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Anotace 

Hlavním tématem mé diplomové práce je vliv bioplynových stanic na ţivotní prostředí. Práce 

posuzuje vliv bioplynových stanic na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí  - ovzduší, vody, 

půdy, biotu, krajinu, obyvatelstvo. Práce se také zabývá technologií bioplynových stanic a 

jejím vlivem na ţivotní prostředí a postupem posuzování vlivů bioplynových stanic na ţivotní 

prostředí. Praktická část je zaměřená na zhodnocení vlivů konkrétní bioplynové stanice v obci 

Stonava na ţivotní prostředí. 

Klíčová slova: Ţivotní prostředí, obnovitelné zdroje energie, bioplyn, bioplynové stanice, 

vlivy na ţivotní prostředí, posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

 

Summary 

My thesis is focused on the environmental impact of biogas  stations. The work examines 

the impact of biogas on different components of the environmental components - 

atmosphere, water, soils, biota, landscape, population. The work also deals with biogas 

stations technology and its impact on the environment impact assessment 

procedures and biogas plantson the environment. The practical part is aimed at evaluating the 

effects of specific biogas station in the village Stonava on the environment. 

Keywords: Environment, renewable resources of energy, biomas, biomas stations, 

environmental impact, environmental impact assessment. 
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1 Úvod 

 

Zabránění vzniku nenapravitelných škod a minimalizování negativních dopadů lidské 

činnosti na ţivotní prostředí a veřejné zdraví by mělo být jedním z hlavních úkolů kaţdé 

firmy mající v plánu uskutečnit projekt.  

V současné době probíhá velký rozvoj produkce a vyuţívání bioplynu na celém světě, 

a to především pro kogenerační výrobu elektrického proudu a tepla, a tento způsob získávání 

obnovitelné energie je povaţován za aktivní ochranu klimatu a za technologii trvale 

udrţitelného ţivota na naší planetě.  

Přestoţe proces získávání bioplynu rozkladem organických látek bez přístupu vzduchu 

je povaţován za organizačně a investičně náročný, vzniklo v Číně, Indii a dalších rozvojových 

zemích několik milionů velmi jednoduchých rodinných bioplynových stanic 

vyuţívajících bioplyn z bioodpadů na topení a svícení.  

Bioplynové stanice a výroba bioplynu obecně má řadu pozitivních přínosů. Bioplyn je 

podle zákona č. 180/2005 Sb. hodnocen jako obnovitelný zdroj energie a elektrická a tepelná 

energie z něj vyrobená je tedy ekologicky šetrná. V České republice má tento obnovitelný 

zdroj velký potenciál a jeho uplatnění můţe významně pomoci při plnění závazku ČR vůči 

EU zvyšovat podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Vyuţíváním  bioplynu můţeme 

přispět ke sníţení závislosti ČR na fosilních palivech a tím i sníţit procento dovozu ze 

zahraničí. Obce a města mohou prostřednictvím bioplynových stanic ve vhodných lokalitách 

efektivně řešit zpracování biologicky rozloţitelných odpadů a v souladu se zákony sníţit 

riziko ukládání na skládkách a tím i vznik černých skládek.  

Tato práce má za cíl analyzovat vlivy bioplynových stanic na ţivotní prostředí, jejich 

posuzování a moţná opatření k zamezení dopadů negativních sloţek na ţivotní prostředí.  

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://biom.cz/legislativa.stm?x=234651
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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2 Možnosti využití biologicky rozložitelných odpadů 

 

2.1 Biologicky rozložitelný odpad 

 

Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) je spojován především s komunálním 

odpadem. Teprve v posledních letech bylo zpracováno několik studií, ze kterých 

vyplynulo, ţe v současné době vzniká ročně v České republice asi 1,9 mil. tun 

biologicky rozloţitelného komunálního odpadu, který je moţné zpracovat 

technologií anaerobního vyhnívání. V souvislosti s bioplynovými stanicemi je nutné 

zmínit nemalý objem BRO (Tabulka 1) v podobě exkrementů chovných zvířat, kalů z 

čištění odpadních vod, odpadů z potravinářských procesů apod., (Kára, J., Pastorek, Z., 

Přibyl, E., 2007).  

 

2.2 Základní druhy BRO 

 

Zemědělské odpady – jejich procento se sniţuje spolu s klesající intenzivní zemědělskou 

výrobou 

- z ţivočišné výroby 

- z rostlinné výroby 

 

Odpady z potravinářského a dalšího zpracovatelského průmyslu: 

 

Komunální odpady – tyto odpady se naopak navyšují neboť se klade větší důraz na 

údrţbu zelených ploch měst a obcí 

- z údrţby zeleně 
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- kaly z čistíren odpadních vod 

- odděleně sbíraný komunální odpad z domácností, zahrad, restaurací a jídelen 

 

Odpadní dřevo 

- z lesů a dřevozpracujícího průmyslu 

- ze staveb a demolicí – z 50% kontaminované 

 

 

Tabulka 1: Základní vlastnosti biologicky rozloţitelných odpadů, zdroj: (Zemánek, 2010). 

surovina Vlhkost 
organické 

látky 

uhlík, 

C 

dusík, 

N 

fosfor, 

P2O5 
C:N 

Měřeno 

v sušině? 

Chlévská mrva koně 70,5 89 44,5 2,2 1,15 22 -1 

Chlévská mrva ovce 67,5 92 46 2,75 0,85 17 -1 

Chlévská mrva skot 78,5 81,5 40,8 2,1 1,25 19 -1 

Jateční odpad 77,5 85 42,5 7 0,3 6 -1 

Jímkový kal (i ze septiků) 94,5 39 19,5 3,1 0,85 6 -1 

Kanalizační kal 75,5 36 18 3,25 0,95 6 -1 

Kapucín, hnědouhelný 

prach 
27,5 47 23,5 0,45 0,15 52 -1 

Kejda drůbeţe 89,5 70,5 35,25 6,55 3,95 5 -1 

Kejda prasat 94,5 75 37,5 5,4 3,85 7 -1 
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surovina Vlhkost 
organické 

látky 

uhlík, 

C 

dusík, 

N 

fosfor, 

P2O5 
C:N 

Měřeno 

v sušině? 

Kejda skotu 96,5 75,5 37,75 4 1,8 9 -1 

Kostní šrot 12,5 20 10 1,65 30,5 6 -1 

Kuchyňský odpad 72,5 81,5 40,75 1,75 0,5 23 -1 

Lihovarské výpalky 86,5 87,5 43,75 3,1 1,25 14 -1 

Listí 27,5 91 45,5 1,2 0,15 38 -1 

Močůvka 97,5 1,5 0,75 0,5 0,05 2 0 

Nať brambor 42,5 89,5 44,75 0,75 0,25 60 -1 

Odpad mlýnský, 

krmivářský 
11,5 75 37,5 1,05 0,35 36 -1 

Odpad zeleniny 85 87,5 43,75 2 1,05 22 -1 

Pazdeří 12,5 90,5 45,25 0,55 0,05 82 -1 

Piliny 55 98 49 0,1 0,05 490 -1 

Popel ze dřeva 22,5 7 3,5 0,05 3 70 -1 

Rašelina 70 72,5 36,25 2,1 0,15 17 -1 

Rybniční bahno 52,5 16,5 8,25 0,45 0,25 18 -1 

Sláma obilovin 16,5 94 47 0,5 0,2 94 -1 

Sláma řepky 16,5 96 48 0,6 0,25 80 -1 
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surovina Vlhkost 
organické 

látky 

uhlík, 

C 

dusík, 

N 

fosfor, 

P2O5 
C:N 

Měřeno 

v sušině? 

Stařina z luk 20 91,5 45,75 0,9 0,5 51 -1 

Stromová kůra 55 96 48 0,3 0,1 160 -1 

Šáma cukrovarnická 32,5 7,5 3,75 0,35 0,85 11 -1 

Výhozy z příkopů 25 17,5 8,75 0,45 0,4 19 -1 

Výlisky z ovoce 76 85 42,5 0,35 0,2 121 -1 

Vytříděný bioodpad 50,5 75,5 37,75 1,55 0,35 24 -1 

Zemina cukrovarnická a 

škrobárenská 
25 10 5 0,15 0,25 33 -1 

 

 

2.3 Problematika BRO 

 

V posledním období se klade v celé společnosti zvýšený důraz na problematiku 

odstraňování biologicky rozloţitelných odpadů (BRO). Česká i evropská legislativa svým 

důrazem na řešení této problematiky předbíhá technické a technologické moţnosti u subjektů, 

kde tyto odpady vznikají. 

 

Vysoká variabilita fyzikálních a chemických vlastností těchto materiálů, včetně 

značného mnoţství jednotlivých druhů BRO podle místa jejich vzniku, společně s 

poţadavkem na skutečně nezávadnou, ekologickou a v nejlepším případě i efektivní likvidaci, 

vytvářejí velmi těţké podmínky pro technická i technologická řešené. 
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Je však všeobecně známo,ţe při zvýšené teplotě, tlaku a za nepřístupu vzduchu dochází 

nejen zastavení biologických procesů v organické látce, ale také k mnohým biochemickým 

procesům, který rozklad BRO zrychluje, ale mohou zajistit kvalitativní změny základní látky. 

 

Jsou to procesy pro vědu a praxi známé, ne však pro BRO s jejich vysokou druhovou 

variabilitou násobenou jejich jednotlivými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. V 

současném období neexistuje jednotný ani jednoznačný názor na skutečnou a efektivní 

likvidaci BRO. 

 

Legislativní poţadavky předběhly technické i technologické zabezpečení u producentů 

BRO především v zemědělských provozech, zpracovatelných zemědělských produktů, ale i v 

oblasti rychle se rozvíjející péči o obecnou hygienu a krajinotvorbu. 

 

Moţnosti minimalizace biodegradabilních odpadů jsou také u zemědělských bioodpadů 

(zvířecí fekálie a rostlinný bioodpad), kde by tyto hmoty, které jsou statkovými hnojivy měly  

do toku odpadů vstupovat jen výjimečně. 

Jedná se o úpravu, která vyuţívá různé druhy biologických,  mechanických  a 

fyzikálních procesů v kombinaci různých postupů k dosaţení řady cílů (www.agro-eko.cz). 
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2.4 Separovaný sběr biologicky rozložitelných odpadů 

 

Sběr těchto druhů odpadů je u nás přibliţně v 50% realizován zatím prostřednictvím 

sběrných dvorů měst a obcí. Probíhá v převáţné míře jako sběr do kontejnerů, ale nejsou 

výjimky jednorázového svozu, tzv. sezónní. Stále ještě je oblíbené pálení bioodpadu zvláště 

v malých obcích. Materiál, který se podaří odseparovat je většinou odvezen na kompostárnu 

nebo skládku ke zpracování. Na skládkách je BRO obvykle pouze deponován s tím, ţe bude 

někdy vyuţit k její rekultivaci. Skutečné kompostování probíhá jen v několika málo 

kompostárnách různých kapacit (www.agro-eko.cz). 

 

2.5 Možnosti využití BRO 

 

Kompostování 

Krmné účely 

Energetické vyuţití 

- anaerobní digesce (bioplyn) 

- výroba tekutých paliv (etanol, vodík, esterifikace) 

- výroba tuhých paliv ( spalování, zplyňování, výroba vodíku) 

- průmyslové vyuţití ( stavební a izolační hmoty, celulóza, lignin a hemicelulóza) 

 

Tuto širokou škálu bioodpadu je ekonomicky nejvýhodnější zpracovávat 

kompostováním. Touto metodou s relativně malými vstupy odstraňujeme odpady a vzniká 

nám hnojivo vysokých kvalit, které je jedinečné svým obsahem humusových látek 

(www.dvs.cz). 



Dana Slavíková: Vliv bioplynových stanic na ţivotní prostředí 

2011  8 

 

2.6 Nakládání s BRO 

 

Pokud je na území obce vybudována bioplynová stanice, je vhodné ji vyuţít pro 

zpracování trávy z obce a při přípravě investice si vyţádat jako podmínku vhodnou cenu za 

zpracování a povinnost přednostně trávu zpracovat. Pro provozovatele bioplynových stanic je 

ekonomicky výhodnější zpracovávat odpadní tuky a gastroodpady neţ trávu. U odpadních 

tuků jsou vysoké ceny za zpracování a vysoká produkce bioplynu. 

 

Kde jsou na území obcí jiţ vybudovány kompostárny, je moţné nejen trávu, ale i další 

dřevní a jiné biodegradabilní odpady (tabulka č. 2) zpracovat kompostováním. Kompostárny 

jako zařízení pro nakládání s odpady jsou uváděny do provozu na základě souhlasu Krajského 

úřadu. Aţ doposud bylo moţné kompostovat pouze na vodohospodářsky zabezpečené 

kompostárně, přičemţ investice střední kompostárny dosahovala několika milionů korun. To 

sníţilo zájem investorů a jako kompostárny se pouţívají jiţ vybudované vodohospodářsky 

zabezpečené siláţní ţlaby nebo hnojiště (www.dvs.cz). 

 

 

 

Tabulka 2: Podíl energie z obnovitelných zdrojů, zdroj: (Vrtek M. a kol., 2003). 
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2.7 Kompostování jako způsob nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem 

 

Nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem jak zpracovat odpad a ještě tím získat 

kvalitní hnojivý substrát je kompostování. Touto relativně nenáročnou metodou lze 

zpracovávat poměrně širokou škálu dosud sládkovaných komodit. Patří sem například odpady 

ze zemědělství, posekaná tráva, seno, listí, smetky, větve, odpad z dřevovýroby, bioodpad 

z domácností, kaly z čistíren odpadních vod, rybniční bahno, odpad z papírenské výroby a 

dřevní odpad z lesa atd. Zpracováním této biomasy získáme levné přírodní ţiviny 

s minimálními ztrátami a navíc v půdě nenahraditelnou organickou hmotu, na kterou je vázán 

ţivot půdních mikroorganismů. 

 

Dalším kladem kompostování biologicky rozloţitelných odpadů je moţnost jejich 

zpracování přímo na místě nebo v bezprostřední blízkosti místa jejich následné aplikace. 

Dnes je totiţ pozorován úbytek humusových látek téměř na všech druzích půd. 

Kompostování bioodpadů v místě, nebo poblíţ místa jejich vzniku je ovšem závislé na 

existenci zpracovatelských kapacit, nebo alespoň na jejich dostatečné svozové síti. 

 

Provoz kompostárny nemusí pouze přeměňovat biomasu na kompost. Můţe bioodpad 

před jeho zpracováním ještě třídit na sloţky vyuţitelné na mulčování 

(mulčovací štěpka, mulčovací kůra), na spalování (palivové dřevo, krbové dřevo, dřevní 

pelety…). Dále provádět třídění ornic, výkopových zemin a různých dalších sloţek 

stavebních odpadů. Vyuţije tím nejen kapacitu své techniky, ale zároveň můţe fungovat jako 

recyklační dvůr (www.kr-ustecky.cz). 
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3 Rozhodující vlivy bioplynových stanic na složky 

životního prostředí 

3.1 Bioplynová stanice  

 

Bioplynová stanice (Obrázek 1) je technologické zařízení vyuţívající procesu anaerobní 

digesce ke zpracování bioodpadu, případně jiného biologicky rozloţitelného materiálu. 

Hlavním produktem anaerobní digesce nebo-li fermentací je bioplyn, který lze vyuţít jako 

alternativní zdroj elektrické energie a tepla. 

Zpracováním organických odpadů je vhodný způsob jak vyrábět teplo a elektrickou 

energii. Hlavním výstupním produktem procesu anaerobní fermentace je bioplyn a můţeme 

k němu přiřadit i digestát (www.enviweb.cz). 

 

 

Obrázek 1: Schéma uspořádání bioplynové stanice, zdroj: (www.organicfarming.agrobiology.eu). 
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3.2 Anaerobní digesce 

 
  

Anaerobní digesce je velmi sloţitý biochemický proces, který se skládá z mnoha 

dílčích, na sebe navazujících fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických procesů. 

Zjednodušeně lze uvést, ţe se jedná o bioenergetickou transformaci organických látek 

(Obrázek 2), při které nedochází ke sníţení jejich hnojivé hodnoty. Výslednými produkty jsou 

biologicky stabilizovaný substrát s vysokým hnojivým účinkem a bioplyn (BP) s obsahem 

50–70% metanu a výhřevností cca 18–25 MJ.m
-3

. Anaerobní rozklad organických látek je 

ovlivňován řadou faktorů, které mění ţivotní prostředí mikroorganismů a mají zásadní vliv na 

průběh celého procesu. Jedná se o faktory:  

 vlhkost prostředí – metanové bakterie mohou pracovat a mnoţit se pouze ve vlhkém 

prostředí (vlhkost minimálně 50%),  

 teplota prostředí – tvorba metanu probíhá v širokém rozmezí teplot (4 - 90°C). Pro 

udrţení stability procesu je rovněţ nutné zajistit konstantní teplotu,  

 hodnota pH – optimální pH pro růst metanogenních mikroorganismů je 6,5 - 7,5,  

 přísun živin – metanové bakterie potřebují pro svou buněčnou stavbu rozpustné 

dusíkaté sloučeniny, minerální látky a stopové prvky,  

 přítomnost toxických a inhibujících látek – za toxické nebo inhibující látky pokládáme 

látky, které nepříznivě ovlivňují biologický proces. Nejčastěji se setkáváme s inhibičním 

působením mastných kyselin a amoniaku,  

 zatížení vyhnívacího prostoru – udává, jaké maximální mnoţství organické sušiny na 

m3 a den můţe být dodáváno do fermentoru, aby nedošlo k jeho přetíţení,  

 rovnoměrný přísun substrátu – aby nedošlo k nadměrnému zatíţení fermentoru, je 

třeba zajistit rovnoměrný přísun substrátu.  

 

Teplota ovlivňuje anaerobní digesci stejně jako všechny ostatní biochemické 

procesy – se zvyšující se teplotou vzrůstá rychlost všech probíhajících procesů. Avšak 

změnou teploty a tím i rychlosti probíhajících pochodů dochází k porušení dynamické 

rovnováhy procesu. Pro stabilní průběh anaerobního rozkladu je tedy nutné udrţovat 

konstantní teplotu. Většina v současnosti provozovaných bioplynových stanic pracuje v 

mezofilní teplotní oblasti, tj. 35-42°C (www.svt.pi.gin.cz). 
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Obrázek 2: Význam anaerobní digesce vlhkých organických materiálů, zdroj: (www.svt.pi.gin.cz). 

  

 

3.3 Produkty bioplynové stanice 

 

Separát 

 

Separát vzniká oddělením tuhé sloţky digestátu, který je spolu s 

bioplynem jedním z výsledných produktů anaerobní fermentace. V současné době 

se digestát nejčastěji vyuţívá jako hnojivo, coţ ale můţe být problém v případě, ţe 

obsahuje nebezpečné látky např. těţké kovy. Ty se mohou dostat do 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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procesu anaerobní fermentace v případě, ţe se zpracovávají exkrementy hospodářských 

zvířat, které jsou např. léčeny či je jim podáván nějaký přípravek na prevenci 

onemocnění. Tyto přípravky mohou obsahovat např. těţké kovy, coţ je v procesu 

rostlinné výroby (hnojení digestátem) neţádoucí. Podobná situace je i např. s kalem v 

čistírnách odpadních vod. Moţností jak vyuţít toto nevyhovující hnojivo, by mohlo být 

jeho lisování do formy standardizovaného paliva a následné energetické vyuţití ve 

vhodných provozech (www.agro-eko.cz). 

 

 

Digestát 

 

Fermentační zbytek - digestát je pevný nebo kapalný koncentrát, který se můţe vyuţít 

v zemědělství jako organické hnojivo.  Po autorizované certifikaci digestátu jako hnojiva, 

není digestát povaţován za odpad ve smyslu zákona o odpadech. Po zavedení bioplynové 

stanice do doby autorizované certifikace digestátu na hnojivo, je nezbytné respektovat zákon 

o odpadech a zejména vyhlášku MŢP č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů 

na zemědělské půdě (www.agro-eko.cz).  

 

 

Bioplyn 

 

Bioplyn je směs plynů obsahující 55 – 75 obj. % metanu a 23 – 43 % oxidu uhličitého 

a cca 2 % vodíku. Další plynné látky obsaţené v bioplynu ve stopových koncentracích 

jsou sirovodík a další sirné a dusíkaté sloučeniny (merkaptany, amidy). Bioplyn dále obsahuje 

CO2 (30-45 %), menší mnoţství H2, N2, H2S, stopová mnoţství amoniaku, mastných kyselin. 

Při výstupu z reaktoru obsahuje i menší mnoţství vody (3-4 %). I kdyţ obsah H2S se 

pohybuje v rozmezí 0,1-10 g/m
3
. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirovod%C3%ADk
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Tyto stopové plyny jsou příčinou moţného zápachu a korozivních vlastností surového 

- nečištěného bioplynu. Výhřevnost bioplynu o obsahu 60 % metanu coţ odpovídá cca 6,2 

kWh. Plyn obdobných vlastností, získaný odplyněním skládek komunálních odpadů, se 

nazývá skládkový plyn. 

Bakterie se rozkládají v organickou hmotu, tím dochází k  látkové výměně 

methanových bakterií a vzniká  produkt – bioplyn. 

 

Bioplyn (Tabulka 3) je nositel energie a můţe být vyuţíván nejen  pro výrobu 

elektrického proudu, ale i pro vaření, vytápění, přípravu teplé vody, k sušení, chlazení a 

napájení infračervených zářičů. Výhřevnost leţí v závislosti na obsahu methanu mezi 5,5 a 

7,0 kWh.m
-3

 v průměru okolo 6 kWh.m
-3

 (www.biom.cz). 

 

 

Tabulka 3: Sloţení bioplynu, Zdroj: (Lapčík V., 2009). 

Sloţení 

Objemová 

% 

Methan 40 - 80 

Oxid uhličitý 14 - 55 

Dusík 0 – 20 

Kyslík 0 – 2 

Vodík 0 – 1 

Čpavek 0 – 1 

Sulfan 0 – 2 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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3.4. Výkonová optimalizace 

 

Konečným důvodem pro příklon k substrátům s větší energetickou výtěţností je, 

ţe zlepšují ekonomickou situaci stanice. Nahrazení jedné tuny kejdy, obstarávané 

zpravidla zdarma, kukuřičnou siláţí, kterou je nutné někde vypěstovat, sklidit, 

transportovat a uskladnit, přinese při současných produkčních cenách kukuřice díky 

existenci veřejné podpory výroby elektřiny z bioplynu dodatečný čistý výnos minimálně 

300 aţ 400 korun (je-li bioplyn vyuţit pro výrobu elektřiny). V případě vyuţití 

masokostní moučky či tuků tento přínos můţe být podstatně vyšší. 

 

Mnozí investoři však dnes počítají s tím, ţe provozní ekonomiku stanice si také 

zlepší zpracováváním biologicky rozloţitelných odpadů, za jejichţ zneškodnění je nutné 

jinak platit. Týká se to zejména povolených odpadů z jatečních výrob, za jejichţ 

zneškodnění obvyklým způsobem (v kafilériích) se platí tisíce korun. Problémem však 

je, ţe pro tento druh odpadu je nutné vybavit BPS hygienizační jednotkou (coţ není 

levná záleţitost), ale hlavně dodrţovat náročnější provozní reţim (mj. vozy, jeţ budou 

přiváţet tento druh surovin do areálu stanice, se musí pravidelně hygienizovat parou). 

 

Obsah rizikových látek ve výstupním fermentátu můţe negativně ovlivnit jeho 

vyuţití jako hnojiva. V takovém případě končí fermentát na skládce. Náklady na 

skládkování tuny substrátu prošlého fermentací se pohybují v řádu stokorun. 

 

 

S výkonovou optimalizací rovněţ souvisí energetické zhodnocení bioplynu. 

Současné nastavení nárokové veřejné podpory bioplynovým stanicím, jeţ bylo 

zavedeno zákonem č. 185/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

(formou povinného výkupu či bonifikace za kaţdou kilowat hodinu elektřiny 

vyrobenou spalováním bioplynu), motivuje vyuţít bioplyn pro co nejvyšší výrobu 

elektřiny. Děje se tak prakticky jednotně v kogeneračních jednotkách se spalovacím 

motorem, u nichţ je doprovodným produktem teplo. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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Ta nejlepší soustrojí - motorgenerátory jsou dnes schopná do podoby elektřiny 

transformovat více neţ 40 % původní energie v bioplynu. Marginální cena kWh 

primární energie v bioplynu je přibliţně 1,2 Kč (tj. více neţ 330 Kč/GJ). To je mnohem 

více, neţ lze získat při upřednostnění výroby tepla (k jeho následnému prodeji mimo 

stanici), kde je nutné počítat s cenami substitučních zdrojů, jeţ jsou významně niţší, a 

to zatím i včetně zemního plynu či topného oleje. 

Výroba tepla je však nutným doprovodným jevem a z kaţdé jedné 

MWh bioplynu lze po odpočtu vlastní potřeby stanice dodat jiným odběratelům 

minimálně 300 kWh energie ve formě teplé vody. Vyuţití tohoto potenciálu můţe 

ekonomice bioplynové stanice pomoci. Zvláště, pokud by vyráběné teplo mohlo 

nahradit jeho výrobu z draţších paliv (zemní plyn, lehké topné oleje). 

Návratnost dodatečných investic do vyvedení přebytečného tepla z místa BPS do 

místa jeho účelného vyuţití (ať uţ přesunutím kogenerační výrobny, či jeho dopravou 

teplovodem) je několik let. Investoři by se proto měli snaţit bioplynové stanice situovat 

tam, kde lze perspektivně teplo efektivně vyuţít. 

Zdrojem dodatečných příjmů se můţe stát digestát - dodrţuje-li se poţadovaná 

kvalita vsázky, lze jej zhodnotit jako cenné hnojivo (prodávané za úplatu). 

Za pět aţ deset let se můţe navíc podobně jako v jiných zemích objevit trend 

nevyuţívat bioplyn k výrobě elektřiny a tepla, ale jako motorové palivo v dopravě 

(místo stlačeného zemního plynu - CNG) či k dodávce do plynovodní distribuční sítě. 

Jiţ nyní se výrobní cena bioplynu (pokud se do ní nezahrnuje investice a 

provozní náklady na kogenerační výrobnu elektřiny a tepla), pohybuje o 15 aţ 20 % pod 

současnými cenami zemního plynu pro konečné zákazníky (ty dosahují v průměru více 

neţ 1 Kč/kWh výhř.). 

To platí jak pro ceny odběru plynu jako plynu z distribuční sítě, tak i jako 

pohonné hmoty pro motorová vozidla jezdící na CNG. Brzy se také u nás mohou začít 

podobně jako v Německu či Rakousku objevovat první BPS vybavené zařízením pro 

úpravu bioplynu na kvalitu blízkou zemnímu plynu, tedy CNG (www.agro-eko.cz). 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorgener%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stla%C4%8Den%C3%BD_zemn%C3%AD_plyn
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3.4 Výhody a nevýhody bioplynových stanic 

 

Bioplynové stanice patří k těm draţším obnovitelným zdrojům. Důkazem je cena 

elektrické energie z bioplynu, kterou mohou její provozovatelé při dodávce do 

distribuční sítě obdrţet (pro tento rok 3040 Kč/MWh). Tento fakt ovlivňuje zejména 

poměrně vysoká investiční náročnost těchto energetických zdrojů (současný průměr se 

pohybuje mezi 110 aţ 120 tisíci Kč/kW instalovaného elektrického výkonu), která je po 

fotovoltaických aplikacích druhá nejvyšší. 

Jejich výhodou je však schopnost trvalého provozu s vysokým ročním vyuţitím 

instalovaného výkonu (7 aţ 8 tisíc hodin/rok) a také zmiňovaná moţnost jejich příhodné 

integrace do systému odpadového hospodářství měst a obcí. 

V různém stupni projektové přípravy je uţ několik desítek těchto zařízení. Podle 

zkušeností z jiných zemí, kde byly vytvořeny vhodné podmínky k jejich rozvoji 

(Německo, Rakousko), jich můţe být v následujících letech u nás postaveno bez 

nadsázky několik stovek, s instalovaným výkonem blíţícím se jednomu bloku 

tepelné elektrárny spalující uhlí střední velikosti (250-300 MW). 

Většina projektů přitom spoléhá nebo bude spoléhat na získání dodatečné 

nevratné dotace na část investic z operačních programů spolufinancovaných z 

podpůrných fondů EU (v rámci politiky soudrţnosti a společné zemědělské politiky). 

Poskytnutí dotace ve výši jedné třetiny investice modelové bioplynové stanice 

posunuje návratnost vloţených prostředků k podnikatelsky jiţ zajímavé hranici (asi 

deset let, tj. dvě třetiny předpokládané ţivotnosti zařízení). Důslednou výkonovou 

optimalizací ovšem lze ekonomiku těchto stanic ještě dále zlepšit (Voříšek, 2010). 

  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
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3.5 Posuzování vlivů na životní prostředí 

  

Posuzování vlivů připravovaných záměrů (zda relevantní vlivy záměru existují), popis 

(jaký charakter tyto vlivy mají), posouzení (co tyto vlivy znamenají pro ovlivněné objekty) a 

vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na 

ţivotní prostředí. Při posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí se vychází ze stavu 

ţivotního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. 

Hodnocení vlivů záměru na ţivotní prostředí se týká všech fází, tj. od jeho přípravy, 

přes skutečnou realizaci, provoz aţ po jeho ukončení, popřípadě důsledků jeho likvidace a 

dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní 

právní předpis. 

Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na ţivotní 

prostředí realizací záměru, k vyloučení, sníţení, zmírnění nebo minimalizací vlivů, popřípadě 

ke zvýšení příznivých vlivů na ţivotní prostředí provedením záměru (Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech). 

 

 

 

3.6 Rozbor vlivů bioplynových stanic na životní prostředí 

 

Při posuzování vlivů jednotlivých sloţek bioplynových stanic na ţivotní prostředí je 

nutno sledovat zejména následující oblasti: 

1. vlivy bioplynových stanic (BPS) na ovzduší, 

2. hluk, 

3. vlivy BPS na povrchové a podzemní vody, 

4. vlivy BPS na půdy, 

5. vlivy BPS na krajinu a krajinný ráz, 
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6. vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí 

7. další vlivy. 

 

 

3.6.1 Vlivy na ovzduší 

 

 

Mezi hlavní bodový zdroj emisí u bioplynové stanice (BPS) patří kogenerační 

jednotka, která spaluje bioplyn. Mnoţství emisí je většině případů zanedbatelné. K odsíření 

produkovaného bioplynu se instaluje zařízení, které má za úkol sníţit maximální negativní 

dopady na ovzduší. 

Mezi liniové emisní zdroje patří doprava vstupních surovin do BPS a odvoz 

vyrobeného hnojiva nákladními vozidly a příjezdy osobních automobilů obsluhy a návštěv, 

tím je mnoţství emisí zcela zanedbatelné. 

Určení koncentrace pachových látek provádí pověřená komise v souladu s ČSN EN 

13725.  Závěrečné vyhodnocení pachové situace nebo-li olfaktometrické měření a ověření 

plnění pachových emisních limitů se musí provádět vţdy při zkušebním provozu. 

Zápach u BPS je často hodnocen jako jedním z nejproblémovějších vlivů na ţivotní 

prostředí. Stává se to u starších stanic nebo u novějších bioplynových stanic, které jsou 

zrekonstruovány většinou z jiţ existujících zařízení zemědělských podniků. Tyto zařízení se 

skládají z jednoho fermentoru, plynojemu, přečerpávací jímky, skladu digestátu a kogenerační 

jednotky. Proto chybí hermetizace technologického zařízení a další vybavení k omezování 

pachových látek. Výtěţnost bioplynu v těchto případech je pouze cca 50 %. 

Naproti tomu technicky vyspělé BPS, které pracují s výtěţností bioplynu 97 %, se 

skládají z hlavního fermentačního stupně (3 válcové ocelové fermentory, 1 betonový 

fermentor), dofermentačního stupně (1 betonový dofermentor), plynojemu, skladu digestátu 

(3 betonové nádrţe) a kogenerační jednotky. Kusový organický odpad jako je tráva a rostlinné 

zbytky, kejda, odpady jídel a tuků, fekální voda jsou převáţeny do přejímací haly. Přejímací 
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hala je uzavřena a odsávaný vzduch z haly je veden pro odstranění pachů do biologického 

filtru. 

Dnešní technicky vyspělé BPS nejsou zdrojem výrazného zápachu v okolí (Lapčík, 

2008, 2009). 

 

 

3.6.2 Hluková situace a další fyzikální vlivy 

  

 

V rámci realizace záměru bioplynové stanice lze hovořit o dvou typech zdrojů hluku: 

bodový 

a liniový zdroj. Hluk vzniká při fázích výstavby i provozu BPS. Vliv hluku bývá zanedbatelný 

vzhledem ke vzdálenostem od obytné zóny. Při výstavbě vznikají emise hluku spojené 

v důsledku prací zemních a stavebních strojů 

(aţ 90 dB). Hladina hluku je závislá zejména na kvalitě a údrţbě strojů (Flegrová, 2009). 

Mezi základní opatření můţeme zařadit: omezení doby provádění akusticky 

významných prací a omezení stavebních prací na denní dobu. 

Zdroji hluku v technologiích BPS (v provozní fázi) jsou: kogenerační jednotka a 

komín KJ, ventilátory na chladičích, dmychadlo stlačující produkovaný bioplyn a dále pohon 

dávkovačů a čerpadel, homogenizační jímka, fermentory apod. Hlukové zatíţení se pohybuje 

v rozmezí od 99 dB u KJ ve strojovně do 50 dB u pohonu míchadla ve vzdálenosti 10 m 

(Ţidková, 2008; Flegrová, 2009). 

Kogenerační jednotka je z důvodu omezení hluku umístěna v hlukově izolované 

strojovně a uloţena na pruţném základovém rámu. Její součástí je tlumič hluku na výfuku. 

Eliminace hluku z dalších technologií BPS je zabezpečena jejich vhodným umístěním a 

zastíněním nebo výstavbou neprůzvučného oplocení (Lapčík, 2009). 
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Dalším zdrojem hluku (liniový zdroj) je doprava, a to ve fázi výstavby a provozu. 

Nepříznivé vlivy hluku na okolí lze eliminovat např. omezením dopravy na denní dobu a 

vhodným výběrem trasy mimo bytovou zástavbu a zástavbu občanského vybavení apod. 

Hodnocení zátěţe hlukem se provádí pomocí hlukové studie. Výsledky jsou závislé 

mj. na vzdálenosti nejbliţší zástavby a stávajícím hlukovém pozadí. BPS jsou většinou z 

důvodu územně plánovacích, technologických a společenských umísťovány mimo zástavbu a 

vliv BPS na hlukovou situaci nebývá ve většině případů podstatný. Například maximální 

navýšení hlukové zátěţe o 2 aţ 2,3 dB stoupne ve vzdálenosti cca 250 aţ 300 m od BPS 

(Ţidková,2008). 

Výpočty hluku dopravy a technologií se provádějí v souladu s metodickými pokyny a 

technickými normami. K výpočtu se pouţívá program HLUK+. Zatíţení hlukem se vyjadřuje 

v ekvivalentních hladinách tlaku v dB (Flegrová, 2009). 

Další negativní vlivy na fyzikální charakteristiky jako jsou vibrace a 

elektromagnetické záření 

bývají zanedbatelné a souvisí zejména s výrobou elektrické energie a dopravou. Další typy 

záření nevznikají. 

 

 

3.6.3 Vliv na povrchové a podzemní vody 

 

Vliv BPS na povrchové a podzemní vody je moţno rozdělit na odběry vody, produkci 

odpadních vod, úniky závadných látek při haváriích a nestandardních stavech. Povrchové a 

podzemní vody mohou být ohroţeny u většiny procesů probíhajících v BPS, vyjma 

kogenerace a nouzového spalování. Jiţ samotná výstavba bioplynové stanice a souvisejících 

manipulační ploch v sobě nese určitou moţnost nepříznivého vlivu na vody.  

Zpevněné a zastavěné plochy zmenšují plochu, na které dochází k vsakování vody, a s 

tím souvisí zrychlený odtok vody z krajiny v souvislosti se svodem dešťových vod do 
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kanalizace dále i vodního toku. Tento vliv je ovšem v porovnání s jinými vlivy poměrně 

zanedbatelný.  

Většina odběrů vody (pro sociální účely, poţární účely při výstavbě) patří mezi 

standardní postup odběrů, které jsou vázány na technologii BPS. Tyto odběry jsou většinou 

realizovány ze stávajících zdrojů (většinou vodovodní infrastruktury) a představují 

zanedbatelný, většinou nepřímý vliv BPS na ŢP. Odběr vody pro technologické účely je 

minimální za předpokladu vyuţívání tekutých odpadů, např. kejdy, siláţních šťáv, dešťové 

odpadní vody (Ţídková, 2008).  

Pro potřeby procesu anaerobní digesce bývá vyuţíván permeát. Odběry pokrývají 

pouze počáteční potřebu při spuštění BPS do provozu, chlazení motoru a mimořádná doplnění 

technologické vody.  Případný nadbytek technologické odpadní vody můţe být likvidován či 

vyuţíván jako běţná uţitková voda, za předpokladu, ţe při čištění permeátu bude pouţit 

systém čištění.  

Další odpadní vody (splašková, dešťová voda) jsou buďto přímo odváděny do 

kanalizace, vodoteče, nebo nejprve procházejí procesem čištění ve vlastní (malé, domovní) 

čistírně odpadních vod. Dešťová voda z parkovišť a manipulačních ploch prochází většinou 

odlučovačem ropných látek, který riziko kontaminace vod a půdy těmito závadnými látkami 

sniţuje.  

V bioplynových stanicích se pracuje s řadou surovin, které mohou být zdrojem 

závadných látek,  jako jsou například kapalná statková hnojiva, siláţní šťávy, ropné látky, 

kapalná fáze digestátu, kapaliny z procesu digesce a další kapaliny vzniklé vystavením 

vstupních surovin a digestátu (a produktu jeho zpracování) sráţkám v průběhu jejich 

skladování a manipulace apod. Tyto nevyhovující látky mohou být zdrojem širokého spektra 

škodlivin: ropné látky, sloučeniny dusíku a fosforu (ţiviny), choroboplodné zárodky apod.  

Nevyhovující látky mohou uniknout při nestandardních situacích typu poţáru, havárie 

vozidla, únik kapalin přeplněnou jímkou, poškozením konstrukcí apod. Mezi hlavní únikové 

cesty závadné látky mohou patřit svody dešťové vody a kanalizace. V této souvislosti musí 

být celá stavba bioplynové stanice zabezpečena proti nechtěnému úniku látek do vod a půdy. 

Jedná se o řadu technických opatření jako izolace podloţí staveb, nepropustnou úpravu ploch, 

záchytné ţlábky a jímky, kontrolní systémy naplnění skladovacích jímek, úniku závadných 
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látek do podloţí a mnoho dalších. Mezi základní organizační opatření patří pravidelná 

kontrola technických opatření, zpracování a dodrţování provozního řádu, havarijního plánu. 

Kvalita vod můţe být ohroţena i při pouţívání digestátu (respektive fugátu a separátu) jako 

hnojiva.  

Hlavní rizika plynou z nedodrţování platné legislativy v oblasti ochrany vod, a to 

nadměrným vyuţíváním fugátu či separátu na zemědělské či lesní půdě. Můţe docházet ke 

kontaminaci podzemních a povrchových vod škodlivinami. V případě kontaminace ţivinami 

můţe docházet k eutrofizaci vodních toků a ploch.  

Nepříznivý vliv můţe mít i relativně menší mnoţství ţivin, a to ve zranitelných 

oblastech, tj. v oblastech, kde jsou vody ohroţeny nadměrným mnoţstvím dusičnanů 

zemědělského původu. Nutno ovšem dodat, ţe vyuţívání fugátu či separátu má výrazně niţší 

riziko ohroţení vod (respektive půd) neţ vyuţívání tradičních kapalných statkových hnojiv, 

např. surové kejdy. Standardním opatřením v této oblasti, lze zmínit dodrţování stanovené 

jakosti hnojiv a dodrţování plánu hnojení (tj. aplikace jednou za tři roky, zaorání do 12 

respektive 24 hodin po aplikaci na půdu).  

Z pohledu vlivů na podzemní a povrchové vody musí být v záměru BPS dostatečně 

vyřešeny zejména otázky ochrany před únikem závadných látek a provozních kapalin, 

zajištění odbytu digestátu, dostatek zemědělské půdy vhodné pro vyuţití digestátu a vyřešení 

infrastruktury likvidace odpadních vod (Nováková, 2010). 

 

 

3.6.4 Vliv na půdu 

 

Zdroje negativních vlivů na půdu (a procesů, které mají tyto negativní vlivy), jsou 

podobné jako u vlivů na povrchové a podzemní vody. Prvním z těchto vlivů je zábor půdy. 

Tento vliv je nejcitelnější u výstavby „na zelené louce“ v závislosti na původním vyuţití 

půdy, její bonitě apod. Opačnou variantou je vyuţití „brownfieldů“, např. původních 

zemědělských objektů. Ve většině případů vystačí pozemek o rozloze cca 5 aţ 10 tis. m
2
, coţ 
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lze povaţovat za nevýznamný vliv. Tento vliv lze minimalizovat vhodným výběrem místa 

výstavby, návrhem rozmístění staveb s realizací skrývky ornice.  

Další moţný vliv na půdu představuje vnos škodlivých látek do půdy nevhodnou a 

nadměrnou aplikaci digestátu. Tím můţe dojít ke kontaminaci půdy, narušení stability 

půdního ekosystému v extrémních případech můţe docházet ke kontaminaci potravního 

řetězce či erozi půdy. Za běţných okolností, v rámci zákonem stanovených podmínek, 

nepředstavuje vyuţívání upraveného digestátu jako hnojiva problém a má pozitivní vliv na 

půdu. V první řadě se pozitivně projevuje doplněním ţivin do půdy. Následně změnou 

surových statkových hnojiv za stabilní digestát, a tím dochází ke sníţení vnosu semen 

plevelů, zárodků plísní a jiných chorob (které jsou procesem anaerobní digesce zničeny) a s 

tím související předpokládané omezení pouţívání herbicidů.  

Další moţnou cestou, jak můţe dojít ke kontaminaci půdy, jsou úniky závadných látek 

do okolní půdy BPS. Druhy znečišťujících látek a cesty jejich úniku jsou stejné jako u vlivu 

na vody a lze doporučit podobná opatření. Při dodrţení všech legislativních opatření v 

souvislosti s aplikací digestátu a nakládání se škodlivými látkami je moţno negativní vliv 

BPS na půdy vyloučit. 

Moţné riziko z dlouhodobého hlediska představuje zvýšení výměry orné půdy, na 

které je pěstovaná kukuřice tj. zdroj vstupní suroviny, a s tím související riziko eroze a 

degradace půdy. Tento vliv ovšem nemá přímou návaznost na záměr BPS a je nutno jej 

zvaţovat v rámci jiných administrativních kroků (Nováková, 2010). 

 

 

3.6.5 Vliv na krajinu, ekosystémy a biotu 

 

Vliv bioplynových stanic na krajinu a krajinný ráz souvisí s jejich umístěním. 

Většinou jsou tyto stavby umisťovány v zemědělských či průmyslových areálech a vliv jejich 

výstavby na krajinu je zanedbatelný nebo ţádný. Při umístění BPS ve volné krajině nebo na 

vyvýšeném místě se můţe negativní vliv na krajinný ráz projevit. Význam tohoto vlivu je 

závislý na výchozí hodnotě krajiny a krajinného rázu.  
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Vliv BPS na krajinný ráz je vhodné hodnotit z pohledu umístění významných 

krajinných prvků, ovlivnění vizuálních vjemů, narušení estetické hodnoty krajiny a změny 

poměru krajinných sloţek, případně fragmentace krajiny. Vlivy BPS na ekosystémy, faunu a 

flóru jsou pouze lokálního charakteru. V místě stavby je trvale narušen ekosystém půdy. Při 

výstavbě dojde k porušení a likvidaci půdy, rostlin a drobných ţivočichů pouze v místě 

staveniště. Dále dojde k ovlivnění ţivotního prostředí okolo stavby BPS, a to nejen při 

výstavbě, ale rovněţ při provozu zhoršením kvality jednotlivých sloţek ţivotního prostředí a 

ztrátou moţnosti vyuţívání zastavěné plochy ţivočichy.  

Význam vlivu na ekosystémy, faunu a flóru je do značné míry závislý na biologické 

rozmanitosti a ekologické stabilitě území a na výskytu vzácných a ohroţených druhů rostlin, 

ţivočichů a jejich ekosystémů. Tyto negativní vlivy můţeme kompenzovat následnou 

výsadbou zeleně na okolních plochách. Nejlépe zabráníme poškození lokality vhodným 

výběrem umístění BPS, kde lokalita není ekologicky a biologicky ohroţená.  

Můţeme tedy říci, ţe pravděpodobnost negativních vlivů BPS na krajinu, ekosystémy, 

faunu a flóru je závislá pouze na umístění konkrétní BPS (Nováková, 2010).  

 

 

3.6.6 Vliv na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí 

 

Nejdříve se hodnotí vliv na zdraví obyvatelstva, a to pomocí hodnocení zdravotních 

rizik. Hodnocení zdravotních rizik se skládá se čtyř základních kroků: identifikace 

nebezpečnosti určité látky nebo efektu, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice 

obyvatelstva a charakterizace rizika (Kos, 2009; Ţidková, 2008). 

 

U záměrů bioplynových stanic se hodnotí hlavně zdravotní rizika hluku a imisí oxidu 

dusíku, suspendovaných částic, oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a zápachu. Oxid dusičitý se 

nepříznivě projevuje na zdraví u astmatiků a bronchitiků, a to v jednohodinových 

koncentracích nad 200–400 μg/m
3
.  
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Další ohroţenou skupinou jsou děti, u kterých dlouhodobá expozice můţe vyvolat 

chronický respirační syndrom. Koncentrace těchto důsledků jsou vyšší neţ současné imisní 

limity.  

Suspendované částice, nebo-li respirabilní frakce prachu, ovlivňují v horních 

dýchacích cestách řasinkový epitel a mohou ve vyšších hodnotách vyvolat sníţení samočisticí 

schopnosti dýchacího systému, akutní zánětlivá postiţení, chronickou bronchitidu, postiţení 

oběhového systému.  

Tyto důsledky mohou být posíleny spolupůsobením s oxidem siřičitým. Tyto potíţe se 

projevují při koncentracích nad 200 μg/m
3
, přičemţ zvýšení nemocnosti bylo zaznamenáno 

jiţ při překročení denních koncentrací 30–150 μg/m
3
 (Kos, 2009). 

Nejrizikovější skupinou jsou starší osoby a osoby s nemocemi dýchacího a srdečně 

cévního systému a samozřejmě děti. Suspendované částice jsou zdrojem řady karcinogenních, 

mutagenních a jinak zdraví škodlivých látek např. těţkých kovů, organických sloučenin. Oxid 

uhelnatý má zvýšenou afinitu k hemoglobinu a tvoří karboxyhemoglobin.  

Při vyšších koncentracích (20–60 mg/m
3
 a výše) se pomalu objevují zdravotní 

následky jako například rychlý nástup vyčerpání při tělesné zátěţi a nástup anginosních 

bolestí, poruchy vidění a schopnosti učit se, poruchy dýchání, bolesti hlavy, mdloby, 

bezvědomí.  

Nejvíce ohroţenými skupinami jsou osoby s chorobami kardiovaskulárního systému a 

respiračního systému, patří tady i těhotné ţeny a osoby trpící anémií. Zápach způsobuje 

obtěţování. Ve váţných případech se mohou objevit přímé zdravotní problémy, např. bolesti 

hlavy, dýchací a ţaludeční potíţe, nechutenství, nespavost (Kos, 2009). 

Nepříjemné účinky hluku jsou závislé na jeho hladině. U hluku nad 85–90 dB dochází 

k poruchám činnosti sluchového aparátu, při delší expozici k celkové ztrátě sluchu. Dále hluk 

(od 65–70 dB) se můţe projevit zvýšením výskytu dalších zdravotních potíţí, nejen trvalého 

ale i dočasného charakteru - neurologický, hormonální, kardiovaskulární i imunitní.  

Na psychiku mohou působit i podstatně niţší hladiny hluku (40–55 dB) a to se 

projevuje stresem, nespavostí, emocionální nerovnováhou a v neposlední řadě mohou narušit 

rovněţ socioekonomickou oblast vlivem komplikace komunikace, pocitu nespokojenosti a 

rozmrzelosti (Kos, 2009). 
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Nejvyšší přípustné hodnoty nebo-li imisní limity hluku stanovené legislativou jsou do 

jisté míry kompromisem. Lze říci, ţe při jejich dodrţení nedochází k rizikové expozici 

obyvatelstva a ohroţení zdraví. 

Záměr BPS s sebou nepřináší významné emise výše zmíněných činitelů ani výrazné 

přírůstky imisí, tedy hladiny hluku, proto můţeme zdravotní rizika pominout. Nutné je 

zvaţovat moţnou kumulaci s jinými zdroji zejména u prachu a hluku. Obecně lze doporučit 

opatření vyjmenovaná výše u primárních vlivů a opatření vyplývající z ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

V souvislosti se záměrem BPS můţeme mluvit o pozitivním vlivu na 

socioekonomické prostředí. V první řadě je důleţité zmínit se o pozitivním vlivu na 

zaměstnanost tedy na sníţení nezaměstnanosti. Ve fázi výstavby záměr nepřímo přispívá k 

udrţení pracovních příleţitostí zaměstnanců stavební společnosti. V provozní fázi se projeví 

potřeba obsluhy BPS cca 2 aţ 10 osob. Nepřímo se provoz BPS projeví potřebou 

zaměstnanců v rámci procesu výroby a dopravy vstupního materiálu. 

Záměr BPS má kladný vliv také na ekonomiku provozovatele BPS popřípadě 

dodavatele počátečních surovin.  

Základními přínosy jsou většinou příjmy z prodeje elektrické energie (zákonem 

garantovaná výkupní cena), příjmy z prodeje hnojiva (digestátu), případně odpadního tepla, 

úspory v souvislosti s vyuţíváním odpadního tepla a hnojiva (digestátu) pro vlastní potřebu. 

Stabilní a vzrůstající ekonomika provozovatele BPS má také vliv na stabilitu provozovatele v 

ostatních činnostech, hlavně zemědělských a s tím související dopad na udrţení zaměstnanců. 

Problematikou vlivů záměru na socioekonomické prostředí se zabývá např. analýza nákladů a 

přínosů. 

Vliv bioplynových stanic na obyvatelstvo a socioekonomické prostředí můţeme 

označit jako neutrální (Nováková, 2010). 
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3.6.7 Ostatní vlivy 

 

Ve spoustě plánů bioplynových stanic je reálná moţnost negativního vlivu na dopravní 

infrastrukturu. Jde většinou o větší záměry, které vyţadují zvýšení intenzity dopravy 

vstupních surovin a výstupního digestátu, nebo-li hnojiva.  

Silnice niţších tříd mohou být zatěţovány nad míru, okolní objekty mohou být 

narušeny otřesy a vibracemi. Proto je vhodné, s touto souvislostí, vypracovat dopravní studii a 

navrhnout optimální dopravní trasy, případně návrh výstavby nové silnice. Dopravní analýza 

slouţí jako podklad pro rozptylovou a hlukovou studii. 

Z obecného hlediska můţeme vliv bioplynových stanic na horninové prostředí 

zanedbat. Většina BPS výrazně nezasahuje do horninového podloţí nebo bývá navrhnuta jako 

nepodsklepená. Vliv na přírodní zdroje je závislý na umístění v souvislosti s případnou těţbou 

nerostných surovin a chráněným loţiskovým územím. 

BPS se z geologického hlediska povaţuje jako cizorodý prvek v geologické stavbě 

území, ale negativní vliv na její kvalitu vylučuje.  

Další moţné vlivy BPS na kulturní a archeologické památky můţeme vyloučit. Je ale 

nutné při posuzování konkrétního záměru ověřit moţnost těchto vlivů. 

Výstavba a provoz BPS je opět zdrojem environmentálních rizik jako například moţné 

havárie a nestandardní stavy. Většina z nich jiţ byla projednávána při vlivech na konkrétní 

sloţky ţivotního prostředí. Nestandardní stavy jsou zejména: - únik závadných látek do vod či 

půdy (při nehodě cisterny, při poţáru nebo přetíţení technologie či přeplnění jímek), - únik 

bioplynu a riziko exploze, - poţár a rizika vzniku škodlivých emisí a exploze (Postbiegl, 

2009). 

 

  



Dana Slavíková: Vliv bioplynových stanic na ţivotní prostředí 

2011  29 

 

4 Výběr lokalit pro umístění bioplynových stanic 

 

4.1 Volba umístění záměru 

 

Pro povolovací řízení, ale i budoucí provoz, je nezbytné zvaţovat vhodné umístění 

projektu. Vliv na povolovací řízení výstavby BPS je zcela zásadní, nevhodné umístění můţe 

znamenat krach celého investičního záměru. Především se jedná o fázi projednání záměru v 

rámci řízení EIA, projednání územního řízení zakončené rozhodnutím o umístění záměru – 

územním rozhodnutím. Nástrahou v této fázi obzvláště bývá například přílišná blízkost 

objektů určených k bydlení nebo jejich plánovaná výstavba, coţ většinou vyvolává nepokoje a 

vznik peticí a iniciativ zaměřených na plánovanou výstavbu BPS. 

Zde se projevují důsledky realizace některých problematických projektů vzniklých v 

minulosti. Zcela zásadním potom bývá moţný nesoulad s územně plánovací dokumentací 

(ÚPD) příslušné obce, města. Ten se v případě vůle zastupitelstva dané obce řeší změnou 

ÚPD ve prospěch budoucí realizace zařízení. V případě jejich nevůle nezbývá nic jiného, neţ 

změnit umístění záměru do jiné vybrané lokality. Dalšími důleţitými vlivy na umístění 

záměru bývá většinou dopravní infrastruktura, rozptylové podmínky v lokalitě, vliv 

chráněných území, biokoridorů, ochranných pásem z hlediska ochrany přírody, vodních 

zdrojů, dále zátopová území, geologické poměry. 

Dále můţeme v širším pohledu na projekt jmenovat důleţitost dostatečného zázemí ve 

formě dlouhodobého zajištění biomasy či bioodpadů pro záměr, orné půdy, trvalých travních 

porostů apod., vhodných pro aplikaci fermentačního zbytku (FZ) jako hnojiva. Většina BPS je 

nastavena na vyuţití FZ ve svém blízkém okolí jako hnojiva na zemědělských pozemcích. 

Podmínka pozemků pro aplikaci FZ je vhodná, nikoliv tak zásadní, jako podmínka 

dlouhodobého zajištění vstupních materiálů pro fermentaci. To můţeme technologicky řešit 

jiným vyuţitím FZ, coţ ve svém následku nemusí znamenat ekonomickou ztrátu. 

Naproti tomu, pokud BPS ztratí pro proces potřebné vhodné vstupní materiály nebo 

alespoň jejich část, dojde ke sníţení produkce bioplynu, někdy v kritickém případě aţ pod 

hranici rentability provozu. Velmi obtíţně se potom řeší situace dovozem vstupních materiálů 
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z odlišných lokalit. Přepravní náklady a moţnost poklesu surovin radikálně omezují 

vyuţitelný okruh zdrojů. V takovém případě později BPS ztrácejí význam pro svého investora 

a tím dochází k celkovému přerušení provozu. Pokud nastane tato kritická proměna například 

uţ po dvou letech provozu, je tato skutečnost daleko horší. Postiţeny jsou hlavně navazující 

financující organizace, dále pokud byly pro výstavbu BPS dotační fondy, hrozí nemalé 

postihy (www.schaumann.cz). 

 

 

4.2 Místo pro stanici 

 

Investoři  při výběru lokality se snaţí vyuţít obzvláště stávající hospodářské provozy 

jako jsou příjezdové cesty, betonová sila, jímky, aby míra investic byla co nejmenší. Obvykle 

bývají tyto areály na okrajích obcí nebo v blízkosti obytných domů. Takové umístění BPS ale 

není příliš výhodné. U zařízení, jehoţ podstatou je řízený rozklad rozličných látek 

organického původu za nepřístupu vzduchu, je totiţ doprovodným přirozeným jevem 

produkce pachů. 

Rovněţ hlavní sloţky produkovaného bioplynu - metan a CO2 - jsou bez 

zápachu, bioplyn můţe zapáchat i velmi silně. Bioplyn při určitých substrátech můţe 

obsahovat aţ 1 % objemového sirovodíku  a dalších, většinou sirných a dusíkatých 

organických sloučenin jako jsou merkaptany, aminy. Jejich přítomnost se projeví uţ při  

velmi nízkých koncentracích. 

Hlavním původcem neţádoucích pachů u BPS jsou však zpracovávané suroviny na 

vstupu i na výstupu fermentačního procesu. Samotný bioplyn  bývá od sirnatých sloučenin do 

značné míry zbavován a poté energeticky vyuţíván v motorgenerátorech, případně je jako 

hořlavý plyn s významným "skleníkovým" faktorem likvidován v havarijní fléře. Při správné 

obsluze by jeho únik z vlastní technologie měl být se správnou obsluhou minimální. 

Neblahé zkušenosti s nadměrným pachem u bioplynových stanic, postavených v 

posledním období ve Velkých Albrechticích na Bílovsku, Kněţicích na Nymbursku a jinde, 

jasně ukazují, ţe při špatné péči nelze produkci pachů zcela eliminovat. Na vině je nejen 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sirovod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorgener%C3%A1tor
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neodborné řízení procesu, ale i nekvalitní či dokonce chybějící technická zařízení jako jsou 

biofiltry. Tyto zařízení jsou schopna produkci pachů efektivně omezit, někde i zcela zamezit.  

Kvůli této rychle se rozšiřující pověsti na tento problém, řada nových projektů při 

schvalovacím procesu pro vydání územního, popřípadě stavebního povolení, narazila. Proti 

výstavbě BPS se tímto zvedla silná vlna nepříznivců z řad místních obyvatel. 

Jak se s problémem vypořádat? Projekty dalších bioplynových stanic by měly být (dnes 

uţ většinou jsou) situovány v dostatečné vzdálenosti od obytných sídel. Případné negativní 

vlivy pachů na okolí je nutno posuzovat formálně v rámci zjišťovacího řízení. Současně by se 

stanice měla nacházet na takovém místě, aby přeprava surovin nevedla po místních 

komunikacích přímo v obci nebo městě. 

Produkci pachu lze omezit druhem zpracovávaného substrátu, dále opatřeními v 

dopravě (přepravou vozy se zakrytým loţným prostorem) a také způsobem skladování, 

například zakrytím vstupních jímek, skladovacích nádrţí zfermentovaného zbytku - digestátu 

a další. 

Taktéţ je v zájmu investorů, aby lidé ţijící v přilehlém okolí BPS povaţovali výstavbu 

za prospěšnou především pro svou oblast či region. Toto by mělo být hlavním vedlejším 

přínosem vyuţívání obnovitelných zdrojů - a nejen maximalizace finančních výnosů 

(www.schaumann.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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4.3 Zpracované suroviny 

 

S pachovými problémy velice souvisí, jaké suroviny budou ve stanici 

zpracovávány. Proces anaerobní fermentace umoţňuje s výjimkou látek s vyšším 

obsahem ligninu energeticky zhodnotit celou škálu surovin organického původu, a to  

bez ohledu na mnoţství vody v dané biohmotě. Uţ několik desetiletí se s úspěchem 

vyuţívá pro hygienizaci čistírenských kalů a sníţení zápachu, průmyslových vod 

či kejdy, které obsahují 90, 95 i více procent vody. Současné nejvyspělejší fermentační 

technologie jsou ale schopny zpracovat i suroviny se sušinou 10, 15, ale i více neţ 20 

procent, při velmi vysoké specifické výrobě bioplynu. 

Z pravidla kaţdý provozovatel bioplynové stanice se dnes snaţí produkci 

 bioplynu maximalizovat, a to můţe vést k ovlivnění výběrů zpracovávaných substrátů. 

U nových i stávajících stanic, pokud to fermentační proces dovolí, se velmi 

častěji pouţívají energeticky bohatší substráty. Tradičním zdrojem pro zemědělské BPS 

bývala kejda, přednost nyní dostávají substráty s vyšší měrnou produkcí bioplynu na 

jednotku svého mnoţství/objemu v surovém stavu. Jsou to vhodné druhy fytomasy jako 

je kukuřice a také pícniny upravené před fermentací siláţováním, rostlinné a ţivočišné 

vedlejší produkty či odpady z potravinářských výrob s vysokým obsahem tuků, 

sacharidů a bílkovin. To jsou zpravidla lihovarské výpalky, zbytky ze zpracování řepky, 

cukrové řepy, obecně tuk a oleje biologického původu, masokostní moučka. 

Jestliţe z jedné tuny kejdy o obvyklém podílu sušiny (5 aţ 7 %) lze reálně získat 

přibliţně 100 kWh energie v podobě bioplynu, tak z jedné tuny kukuřičné siláţe 

můţeme získat desetkrát více, tj. 1 MWh, a v případě oleje či tuku biologického původu 

aţ 3,5 MWh, coţ je 35krát více energie na jednotku vstupu. Proto trendem současnosti 

je přednostně zpracovávat látky s vyšší měrnou energetickou výtěţností a původní 

suroviny (včetně těch, které jsou prohlašovány před uvedením zdroje do provozu jako 

hlavní) pouţívat pouze pro optimalizaci procesu fermentace tj. zajištění správného 

poměru C:N, N:P, vhodného stupně pH, pufrační kapacity. 

Zvýhodnění substrátů s vyšším energetickým ziskem má však dopad na vlastní 

provoz stanice a dimenzování reaktorového objemu (substráty vyţadují delší zdrţení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADcnina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselost
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ve fermentorech), a také na kvalitu výstupního materiálu. Pokud je surovinová základna 

širší, tím větší je riziko vnosu neţádoucích látek, které pak mohou kontaminovat 

výstupní digestát a ohroţují tak samotný fermentační proces. 

Na tuto skutečnost je nutné zvýšit pozornost zejména u bioplynových stanic 

situovaných pro zpracování bioodpadů komunálního a ţivnostenského původu. Proto se 

doporučuje ověřit si vhodnost předpokládané vsázky u dodavatele technologie stanice 

před jejím skutečným vyuţitím v běţném provozu. Takto prověřenou skladbu surovin 

určenou k fermentaci  je nutné důsledně dodrţovat a pravidelnými chemickými rozbory 

kontrolovat (www.schaumann.cz). 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fermentor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
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5 Praktické zhodnocení vlivů konkrétních 

bioplynových stanic na ŽP 

 

5.1 Farma Stonava 

 

Jedná se o čistě zemědělskou bioplynovou stanici, která pro svůj provoz vyuţívá nejen 

vepřovou kejdu, ale i kukuřičnou siláţ a drcené kukuřičné zrno. Stanice byla zprovozněna v 

lednu 2009 a nyní pracuje s perfektními výsledky v souvislosti na instalované technologii.  

Počáteční myšlenka výstavby BPS (Obrázek 4) vznikla před pár lety jako jedna z 

dalších alternativ v dalším rozvoji Farmy Stonava. Po velmi dlouho trvajících přípravách, 

sbíraní informací a konzultacích přistoupili k realizaci projektu čistě zemědělské bioplynové 

stanice v areálu farmy. Z důvodu mnoho nejasností v tomto odvětví přistoupili k variantě 

realizace pouze 500kW verze stanice. Dále je třeba zveřejnit fakt, ţe jde o rodinnou firmu, 

která přišla s myšlenkou vybudovat BPS u Farmy Stonava, kde probíhá chov prasat. Majitelé 

zaţádali Ministerstvo zemědělství a Evropskou unii o dotaci (Obrázek 3) na výstavbu a 

provoz bioplynové stanice. 
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Obrázek 3: Informační cedule o dotaci (foto autorka, 2011). 

 

Obrázek 4: Farma Stonava (foto autorka, 2011). 
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5.2 Funkce stanice 

 

Zemědělská bioplynová stanice se sama vybízí jako doplněk k zemědělské farmě, na 

kterou v mnoha případech bezprostředně navazuje. Bioplynová stanice vyuţívá jako vstupní 

suroviny odpad z farmy, zde se jedná o vepřovou kejdu a kukuřičnou siláţ vypěstovanou na 

pozemcích farmy. Tyto suroviny se míchají v určitém a zároveň poţadovaném poměru a v 

přesných časových intervalech se přivádí do plynotěsně uzavřených fermentorů, ve kterých 

probíhá proces anaerobní digesce a při kterém vzniká bioplyn a odpadní digestát. Prostředí ve 

fermentoru je striktně anaerobní a je v něm stále udrţována konstantní teplota 39°C, která je 

nejpříznivější pro mezofilní metanogenní bakterie. Samotný bioplyn je spalován v 

motorgenerátoru a vzniklý elektrický proud je dodáván do sítě. Digestát jako další produkt 

bioplynové stanice je vyuţíván jako výborné hnojivo, které má pozitivní obsah dusíku a 

oproti vepřové kejdě vylučuje jen minimální pachovou stopu.  

 

 

5.3 Popis použité technologie 

 

5.3.1 Fermentační nádrže  

 

V případě Farmy Stonava si majitelé zvolili 3ks fermentačních nádrţí (Obrázek 5), 

které jsou propojeny za sebou, a tak vytvářejí tři na sebe navazující fermentační stupně 

bioplynové stanice, mezi kterými se přemisťuje fermentovaná směs kejdy a siláţe. Typ 

zvolené nádrţe má průměr 18m a výšku 7,3m s 4ks vrtulovými míchadly firmy Bauer a 

plynojemem Sattler. Nádrţe jsou montované z ocelových plechů firmy Kohimex. 
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Obrázek 5: Fermentační nádrţe (foto autorka, 2011). 

 

5.3.2 Homogenizační jímka 

 

Jako „krmné“ místo BPS byla zvolená tzv. homogenizační jímka, ve které dojde ke 

smíchání vstupních surovin a k jejich dávkování do fermentačních nádrţí. Pomocí potrubního 

systému jsou všechny vstupní suroviny do homogenizační jímky (Obrázek 6 a 7) přiváděny 

pomocí podzemního potrubního systému pokud  jde o čerpatelné látky a nebo pomocí 

kolového manipulátoru v případě siláţe. Tímto způsobem se snaţí zamezit případným 

únikům zápachu. Jímka je provedena z betonu s tepelnou izolací a vyhříváním. 
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Obrázek 6: Homogenizační jímka (foto autorka, 2011). 

 

 

Obrázek 7: Jímka se vstupním materiálem (foto autorka, 2011). 
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5.3.3 Přečerpávací strojovna  

 

Pro přemísťování materiálu mezi nádrţemi je v tomto případě pouţita strojovna kalu 

se soustavou rozvaděčů a čerpadlem. Tato varianta v sobě skrývá výhodu neomezeného 

přesouvání materiálu a případného řešení vzniklých problému v genetice stanice (Obrázek 8). 

 

 

 

Obrázek 8: Přečerpávací strojovna (foto autorka, 2011). 
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5.3.4 Strojovna plynu 

 

Strojovna plynu slouţí ke zvýšení tlaku bioplynu jímaného v membránových 

plynojemech a k jeho odvodnění skrze odvodňovací výměník plyn/voda. Strojovna (Obrázek 

9) je taktéţ vybavena všemi bezpečnostními prvky jako BAP ventil, kapalinová pojistka nebo 

vývod na hořák zbytkového plynu, který spaluje přebytečný plyn po dobu jakéhokoli 

výpadku kogenerační jednotky. 

 

 

 

 

Obrázek 9: Strojovna plynu (foto autorka, 2011). 
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5.3.5 Strojovna kogenerace 

 

Strojovna kogenerace (Obrázek 10) je osázena kogenerační jednotkou Tedom D580 

Bio o elektrickém výkonu 537kW. Na jednotku je napojen spalinový a tepelný výměník, díky 

kterému vyuţívají přebytečné teplo k vytápění fermentačních nádrţí a zároveň k vytápění 

areálu Farmy Stonava. 

Celý systém je řízen průmyslovým počítačem s výstupem na internet tak aby bylo 

moţno celý chod bioplynové stanice řídit z dálky a takto pohotově řešit vzniklé problémy. 

Celé zařízení je obsluhováno dvěma pracovníky, kteří mají na starost veškerý bezproblémový 

chod stanice. 

 

 

 

Obrázek 10: Strojovna kogenerace (foto autorka, 2011). 
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5.3.6 Vybrané technické údaje BPS Stonava  

 

Vstupní sušina 11,4% 

Krmná dávka 18,5t siláţe (Obrázek 11) 

Kejda 38m
3
  

Drcené kukuřičné zrno  2t 

Doředění vodou Celkem 74 m
3
/den  

Zatíţení organickou hmotou 4,9kg/ m
3
/den  

Sloţení bioplynu 53% CH4 

 40 ppm síry  

Servisní interval KGJ 1100 mth 

 

 

 

 

Obrázek 11: Siláţní jáma (foto autorka, 2011). 
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5.4 Popis technologie BPS Stonava 

 

Vstupní materiály 

 

Vepřová kejda je získávána z provozu velkochovu prasat Farmy Stonava (Obrázek 

12). Pomocí systému jímek a čerpadel je dopravována kejdovodem do krmného systému 

bioplynové stanice. Takto je zajištěno minimální šíření zápachu a čerstvost kejdy, coţ 

zajišťuje dobré podmínky pro fermentaci. 

Kukuřičná siláţ byla zvolena pro její dobré výsledky ve světě a ověřenou funkčnost. 

Veškerá kukuřice je pěstována v okolí na pozemcích farmy. Uskladnění siláţe je v 

zrekonstruovaných siláţních jamách v těsné blízkosti bioplynové stanice. 

Záměsová vada je do systému přidávána ze dvou důvodů. Prvním je sníţení sušiny na 

vstupu do krmného systému na míchatelných cca 13% a druhým je míchatelnost ve 

fermentorech.  

 

Obrázek 12: Farma Stonava – chov prasat (foto autorka, 2011). 
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Krmný systém (homogenizace) 

 

Jedná se o podzemní jímku o objemu 300m
3
, která je vybavena vytápěním, krmným 

čerpadlem a dvěma vrtulovými míchadly. Čerpadlo a míchadla zabezpečují homogenizaci 

vstupních materiálů. Toto zařízení je schopno dávkovat hmotu o maximální sušině 13%. Nad 

touto hranicí se jiţ vyskytují provozní problémy.  

 

Fermentory 

 

V případě Farmy Stonava budovatelé zvolili ocelové nádrţe o rozměrech 18 x 7,3m 

zateplené 140mm izolantu. Vyhřívání je realizováno interními topnými hady, plynojem je 

dvou membránový vybavený centrálním sloupem. Míchání je zajištěno čtyřmi kusy 

rychloběţných motorových míchadel. Servis a nastavování míchadel je umoţněn pomocí 

revizní šachtice osazené na horní části nádrţe. 

Systém je nastaven tak, ţe provozní hladina je udrţována na úrovni cca 6,5m coţ je 1 

650m
3
. Celkem je BPS vybavena třemi fermentory (Obrázek 13), z čehoţ jsou první dva 

pouţívány jako primární stupeň fermentace a třetí fermentor tvoří dohnívající nádrţ.  
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Obrázek 13: Fermentační nádrţe (foto autorka, 2011). 

 

Přečerpávací krček 

 

Pro dopravu substrátu byl zvolen systém dopravy pomocí kalového čerpadla, které je 

spojeno se systémem příjmového a výdejového rozvaděče. Toto umoţňuje přečerpávat 

materiál z jakéhokoli místa. Výhoda tohoto systému je, oproti přepadům, v dobré variabilitě a 

moţnosti „při očkování“ jedné nádrţe fugátem z nádrţe jiné. Pro co nejpřesnější dávkování je 

celý systém vybaven pneumatickými noţovými ventily, které zabezpečují otevření a zavření 

dané cesty kalu během tří vteřin. 
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Kogenerace 

 

Jednotka je umístěna v bývalé budově (Obrázek 14) slouţící pro ustájení koní z dob 

hraběte Laryše. Kogenerační jednotka má výkon 537kW/h. Kvůli hlučnosti je jednotka 

umístěna v izolovaném boxu. Toto zařízení je dovybaveno i tepelným výměníkem, který 

zajišťuje maximální moţné vyuţití tepla. 

 

 

Obrázek 14: Budova s kogenerační jednotkou (foto autorka, 2011). 
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Doprava surovin 

 

Tekuté suroviny jako je voda, kejda a siláţní šťávy jsou přiváděny pomocí čerpadel z 

příslušných jímek. Při výstavbě BPS byl zřízen ucelený čerpací systém, který svádí veškeré 

dostupné tekutiny z okolí farmy do homogenizační jímky BPS (Tabulka 4). Všechny přívody 

jsou osázeny průtokoměry pro co nejpřesnější dávkování surovin. 

Tuhé substráty jsou dávkovány pomocí teleskopického manipulátoru, který je 

vybaven váţícím zařízením zaloţeným na změně tlaku hydraulického oleje.  

 

Tabulka 4: Provozní parametry zařízení (zdroj: autorka, 2011). 

  Vstupy:   Siláţní kukuřice 16t 

    CCM 4t 

    Kejda 35t 

    Záměsová voda 25t 

    

  Vstupní sušina   10 – 12% 

  Doba zdrţení   65 dnů 

 Zatíţení organickou  hmotou   2,6 kg/m
3
/den 

  Zásoba plynu   900 m
3
 

  Provozní teplota   F1 … 42,2°C 

    F3 … 45,5°C 
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Anaerobní technologií BPS lze bezproblémově zvládnout problematiku stájových 

hnojiv, zvláště kejdy u bezstelivových provozů s vysokou koncentrací zvířat. Zkušenost 

ukázala, ţe vhodnou kombinací ţivočišné a rostlinné výroby lze celoročně zajistit materiál pro 

provoz BPS a plně vyuţít všechny zemědělsky i nezemědělsky vyuţívané plochy náleţející 

k Farmě Stonava. 

Na rozdíl od spalování biomasy, neseparovaná „bioplynová kejda“ má významný 

humusotvorný vliv na půdu, protoţe nerozloţená organická hmota, lignin a další organické 

zbytky se vracejí zpátky na pole. Vedle toho, ţe anaerobně fermentovaná prasečí kejda, která 

vzniká jako odpad ze zemědělské prvovýroby, zabezpečuje přísun organických látek a je 

zdrojem energie a uhlíku pro půdní mikroorganismy, příznivě působí na řadu fyzikálně-

chemických vlastností půdy a tím zdokonaluje v půdě hospodaření s vodou, příznivě 

ovlivňuje obsah přístupného fosforu a spoustu dalších látek v půdě. 

Digestát z bioplynové stanice se správně nastaveným reţimem digesce, bez rozdílu, 

zda jde o kejdu skotu, prasat nebo drůbeţe, lze výhodně pouţít k přímému hnojení plodin 

pěstovaných v zemědělském podniku a představuje nejefektivnější způsob hnojení s vyuţitím 

jeho hnojivové hodnoty. Začlenění digestátu z BPS farmářského typu, lépe řečeno anaerobně 

fermentované kejdy do systému hnojení plodin, představuje jednu ze zcela velkých rezerv 

zemědělské výroby při současně významném sníţení rizika hnojení průmyslovými 

i statkovými hnojivy ve vztahu k ţivotnímu prostředí. 

V současné době je nutné vyvrátit domněnku nebo lépe řečeno neblahou zkušenost, 

kterou mají na svědomí tzv. „na slovo vzatí odborníci pro provoz bioplynových stanic“, ţe 

bioplynové stanice zamořují své okolí nepříjemným zápachem. Nepříjemným zápachem 

zamořují své okolí pouze ty BPS, kde není zvládnuta technologie anaerobní digesce a reaktor 

je přetěţován. 

Je třeba klást důraz na to, ţe správně navrţená a tedy i správně pracující bioplynová 

stanice (Obrázek 15) a jí produkovaný digestát, v ţádném případě nezamořují své nejbliţší i 

daleké okolí zápachem a z hygienického hlediska se nejedná o mikrobiálně závadnou látku. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kejda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statkov%C3%A9_hnojivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A1t
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Obrázek 15: BPS Stonava (foto autorka, 2011). 
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6 Závěr 

 

Zápach u bioplynových stanic se řadí mezi nejproblémovější vlivy na ţivotní 

prostředí a samozřejmě i na obyvatelstvo v okolí vybudovaných stanic. Redukovat pachové 

emise u provozovaných i nově realizovaných bioplynových stanic mají za cíl některá 

připravovaná nebo jiţ schválená legislativní opatření jako například Metodický pokyn MŢP 

k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu, Povinná 

registrace digestátu jako hnojiva (ve smyslu zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění 

pozdějších předpisů, dále Stanovení limitních hodnot pachových emisí mimo jiné i pro 

bioplynové stanice nebo Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 362/2006 Sb., o 

způsobu stanovení koncentrace pachových látek. 

Naneštěstí v České republice veřejnost ve velké většině případů vnímá skoro 

automaticky bioplynové stanice jako potenciální zdroj obrovského zápachu. Tento jev je 

ovlivněn historickou zkušeností, kdy v minulosti byly budovány stanice zásadně technicky 

nedokonalé, bez hermetizace a dalšího potřebného vybavení k zamezení pachových látek, coţ 

byl důsledek vysokých emisí pachů do okolí. V současnosti je velice obtíţné veřejnost 

ubezpečit a přesvědčit, ţe dnešní technologicky vyspělá zařízení s vysokou výtěţností 

bioplynu zaručují také provoz bez zápachu. 

Vzhledem k výše uvedenému vztahu veřejnosti k bioplynových stanicím, je proces 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí velmi zdlouhavý a problematický. Ve většině případů 

je nutno počítat s celým procesem posuzování jako je zpracování oznámení, zpracování 

posudku, zjišťovací řízení, veřejné projednání.   
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