetně vybetonování podstavců pro kogenerační jednotky. Nový povrch 

podlahy je z hlazeného betonu s nátěrem. Prostor kogenerace nelze z protipožárních 

důvodů větrat průduchy v protilehlých stěnách, proto jsou oba průduchy ve stěně u 

dveří. Odsávání je od ventilátoru protaženo ohebnou hadicí pod stropem k protilehlé 

stěně. Minimální prosvětlení místnosti je nadsvětlíkem nade dveřmi. Je zde 

vybetonován podstavec pro kalové čerpadlo, povrch je hlazený beton, opatřený nátěrem. 

Zazděné průchody do chladírny jsou obloženy. Z okna byla odstraněna bezpečnostní 

mříž, neboť okno slouží jako nouzový únik. Na zvýšené rampě před strojovnou BPS 

jsou instalovány nouzové chladící jednotky. Technologií je omezen volný pohyb po 

rampě, proto je rampa opatřena dalšími schůdky. 

Rozvodna, velín a obslužné prostory jsou umístěny ve zděné budově se 

samostatným vchodem. Prostory jsou odděleny od technologických provozů. 

V rozvodně není žádný rozvod bioplynu, od technologické části je oddělena 

stěnou.[5,14] 

EKONOMICKÉ UKAZATELE A ZHODNOCENÍ V LETECH 2004-200 8 
Tabulka č. 20. Ekonomické ukazatele-vyrobená elektřina 

Ekonomické ukazatele-vyrobená elektřina 

roky 
Vyrobená 
elektřina 

[kWh/rok] 

Výkupní cena 
elektřiny 
[K č/kWh] 

Zelené 
bonusy 

[K č/kWh] 

Finanční přínos 
[K č] 

2004 63 723 2,5 X 159 308 
2005 267 004 2,52 X 672 850 
2006 311 755 2,52 X 785 623 
2007 325 968 X 1,45 472 654 
2008 64 600- X 1,35 73 343 

Finanční přínos celkem [Kč] 2 163 778 
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Finanční přínos pro roky 2004-2006 = výkupní cena v Kč/kWh stanovená 

energetickým regulačním úřadem pro daný rok * vyrobená elektřina v daném roce. 

Finanční přínos pro roky 2007 a 2008 =  zelený bonus v Kč/kWh stanovený 

energetickým regulačním úřadem pro daný rok * vyrobená elektřina v daném roce. 
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Graf č. 1. Vyrobená elektřina [kWh/rok] 
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Graf č. 2. Finanční přínos [Kč] 

 
Rok 2008 je počítán pouze pro měsíce leden a únor, kdy jsem měla k dispozici 

potřebné údaje, proto je tato částka oproti ostatním letům minimální. 
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Finanční přínos je počítán odlišně z toho důvodu, že v roce 2007 přešla společnost 

BOCUS, a. s. z prodeje vyrobené elektřiny do sítě k využití pro vlastní potřebu. 

V případě prvním se nepočítá se zeleným bonusem, ale v případě druhém, kdy se 

elektřina využívá pro vlastní potřebu, dostává společnost dotace ve formě zelených 

bonusů. Je paradoxem, že tyto dotace místo, aby stoupaly a podpořily takto vyráběnou 

energii z obnovitelných zdrojů klesají a do budoucna ani není šance na jejich růst. 

Hodnoty rostou od roku 2005, protože byla přidána ještě jedna kogenerační 

jednotka, v jejímž důsledku došlo ke zvýšení produkce jednak elektřiny, tepla tak i 

bioplynu. 

Tabulka č. 21. Ekonomická rozvaha-vyrobené teplo 

Ekonomická rozvaha-vyrobené teplo 
Roky Vyrobené teplo [kWh/rok] 
2004 764 400 
2005 764 400 
2006 955 500 
2007 955 500 
2008 955 500 
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Graf č. 3. Vyrobené teplo [kWh/rok] 

Vyrobeného tepla je díky třetí kogenerační jednotce více, ale protože se zde zatím 

nenabízí možnost jeho efektivního využití, je přebytečné množství vypouštěno do 

ovzduší. Tím dochází samozřejmě ke ztrátám a návratnost vložených investic se 

prodlouží. 
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Tabulka č. 22. Ekonomická rozvaha-produkce bioplynu 

Ekonomická rozvaha-produkce bioplynu 
Roky Produkce bioplynu [m3/den] 
2004 570  
2005 580  
2006 600 
2007 600 
2008 600 
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Graf č. 4. Produkce bioplynu [m3/den] 

Pro rok 2008 jsou uvedené předpokládané hodnoty za celý rok, dle let 

předchozích. 

Vzniklý bioplyn je spalován ve třech kogeneračních jednotkách, které vyrábí 

elektrickou energii a teplo. V případě, kdy vyrobený bioplyn na provoz všech tří 

jednotek nestačí, dojde k omezení jejich počtu Vyrobené teplo je zčásti použito na 

ohřev reaktoru, na ohřev vody na přípravu krmení a ve zpracovně masa. V zimním 

období je teplo využito také k vytápění ustájení. Díky třetí kogenerační jednotce je 

vyrobeno tepla ještě více a veškeré přebytečné teplo je posléze vypouštěno do ovzduší, 

bez možnosti jeho efektivního využití, čímž se prodlouží návratnost vložených investic.  

Vyrobená elektřina byla po první tři roky prodávána do sítě za výkupní ceny 

stanovené energetickým regulačním úřadem, které byly prakticky neměnné a 

pohybovaly se kolem 2,50 Kč/kWh. V roce 2007 přešla společnost na využití vyrobené 

elektřiny pro vlastní potřebu, čímž jednak ušetří za elektřinu, kterou musí kupovat od 

ČEZU na celoroční pokrytí potřeb podniku, ale zároveň získá finanční obnos v podobě 

zelených bonusů. 
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Vezměme rok 2007, kdy vyrobená elektřina činila 325 968 kWh, dále 1,45 Kč, 

což byl zelený bonus pro tento rok a cenu elektřiny 2,30 Kč/kWh, kterou musí 

společnost BOCUS, a. s. zaplatit ČEZU. V rámci dotace obdrží 472 654 Kč a zároveň 

ušetří za nákup cca 325 968 kWh elektřiny za cenu 2,30 Kč/kWh zhruba 750 000 Kč, 

dohromady tedy kolem 1 222 654 Kč. V případě pouhého odkupu do sítě by zisk činil 

837 738 Kč, v případě, že výkupní cena za kWh by činila 2,57 Kč Vyrobená elektřina, 

však zdaleka nepokryje roční spotřebu elektřiny podniku, činí z ní ani ne ¼. Celková 

spotřeba se pohybuje okolo 1 400 000 kWh/rok, z čehož vlastní zásoba elektřiny je cca 

320 000 kWh/rok. Celkový zisk z elektřiny za období srpen 2004 až únor 2008 činí 

2 163 778 Kč. Toto ovšem nelze považovat za čistý zisk a brát jako návratnost 2 

milionů z vložených investic, protože jenom roční náklady na elektřinu, kterou je nutné 

koupit od ČEZU jsou za 1 100 000 kWh za průměrnou cenu 2,30 Kč/kWh 2 530 000 

Kč. Nevyjímaje náklady na opravy, údržbu stanice, náklady osobní na obsluhu a ostatní. 

Návratnost vložených investic jsou u těchto zařízení předpokládané na 15 let, ale 

to v případě stoprocentní výkonnosti a účinnosti zařízení. Zde to bude trvat déle, 

protože účinnost se pohybuje kolem 70 - 80% a zůstává problém s efektivním využitím 

tepla, které je v tomto důsledku bráno jako odpadní a vypouštěno do ovzduší. 

Společnost BOCUS, a. s. má v plánu přebytečné teplo dodávat do přilehlé školy, 

na což musí mít smlouvu s městem, školou a v neposlední řadě také se státem, protože 

ten mu bude poskytovat dotace. Tímto by se dozajista problém s tzv. odpadním teplem 

nejenom vyřešil, ale došlo by k zefektivnění celého systému, ekonomické výnosnosti a 

v neposlední řadě také rychlejší návratnosti vložených investic. K rychlejší návratnosti 

by postačilo, kdyby mohla společnost BOCUS, a. s. přebytečným teplem vytápět okolní 

budovy, popřípadě ho mohla využít k sušení svých odpadů, nebo jiných surovin, tak 

jako tomu je třeba v bioplynové stanici Trhový Štěpánov, kde část tepla využívají 

k ohřevu reaktoru, vytápění haly s kuřaty a především k sušení králičí kůže, dřeva.  

V této bioplynové stanici se ročně vyprodukuje kolem 160 000 kg jatečního 

odpadu a kolem 9000 kg tzv. SRM odpadu, který nejde likvidovat jinak než spálením 

v zařízení, které je k tomu určené. Společnost BOCUS, a. s. nemá v současné době 

prostředky pro likvidaci těchto odpadů vlastními možnostmi, a proto za tuto likvidaci 

musí platit. V případě jatečního odpadu je to 4,70 Kč/kg, což je 752 000 Kč/rok a za 

likvidaci SRM zaplatí 8,30 Kč/kg, tedy 75 000 Kč/rok. Ročně jde celkem o částku 

827 000 Kč, která jistě není zrovna malá. V minulosti zde byla úvaha investovat do tzv. 
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hygienizační jednotky, která by vyřešila problém s likvidací jatečního odpadu, roční 

úspory by tak činily 750 000 Kč, avšak neřešilo by to problém s odpadem ze SRM. Ten, 

v tomto zařízení zpracovat není možné. Otázka 75 000 Kč tedy zůstává otevřená a bez 

možnosti jiného řešení, než je spalování v k tomu určených zařízení a tedy i za daný 

poplatek. Ani výstavba hygienizační jednotky není tím správným řešením, protože 

z celkové roční produkce jatečního odpadu 160 000 kg se dá použít zhruba 25% měkké 

části, kterou je možné v tomto zařízení rozdrtit a posléze zpracovat. Jednalo by se tedy o 

zhruba 40 000 kg/rok a úspora by činila cca 190 000 Kč/rok. Vzhledem k tomu, že 

v dnešní době stojí výstavba hygienizační jednotky cca 5 000 000 Kč, je tato investice 

naprosto nevratná a neekonomická. Bylo by sice možné použít takto upravený jateční 

odpad jako vstupní surovinu do bioplynové stanice, která by zvedla podstatně produkci 

bioplynu, elektřiny a tepla, ale to není za těchto podmínek to nejvýhodnější řešení. 

Místo hygienizační jednotky je možné a dosti reálné uvažovat o koupi spalovací 

pece, jejíž pořizovací náklady nejsou zdaleka tak vysoké a činí zhruba 620 000 Kč, 

včetně zpracování projektové dokumentace, zemních prací a dalších nákladů s tím 

spojených, kde je možné veškerý jateční odpad spálit a ještě získat teplo, jenž toto 

zařízení vyrábí, které se dá použít pro ohřev vody Je tedy zřejmé, že toto zařízení se 

zaplatí samotnou koupí, protože se tím ušetří náklady za likvidaci jatečního odpadu, 

které jsou ještě o cca 130 000 Kč/rok větší, než jsou pořizovací náklady spalovací pece. 

Nejlépe vyhovující se jeví spalovací pec od firmy Waste Spektrum Enviromental 

Limited, typ Spektrum Derwent II, jejíž parametry jsou naprosto dostačující. 

Parametry:  Objem spalovací komory: 1,33 m3 

   Kapacita spalovací komory: 400-500 kg 

   Způsob plnění: zepředu 

   Palivo: LPG, zemní plyn, nafta 

   Elektrická přípojka: 230 V 

   Vlastní hmotnost: 3000 kg 

   Rozměry: 2,78 m (d)*1,47 m (š)*1,83 m (v) 

   Zahřátí na provozní teplotu: 40 minut 

   Spotřeba paliva: LPG 12 l/h, zemní plyn 10 m3/h, nafta 10 l/h 

 

 



 
 
 

 

55 

Stručný popis zařízení 

Spalovací komora pece je tvořena vnějším obalem ze svařovaného ocelového 

plechu a vnitřního betonového odlitku stěn ze speciálního refrakčního betonu. Obal 

druhé komory je rovněž dvouvrstvý z ocelového plechu a speciální žáruvzdorné izolace. 

Na druhou komoru navazuje 2,7 m vysoký komín. Základním požadavkem tohoto 

zařízení je dvoustupňové spalování zplodin hoření při dodržení minimální teploty 850ºC 

po dobu dvou sekund. Teplotu je možné monitorovat v libovolném časovém intervalu 

pomocí vestavěné teplotní sondy spolu s jejím zaznamenáváním nelibovolné záznamové 

zařízení, které není součástí dodávky spalovací pece. 

Proces spalování 

Vlastní proces spalování je řízen automaticky. Jedinou manuálně nastavenou 

hodnotou je doba spalování v závislosti na množství živočišného odpadu vloženého do 

spalovací komory. Nejprve se nahřeje druhá komora na teplotu 850ºC. Teprve poté se 

zapálí hořák ve hlavní spalovací komoře. Tento hořák se zapíná při zahájení spalování a 

funguje tak dlouho, až se refrakční beton vyzdívky nahřeje na teplotu, kdy dochází 

k zapalování odpadu od rozehřáté vyzdívky nebo v době, kdy se doplní další odpad a 

dojde k ochlazení spalovací komory. Závisí rovněž na skladbě odpadu, protože odpad 

s obsahem tuku lépe hoří a není tudíž třeba dodávat energii ke spálení z hořáku. Po 

uplynutí nastavené doby spalování se vypne hlavní hořák a funguje pouze ventilátor, 

který do spalovací komory dodává vzduch pro dokončení spalování. Hořák ve druhé 

komoře pracuje dále v automatickém režimu tak, aby po dobu následujících 3 hodin 

udržoval v druhé komoře požadovanou teplotu 850ºC. Po uplynutí tohoto času budou 

dále fungovat pouze ventilátory obou hořáků po dobu dalších 6 hodin. Potom se systém 

automaticky vypne. K zajištění bezproblémového provozu je třeba pravidelně 2-3 krát 

týdně čistit hořáky v závislosti na pracovním režimu. Na dně pece je nutné stabilně 

udržovat vrstvu popela 7-10 cm, který působí jako sorpční materiál na rozteklý tuk a tím 

se zpomaluje jeho hoření. Na přívodu elektrické. energie je vhodné instalovat 

signalizaci přerušení dodávky el. energie. Pokud dojde k jejímu výpadku v průběhu 

spalování, je třeba okamžitě vyjmout oba hořáky, aby nedošlo k jejich poškození, 

popřípadě je připojit na náhradní zdroj. 
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Roční potřeba zpopelnit je 170 tun/rok, což v tomto případě budou kosti, střeva 

bez obsahu, paznehty a části těl po konfiskaci. Při spalování odpadů živočišného 

původu vzniká 3-5 % popela, tedy 6,8 tuny/rok. Odpad bude přímo za zařízení nakládán 

na přistavěný uzavíratelný kontejner a následně bude odvážen na složiště tříděného 

komunálního odpadu, případně po schválení příslušnými úřady a certifikaci jej bude 

možné využít jako hnojivo a bude zapravován do organických hnojiv. 

Koupě a uvedení do provozu tohoto zařízení v tuto chvíli stojí pouze na 

byrokracii, která v této oblasti panuje. Doposud bylo nutné předložit dotčeným úřadům 

(Městský úřad Žamberk a Letohrad, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, 

Krajská veterinární správa, Česká inspekce životního prostředí. Krajský úřad a 

Ministerstvo životního prostředí) dokumentaci EIA, na jejímž základě by bylo možné 

uvažovaný záměr realizovat. Krajská hygienická stanice ovšem požaduje další projekty, 

které celou realizaci oddálí a tím i úspory a zisk, který ze spalovací pece povede: 

• měření hlučnosti z celého areálu BOCUS, a. s. 

• hlukovou studii 

• protokol výsledků měření hlučnosti obdobného provozu 

Je smutné, že jsou u nás stále kladeny překážky těm, kteří přistupují k životnímu 

prostředí šetrně a snaží se využívat takové technologie a metody, které zatěžují stav 

prostředí minimálně. Jen v Maďarsku a Německu je obrovský rozdíl v přístupu ke 

společnostem, které provozují bioplynové stanice a s nimi související zařízení. Ať už se 

jedná o povolení a poskytnutí dotací k výstavbě a uvedení zařízení do provozu až po 

finanční prostředky, které mají tamní společnosti k dispozici. Není, tedy prostor 

k údivu, proč v jiných zemích dochází k rozmachu těchto zařízení a samotnému 

přístupu k nim. V naší zemi jsou stanoveny výkupní ceny za elektřinu a zelené bonusy 

tak, aby byla návratnost investic za 15 let. To je v případě nějaké malé společnosti 

naprosto nepřijatelná investice a nereálný záměr, který se jim nevyplatí. Stabilita na 

našem trhu a jistota, že za 15 let tu ještě budou na trhu a budou prosperovat jim není 

zaručena. Není zde zajištěna podpora, která je v tomto případě nezbytná a je zřejmé, že 

do budoucna se tato situace jen tak nezmění. [21,22] 
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Přínosy bioplynové stanice pro životní prostředí 

• omezení plynných emisí ze skladování (CH4, NH4) 

• snížený skleníkový efekt 

• odstranění negativního působení statkových hnojiv na spodní a povrchové vody 

• snížení spotřeby ochranných chemických prostředků (pesticidů, herbicidů) 

• vyhnilý substrát je stabilizovaný – je zařazen mezi organická hnojiva, neobsahuje 

plevel, patogeny, nepáchne 

• v průběhu mezofilního procesu dochází k likvidaci semen plevelů a škodlivých 

bakterií 

• jednodušší a šetrnější aplikace přefermentované kejdy na pozemky 

• zvýšení úrodnosti 

• trvalé zvyšování podílu humusu v půdě 

• vyšší zužitkovatelnost výživných látek rostlinami 

• snižování kyselosti půdy 

• zpracovaná kejda má dobrou viskozitu, lze ji mechanizovaně aplikovat zavlažovací 

technikou, čímž se sníží utužování půdy pojížděním těžkými mechanismy 

• ekologická likvidace méně rizikových odpadů = vedlejších živočišných produktů 

• náhrada takto vyrobené elektrické energie a tepla za energii vyráběnou neekologicky 

(spalování fosilních paliv) 

 

Tato bioplynová stanice je krokem k ochraně životního prostředí, šetrnému 

využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 
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7. Návrh na zlepšení 

V bioplynové stanici v Letohradě jsou jako vstupní materiály použity odpadní 

vody a tuky ze zpracovny masa, hovězí kejda, travní hmota a sušina. Na základě těchto 

vstupních parametrů v jejich daném množství, které jsou do BPS vnášeny, je vyrobeno 

zhruba 570-600 m3/den bioplynu. Každý provozovatel bioplynové stanice se snaží 

produkci bioplynu maximalizovat. To lze ovlivnit výběrem zpracovávaných substrátů. 

Mnoho těchto zařízení dnes místo kejdy používá vhodné druhy fytomasy (zvláště 

kukuřice a pícniny upravené silážováním), rostlinné a živočišné vedlejší produkty či 

odpady z potravinářských výrob s vysokým obsahem tuků, sacharidů a bílkovin (zbytky 

ze zpracování řepky, lihovarské výpalky, masokostní moučku či oleje biologického 

původu). 

Možností jak zvýšit produkci bioplynu v této stanici je také, aby vstupních 

surovin, které toto zařízení zpracovává, bylo větší množství, což v tuto chvíli není dost 

dobře možné. Společnost Bonus, a. s. využívá pouze své vedlejší produkty a odpady a 

není spojená s dalšími producenty, kteří by mohli do této stanice dodávat další vstupní 

suroviny zde využitelné. Určitě by do budoucna bylo lepší spojit se s další společností, 

která se zabývá stejnou výrobou, tedy je zaměřena na masné produkty, popřípadě 

uzavřít smlouvu s nějakým zemědělským družstvem a odebírat od něj již nepotřebnou 

silážovanou kukuřici či další použitelnou fytomasu, která by zde produkci bioplynu 

mnohonásobně navýšila. Vyšší produkce bioplynu a elektřiny by poté mohla pokrýt 

veškeré náklady spojené s provozem celého zařízení. 

Z 1 tuny kejdy, obsahující 5-7% sušiny lze získat zhruba 100 kWh energie 

v podobě bioplynu, ale z 1 tuny kukuřičné siláže až desetkrát více, tj. až 1 MWh. 

V případě oleje či tuku biologického původu až 3,5 MWh. Je tedy zřejmé, že nahrazení 

kejdy kukuřičnou siláží, nebo alespoň jejím přidáváním ke vstupním surovinám se 

podstatně zvýší produkce bioplynu a tím i celková výnosnost zařízení. Přestože kukuřici 

je nutné někde vypěstovat, sklidit, uskladnit, popřípadě zakoupit, je její použití 

v bioplynových stanicích při jejích současných produkčních cenách a díky veřejné 

podpoře výroby elektřiny z bioplynu stále velmi výnosné (čistý výnos je ve výši 

minimálně 300-400 Kč). V případě využití masokostní moučky je přínos ještě větší. 

Ekonomiku stanice zlepší zpracování odpadů z jatečních výrob, za jejichž 

zneškodnění se platí řádově tisíce. V tomto případě je, ale nutné vybavit bioplynovou 
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stanici tzv. hygienizační jednotkou, jejíž pořízení samo o sobě není levnou záležitostí, 

včetně následného dodržování náročného provozního režimu. Je zde nutné počítat také 

s tím, že může být negativně ovlivněný výstupní fermentát, u nějž pak obsah rizikových 

látek znemožní jeho použití jako hnojiva. Skládkování fermentátu pak znamená další 

náklady s tím spojené. Pro tuto bioplynovou stanici se hygienizační jednotka nevyplatí, 

jak vyplývá z již výše uvedených důvodů a výpočtů. 

Další možností zvýšení produkce bioplynu až o 18% je zlepšit podmínky pro 

methanogenní bakterie. A to přidáním enzymového preparátu do reaktoru. Ten 

podporuje dělení polysacharidů na mono a oligosacharidy. To, že se zlepší dodávka 

cukrů způsobí rychlejší rozmnožování mikroorganismů a vzroste jejich biologická 

aktivita. Polysacharidy také ovlivní tuhost substrátu ve fermentoru na tekutější formu, 

což má za následek menší spotřebu energie na míchání obsahu a též přináší úspory 

energie. Další možností ke zlepšení efektivity procesu je zvýšení množství bakterií 

v bioplynové stanici, které z provozu odcházejí s fermentovaným materiálem. 

V neposlední řadě je možné použít vhodně upravených motorů se vstřikováním, 

kde je elektrický řídící systém, který reguluje ideální okamžik vstřikování, vstřikované 

množství a nejlepší spalovací teplotu, aby bylo možno vyrábět v kogeneraci energeticky 

a efektivně. Efektivita poté může vzrůst až o 44% a zároveň dojde ke snížení hodnoty 

emisí a prodlouží se životnost zařízení. 

Místo hygienizační jednotky se zde vyplatí investovat do koupě spalovací pece, ve 

které bude možné spálit veškerý jateční odpad a tím ročně ušetřit 752 000 Kč, které by 

jinak bylo nutné zaplatit firmě, jenž se likvidací tohoto odpadu zabývá. Jedná se o 

investici, která se podniku vrátí hned v prvním roce, protože cena takovéto pece se 

pohybuje kolem 620 000 Kč, včetně ostatních nákladů s tím spojených. Jedinou 

překážkou pro brzké uskutečnění záměru a pořízení tohoto zařízení je negativní přístup 

dotčených správních úřadů, které v této oblasti místo pomoci hází firmám klacky pod 

nohy a znemožňují jím alespoň částečně omezit už tak dost vysoké náklady a získat zpět 

něco z vložených investic formou úspor. 

 

 

 



 
 
 

 

60 

Shrnutí v bodech  

• přidávat vhodné druhy fytomasy, např. silážovanou kukuřici či řepku 

• využít živočišné odpady, olej, tuk biologického původu 

• zvětšit množství všech vstupních surovin 

• koupě spalovací pece na jateční odpad 

• spojit se s dalšími producenty a získat od nich použitelné vstupní suroviny 

• použití vhodně upravených motorů se vstřikováním 

• zlepšení podmínek pro methanogenní bakterie přidáním enzymového preparátu do 

reaktoru 

• zvýšení množství bakterií v bioplynové stanici 
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8. Závěr 

Největším problémem při  výstavbě bioplynových stanic stále zůstává jejich 

lokalizace. Je to důsledek toho, že většina zemědělských areálů je v těsné blízkosti 

obytných lokalit měst a vesnic, kde je největším problémem zápach, který se z těchto 

zařízení šíří do okolí. Bioplynové stanice zpracovávají rozmanité látky organického 

původu za nepřístupu vzduchu a jsou tedy producenti tohoto zápachu. Přestože hlavní 

složky produkovaného bioplynu-metan a CO2 jsou plyny bez zápachu, bioplyn zapáchat 

může a to díky obsahu sirovodíku a dalších sirných a dusíkatých sloučenin, které 

zapáchají i v nízkých koncentracích. 

Hlavním původcem zápachu v bioplynových stanicích však stále zůstávají 

zpracovávané suroviny a to jak na vstupu tak výstupu fermentačního procesu. Tento 

problém nejde zcela eliminovat, ale lze mu předcházet a to odborným řízením celého 

procesu, ale i kvalitními technickými zařízeními, které jsou schopny pachy efektivně 

omezit (biofiltry). Důležitým faktorem je, jaké suroviny jsou zde zpracovávány a 

v neposlední řadě také jejich skladování (zakrytí vstupních jímek, skladovací nádrže 

fermentovaného zbytku,…). 

V důsledku těchto obav mnoho projektů na výstavbu nových bioplynových stanic 

ztroskotalo nevydáním stavebního povolení. Se stále zhoršujícím stavem životního 

prostředí se totiž zpřísňují také podmínky pro jeho vydání a to v rámci procesu EIA, 

kdy se posuzují vlivy na životní prostředí, které by taková stavba a její zásah do krajiny 

měl. 

Toto naštěstí nebyl problém v případě bioplynové stanice v Letohradě a tak se 

v současné době můžeme těšit z jejích přínosů. I společnost BOCUS, a. s. Letohrad 

měla v minulosti problémy se zápachem, který se linul z tohoto zařízení, které vyrábí 

masné produkty. Výstavbou tohoto zařízení a následného zpracovávání veškerých 

zbytků a odpadů z výroby byl tento zápach prakticky eliminován. Je to dozajista tím, že 

společnost BOCUS, a. s. investovala nemalé finanční prostředky na bioplynovou stanici 

jako takovou, ale i na zařízení s ní související. 

Došlo k vyřešení problému se zápachem, se kterým se potýká prakticky každé 

zemědělské družstvo, popřípadě takovéto závody zaměřené na masnou výrobu, ale pro 

společnost BOCUS, a. s., to znamená také zhodnocení a ekonomickou výnosnost, 

protože současný trend motivuje bioplynové stanice využít bioplyn pro co největší 
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výrobu elektřiny, s možností prodeje do sítě, nebo využití pro vlastní potřebu, čímž lze 

získat ještě více, než v případě jejího prodeje. To je podporováno zákonem č. 185/2005 

Sb, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, formou povinného výkupu či 

bonifikace za každou kilowatthodinu elektřiny vyrobenou spalováním bioplynu,  

Co se týká chodu této bioplynové stanice, je prakticky bezproblémový, a pokud se 

nějaký problém objeví, jsou zde vyškolení odborníci, kteří si s ním poradí. Tato 

bioplynová stanice je jasným důkazem, že i z mála je možné vytvořit fungující a všem 

prospěšnou věc. 

Do budoucna je možné počítat s tím, že se bioplyn nebude využívat jen k výrobě 

elektřiny a tepla v bioplynových zařízeních, ale také jako motorové palivo v dopravě, 

podobně jako tomu je už v jiných zemích. Již dnes se cena bioplynu pohybuje pod 

současnými cenami zemního plynu o 15-20%. 
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Seznam použitých zkratek 

BPS  Bioplynová stanice 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PEZ  Primární zdroje energie 

ČEA  Česká energetická agentura 

EU  Evropská unie  

MKM Masokostní moučka 

ČOV  Čistička odpadních vod 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

BRO  Biologicky rozložitelný odpad 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

BCM  Metoda výroby bioplynu 

ABP  Zvířecí produkty 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

SRM  Druh odpadu ze zpracovny masa v BOCUSU 
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