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ANOTACE 

Tato diplomová práce s názvem „Závislost vzniku skládkového plynu z hlediska délky 

času TKO v tělese skládky Frýdecká skládka, a.s.“ se zabývá popisem činnosti Frýdecké 

skládky, vznikem skládkového plynu a způsobem jeho nakládání v této společnosti.  

Hlavní část je věnována především rozboru problematiky skládkového plynu pro 

získání jeho větší výtěţnosti, aby tento netradiční obnovitelný zdroj energie mohl být co 

nejlépe a v co největším mnoţství zuţitkován. Závislost vzniku skládkového plynu je 

zaměřena na V. etapu Frýdecké skládky, která je stále v provozu a započala se svým 

odplyňováním odlišným způsobem, neţli je tomu u etap předchozích. 

Klíčová slova: skládkový plyn, skládka, tuhý komunální odpad, biologický rozloţitelný 

  komunální odpad 

 

SUMMARY 

This diploma thesis titled „The formation dependence of landfill gas from the 

perspective of the length time of MSW in the landfill body Frýdek skládka a.s.“ deals with a 

description of activities Frýdek dump, landfill gas emergence  and the way the use in this 

company. 

 The main part is deal with analysis of the landfill gas problems for obtaining the 

bigger yield, so that unusual renewable resources of energy source could be best utilized in 

the largest quantities. The dependence of landfill gas is targeted on the V. period Frýdek 

dump, which is still in operation and it began its degassing in a different way than in previous 

periods. 

Keywords: dump gas, the waste dump, municipal solid waste, biodegradable municipal waste 
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1 ÚVOD 

Na skládkách odpadů v České republice kaţdoročně končí bez vyuţití miliony tun 

kvalitních a pouţitelných materiálů, jako jsou především plasty, papír nebo biologicky 

rozloţitelné zbytky. Tímto „plýtváním” surovin je potřeba dané suroviny nahrazovat nebo 

se někde opět vytěţí a poté průmyslově zpracují. Tento způsob je moţností, ale představuje 

značné ztráty a také ekologické škody, jelikoţ se vytváří opět unikající a neţádoucí oxid 

uhličitý s dalšími toxickými odpady. 

Česká republika svým vstupem do Evropské unie neustále razantně pozměňuje svůj 

přístup na zlepšení ţivotního prostředí, a tomu tak je především z důvodu, aby ČR 

sjednotila platnou legislativu s EU a řídila se jí. Jednou z oblastí týkající se ţivotního 

prostředí je odpadové hospodářství a jiţ několikátá novela zákona o odpadech dokazuje, ţe 

tato problematika je aktuální a její význam je čím dál tím větší. Mezi významnou 

problematiku v oblasti odpadového hospodářství patří nakládání s biologicky 

rozloţitelným odpadem (BRO), jenţ je vstupním substrátem v tělesech skládek pro vznik 

skládkového plynu. Ukládání BRO na skládky působí výrazně negativně, jelikoţ svým 

rozkladem způsobují tvorbu skleníkových plynů, kyselých výluhů, mohou dokonce ohrozit 

lidské zdraví a také zvířat výskytem patogenních či podmíněně patogenních 

mikroorganismů. Je tedy nutné, aby tento druh odpadu byl omezován v ukládání na 

skládky a byly nalézány cesty nové pro jejich materiálové nebo energetické vyuţití. 

Nejjednodušším způsobem jak danou sloţku KO třídit, je započata jiţ v domácnosti, kde 

vzniká, a proto jiţ zde by měl být biologicky rozloţitelný odpad separován od smíšeného 

odpadu. Vyhazován by měl být místo do kontejnerů na komunální odpad na kompost nebo 

do kontejnerů jim příslušným, ale bohuţel ty v mnoha obcích v ČR stále chybí. 

Tato diplomová práce s názvem „Závislost vzniku skládkového plynu z hlediska 

délky času TKO v tělese skládky Frýdecká skládka, a.s.“ je zaměřena na ukládání 

biologicky rozloţitelných komunálních odpadů a z nich vznikající skládkový plyn se 

zaměřením na Frýdeckou skládku a.s., kde je tento vyprodukovaný plyn čerpán a co 

nejlépe zuţitkován.  
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2 CHARAKTERISTIKA SKLÁDKY VE FRÝDKU-

MÍSTKU 

Poloha Frýdecké skládky se nachází na severozápadním okraji Podbeskydských 

pahorkatin, při jihovýchodním okraji tzv. ostravské glacigenní pánve. Jedná se o území 

řazené do oblasti mírně teplé a mírně suché. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 

8,2 °C, průměrný roční úhrn sráţek 911 mm a průměrný roční výpar z volné hladiny 416 

mm. V této oblasti převládá směr větru z jihozápadu na severovýchod. 

Skládka je situována přibliţně 3 km severovýchodně od centra Frýdku-Místku 

na katastrálním území s názvem Panské Nové Dvory. Skládka je dostupná po ţivičné 

vozovce, odbočující z ulice Bruzovská ve směru na Panské Nové Dvory. Vzdálenost 

zástavby nejblíţe umístěné od skládky je cca 400 m západním směrem.[1] 

Frýdecká skládka, a.s. je skládkou řízenou a tím se rozumí, ţe vše koná dle postupů 

a zásad řízeného skládkování. Jedná se o technologický postup ukládání odpadů na 

skládce, respektující zásady ochrany ţivotního prostředí a to v souladu se schválenou 

projektovou dokumentací a provozním řádem skládky. Ţivotnost řízené skládky je 

charakterizována třemi fázemi:  - výstavba 

                 - provozní činnost 

                 - rekultivace 

Mezi zásady řízeného skládkování patří plánované naváţení odpadů do vhodně upravených 

prostor, jeho rozhrnování a hutnění. Zhutněný odpad je denně překrýván inertní vrstvou. 

Skládka tuhých komunálních odpadů musí být na přirozeném nebo uměle 

vybudovaném podloţí a základová spára musí být minimálně 1 m nad nejvyšší úrovní 

hladiny podzemní vody. Těsnění těchto typů skládek je buď minerální mocnosti minimálně 

3 x 0,2 m či fólií. Skládka musí obsahovat zařízení na odvod skládkové vody, jímaní a 

nakládání se skládkovým plynem, monitorovacím zařízením a musí být zabezpečená proti 

přítoku povrchových vod.[2] 

Skládkování tuhého komunálního odpadu patří mezi nejméně náročné způsoby 

odstraňování odpadů, ale i zde vzniká řada problémů, z nichţ nejzávaţnější jsou tyto: 

- výtoky průsakových vod z tělesa skládky 

- vyvíjení se skládkového plynu v tělese skládky 
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- stabilita tělesa skládky 

- pachy, prašnost a úlety materiálů 

- hlučnost z provozu skládky 

- výskyt hlodavců a ptáků na skládce 

 

Frýdecká skládka, a.s. má na svém svozovém území rozmístěno přes 11 tisíc 

popelnic, necelých 1 500 kontejnerů, okolo 1 700 kontejnerů na sběr tříděného odpadu a 

svoz odpadů ze všech těchto sběrných nádob sváţí 51 zaměstnanců. Mimo tyto nádoby se 

jedná i o odpadkové koše umístěné na veřejných místech, stavební kontejnery či 

kontejnery na nebezpečný odpad. Zaměstnanci sváţející odpad za den vyvezou 600 aţ 700 

popelnic a kolem 250 kontejnerů. Sběrné auto svou cestu na skládku absolvuje za den 

zhruba třikrát se svou objemovou kapacitou 7 aţ 10 tun odpadu. Za den se tedy na skládku 

uloţí okolo 200 tun dále jiţ nevyuţívaného odpadu. Na 1 m
3 

plochy tělesa skládky se 

naváţí 200 aţ 300 kilogramů odpadů. Odpad je za pomoci kompaktoru poté slisován aţ na 

mnoţství o hmotnosti 1 tuny na m
3
. Na Frýdeckou skládku se za 18 let svého působení 

uloţilo okolo 1,5 milionu tun odpadu a díky stále vzrůstajícího zájmu o třídění odpadu se 

na skládku neuloţilo kolem 15 tisíc tun vytříděného plastu, papíru a skla.[3] 

 

2.1    Historie 

Akciová společnost Frýdecká skládka byla zaloţena městem Frýdek-Místek a 18 

obcemi Podbeskydského regionu roku 1992. Základem společnosti je komplexní nakládání 

s odpady, coţ znamená sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky všech 

vyskytujících se odpadů v regionu včetně nebezpečných. Zajišťuje koncové vyuţití 

vytříděných odpadů, jako je výroba kompostu, zemních substrátů, tříděného kameniva, 

drenáţních materiálů a jiných, s příslušnou certifikací těchto výrobků, zajištění výrobních 

prostor, technologií a odpovídající marketingové strategie. Frýdecká skládka, a.s. je 

dynamicky se rozvíjející společnost s 99 zaměstnanci, ročním obratem přes 100 mil. Kč a 

své sluţby poskytuje pro cca 150 000 obyvatel ţijících na území s rozlohou 250 km
2
. 

Občané vyuţívající sluţeb Frýdecké skládky, a.s. za svoz KO nyní platí 492 Kč na rok. 

Celá společnost skládky je dělena na šest středisek, a to na betony a sutě, dopravu a svoz 

odpadů, separace odpadů na sklo, papír, plasty a nápojové kartony v Lískovci, nebezpečné 
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odpady, kompostárna v Bruzovicích a skládka odpadů. Mezi největší dodavatele odpadů 

ukládaných na skládku patří město Frýdek-Místek, Technické sluţby a.s. ve Frýdku-

Místku, Pivovar Radegast a.s., ArcelorMittal Frýdek-Místek, A.S.A. Ostrava s.r.o., van 

Gansenwinkel a.s., obce: Dobrá, Vojkovice, Dobratice, Nošovice, Pazderna, Raškovice, 

Hnojník, Horní Domaslavice, Niţní a Vyšní Lhoty, Morávka, Janovice, Prţno a 

Sviadnov.[4] 

 

I. etapa skládky byla vybudována v roce 1993, do provozu se dostala 20. 12. 1993 

a skládkování na ni bylo ukončeno roku 1997.  Celková plocha I. etapy skládky byla 2,5 ha 

s kapacitou 250 000 m
3
, přičemţ v letech 1993-1997 bylo na tuto etapu uloţeno 350 000 

m
3
. Z tohoto celkového mnoţství zaujímala komunální část odpadu 40 %, stavební a 

průmyslový odpad činil 30 % a 20 % zaujímal obsah zeminy. V roce 2001 se na I. etapě 

provedlo odplynění z 5 jímacích vrtů o průměru 600 mm a 3 vrty zavlaţovací, které slouţí 

ke zpětnému vracení vody do tělesa skládky tak, aby v tělese skládky nedocházelo k 

vysychání. Součástí odplynění je také čerpací stanice, kde je prováděno měření mnoţství a 

kvality čerpaného plynu. Plyn je transportován průmyslovým plynovodem mimo areál 

skládky do bývalých kasáren, kde je vyuţíván smluvním partnerem k výrobě elektrické 

energie, a ta je poté dodávána do veřejné sítě. Odpadní teplo se vyuţívá k vytápění areálu 

společnosti Frýdecká skládka, a.s. V blízkosti stanice je umístěn hořák na spalování 

přebytečného či momentálně nekvalitního skládkového plynu. Roku 2001 byla dokončena 

technická rekultivace této etapy a rekultivace biologická byla provedena aţ pro navezení 

III. a IV. etapy. 

Stavba III. etapy proběhla v roce 1997 a byla napojena na etapu I. Zahájení 

provozu se konalo dne 15. 12. 1997 a provoz byl ukončen v roce 2001. Celková plocha III. 

etapy skládky představovala 1,8 ha s kapacitou 252 000 m
3
. III. etapa byla podle způsobu 

technického zabezpečení a provozování zařazena do skupiny S III a byla určena 

pro uloţení komunálních odpadů a odpadů kategorie ostatní, jejichţ vodný výluh 

nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy č. III. Skládkový plyn byl jímán od roku 2002 

po vybudování 4 jímacích vrtů. Součástí stavby je vybudovaná jímka s objemem 1000 m
3
, 

která slouţí pro I., III. a IV. etapu.  
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Obrázek č. 1: I. a III. etapa po ukončení a budování etapy IV.  

(foto Frýdecká skládka, a.s.) 

 

V letech 1999-2001 byla vytvořena tzv. Přitěţovací lavice. Ta slouţí jako obsluţná 

komunikace pro horní část I., III. a IV. etapy skládky a je důleţitá jak pro konečnou 

rekultivaci, tak i pro provádění vrtných prací a celkovou péči o skládku.  

Následující IV. etapa skládky byla budována v roce 2000 a to v kontaktu s I. a III. 

etapou, jak lze vidět na obrázek č. 1. Její provoz byl poté zahájen dne 27. 11. 2000. 

Celková plocha této etapy zaujímá 2,4 ha s kapacitou 290 000 m
3
.  

 

 

 

Obrázek č. 2: Rozmístění vrtů jímacích skládkový plyn na I., III. a IV. etapě  

Frýdecké skládky, a.s.  
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IV. etapa je dle způsobu technického zabezpečení a provozování řazena do skupiny 

S-OO, a je určena pro bezpečné skládkování odpadů kategorie "ostatní". Přijetí těchto 

odpadů nelze hodnotit na základě vodného výluhu a odpadů, jejichţ vodný výluh 

nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy č. III. podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Roku 

2006 byl provoz na IV. etapě ukončen a po vybudování tří vrtů se započal čerpat 

skládkový plyn i z této etapy. Všechny vrty vybudované na těchto etapách jsou v přibliţné 

hloubce 15 m o svém průměru 800 mm. Mapu prvních tří etap skládky znázorňuje obrázek 

č. 2. 

V. etapy skládky se započala stavět v roce 2004.  Do provozu byla zapojena dne 

25. 11. 2005. Plocha této etapy je 4,6 ha s celkovou kapacitou 469 000 m
3
. V. etapa řízené 

skládky komunálních odpadů je řazena do skupiny S-003. Je tedy určena pro ukládání 

odpadů kategorie „ostatní odpad“ včetně odpadů s významným obsahem organických 

biologicky rozloţitelných látek, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu podle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

V prostoru etapy byla zřízena oddělená plocha pro biologickou úpravu odpadu.  

 

 

Obrázek č. 3: Rozmístění vrtů jímacích skládkový plyn na V. etapě na Frýdecké skládce, a.s. 
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Tato plocha pro biologickou úpravu odpadů slouţí k úpravě biodegradabilních 

odpadů na technické zabezpečení tělesa skládky, kdy se tímto materiálem překrývá 

uloţený odpad a rekultivuje se. Do substrátu se nesmí přidat surovina, která po zakončení 

biologického zrání bude mít charakter cizorodých látek. Splachy z plochy pro biologickou 

úpravu jsou vsakovány přes drén do tělesa skládky. V. etapa je stále v provozu a ukončení 

je plánováno na konci roku 2015. Tato etapa je znázorněna na obrázku č. 3 s rozmístěním 

jiţ vybudovaných jímacích vrtů. Další, tedy VI. etapa je ve fázi příprav. 

Na těsnění podloţí skládky byla pouţita přirozená těsnící vrstva v jílovitých hlínách 

aţ jílech o mocnosti větší neţ 1 m s filtračním součinitelem kf > 1.10
-9 

m/s. Samotná 

izolační vrstva je tvořena folií PE-HD JUNIFOL tloušťky 1,5 mm. Folie je kryta geotextilií 

NETEX S 200-600g/m
2
 a na ní je drenáţní vrstva štěrku s frakcí 16-32 mm. Tato vrstva 

má v sobě uloţené sběrné drény. Drenáţní vrstva je tloušťky 300 mm a je překryta další 

vrstvou geotextilie NETEX S. Vrstva pneumatik 500 mm silná slouţí jako přitíţení a 

ochrana izolačních a drenáţních vrstev. V tělese skládky je navrţeno 13 větví sběrných 

drénů, které jsou vedeny napříč dnem skládky a jsou zaústěny do akumulační jímky (150 

m
3
). Z té jsou průsakové vody přečerpávány do  akumulační nádrţe o objemu 1000 m

3
. 

Sráţková voda je sváděna do odvodňovacího rigolu. Nahromaděná voda je odváţena do 

čistírny odpadních vod ve Sviadnově u Frýdeku-Místku, popřípadě je zuţitkovávána 

k postřiku skládky či vnesena do tělesa skládky v případě nutnost dle klimatických 

podmínek.[1]  

 

2.2    Provozní podmínky řízené skládky odpadů ve Frýdku-Místku 

Převzetí odpadů do zařízení a doloţení kvality přejímaných odpadů je konáno 

v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání opadů na 

skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Frýdecká řízená skládka odpadů je pravidelně hutněna a překrývána inertní vrstvou. 

Krycí (technologické) vrstvy dosahují maximálního mnoţství 25 % objemu veškerého 

odpadu uloţeného na skládce za kaţdý rok. Vrstva první uloţeného odpadu na dně skládky 

nesmí obsahovat kameny nebo kusy betonu o průměru nad 300 mm. Tyto materiály by 
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mohly poškodit těsnění skládky či drenáţ. První vrstva je hutněna minimálně z důvodu 

poţadovaného maximálního zadrţování sráţkové vody (efekt houby). 

Maximální mocnost vrstvy, která byla zhutněna bez krycí vrstvy, je 2 m. Běţná 

mocnost hutněné vrstvy je 0,3 aţ 0,5 m a doporučená mocnost krycí vrstvy je 0,1 m. 

Zásoby této vrstvy jsou připraveny minimálně na jeden den dopředu. Odpad určen 

k uloţení na skládku musí být bezprostředně po navezení rozhrnut a materiály, u kterých je 

nebezpečí úletu, musí být ihned po navezení překryty inertním materiálem či odpady (např. 

kaly). Plocha určena k dennímu ukládání odpadu je dána co moţná nejmenší v závislosti 

na mnoţství dováţeného odpadu daného dne tak, aby na konci směny došlo k co 

nejlepšímu překrytí krycí vrstvou. Po obvodu skládky se s nadvyšováním odpadu budují 

další ochranné zemní hráze z inertního materiálu. Hráz se provádí tak, aby povrch odpadu 

byl vţdy níţe poloţený neţ vrchol těchto hrází. Projektem je dán sklon svahu skládky, její 

výška a finální podoba po celkové rekultivaci. Technologické materiály, jenţ nemají 

v daném období vyuţití jsou shromaţďovány na vhodném místě a budou vyuţity před 

konečnou rekultivací. V závislosti na dováţeném kaţdodenním odpadu je rozsah plochy 

pro denní ukládání co moţná nejmenší, aby vţdy na konci směny došlo k co moţná 

nejlepšímu překrytí. Ukládané odpady katalogového čísla 18 01 04 odpady, na jejichţ sběr 

a odstraňování nejsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce (např. 

obvazy, pleny, oděvy na jedno pouţití) je nutné zabezpečit, aby takový odpad byl uloţen 

do vybudované prohlubně, která se vytvoří na povrchu skládky a po uloţení odpadu se 

ihned překryje inertní vrstvou. Odpad katalogového čísla 17 06 05 Stavební materiály 

obsahující azbest při ukládání na skládku bude zajištěn, tak aby se částice azbestu nemohly 

uvolňovat do ovzduší a to jedním z uvedených způsobů: 

― odpad se uloţí ve vhodném obalu 

― odpad se ihned po uloţení na skládku opatří postřikem rychletuhnoucí 

látkou, který vytvoří po celém povrchu odpadu neprodyšnou a odolnou 

vrstvu. 

― odpad se uloţí do vybudované prohlubně na povrchu skládky, která se ihned 

po uloţení odpadu zasype překryvnou vrstvou 

Povinností je vést dokumentaci (schematický plán) o umístění odpadů s obsahem 

azbestu v tělese skládky, aby se zabránilo dalším pracím v dané lokalitě a nedošlo k úniku. 

Pojezdové mechanismy mohou přejet tento uloţený odpad aţ po překrytí odpadu 
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s obsahem azbestu vrstvou překryvných materiálů s dostatečnou tloušťkou zabraňující únik 

vláken azbestu do ovzduší. 

Zaměstnanci skládky mají povinnost dodrţovat bezpečnostní předpisy, veškeré 

technické předpisy a technologické postupy k zajištění bezpečného a bezporuchového 

provozu řízené skládky. I přes dodrţování veškerých daných předpisů se mohou stát různé 

havarijní situace, a to například uloţením nepovolených odpadů, poţárem, nález 

nebezpečných předmětů, přemnoţení obtíţného hmyzu či hlodavců, přívaly deště nebo 

také zjištěním kontaminace vod za pomoci monitorovacího systému. I na tyto situace musí 

obsluha být dostatečně připravena. Jednotlivé postupy moţných vzniklých situací řeší 

„Provozní řád řízené skládky odpadu Pánské Nové Dvory”.[1,5] 

 

2.3  Skladba odpadu 

Komunální odpad pochází především z oblasti bydlení, sluţeb, rekreování, 

dopravy, ale i odpady z nevýrobní sféry průmyslové výroby. Skladba těchto odpadů je 

velice různorodá a je závislá na oblasti svého původu.  Komunální odpad je tedy 

heterogenní a komplikovaná soustava reagujících i inertních sloţek. V osmdesátých letech 

ve vyspělých zemích mnoţství odpadů a obsah biodegradabilních sloţek vzrostl plynule 

podle vývoje techniky a ţivotní úrovně. V posledním desetiletí tomu však tak není, neboť 

se ve větší míře uplatňují obecné metody, které sniţují mnoţství odpadů a mění jejich 

sloţení, a to separovaným sběrem, recyklací, nízkoodpadovou technologií apod. 

Samotná skladba odpadu tedy zdaleka není stálá a univerzální, ale přímo je 

odráţena technickou, technologickou, ekonomickou i sociální situaci dané společnosti, 

která tento odpad produkuje. Mnoţství a také skladba odpadů se rychle mění 

s hospodářsko-technologickou vyspělostí daných společností.[5] 

 

Frýdeckou skládkou, a.s. byl v roce 2006 proveden interní výzkum za pomoci pana 

Ing. Lubomíra Tararíka a pana Ing. Petra Baiera. Cílem daného výzkumu bylo zjistit 

průměrné sloţení komunálního odpadu, který se ukládá na Frýdeckou skládku. Skladba 

odpadu byla zjištěna ze tří kontejnerů s obsahem komunálního odpadu. Graf č. 1 

znázorňuje výsledek výzkumu dle hmotnostního a objemového mnoţství jednotlivých 

sloţek. Hmotnostní mnoţství biologicky rozloţitelného odpadu zaujímá největší mnoţství 
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a cílem Plánu odpadového hospodářství bylo toto mnoţství postupně sniţovat a to od roku 

2010, kdy tento odpad měl být tříděn do jim příslušných kontejnerů a tím mnoţství tohoto 

druhu odpadu ukládaných na skládky sníţit. Tento cíl by způsobil sníţení tvorby 

skládkového plynu a mohl by vést aţ k zastavení výroby a distribuci elektrické energie, 

kterou díky tohoto druhu bioplynu skládky vyrábí a finančně zuţitkují.  

 Na grafu č. 1 lze vidět, ţe nejvyšší objemová procenta zaujímá plast a papír 

obsaţený v komunálním odpadu. Tyto dva druhy odpadu jsou vytříditelné a i přesto se 

v komunálních odpadech vyskytují v tak obrovském mnoţství.[6] 

 

 

Graf č. 1: Složení odpadů v hmotnostních a objemových procentech [5] 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, skládka odpadů se liší dle ţivotní úrovně či dle lokality, ze 

které je odpad sváţen. I na Frýdecké skládce, a.s. je ukládán odpad, který se rok od roku 

obměňuje a to i díky stále se zvyšujícímu trendu separace vybraných sloţek odpadu, ke 

kterým by měl do budoucna přibýt také ve značné míře separovaný BRKO. Graf č. 2 

znázorňuje mnoţství odpadu, jenţ byl Frýdeckou skládkou, a.s. přijat v letech 2002 aţ 

2010, který je porovnán s odpadem komunálním.  
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Graf č. 2: Porovnání celkového vyprodukovaného odpadu s odpadem komunálním 

 přijaté Frýdeckou skládkou, a.s. 

 

Postupný nárůst ukládaného komunálního odpadu se pohyboval v mnoţství kolem 

40 % z odpadu celkového, nyní se toto mnoţství pohybuje kolem 60 % a je to zapříčiněno 

především z důvodu, ţe několik sloţek přiváţených odpadů do areálu je nyní prakticky 

recyklován a vyuţíván. Jedná se především o betony a stavební sutiny, kamenivo či 

zeminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

celkové množství odpadu

TKO

rok

tu
n
a



Bc. Aneta Syřínková : Skládkový plyn 

 

2011  12 

3 VZNIK BIOPLYNU VE SKLÁDKÁCH TKO 

Postupný rozklad biologických hmot započíná jiţ během jeho sběru a svozu. Tento 

druh odpadu podléhá řadě samovolně navazujících procesů. Nejdůleţitější proces probíhá 

ve finální fázi, a to v metanogenní. Pro dobrý vývoj metanogenních procesů a tedy i tvorbu 

bioplynu jsou důleţité tři ovlivňující faktory, kterými je mocnost skládky, stupeň hutnění 

tělesa skládky a hlavně vlhkost odpadu. Je-li skládka přijatelně hluboká a hutněná tak, aby 

do tělesa skládky nemohlo vstupovat nadměrné mnoţství vzduchu při změnách 

barometrického tlaku, započnou během několika týdnů aţ měsíců působit metanogenní 

bakterie. Tímto přirozeným procesem se skládka mění z nebezpečného znečišťovatele 

průsakových vod v účinný přírodní filtr a lze podle sloţení vznikajícího plynu určit, ve 

kterém stádiu rozkladu se skládka nachází. Obrázek č. 2 názorně ukazuje průběh 

metanogenních procesů, které v tělesech skládek probíhají kolem 20-30 let.[5] 

Rozvoj metanogenních procesů není zcela samozřejmý, ale je projevován 

samovolně. K tomu, aby se ve skládkách začal vyvíjet skládkový plyn, je potřeba, aby byly 

splněny následující podmínky: 

a) zabránění přístupu vzduchu – metanové bakterie jsou striktně anaerobní, a proto je-

li přítomen kyslík, musejí ho aerobní bakterie nejdříve spotřebovat 

b) vlhké prostředí – prostředí s nedostatečnou vlhkostí není vhodné pro anaerobní 

rozkladné procesy a dokonce i započaté mechanizační pochody se při nedostatku 

vlhka zastavují 

c) odpad nesmí obsahovat ţádné baktericidní ani jiné, pro bakterie toxické či 

inhibitující sloţky, jako jsou organické kyseliny, antibiotika, desinfekční 

prostředky a chemoterapeutika mohou proces vyhnívání brzdit či zcela zastavit, a to 

především při vyšších koncentracích 

d) zabránění přístupu světla – světlo sice bakterie neničí, ale zbrzdí probíhající proces 

e) stálá teplota – metanové bakterie pracují při teplotě mezi 0 °C aţ 70 °C s výjimkou 

několika kmenů, které mohou ţít aţ při teplotě 90 °C, při vyšších teplotách bakterie 

uhynou. Teploty sahající pod bod mrazu způsobí, ţe bakterie sice přeţívají, ale 

nepracují 

f) hodnota pH – měla by se pohybovat ve slabě alkalickém prostředí okolo hodnoty 

7,5. [8] 
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3.1  Historie bioplynové technologie 

Bioplyn v ţádném případě nepatří mezi novodobý vynález, ale je tak starý jako 

samotný ţivot na naší planetě. Slunce působením fotosyntézy umoţňuje růst nového ţivota 

– organická hmota, která je tvořená převáţně vodou, bílkovinami, tuky, uhlovodíky a také 

minerálními látkami se při odumírání rozkládá na své původní a také ty základní sloţky, 

jako je oxid uhličitý, vodu a minerály a přitom se uvolňuje vznikající energie. Vedle 

ostatních procesů rozkladu, kterými je hoření, kvašení, trávení a trouchnivění, představuje 

také vyhnívání proces přeměně. Při tomto procesu vzniká bioplyn. 

K vyhnívání organických látek dochází ve vlhkém prostředí a bez přístupu vzduchu 

působením metanových bakterií při teplotě v rozmezí 0 °C aţ 70 °C. Na rozdíl od 

kompostování při vyhnívání nevzniká teplo. V tomto případě vzniká hořlavý plyn - metan. 

Dále je tvořen oxid uhličitý a voda a také stopové plyny a humusové látky.  

Hnijící procesy probíhají v usazeninách řek, jezer, moří a také v močálech, 

rašeliništích, v neprovětrávaných vrstvách půdy, skládkách, hnojištích, jímkách kejdy a 

odpadních vod, v bahnitých plochách rýţových polí. Uniká-li metan do atmosféry, pak je 

to způsobeno vlivem slunečního světla, ozónu a radikálů a zoxiduje na oxid uhličitý a 

vodu. Do doby industrializace zůstávala produkce i rozklad metanu v rovnováze, ale nyní 

je tato rovnováha stále porušována a to např. při těţbě uhlí, ropy a zemního plynu uniká 

velké mnoţství metanu v nespálené formě do ovzduší. To vedlo v posledních desetiletích k 

neustálému nárůstu koncentrace metanu v zemské atmosféře. Metan je po oxidu uhličitém 

nejvýznamnější škodlivinou a skleníkovým plynem ve vzduchu. Při oxidaci metan 

spotřebovává ozón a tím přispívá k postupnému zvětšování ozónové díry ve stratosféře. Za 

těchto okolností je na místě zamýšlet se nad technickou výrobou a vyuţitím bioplynu. 

První systematické výzkumy bioplynu provedl italský přírodovědec Alessandro 

Volta, který se zabýval mimo jiné i elektrickým proudem. Okolo roku 1770 Alessandro 

Volta jímal bahenní plyn ze sedimentu hornoitalských jezer a prováděl na něm pokusy jeho 

spalováním. Anglický fyzik Faraday také experimentoval s tímto bahenním plynem a 

identifikoval ho jako uhlovodík. Teprve aţ roku 1821 se Avogadrovi podařilo sestavit 

chemický vzorec metanu, tedy nyní jiţ známý CH4. Dále francouzský bakteriolog Pasteur 

provedl roku 1844 řadu pokusů s bioplynem a dokázal jej získávat z hnoje. Jako první 
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navrhnul vyuţití koňského hnoje z paříţských povozů k výrobě plynu pro pouliční 

osvětlení.  

Anaerobní vyhnívací procesy dostaly velmi pozitivní podněty na konci 19. století, 

kdy bylo zjištěno, ţe touto metodou lze také čistit odpadní vody. V indické Bombaji roku 

1897 bylo v  ústavu pro léčbu lepry postaveno první zařízení, ve kterém byl plyn vyuţit ke 

svícení a dále od roku 1907 také pro pohon motorů vyrábějících elektrickou energii.  

Od roku 1906 v Německu začal kalový technik Imhoff se systematickou výstavbou 

anaerobních dvoustupňových čističek odpadních vod, které nazýval „emšerské nádrţe“ 

(Emscher bývala kdysi řeka, která odváděla vodu z baţinaté oblasti Emscherbruch, ale 

během industrializace se z ní ovšem stal odpadní kanál pro velkou část Porúří). Aţ do 2. 

světové války byl značně vyuţíván kalový plyn. Kalový plyn byl v té době povaţován za 

„domácí pohonnou hmotu“ a prováděly se četné pokusy na zbavení jej vody, oxidu 

uhličitého a sirovodíku, a aby jej šlo utěsnit do ocelových láhví a pouţívat jako pohon pro 

automobily.  

Před 2. světovou válkou a také během ní byly v Německu prováděny pokusy, aby 

bylo moţno zvýšit v čističkách výrobu plynu a to přidáním pevných organických 

odpadních materiálů, tedy metoda dnes označována jako kofermentace. V roce 1940 byl ve 

Stuttgartu úplně poprvé jako přísada pouţit tuk z lapačů tuku, a byl získán kladný 

výsledek. Imhoffem byly navrţeny pokusy s přidáním takových odpadů, jako je odpad ze 

sladkého dřeva, lignin, obsah bachoru přeţvýkavců, rostlinný a také obilný odpad. Díky 

obsahu bachoru přeţvýkavců bylo moţné získat 158 l plynu na 1 kg a působením sladkého 

dřeva dokonce 365 l plynu na 1 kg. U obsahu bachoru byla doba působení přeţvýkavců 20 

dní a u sladkého dřeva tato doba působení činila dní 45. Velmi podrobnými pokusy 

v oblasti kofermentace byly prováděny dr. Franz Pöpel a to během války v holandském 

Ammelfoortu a jiţ tehdy byl do těchto prací zahrnut také organický domovní odpad.[8] 

  

3.2  Fáze vzniku skládkového plynu 

Vznikající bioplyn je produktem látkové výměny metanových bakterií, ke které 

dochází, kdyţ dané bakterie rozkládají přítomnou organickou hmotu. Nejpodrobnější 
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dělení je rozlišováno na následující fáze procesu rozkladu do 4 základních fází, které 

v daném sledu probíhají zcela samovolně:  

1. Aerobní fáze 

2. Kyselinotvorná (acidogenní) fáze 

3. Nestabilizovaná metanogenní fáze 

4. Stabilizovaná metanogenní fáze [5] 

 

 

Obrázek č. 4:Postupný vývoj skládkového plyn [10] 

 

3.2.1  Aerobní fáze 

V této aerobní, tedy počáteční fázi je organická hmota odpadů odbourávána 

aerobními mikroorganismy a to zatím za přítomnosti vzdušného kyslíku. Po uloţení 

odpadů na skládku aerobní fáze poměrně rychle ustálí jiţ v průběhu několika dnů aţ týdnů 

z důvodu vyčerpání kyslíku uvnitř tělesa skládky. Tento děj je nejčastěji urychlován 

hutnícími procesy odpadů. Loţe skládky se primárně zahřívá probíhajícími exotermními 

procesy a organická hmota obsaţená v odpadech se postupně začíná rozkládat na látky, 

které jsou podstatně jednoduššími. Jako ukázkový příklad tohoto aerobního rozkladu můţe 

poslouţit fermentativní „vydýchání” glukózy: 
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C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2,82 MJ      (1) 

 

Oxid uhličitý představuje v této fázi majoritní produkovaný plyn a jeho koncentrace 

můţe dosáhnout aţ 20,8 % po spotřebování veškerého mnoţství vzdušného kyslíku. 

Rozkládají se zde makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky, kterými 

jsou polysacharidy, lipidy či proteiny, a to na látky nízkomolekulární, jenţ jsou rozpustné 

ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů. Ty se produkují především 

fermentačními bakteriemi. Látky nízkomolekulární jsou na rozdíl od vysokomolekulárních 

schopny transportovat do buněk.[5] 

 

3.2.2  Acidogenní fáze 

Po vyčerpání veškerého dostupného kyslíku se postupně mění biologické sloţení 

substrátu a je samovolně zahájena „kyselá“ kyselinotvorná fáze. Ovšem nepřítomnost 

kyslíku zde zatím není nezbytná, protoţe část kyselinotvorného společenstva bakterií jsou 

fakultativně anaerobní. Proces se postupně dostane aţ do čistě anaerobní fáze.  

Biologická rozloţitelnost je dána obsahem inertního ligninu a také i strukturou tuhé 

fáze. Přítomné tuky, celulóza a bílkoviny jsou postupně odbourávány na aminokyseliny, 

niţší alifatické kyseliny a jednoduché cukry, které se následně mění na niţší alifatické 

kyseliny (kyselina octová, propionová a máselná). V tuhých komunálních odpadech 

představuje celulóza dlouhodobý zdroj zásobující produkci methanu.  

pH prostředí v průběhu této fáze, jak jiţ samotný její název napovídá, se postupně 

sniţuje z hodnoty 6,9 – 7,1 aţ na hodnoty pohybující se kolem 6,4. To se stane z důvodu 

hromadění se produktu a vede i k odbourávání kyseliny octové. Výraznou převahu zde 

poté má kyselina propionová. Tím jsou vytvářeny ideální podmínky pro pozvolné 

rozmnoţení se metanogenních organismů. Na konci acidogenní fáze pH opět stoupá na 

hodnotu kolem 6,5 – 6,6. Plynným produktem je opětovně CO2 a objevuje se měřitelné 

mnoţství vodíku. Vodík je důleţitou sloţkou, jelikoţ je výchozím substrátem četných 

metanogenních bakterií pro tvorbu methanu.[5] 
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3.2.3 Nestabilizovaná metanogenní fáze 

Nestabilizovaná metanogenní fáze je také nazývána jako acidogeneze, ale přesněji 

by tuto fázi vystihl název přechodná metanogenní fáze. Při vychýlení se ze striktně 

anaerobních podmínek je proces pozastaven. Produkce metanu je zatím slabá a stále kolísá 

podle aktuálních podmínek. Kyslík zde narušuje rozmnoţující se metanogenní populace 

v značně kratší době neţli je tomu u jiných anaerobních mikroorganismů. Schopnost 

metanogenů přeţívat a mnoţit se, je odvíjeno od symbiózy s ostatními, nejčastěji však 

acidogenními populacemi. Acidogenní mikroorganismy zpracovávají substrát s vyšší 

rychlostí neţ metanogenní mikroorganismy. Nastává zde rovnováţný stav a u rozvoje 

acidogenních organismů dojde k poklesu. Ţádné bakterie schopny produkovat metan nelze 

ani z přírodních zdrojů získat přímo v původní „čisté“ kultuře. 

Metanogeny nezpracovávají pravděpodobně nic jiného krom vodíku, oxidu 

uhličitého, formiátu, acetátu, metanolu a oxidu uhelnatého. Zásadní podmínkou pro vývoj 

acidogenní fáze je vzrůst pH, jelikoţ kyselé prostředí není pro methanogeny vhodné. 

Optimální pH se nalézá v rozmezí 6,8 – 7,8. Na rozvoj metanogenního procesu mohou 

působit toxicky mastné kyseliny, protoţe se mohou vyskytnout v koncentraci vyšší neţ 

6000 mg·l
-1

. Důleţitý je i vliv přítomných solí, které také mohou ve vyšší koncentraci 

negativně ovlivňovat rozmnoţující se kultury. Toxicita vzrůstá dle této řady prvků: Ca – 

Mg – K – NH4.  

 Látky jsou ve fázi oxidovány na vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. Přítomné 

syntrofní acetogenní mikroorganismy, které jsou schopny produkce vodíku, jsou v této fázi 

velmi důleţitou mikrobiální skupinou, jelikoţ mohou rozkládat vyšší organické kyseliny 

neţ kyselinu octovou (převáţně propionovou kyselinu), alkoholy a některé aromatické 

sloučeniny. Je pro ně nezbytná těsná spolupráce s dalšími skupinami mikroorganismů, 

které spotřebovávají jimi vyprodukovaný vodík (methanogeny a sulfátredující bakterie).[5] 

 

3.2.4 Stabilizovaná metanogenní fáze 

V této závěrečné fázi metanogenní jiţ tvorba metanu nekolísá, ale rychlost procesu 

klesá se stupněm zpracovaného substrátu. Produkce metanu je doprovázena vznikajícím 

oxidem uhličitým, ale nelze s jistotou určit, zda je produktem metanogenů či 

spolupůsobících symbiontů. Fáze započne při dostatečném rozčíření metanogenních 
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bakterií a probíhá značně pomaleji, neţli je tomu u fáze kyselinotvorné. Zpomalení je 

způsobeno niţší růstovou rychlostí metanogenů.  

Proces se do stabilizovaného stadia nedostane, pokud není přítomná potřebná 

vlhkost. Nedostatek vlhka můţe probíhající proces omezit či dokonce úplně zastavit a 

naopak vlhko v mnoţství nad sorpční kapacitu způsobí perkolaci kapaliny, která roznáší 

bakterie i enzymy do míst zatím nezasaţených kultivací a tvorba metanu prudce vzroste. 

 Metanogenní mikroorganismy rozkládají pro ně přijatelné substráty, coţ jsou 

některé jednouhlíkaté látky (metanol, kyselina mravenčí, methylaminy, oxid uhličitý, oxid 

uhelnatý, vodík) a z víceuhelnatých se to týká pouze kyseliny octové.  

V tělese skládky v dostatečné hloubce teplota můţe dosahovat 35 aţ 50 °C a to je 

zapříčiněno činností methanogenních organismů, které jsou schopny existovat aţ do 

teploty 75 °C. Teplota sahající pod 30 °C má negativní vliv na methanogeny. 

Obsah metanu a oxid uhličitého v produkovaném bioplynu není u všech skládek 

konstantní, ale liší se jejich mnoţství podle současných podmínek při jeho vývoji, jako je 

sloţení substrátu, vlhkost, mocnost skládky, teplota a zhutnění. Rychlost tvorby metanu je 

úměrná právě zpracovávaného mnoţství daného substrátu. Mnoţství metanu se obvykle v 

bioplynu pohybuje ve stacionárním stavu od 50 % do 75 % obj. a koncentrace oxidu 

uhličitého 25 – 40 % obj. Další významnou sloţkou je dusík, který se vyskytuje pouze 

v řádu jednotek procent, ale vznikne-li v tělese skládky mírný podtlak oproti atmosféře, 

dojde k jeho nárůstu v mnoţství, jenţ odpovídá provoznímu podtlaku a tím i přisátého 

vzduchu.[5] 

 

3.3  Skládkový plyn 

Bioplyn je čirým plynným produktem biochemického rozkladu organických látek, 

které jsou součástí komunálního odpadu a je také označován jako LFG, tedy z anglického 

Landfill Gas. Je-li tedy místem vzniku skládka, je nazýván plynem skládkovým. Sloţení 

tohoto plynu je proměnlivé v závislosti na stáří skládky a na rychlosti čerpání bioplynu. 

Majoritní sloţky jsou tvořeny metanem, oxidem uhličitým a také vodíkem. Důleţité 

ovlivňující faktory představuje pH, které má svou optimální hodnotu 6,8-8, vlhkost větší 

neţ 20-30 % a teplota v rozmezí 25-40 ˚C. Základem celého procesu je anaerobní 
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vyhnívání organických látek metanogenním kvašením za přesně definovaných podmínek. 

Mnoţství vyprodukovaného plynu závisí především na druhu odpadů, technologii ukládání 

odpadů, mocnosti a konfiguraci skládky, poměru celkového uhlíku k obsahu celkového 

dusíku daných odpadů, přítomnosti toxických látek působících na mikroorganismy, 

neutralizační kapacitě prostředí a hlavně na obsahu vlhkosti, která ovlivňuje značnou 

měrou na průběh bakteriálních reakcí. Produkce bioplynu je odhadována na 100-300 m
3
 

tohoto plynu z 1 t tuhého komunálního odpadu. Z tohoto mnoţství je moţné plynu zachytit 

20-70 % a nejvyšší produkci lze očekávat po 5 aţ 13 letech od uloţení odpadu 

s dostatečným hutněním. Plyn se ovšem produkuje do doby, neţ se vyčerpá veškerá voda 

vyskytující se v tělese skládky a také aţ do úplného zmineralizování odpadu. Produkce 

tedy probíhá přibliţně 20 aţ 30 let. Skládkový plyn je moţné vyuţívat jako palivo přímým 

spalováním nebo v plynových motorech pro výrobu elektrické energie či jako náhradní 

zemní plyn. V některých případech je plyn potřeba čistit, odvodnit nebo obohatit, aby se 

obsah metanu zvýšil. Pokud skládkový plyn není uměle odčerpáván, samovolně migruje ve 

vrstvách uloţených odpadů nerovnoměrně všemi směry. Nehlídané proudění plynu je 

moţným nebezpečím z důvodu své výbušnosti při vyšších koncentracích ve směsi se 

vzduchem a to i ve vzdálenějších místech od tělesa skládky. Negativem je také pronikání 

bioplynu svrchní půdní vrstvou, jelikoţ ovlivňuje růst vegetace na povrchu.[7] 

Pod pojmem bioplyn si lze představit energetický zdroj s velmi pozitivním 

přístupem k ochraně ţivotního prostředí. Ve 20. století tento pojem jiţ zcela zobecněl a pro 

laickou veřejnost se bioplyn stal páchnoucím, ale uţitečným a také ekologickým plynem. 

Plyn vzniká působením ţivých organismů biochemickými cestami s řadou vedlejších 

produktů. 

Bioplyn se řadí k plynům, které vznikají v čistírnách odpadních vod, v hlubších 

rybnících, močálech, v rýţovištích nebo také v tělesech skládek, čímţ se tato diplomová 

práce konkrétně zabývá. I kdyţ se můţou majoritní sloţky různých druhů bioplynů lišit, 

vţdy má plyn převahu metanu v průběhu methanogenní fáze. Mezi zbylé majoritní sloţky 

bioplynu patří oxid uhličitý a vodík. Zbylými zastoupenými sloţkami jsou zbytky 

vzdušného plynu (O2, Ar, N2), nezcela spotřebované produkty acidogeneze (H2, přebytek 

CO2) a jiné minoritní a stopové příměsi (H2S, N2O, HCN, uhlovodíky aj. deriváty). 

Mnoţství těchto ostatních plynů se vyskytuje nejvýše v desetinách procenta. 
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Pro získání vyšší výtěţnosti metanu napomáhají proteiny a lipidy, kdeţto pro jeho 

niţší výtěţnost se podílí polysacharidy. Sloţení bioplynu je tedy z chemického hlediska 

jednoduché, ale zároveň i sloţité současně. Jednoduchými sloţkami jsou ty majoritní a 

sloţitými jsou stopové příměsi v bioplynu. 

Biologická rozloţitelnost odpadů na skládkách komunálních odpadů s následným 

vznikem skládkového plynu je podrobněji popisován od počátku 70. let 20. století. V 

dnešní době je produkce skládkového bioplynu vyšší z důvodu obměny sloţení ukládaných 

odpadů na skládky, jelikoţ enormní mnoţství popele z domácího spalování fosilních paliv 

bylo vystřídáno za pohodlnější alternativy zdrojů tepelné energie. I z tohoto důvodu nebyla 

věnována větší pozornost této problematice.  

Sloţení skládkového plynu je obvykle rozmanitější, neţli je tomu u ostatních druhů 

bioplynu a hlavním důvodem je různorodost uloţeného odpadu na skládky. Skládkový 

bioplyn se vyskytuje přibliţně v tomto majoritním sloţení: 60-75 obj. % metanu, 25-40 

obj. % oxidu uhličitého, vodík je v ideálním případě obsaţen v mnoţství do 3 %, ale můţe 

činit aţ 20 i více procent z celku. Skládkový plyn s obsahem metanu pod 40 % je obecně 

povaţován za plyn s nedostatečným rozvojem methanogenních procesů.[8] Jeli skládkový 

plyn kvalitní, velmi se podobá svým sloţením reaktorovému bioplynu. Podobné si jsou 

především nízkým obsahem dusíku a také nízkým aţ nulovým obsahem kyslíku a hlavní 

sloţky taktéţ představuje metan a oxid uhličitý. U starých skládek je někdy obtíţné určit, 

zda se jedná o „půdní vzduch”, „půdní vydýchaný vzduch” neboli „půdní plyn zbylý po 

respiraci vzduchu” či zda jde o „bioplyn”. Směsi obsahující vysokou koncentraci oxidu 

uhličitého a vodíku vznikající v kyselinotvorné fázi předcházejí tvorbě metanu. Z tohoto 

důvodu i tento plyn nelze řadit mezi bioplyn. Změny sloţení skládkového bioplynu je 

závislá na změnách pH prostředí a změny sloţení výluhových vod podle fází vývoje acido 

a metanizačních procesů. Nedostatek potřebného mnoţství vody v tělese skládky můţe 

způsobit neţádoucí omezení nebo úplné zastavení metanizačních procesů. Problémem 

můţe být i nevhodné uspořádání drenáţního potrubí, které způsobí zavedení vzduchu do 

loţe skládky, a tím naruší průběh fáze nebo návrat o fázi nazpět, tedy z methanogenní do 

acidogenní fáze.[5] 
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3.3.1  Vyuţití skládkového plynu 

 Skládkový plyn je velmi hodnotný nositel energie a to díky jeho mnohostranně 

účinnému vyuţití. Kaţdá skládka komunálních odpadů je schopna produkovat značné 

mnoţství skládkového plynu. Z 1 tuny uloţeného komunálního odpadu, jak jiţ bylo 

zmíněno, vzniká kolem 100 aţ 300 m
3
 tohoto plynu. Vyprodukovaný plyn lze zachytit 

pouze v mnoţství o rozmezí 20 – 70 % z celkové jeho produkce a svou nejvyšší produkci 

skládka vykazuje po 5 aţ 13 letech od uloţení odpadu, který je dostatečně hutněn. Jelikoţ 

produkce skládkového plynu je neţádoucí, co se týče ţivotního prostředí a moţných rizik, 

které tento plyn má ve svých vlastnostech, je plyn nutné odčerpávat a nepodceňovat tyto 

moţné nepříznivé vlivy. Získáváním skládkového plynu se tedy chrání ţivotní prostředí a 

zároveň se vyrábí energie, kterou lze zuţitkovat.[2] 

První čerpací stanice skládkového plynu byla v České republice vybudována v roce 

1984, ale z důvodu poklesu produkce plynu byla po třech letech provozu odstavena. Po 

stoupající regulační ceně za výkup elektrické energie z bioplynu se rozšířilo vyuţívání 

plynu na stále menší skládky. Jestliţe ekonomická vyuţitelnost skládkového plynu klesá 

pod 80 – 100 Kw, mizí praktická efektivita pro jeho spalování na flérách. Hodnoty pod 

touto hranicí jiţ mohou být odplyňovací systémy plně pasivní s ventilací přes biooxidační 

filtry. V takovém případě je pak zcela zbytečným spotřebičem spalovací fléra, jelikoţ její 

provoz vyţaduje aktivní čerpání plynu a navíc zatěţuje ovzduší zbytečnými emisemi 

NOx.[12] 

 Pouze pro potřebné zabezpečení skládek před výbušností se vznikající plyny 

odsávaly a spalovaly bez dalšího vyuţití. Nyní v době, kdy nárůst komunálního odpadu 

s nezanedbatelným mnoţstvím biologického rozloţitelného materiálu, jehoţ mnoţství 

ovlivňuje mnoţství a sloţení vznikajícího bioplynu, a také z důvodu hledání náhradních 

zdrojů energie s nárůstem cen ropy, zejména v sedmdesátých letech, se poukázalo i na 

vyuţívání skládkového plynu, který v závislosti na obsahu metanu můţe být výhodně 

energeticky a ekologicky zuţitkováván. Vybudované a kontrolované odplynění skládky 

poté vytváří z tělesa skládky účinný biologický filtr, ve kterém se za působení 

methanotrofů a methylotrofů odbourá metan i některé stopové prvky. 

Odsávaný plyn z jednotlivých částí skládky není vţdy stejné kvality. 

V kompresních stanicích lze odčerpaný plyn podle kvality „třídit” na dva druhy. 
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Skládkový plyn o stejné kvalitě můţe být vyuţit přes čistící zařízení v plynové strojovně 

na výrobu elektrické energie, coţ ovšem zvyšuje za vyrobenou energii či bez čistícího 

zařízení pro vytápění prostorů vyuţívaných skládkou, okolních sídlišť nebo zahradních 

objektů. Je-li načerpaný plyn nedostatečně kvalitní, je poté spalován ve skládkových 

pochodních při teplotě 1000 aţ 1200 ˚C.[2] V porovnání se zemním plyne, propanem a 

butanem má plyn ze skládek výhřevnost menší a jeho spalováním vnikají neškodné 

produkty, jako jsou vodní páry a CO2. 

 

Skládkový plyn lze vyuţít pro tyto účely: 

- lze upravit na kvalitu zemního plynu 

- spalování v motorgenerátoru pro pohon bioplynem (spalovací motor či 

plynová turbína) 

- přímé spalování pro vytápění v hořácích na bioplyn (skleníky, sušárny 

apod.) 

- stlačování plynu pro pohon vozidel 

- vyuţití odpadního oxidu uhličitého k výrobě v potravinářském průmyslu  

Projekt k čerpání a vyuţívání skládkového plynu vyţaduje jiţ předem zodpovězené otázky 

technické a ekonomické jako jsou: 

- kolik plynu je skládka schopna vyprodukovat 

- jaké bude jeho přibliţné sloţení 

- jak dlouho bude plyn produkován a v jakém mnoţství dle času uloţení 

odpadů 

- jaká je vzdálenost skládky od místa jeho vyuţití 

- jaká bude nejvhodnější forma energie pro odbyt 

- kolik bude potřeba vrtů k čerpání plynu[8] 

Za důleţité se také povaţuje, zda odběr energie bude pouze kontinuální, sezónní, 

občasný nebo zcela špičkový. Prvotní odhady o vyuţitelnosti skládkového plynu se dají 

provést z objemové kapacity skládky a také je potřeba posuzovat i skladbu uloţeného 

odpadu. 

Mezi ty nejpouţívanější způsoby energetického vyuţití skládkového plynu patří 

prostá výroba tepla či kombinovaná výroba elektřiny a tepla, které je ekonomicky 
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výhodnější oproti prosté výroby tepla. U výroby elektřiny je potřeba počítat i s potřebnými 

výdaji, jelikoţ je vyţadován servis kogenerační jednotky a dokup zemního plynu pro 

dovýrobu chybějícího mnoţství tepla. Další preferovaný způsob je vyuţití bioplynu 

v dopravě, jako alternativní a obnovitelné palivo, kde převáţně zahraniční zkušenosti 

ukazují na rostoucí vyuţití tohoto plynu. Skandinávské země jsou pravým příkladem 

zavedeného vyuţívání bioplynu v dopravě. Vzhledem k rychlému růstu cen pohonných 

hmot je tento způsob vyuţití často prodebatovávanou moţností, jak skládkový plyn vyuţít 

a neplýtvat stále draţší ropou. Ovšem v ČR bude bránit chybějící síť čerpacích stanic a 

také cenově náročné obstarávání vhodných automobilů či nevyjasněná daňová politika 

(např. spotřební daň). Nejvyšší vyhlídky mají pravděpodobně velká města s hromadnou 

dopravou, kdyby investice do čerpacích stanic a dopravních prostředků poţadovaného typu 

byly takřka nepatrnou investicí vzhledem k utrţeným úsporám. Mezi další vhodné vyuţití 

patří dodávání bioplynu do plynárenské sítě či výrobcům tepla. Ve Švédsku je tento způsob 

nejčastějším vyuţitím bioplynu. Různé způsoby vyuţití skládkového plynu závisí na 

vývoji cen energií na trhu. Je proto doporučeno průběţné posuzování výhodnosti vyuţívání 

tohoto plynu.[2] 

Aktuální situace s vyuţíváním skládkového plynu v ČR je taková, ţe kolem 90 % 

objemu skládek komunálního odpadu je jiţ energeticky vyuţíváno. V roce 2004 produkce 

elektřiny ze skládkového plynu byla dokonce vyšší neţ sumární produkce z anaerobních 

fermentací všech typů, jak z čistíren odpadních vod, tak zemědělských a průmyslových 

(ostatních) bioplynových stanic. Situace v roce 2009 se začala výrazně měnit ve prospěch 

zemědělských a také ostatních bioplynových stanic. Kapacity skládek komunálních odpadů 

jiţ významně nerostou, ale zatím zde není obecně doporučitelný a ekonomicky efektivní 

postup a to i přesto, ţe byly činěny nejrůznější pokusy o intenzifikaci tvorby skládkového 

plynu. Klasické skládky komunálního odpadu jsou tělesa obtíţně „intenzifikovatelné“ pro 

produkci plynu. Naopak reaktorová tělesa, kde je ukládán pouze BRKO nebo odpad, který 

je obohacen rozloţitelnými podíly, je způsob, jak vytěţit z daného objemu skládky 

maximum plynu.[12] 

 

Frýdeckou skládkou, a.s. je přijímáno více neţ 10 t odpadu denně a jak jiţ bylo 

zmíněno, jedná se o skládku S-OO, podkategorie S-OO3, coţ znamená, ţe je zde ukládán 

odpad ostatní s významným podílem biologické rozloţitelné sloţky. Tato skládka se skládá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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prozatím z pěti etap. Kapacita jiţ uzavřené I., III., a IV. etapy, V. etapy, která je nyní 

v provozu a plánované VI. etapy skládky je projektová na mnoţství 1,73 mil. m
3
.  

Z 22 jímacích vrtů je nejdříve jímán čerpací stanicí, kde získaný plyn je za pomoci 

analyzátoru vyhodnocen, zda bioplyn lze energeticky vyuţit. Takto zkontrolovaný 

skládkový plyn je termicky vyuţíván za pomoci 3 kogeneračních jednotek, které jsou typu 

TEDOM Cento T 150 SP BIO a TEDOM Cento T 160 SP BIO Vari. Jedna z těchto 

kogeneračních jednotek je na obrázku č. 5. Vyrobená tepelná energie je vyuţívána v areálu 

Frýdecké skládky, a.s. a energie elektrická je taktéţ společností vyuţita a její větší část je 

prodávána. Tabulka č. 3 na straně 41 obsahuje mnoţství načerpaného skládkového plynu 

za rok 2010 a mnoţství vyrobené energie v Kw. 

 Podrobněji se skládkovým plynem a jeho produkcí na Frýdecké skládce, a.s. zabývá 

v této diplomové práci kapitola 5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST. 

 

 

Obrázek č. 5: Kontejnerová kogenerační jednotka ČKD 200 kWel  

(foto Frýdecká skládka, a.s.) 

 

Vyuţívání skládkových plynů v kogeneračních jednotkách je ţádoucí a také 

prospěšné. I kdyţ omezování ukládání BRKO na skládky bude znamenat sníţenou 

produkci skládkového plynu, nemůţe se povaţovat toto za negativní přínos, jelikoţ 

plánovaný krok má vedle tohoto záporu mnohem více kladných vlastností, a ty hlavní 

popisuje kapitola 4 PŮSOBENÍ BIOPLYNU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
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3.3.2  Metanogenní mikroorganismy produkující metan 

Metanogenní mikroorganismy jsou fyziologicky unikátní převáţně pro jejich 

značně specializovaný výběr energetických zdrojů či z důvodu jejich extrémních 

poţadavků na anaerobní prostředí. Jsou na kyslík mnohem citlivější neţli jiné anaerobní 

mikroorganismy. Metanogeny jsou schopny ţít v symbióze s acidogenními 

mikroorganismy, které zpracovávají substrát mnohem rychleji neţ mikroorganismy 

methanogenní. Acidogeny poté svou populaci postupně sniţují s blíţícím se 

stabilizovaným neboli rovnováţným metanogenním stavem. Ţádný z následujících 

popsaných metanogenních mikroorganismů nebylo moţné získat z přírodních zdrojů 

v autentické čisté kultuře. Tyto mikroorganismy pravděpodobně nejsou schopny 

zpracovávat ţádné jiné substráty neţli je vodík, oxid uhličitý, formiáty, acetáty, metanoly a 

oxid uhelnatý. Produkty jako je etanol nebo mastné kyseliny jsou „předzpracovávány” 

jinými mikroorganismy neţ metanogeny.[8] 

 

Čeleď Methanobacteriaceae je tvořena třemi rody: 

I. Methanobacterium 

II. Methanosarcina 

III. Methanococcus 

 

I. Rod methanobacterium 

Bakterie tohoto rodu získávají energii pro svůj růst redukcí oxidu uhličitého na 

metan pomocí vodíku někdy i mravenčanu. Jsou popsány také druhy schopny vyuţívat 

kyselinu octovou a máselnou, ale nikdy se nepodařilo je získat v čisté kultuře. Tento rod 

obsahuje mesofilní aţ extrémní termofilní mikroorganismy a vyţaduje velmi přísně 

anaerobní podmínky. 

 

Druhy rodu methanobacterium: 

a) Tyčinky schopné produkce metanu z acetátu 

1.  Methanobacterium soehngenii 
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b) Tyčinkovité nebo také řetízkové kokoidy, které metan z acetátu neprodukují 

2. Methanobacterium formicicum  

3. Methanobacterium thermoautrophicum  

4. Methanobacterium ruminatium 

5. Methanobacterium mobile 

 

1. Methanobacterium soehngenii 

Tento druh fermentuje octany a máselnany na metan a také na oxid uhličitý. Etanol 

ani butanol nezpracovává a také nikdy nebyl získán v čisté formě, proto nastávají 

pochybnosti o jeho schopnosti zpracovávat octany a máselnany. 

 

2. Methanobacterium formicicum 

Jako svůj energetický zdroj vyuţívá redukcí oxidu uhličitého na metan vodíkem 

nebo také mravenčan. Mravenčan je schopen zastupovat oxid uhličitý jako zdroj, kdyţ je 

primárně na oxid uhličitý rozloţen. Methanobacterium formicicum nefermentují cukry, 

aminokyseliny, etanol, metanol, acetát, propionát, butyrát ani laktát. Teplotní optimum pro 

růst tohoto druhu se pohybuje v rozmezí 38 aţ 45 °C. Při teplotě 55 °C je růst zastaven. 

 

3.Methanobacterium thermoautrophicum 

Potřebnou energii získává redukcí oxidu uhličitého na metan a to vodíkem. Etanol, 

metanol, formiát, acetát ani pyruvát druh thermoautrophicum nezuţitkovává. Teplota 

optimální pro růst tohoto druhu je v rozmezí 65 – 70 °C. Teplota minimální, která 

umoţňuje růst bakterií je 40 °C a maximální 75 °C. Optimální pH se pohybuje v rozmezí 

7,2 – 7,6. 

 

4.Methanobacterium ruminatium 

Svou energii čerpá z oxidu uhličitého redukcí na metan za pomoci vodíku či 

formiátu. Jako zdroj uhlíku místo oxidu uhličitého můţe slouţit i mravenčan. Druh 

Methanobacterium rominatium nezpracovává cukry, etanol, acetát, propionáty, isobutyrát, 
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amonika, metanol, valerát, pyruvát, jantarát ani kopronát. Tento druh je přísným 

anaerobem, kdy pouhých 0,016 % obj. kyslíku v prostředí inhibuje růst. Optimální teplota 

je v rozmezí 37 – 43 °C a mez pro růst je dána na 33 – 47 °C. Hraniční meze pH jsou 6 – 8. 

Methanobacterium ruminatium je široce rozšířeným druhem v přírodě a je to jediným 

metanogenem, který byl izolován v lidském zaţívacím traktu. 

 

5.Methanobacterium mobile 

Redukuje oxid uhličitý vodíkem či mravenčanem na metan, který můţe. Mravenčan 

můţe být zdroj oxidu uhličitého. Nezpracovává propionát, isobutyrát, butyrát, acetát, 

isovalerát, kompronát, jantarát, pyruvát, glukózu, metanol, valerát, etanol, isopropanol, 

propanol ani butanol. Teplota optimem je 40 °C a teplotní meze pro růst se pohybuje v 

intervale 30 – 45 °C (krajní meze 28 – 50 °C). pH je optimální v hodnotách od 6,1 do 6,9. 

Růst byl ovšem pozorován i při pH pohybující se v rozmezí 5,9 – 7,7. 

 

II. Rod methanosarcina 

Svou růstovou energii získávají tvorbou metanu z octanu a někdy i metanolu, oxidu 

uhelnatého a také z butyrátu.  

 

 

Obrázek č. 6: Bakterie rodu methanosarcina [5] 
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Při redukci metanolu můţe rod methanosarcina pouţívat vodík. Hlavním 

poţadavkem je přísně anaerobní prostředí s teplotou optimální pro růst kolem 30 – 37 °C. 

Bakterie rodu methanosarcina je ukázána na obrázku č. 6. 

 

Druhy rodu methanosarcina: 

a) Methanosarcina methanica 

b) Methanosarcina barkeri 

 

a) Methanosarcina methanica 

Jako svůj zdroj energie vyuţívá acetát a domnívá se, ţe také butyrát. Ty jsou fermentovány 

na oxid uhličitý a metan. Etanol Methanosarcina methanica nevyuţívá. Nikdy nebyl 

získán v čisté podobě, a proto je moţné se domnívat, ţe tento druh s druhem následujícím 

je identický. 

 

b) Methanosarcina barkeri 

Methanosarcina barkeri energii získává z metabolismu redukce oxidu uhličitého na 

metan vodíkem. Na oxid uhličitý a metan můţe být fermentován acetát, metanol a oxid 

uhelnatý. Skupina metanolu či acetátu je redukována přímou cestou na oxid uhličitý. U 

tohoto druhu nejsou fermentovány cukry, propionáty, butyráty, aminokyseliny, formiáty a 

ani etanol. Produkce metanu i nárůst buněčné hmoty je v metanolu rychlejší neţli 

v acetátu. Methanosarcina barkeri dobře roste při pH 7. 

 

III. Rod Methanococcus 

Svou růstovou energii získává z metabolismu tvorby metaanu z vodíku a oxidu 

uhličitého, acetátu, formiátu či butyrátu. Čisté kultury schopny vyuţívat acetát nebo 

butyrát nebyly získány. Rod Methanococcus je přísně anaerobní. Zpracovává acetát a 

butyrát na metan i oxid uhličitý. Zpracováván ovšem není etanol a butanol. Optimální 

teplota je 30 – 37 °C. V čisté kultuře nikdy nebyl získán, jsou proto pochybnosti o 

zpracování uváděných substrátů. Pravděpodobností je, ţe ţádný metanogen sám není 
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schopen zpracovat mastné kyseliny s výjimkou mravenčí a octanové kyseliny. Bakterie je 

na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7: Bakterie rodu methanococcus [5] 

 

1. methanococcus vannelli 

Tyto koky jsou schopny fermentovat mravenčan na metan a oxid uhličitý. Někdy 

vyuţívá i vodík a oxid uhličitý, coţ ovšem záleţí na daných podmínkách. Druh 

methanococcus vannieli nezpracovává acetát, propionát, glukózu, metanol butyrát, jantarát 

ani etanol. Pro růst je optimální teplota v rozmezí 30 – 40 °C a pH 7,4 – 9,2.[5] 

 

2. methanococcus mazei 

Druh tohoto názvu nebyl nikdy získán v čisté podobě a dokáţe zpracovávat acetát 

či butyrát na výchozí směs CO2 a CH4. Teplotní rozmezí se pohybuje od 30 do 37 ˚C. Jsou 

zde ovšem pochybnosti o přímém vyuţívání mastných kyselin a zvláště pak butyrátu.[8] 
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4 PŮSOBENÍ BIOPLYNU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Skládky tuhých komunálních odpadů dokáţou působit na své okolní ţivotní 

prostředí ve všech skupenských formách emisí a také i ostatními vlivy. Zejména v oblasti 

plynných emisí se zájem soustředí na přímá působení skládkových plynů a také na jejich 

skladbu. Nejrozšířenějším ekologickým nebezpečím ovšem představují emise kapalné, 

tedy výluhové vody, pokud mají přístup do svého okolí. Skládka odpadů můţe být také 

zdrojem prachu a hluku v dané lokalitě, a to nejen na tělese skládky, ale i na příjezdových 

komunikacích do areálu skládky. Jako další nepříjemný a nebezpečný působící vliv můţe 

představovat i přemnoţení neţádoucích ţivočichů, jako je hmyz, hlodavci či ptactvo 

(především racci).[8] 

Jiţ několik let je v České republice snaha o sníţení obsahu BRKO v ukládaném 

odpadu. Mezi nejdůleţitější důvody pro jeho sníţení jsou zejména tyto následující: 

- sníţení emisí skleníkových plynů 

- navrácení organické hmoty a ţivin zpět do půdy 

- zisk energie (anaerobní digescí, spalováním apod.) 

- sníţení obsahu odpadu na skládkách [15] 

 

4.1 Výbušnost a vznětlivost skládkového plynu 

Moţné poţáry na skládkách jsou vytvářeny vlivy a dopady vnitřními i vnějšími. 

Vlivy vnitřní mohou ohrozit personál skládky a také případné uţivatele moţným 

popálením, udušením nebo také intoxikací z nedokonale spáleného materiálu. Působení 

vnějších vzniklých skládkových poţárů se řadí mezi ty nejnebezpečnější a to z důvodu 

moţného šíření do okolí mimo areál skládky a to například do polí či lesů. 

 

Původ poţárů na skládkách můţe být následující: 

- přirozený (úderem blesku, slunečními paprsky působící přes rozbité 

sklo), dochází ovšem k samovznícení tuhých látek a nikoli samotného 

plynu 

- antropogenní (přimísením horkých odpadů-popel, nepovolená 

manipulace s otevřeným ohněm-kouření) 
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Pro uhašení je upřednostňována metoda překrývání inertní vrstvou (zeminou) a 

následné zakompaktování kompaktorem, buldozerem či pásovým nakladačem. Voda se 

vyuţívá spíše pro hrubé přidušení, tedy pro utlumení plamenů a lokalizaci poţáru. V zájmu 

poţární bezpečnosti je ţádoucí nevytvářet přesypové hrany na skládkách, jelikoţ právě tato 

oblast je špatně hajitelná. 

 

Mezi nejčastější případy vzniku poţárů patří: 

- zapálení nedopalkem cigaret nebo odhozenou zápalkou 

- ukládáním horkých odpadů 

- zapálení při kontaktu hořlavého materiálu s horkou částí stroje či vozidla 

- efekt solární čočky 

- samovznícení po ohřevu biooxidací (zapařením suché trávy apod.) 

- samovznícení reaktivní nebo pyroforické chemikálie 

 

Lze tedy říci, ţe skládkový plyn není původcem jakéhokoli samovznícení, ovšem 

zvyšuje poţární riziko na tělesech skládek. Při správném dodrţování technologie 

skládkování se moţná rizika značně sniţují a skládka se stává takřka bezpečnou. 

Pokud těleso skládky není dostatečně izolováno od okolního terénu, poté 

představuje průnik skládkového plynu přítomnou zeminou značné bezpečnostní ohroţení 

pro okolní objekty a vyskytující se osoby. Bezpečnost ohroţují u skládkového plynu dva 

základní faktory: 

1. moţnost udušení (při spolupůsobení s CO2) 

2. moţnost exploze metanu 

 

 Moţnost udušení představuje nebezpečí, které je velmi časté a to obzvláště 

v objektech blízko sousedících se skládkou. Ve velmi častých případech se přitom jedná o 

působení separovaného oxidu uhličitého. Díky značným rozdílům v měrné hmotnosti obou 

základních sloţek skládkového plynu CO2 a CH4 dochází k jejich separaci a to jiţ během 

prostupu zeminou. Pokud ovšem skládkový plyn můţe vyplňovat podzemní či uzavřené 

prostory s atmosférou prakticky bez proudění, tak poté dochází ke značné gravitační 

separaci obou těchto sloţek. 
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 Exploze metanu z nahromaděných skládkových plynů byly jiţ mnohokrát popsány 

a za tyto neštěstí jiţ bohuţel padlo mnoho lidských ţivotů. Většina těchto případů se stala 

v objektech, které sousedily se skládkou a to do přibliţně 100 m jako přímé vlivy explozí. 

Účinná bezpečnostní opatření jsou důleţitá a nutná i u malých skládkových těles a je třeba 

povaţovat za rizikovou kaţdou skládku ať je její objem takřka jakýkoli. 

 Pro bezpečnost čerpacích systémů a vyuţívání skládkových plynů jsou běţně 

aplikována kriteria tzv. vnější explozní bezpečnosti, které vycházející ze změřených mezí 

výbušnosti směsí metanu se vzduchem: 

- dolní mez výbušnosti je rovna 5 % obj. CH4 

- horní mez výbušností je rovna 15 % obj. CH4 

 Tyto změřené meze pro směs metanu a vzduchu budou jistě ovlivněny přítomností 

CO2, který můţe být obsaţen ve skládkovém plynu a to běţně přes 25 % obj. Pro směsi s 

obsahem oxidu uhličitého sice chybí potřebné experimentální údaje, ale to nemůţe ohrozit 

vnější bezpečnost, bude-li se brát v úvahu dolní mez výbušnosti metanu jako 5 % obj. CH4. 

 Zcela jiným problémem je tzv. vnitřní explozní bezpečnost. Jelikoţ skládkové 

plyny jsou z tělesa skládek odsávány, můţe se stát, ţe nedokonale těsným nebo porušeným 

systémem se do plynových prostorů dostane a nasaje vzduch. Mezi důleţitou otázku se 

také řadí, jaká koncentrace kyslíku ve skládkovém plynu je ještě explozně bezpečná. V této 

oblasti je problematické nedostatečné mnoţství experimentálních dat. Limitní obsah 

kyslíku je uváděn vyšší neţ 2-3 % obj. a to do té doby, neţli bude k dispozici větší 

mnoţství těchto chybějících experimentálních dat. Při dobré technické úrovni 

odplyňovacích systémů není v dnešní době ţádný problém trvale udrţovat hladinu kyslíku 

ve skládkovém plynu pod 1 % obj.[8] 

  

4.2 Bioplyn jako skleníkový plyn 

Skleníkový efekt je znám jako oteplování zemské atmosféry, jenţ je spojován 

především s emisemi oxidu uhličitého produkovaného při spalování fosilních paliv. 

GWP (= global warming potential) je globální potenciál charakterizující celkový 

efekt oteplení atmosféry, který je vytvářen přítomností širšího spektra sloučenin. Při 

hodnocení těchto vlivů je věnována zvláštní pozornost emisím antropogenního původu, 
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kde zaujímá oxid uhličitý hmotnostní převahou nad všemi ostatními sloţkami, které 

přispívají k nárůstu GWP. Další plyny produkované lidskou činností významné pro 

skleníkový efekt je metan, chlorfluorované uhlovodíky (CFC) a oxid dusný. 

V dnešní době jiţ neexistuje pouze jeden názor o nutnosti oteplování atmosféry, a proto 

otázky týkající se skleníkových plynů a soustavných změnách klimatických podmínek jsou 

stále aktuální.  

Globální potenciál GWP je kalkulován ve třech referenčních časových horizontech 

a to 20, 100 a 500 let, jelikoţ jednotlivé segmenty nemají stejnou chemickou stabilitu. 

Nejčastěji se vyuţívá hodnot odpovídajících stoletému výhledu. Tabulba č. 1 znázorňuje 

hodnoty relativního GWP, které jsou vypočteny pro různé časové horizonty. 

 

Tabulka č. 1: Hodnoty relativního GWP pro jednotlivé časové horizonty (vztažený na hmotnost emisí)[8] 

Horizonty časově 

hodnotící 
20 let 100 let 500 let 

CO2 1 1 1 

CH4 56 21 6,5 

N2O 280 310 170 

Tetrafluoretan 2900 1000 310 

 

Mnoţství metanu, oxidu uhličitého i N2O v atmosféře stále stoupá dle shodného 

vzrůstu jednotlivých trendů od poloviny 19. století. U vzrůstu oxidu uhličitého lze 

pozorovat jeho vývoj v závislosti na rostoucí spotřebě uhlí, vyuţívání parních strojů a také 

nárůstem výroby i spotřeby energií po 1. a 2. světové válce. 

 Přírodním zdrojem metanu je ve značné míře především proces anaerobního hnití 

probíhající v močálech či rýţových polích, v ţaludcích přeţvýkavců a úniky ze dna oceánů 

a termitišť. Oproti přírodnímu se odhaduje mnoţství antropogenního metanu zhruba na 

jeho dvojnásobek. Podle US EPA je skladba antropogenních emisí skleníkových plynů 

v tomto sloţení: -    oxid uhličitý  66 % GWP 

- metan    18 % GWP 

- chlorfluoruhlovodíky 11 % GWP 

- oxid dusný    5 % GWP 



Bc. Aneta Syřínková : Skládkový plyn 

 

2011  34 

Při pohledu na ochranu ţivotního prostředí je klíčovou sloţkou oxid uhličitý a také 

metan. U antropogenního metanu byl zjištěn jeho původ v takovém přibliţném mnoţství: 

- těţba uhlí, zemního plynu a ropný průmysl     28 % 

- střevní fermentace hospodářských zvířat (hlavně skot)    23 % 

- rozklad biologického odpadu       21 % 

- biologické vyhnívání rýţových polí      17 % 

- rozklad biomasy z ostatních antropogenních činností    11 % 

Začíná být celosvětovým trendem, ţe skládky odpadů jako zdroj emisí, a také jako 

uloţiště odpadů stále klesá a to zásluhou legislativy s ekologickým tlakem. Oproti 

skládkovému bioplynu má bioplyn reaktorový dlouhodobou perspektivu díky významného 

sníţení emisí oxidu uhličitého a zamezení úniků metanu do zemské atmosféry.[8] 

 

4.3 Toxicita bioplynu 

Majoritní sloţky skládkového plynu jsou v podstatě nejedovatými, ovšem vţdy 

záleţí, v jakém mnoţství se vyskytuje. Jelikoţ metan ani oxid uhličitý nepatří 

k dýchatelným plynům, způsobují dušení a metan patří k výbušným plynům poté lze 

zahrnout tyto sloţky mezi plyny s toxickými vlastnostmi. Jedovatost bioplynu je 

s převahou způsobena H2S, tedy sulfanem.  

 

Sulfan (H2S) 

Jedná se o bezbarvý plyn, který je o málo těţší neţli vzduch a je identifikovatelný 

charakteristickým zápachem po shnilých vejcích, který ovšem se stoupající koncentrací 

nezesiluje. Sulfan dokonce při překročení koncentrace nad 300 mg/m
3
 rychle otupuje čich 

a přestane být člověkem vnímán. Plyn má dráţdivé účinky, je toxický a jiţ v malých 

koncentracích je škodlivý při působení na malé ţivočichy. Sulfan reagující s kovy 

v důleţitých enzymech působí jako nervový jed a dochází aţ k zástavě dýchaní a tedy 

usmrcení. Mnoţství H2S v rozmezí 100-140 mg/m
3
 mohou jiţ způsobovat příznaky otravy.  

Sulfan přítomný v některých typech bioplynu (především reaktorový bioplyn) má 

zásadu maximální technologické opatrnosti při manipulaci s ním. Ředění bioplynu pro 

zamezení moţné exploze je jedním z řešení. Některé druhy bioplynů vyţadují ředění 
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vzduchem v mnoţství i 5000 m
3
 vzduchem na kaţdý m

3
 daného bioplynu. Bioplyn, který 

je vysoce „zasířený‟  není moţno vypouštět havarijními ventily, jelikoţ exploze by sice 

byla vyloučena, ale hrozila by hromadná otrava. 

Výjimečně se mohou vyskytnout vlivy sulfanu také na skládkách tuhých 

komunálních odpadů a to i na takových, kde není uloţen ţádný materiál s extrémními 

obsahy síry nebo síranů. Ohroţení působícím sulfanem vzniká také jeho uvolňováním ze 

slabě kyselých a intenzivně promíchávaných průsakových vod. 

 

Oxid uhličitý (CO2) 

Oxid uhličitý je bezbarvý, bez zápachu a velmi těţký plyn. Typickým projevem je 

kyselost na sliznicích. Jedná se tedy o plyn s nakyslou chutí a silnými dráţdivými účinky 

působící na dýchací ústrojí. CO2 není při nízkých koncentracích dráţdivým působením 

vnímáno, ale i přesto vdechováním působí na rychlost dechu. 

 Tento plyn je nutnou sloučeninou, a proto nelze zcela CO2 povaţovat za toxický. 

Bez jakýchkoli zjevných příznaků lze vdechovat koncentrace CO2 ve výši 0,5 % obj. i 

hodiny. Koncentrace v rozmezí „fyziologicky důleţitých vstupů”, tedy 3-4 % obj. zvyšují 

dýchání, krevní tlak i tepovou frekvenci. CO2 obsahu 5 % obsaţeného ve vzduchu během 

pouhé půl hodiny vede k výraznému zrychlenému dýchání a také růstu tepové frekvence. 

Velmi nebezpečnou koncentrací je jiţ 7-10 % obj. a do bezvědomí můţe vést jiţ během 

několika minut.  

Rozdílné působení na člověka má, pokud zvýšené mnoţství tohoto plynu působí na 

osobu vstupující, neţ na toho kdo v daném místě jiţ přebývá. Pro vstupující osobu je 

působení dráţdivější. Rizikový faktor CO2 je především jeho těţkost, který tento plyn 

udrţuje v nejniţších místech uzavřených prostorů. 

U vegetace byly dusivé účinky taktéţ prokázány, i kdyţ se dlouho dobu domnívalo, 

ţe ničení rostlin způsobuje metan, ten je ovšem spotřebováván metylotrofními bakteriemi 

za produkce oxidu uhličitého.[8] 
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4.4 Ohroţení porostu po rekultivaci 

Poškozování rostlin na skládkách a jejím okolí je často popisováno odbornou 

literaturou. Poznatky ze 70. let vyvrátily dosavadní mínění o škodlivých účincích metanu 

na rostliny. Byl potvrzen opak, ţe metan koncentrace do 5 % obj., působí pozitivně na 

porost. Škodlivé účinky jsou potvrzovány od koncentrace nad 45 % obj. Projevují se také 

vlivy bakteriální oxidace metanu, a to produkuje oxid uhličitý, jenţ je potvrzen jako hlavní 

původce náhlých škod svým působením na rostliny. Tento druh poškozování rostlin se 

nejčastěji projevuje ztrátou listů, chlorózou a osycháním větví. Rostliny jsou krom dušení 

přebytkem oxidu uhličitého likvidovány i nedostatkem vláhy, nadměrná salinita či 

nedostatek ţivin. Trpasličí vzrůst, povrchově a těsně podpovrchové rostoucí kořeny nebo 

aţ úplné odumření rostliny jsou typickými příznaky při styku rostlinstva se skládkovým 

plynem. 

Rostlinami je v mnoha případech vyţadováno mnoţství kyslíku v rozmezí 5 aţ 10 

% obj. (některé vyţadují 12-14 % obj.). V důsledku tzv. biologického „vydýchání” 

půdního vzduchu se objevuje koncentrace oxidu uhličitého často v rozmezí 7-14 % obj. a 

zbytek kyslíku je vázán na vodní, část na oxid uhličitý a v podobě karbonátů. Objevy velmi 

vysokých koncentrací oxidu uhličitého s výjimkou negativního působení na rostliny 

potvrzují také probíhající metylotrofní oxidaci metanu. 

Poškozování vegetace je účinným ukazatelem míst úniků plynu o větší intenzitě a 

úniky menšího rázu způsobují pouze chřadnutí rostlinstva či trpasličí vzrůst. Stromy mohu 

také trpět při průniku oxidu uhličitého k povrchu absencí kulového centrálního kořene tedy 

jejich horizontální růst. Tyto stromy jsou sice dobře kotveny, ale při svém vyšším vzrůstu 

se mohou při větším větru vyvrátit.  

Bioplyn tedy působí negativně na vegetaci svým šířením v půdě pouze vlivem 

oxidu uhličitého, a to ať uţ se jedná o CO2 ze skládkového plynu či o CO2, který vznikl 

biooxidací metanu ve svrchních vrstvách zeminy.[8] 

 

4.5 Spaliny ze skládkového plynu 

Skládkový plyn představuje v závislosti na obsahu metanu palivo poskytující 

poměrně velmi čisté spaliny. Obsah H2S pod hodnotou 20 mg/m
3
 odpovídá jakosti 
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dálkovodních plynů a jako jediný důleţitý problém zde bývají halogenové deriváty. Lze 

však snadno vypočítat, ţe obsahy okolo 100 mg Cl/m
3
 poskytnou při spálení a zředění 

spalin takové koncentrace kyseliny chlorovodíkové, které stále ještě vyhoví i těm 

nejpřísnějším poţadavkům na emisní limity. Obsahy organicky vázaného chloru budou 

mnohem více omezovány výrobci některých uţivatelských zařízení (a to převáţně 

plynových motorů) se snahou maximálního zvýšení provozní spolehlivosti. Někteří 

výrobci jiţ v dnešní době vyţadují obsahy chloru ve skládkovém plynu pod 40 mg/m
3
, a to 

aby zařízení nebylo poškozováno vnitřní korozí a aby se zvýšila ţivotnost mazacích olejů. 

Problematika obsahů uhlovodíků, sazí, CO, HCHO a také NOx ve spalinách ze 

skládkového plynu je plně odvíjející se od technické úrovně a stavu uţivatelského zařízení 

(motory, hořáky, turbíny).  Kdyby tyto škodliviny v emisích překročily povolené limity je 

nutné příčiny a také nápravu hledat především v uţivatelských zařízeních. 

Při hodnocení spalin ze skládkových plynů je nutné se vrátit zpět k problému 

halogenových organických látek. Kterýkoliv spalovací proces totiţ má k dispozici 

podmínky pro vznik polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Je proto nutné, 

aby spalování probíhalo při nejvýše moţných teplotách, zvláště s přehledem skutečného 

zjištěného obsahu chloru v plynu. 

Právě z důvodu, ţe vznik PCDD/PCDF není moţné u nízkoteplotního spalování 

účinně omezit, je ve vyspělých zemích vyţadováno provozovat spalování odplynů (pokud 

není plyn vyuţíván) pouze na speciálních vysokoteplotních spalovacích komínech 

(flérách). V těchto komínech je dosahováno teplot okolo 1000 aţ 1200 °C. [13] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

U skládek komunálních a biologicky rozloţitelných odpadů je potřeba vţdy zvolit 

systém pro odvádění nebo zpracovávání vznikajícího skládkového plynu, jelikoţ je vysoce 

hořlavý, výbušný a ekologicky neţádoucí. Z důvodu ochrany mohou být odplyňovány 

dodatečně i starší nebo i staré jiţ uzavřené skládky. 

 

5.1 Odplynění skládky  

Za dostatečně spolehlivou metodu pro získání dat nezbytných k projektování 

odplyňovacího zařízení je povaţován polní čerpací test. Po vypracování projektu 

k odplynění skládky jsou budována zařízení pro odsávání vznikajícího skládkového plynu, 

která se dle technického hlediska a způsobu uspořádání dělí na: 

1) vertikální: jímací zařízení skládkového plynu je tvořeno studněmi a šachtami, ve 

kterých je plyn shromaţďován. Jednu ze šachet vybudovaných na tělese Frýdecké 

skládky lze vidět na obrázku č. 8. Z těchto míst je plyn odsáván přes svodné potrubí a 

regulační šachty do sběrače plynu či přímo ze šachty je veden ke spalovací pochodni. 

Plynové studny jsou zakládány na dně skládky, které se staví postupně vzhůru během 

provozu skládky, kdy je naváţen odpad.  

 

 

Obrázek č. 8: Napojení vrtů v regulační šachtě 

(foto Frýdecká skládka, a.s.) 
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Budují se z betonových skruţí s perforovanými stěnami a uvnitř jsou zabudovány 

odsávací roury z PE-HD. Vzájemná vzdálenost těchto jímacích studní nesmí být větší 

neţ 40 m a rozmísťují se tak, aby se pokryla plocha skládky. 

 

2) horizontální: skládá se převáţně z drenáţního potrubí a s rostoucí výškou budované 

skládky je prováděno odplyňování skládky přídavnými drenáţními rovinami. Pro 

účinné odplyňování musí být vzdálenost v drenáţní rovině zvolena mezi 20 aţ 30 m a 

vzdálenost ve směru vertikálním drenáţních rovin mezi 5 aţ 10 m. Z důvodu odvodu 

kondenzátů se drenáţní potrubí pokládá se spádem minimálně 2 %. Jelikoţ potrubím 

je potřeba odvádět také průsakové vody, která vniká do perforovaných drenáţních 

rour, je volen spád k jedné straně skládky, aby oba druhy škodlivých vod se mohly 

odvádět jedním svodným potrubím do jímky průsakových vod.  

 

3) kombinované: tento druh budovaného zařízení se skládá kombinací vertikálního a 

horizontálního systému, který slouţí k dokonalejšímu zachycení skládkového plynu 

z tělesa skládky a vyuţívány jsou plynové kolektory všech druhů. Tato kombinace 

patří k nejvyuţívanějším systémům slouţících k odplyňování výškových skládek. 

 

Dále se dělí na systémy budované průběţně se zakládáním skládky a systémy 

budované po uzavření skládky. Zneškodňování plynu z tělesa skládky je děleno na 2 

způsoby a to na pasivní (plyn uniká vlivem vlastností tlaku) a aktivní (plyn se odsává 

potrubím). Aktivní způsob je na rozdíl od pasivního účinnější v poměru 5:1. 

U moderních skládek je jiţ samozřejmostí při jejím budování počítat s pokládkou 

horizontálního potrubí na dně skládky z často pouţívaných děrovaných trubek DN90 z PE-

HD. Na dně jsou také zakotveny vertikální sběrné šachty. U odsávaného plynu je 

kontrolována především jeho teplota, tlak, mnoţství, obsah metanu a kyslíku.[11] 

 

5.2 Výtěţnost skládkového plynu 

Mnoţství skládkového plynu je závislé především na druhu a mnoţství odpadu, 

jenţ je ukládán na skládce, technologii jejich ukládání, konfiguraci a mocnosti skládky, 

poměru obsahu celkového uhlíku k obsahu celkového dusíku v odpadech, přítomnosti 
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toxických látek pro mikroorganismy, neutralizační kapacitě daného prostředí a hlavně 

obsahu vlhkosti, která je důleţitým rozhodujícím faktorem. Vlhkost ve značné míře je 

schopna ovlivňovat průběh probíhajících bakteriálních reakcí a je vhodné, aby vlhkostní 

obsah v tělese skládky byl minimálně 30 %, jenţ je důleţitý pro proces kvašení.[8] 

Intenzita a také hloubka biologického rozkladu je zcela logicky přímo závislá na 

podílu biodegradabilních sloţek obsaţeného v celkové hmotě odpadu a na jejich 

individuální reaktivitě. Intenzita a rychlost rozkladu organických substrátů v tělese skládky 

je funkcí sloţení odpadů – je samozřejmostí, ţe vedle ostatních parametrů jako jsou 

anaerobní podmínky, obsah vody, pH, apod.  

Do osmdesátých let minulého století byly ve vyspělých zemích vztahy mezi 

mnoţstvím vyprodukovaného odpadu a obsahem biodegradabilních sloţek funkcí plynule 

rostoucí, která odpovídá rozvoji techniky a ţivotní úrovně. Tento trend ovšem jiţ neplatí, 

jelikoţ se ve stále větší míře uplatňují obecné metody sniţující mnoţství vznikajících 

odpadů a měnící jejich sloţení (separace sloţek, recyklace, nízkoodpadové technologie 

včetně redukce mnoţství nerecyklovatelných obalů atd.). 

Ideální situací by bylo, kdyby šlo s  technicky přijatelnou přesností stanovit pro 

daný obsah biologicky odbouratelných sloţek v TKO hodnotu výtěţku specifického 

metanu (m
3
/t) či hodnotu specifické produkční rychlosti (m

3
/t za jednotku času). Bohuţel 

jsou u těchto podstatných hodnot nalézány výsledky, které se liší často vzájemně o 100 i 

více %. Kaţdá sloţka odpadu se vyznačuje svými reakčními vlastnostmi. Při velké 

pestrosti sloţení odpadu detailní charakteristiky jiţ zcela ztrácejí svůj význam, jelikoţ 

modelové řešení by se neúměrně komplikovalo. Pouţívá se řešení, které se snaţí být 

kompromisní mezi sloţitostí systému a dostatečným rozlišením skupinových reakčních 

rychlostí.  

V biologicky rozloţitelné části jsou rozlišovány sloţky reagující snadno, středně a 

obtíţně. Další sloţkou u jednotlivých frakcí jsou potom inerty. Za snadno rozloţitelné je 

povaţován kuchyňský a zahradní odpad, za středně rozloţitelné například papír a za 

obtíţně rozloţitelný odpad je udávána dřevo, kůţe, impregnované lepenky apod. Obecně 

jsou jednotlivé biodegradabilní frakce charakterizovány v časovém období (poločas 

rozkladu), jenţ jsou znázorněny v tabulce č. 2.[14] 
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Tabulka č. 2: Příklad rozložitelnosti biologicky rozložitelných podílů v hlavních frakcích odpadu [14] 

Rozloţitelnost 
Doba odbourání 

(roky) 

Stupeň odbourání 

(%) 

Snadno rozloţitelné 

Středně rozloţitelné 

Obtíţně rozloţitelné 

1 – 5 

5 – 25 

20 – 100 

100 

50 

90 

 

Provoz na V. etapě, na kterou je tato práce zaměřena, byl zahájen 25. 11. 2005. 

Tato etapa je stále v provozu s plánem naváţení odpadu do roku 2015. Od 30. 10. 2009 

bylo započato odplyňování vybudovanými třemi vrty, coţ v porovnání s předchozími 

etapami je na Frýdecké skládce novým způsobem odplyňování, jelikoţ na I., III. a IV. 

etapě bylo odčerpávání plynu zahájeno aţ po ukončení naváţení odpadu vybudováním 21 

vrtů. Další čtyři jímací vrty jiţ vybudované na V. etapě byly zhotoveny o rok později dne 

2. 10. 2010, poté 3. 11. 2010 další tři vrty a další jsou ve stavu plánování. Jelikoţ na této 

skládce se bude odpad do budoucna ještě naváţet je potřeba poté jiţ vybudované potrubí 

navýšit do poţadované výšky nad terén tělesa skládky. I přesto je tento způsob budování 

jímacích vrtů z ekonomického hlediska výhodný. 

 

 

Obrázek č. 9:Čerpací potrubí skládkového plynu na V. etapě Frýdecké skládky, a.s. 

(foto Bc. Aneta Syřínková) 

 

Vrty jsou budovány do hloubky 10 m o průměru potrubí 600 mm, kde 9 m je 

vyplněno kamenivem a zbylý 1 m má výplň z bentonitu, který má tu vlastnost, ţe po jeho 
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uloţení se zalije vodou, bentonit nabude na objemu a je výborným těsnícím materiálem. 

Takový způsob vybudování systému na jímání skládkového plynu se prokázal jako zatím 

nejvýhodnější a to jak z důvodu urychlení jímání, oproti předchozímu způsobu, kdy se 

jímalo aţ po uzavření tělesa skládky, tak i z ekonomické výhodnosti. 21 vrtů na předešlých 

etapách bylo vyvrtáváno aţ do hloubky 15 m o průměru potrubí 800 mm. Z ekonomického 

hlediska je výhodnost značná, jelikoţ předešlé vrty z důvodu budované hloubky, průměru 

potrubí a pozdější doby vyvrtávání dosahoval částky za 1 vrt okolo 100 tisíc Kč. Nový 

způsob Frýdecké skládce, a.s. ušetří více neţ polovinu této částky, jelikoţ cena jednoho 

vrtu se pohybuje „pouze” kolem 30 tisíc Kč. 

Skládkový plyn bývá takřka okamţitě vyuţíván po vybudování jímacího zařízení 

v tělese skládky, po jeho spojení s čerpací stanicí a dále s kogenerační jednotkou. Na 

obrázku č. 9 lze vidět čerpací potrubí, které bylo právě vyvrtáno, vsazeno do tělesa skládky 

a zaopatřeno kamenivem a bentonitem. 

Graf č. 3 znázorňuje mnoţství vyprodukovaného skládkového plynu od roku 2008 

s postupně přibývajícími vrty a zněj vyrobené elektrické energie.  

 

Graf č. 3:Porovnání produkce skládkového plynu a z něj vyrobené elektrické energie  

za poslední 3 roky 
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Po dobu jímání plynu pouze na jiţ uzavřených etapách I., III. a IV. lze pozorovat 

jeho pokles produkce z důvodu jiţ značně pokročilého stádia rozloţení BRKO. Naopak 

tomu je u V. etapy, která uzavřena není a jiţ je odplyňována. Díky tomu nyní lze vyuţít 

mnohem více energie, která by předchozí metodou nebyla nijak zuţitkována po dobu 

provozu etapy. 

Menší výkyvy produktivnosti jsou závislé na kvalitě hutnění, hloubce, teplotě, pH a 

především vlhkosti. Sníţenou výrobu elektrické energie také ovlivňuje obsah metanu 

v čerpaném plynu. 

 V tabulce č. 3 je znázorněna produkce skládkového plynu a z něj vyrobená energie 

v přesných číslech za rok 2010. 

 

Tabulka č. 3: Porovnání vyprodukovaného skládkového plynu v m
3
 s jeho vyrobenou energií v Kw za  

rok 2010 

Měsíc 
m

3
 Kw 

Měsíc 
m

3
 Kw 

(r. 2010) (r. 2010) 

Leden 55 281 57 740 Červenec 84 234 167 891 

ÚNOR 80 552 124 509 Srpen 115 000 190 494 

Březen 116 588 181 798 Září 81 919 171 520 

Duben 117 140 194 379 Říjen 110 599 200 871 

Květen 109 441 179 480 LISTOPAD 116 514 204 141 

Červen 82 158 166 090 Prosinec 117 509 205 269 

 

 V polovině měsíce únor byly vybudovány čtyři nové jímací vrty, kde takřka 

okamţitě lze pozorovat nárůst získaného skládkového plynu a tím také elektrické energie. 

Následný pokles hodnot je moţné přisuzovat ročnímu období, kdy dochází k nejvyšším 

teplotám a nejmenším sráţkám za celý rok a to můţe přivodit ztrátu potřebné vlhkosti. 

K devatenácti jímacím vrtům v listopadu přibyly další a zatím naposledy vybudované tři 

jímací vrty a ty opět napomohly k dalšímu zvýšení čerpaného plynu. 
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5.3 Vyhodnocení 

 V. etapa Frýdecké skládky, a.s. představuje do budoucna stále významný 

energetický zdroj netradičního obnovitelného zdroje energie, tedy skládkového plynu, i 

kdyţ je nutné počítat s klesajícím obsahem ukládaného odpadu, na němţ je vznik tohoto 

plynu závislý. 

 Mnoţství vyprodukovaného skládkového plynu závisí na stupni rozloţení 

uloţeného biologicky rozloţitelného odpadu a na jeho mnoţství. Poté jiţ záleţí především 

na době, kdy plyn začne být čerpán a dále zpracován a také na rovnoměrném rozmístění 

odplyňovacího zařízení v tělese skládky. Jelikoţ BRO započne svůj rozklad takřka 

okamţitě po své „zralosti”, je nejvíce ţádoucí volbou začít odplyňovat skládky co nejdříve 

při jiţ probíhající fázi, kdy dochází k produktivnosti skládkového plynu. 

 Na I. etapě skládky se odpad naváţel v letech 1993 – 1997 bylo uloţeno 350 000 

m
3
 odpadu se 40 % podílem komunálního odpadu. Tato první část Frýdecké skládky, a.s. 

začala být odplyňována od roku 2001 pomocí pěti jímacích vrtů. Etapa III. byla v provozu 

v letech 1997 – 2001 a její kapacita byla 252 000 m
3
 a odplyňována je od roku 2002 čtyřmi 

jímacími vrty. Další IV. etapa byla v provozu od roku 2000 do 2006 s celkovou kapacitou 

290 000 m
3
 a poté se započalo s jejím odplyňováním třemi jímacími vrty. Tyto tři etapy 

tedy zaujímají celkový objem 892 000 m
3
. 

 
Na V. etapě, kde provoz zatím nebyl ukončen, 

plní svou funkci od roku 2005 se svou celkovou kapacitou 469 000 m
3
. Nyní s 

počátkem roku 2011 je V. etapa skládky v polovině svého provozu a v roce 2015 bude 

uzavřena. I přesto, ţe na této etapě je stále odpad naváţen, je jiţ těleso odplyňováno deseti 

jímacími vrty od roku 2009 a toto číslo není konečné. Odlišné u odplyňování prvních tří 

etap a samostatné V. etapy je doba, kdy se začalo s odplyňováním, tedy po ukončení 

provozu oproti odplyňování za provozu. 

 

  Největší produkce energetického plynu produkovaného tělesem skládky probíhá 

mezi 5 aţ 13 lety od uloţení odpadu v závislosti na zásadních podmínkách při tvorbě 

bioplynu, kterými je kvalita hutnění, dostatečná hloubka, teplota v rozmezí 0 – 70 ˚C, bez 

přítomnosti světla s optimálním pH okolo 7,5. K těmto ideálním podmínkám dojde 

pozvolným vyvíjením čtyř fází (aerobní, acidogenní, nestabilizované, stabilizované), kdy 

skládkový plyn je produkován jiţ na konci fáze acidogenní, coţ nastane přibliţně po 2 

měsících od uloţení odpadu. Ideální produkci tohoto bioplynu představuje fáze 
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stabilizovaná, kdy produkce metanu jiţ nekolísá, ale jeho vznik začíná být pomalejší a 

pozvolna klesá. Produkce poté trvá přibliţně 20 aţ 30 let do úplného zmineralizování a do 

vyčerpání obsaţené vody.   

 Tabulka č. 4 znázorňuje stručný přehled jednotlivých etap, kde je znázorněna doba 

jejich provozu, jaký je čas uloţení nejstaršího odpadu na jednotlivých etapách, přehled 

doby po kterou jsou odplyňovány a počet jímacích vrtů. V. etapa oproti těm předešlým 

nemá zatím svůj provoz ukončen a odpad bude dle plánu naváţen ještě dalších pět let.  

 

Tabulka č. 4: Přehled času uložení a odplyňování na jednotlivých etapách Frýdecké skládky, a.s. 

ETAPA 
Doba provozu 

etapy 

(roky) 

Doba uloţení 

odpadu 

(roky) 

Doba 

odplyňování 

(roky) 

Počet jímacích 

vrtů 

I. etapa 4 17 10 5 

III. etapa 4 13 9 4 

IV. etapa 6 10 5 3 

V. etapa       5 (10) 5 1,5 10 

 

U I. etapy jiţ největší produkce skládkového plynu proběhla. III. etapa je na konci 

hlavní produktivnosti a IV. etapa se k němu blíţí, i přesto plyn bude neustále produkován, 

ale jiţ ne v maximech, které jiţ proběhly. V. etapa skládky právě začíná svou 

nejproduktivnější fázi, a proto je volba pro dřívější odplyňování při provozu nejvhodnější a 

velmi výnosný způsob z hlediska ţivotního prostředí a ekonomiky. Nepatrnou nevýhodou 

tento způsob má v potřebném vyvýšení odplyňovacího potrubí po dalším uloţení odpadu. 

Vzhledem k vyššímu výnosu z načerpaného skládkového plynu je další vynaloţená částka 

na vyvýšení minimální. Ekonomická úspora této etapy byla provedena i budováním uţšího 

průměru jímacích vrtů a také hloubka jejich vrtání se zmenšila, jak jiţ bylo uvedeno. Tato 

změna uspořila nezanedbatelnou částku, jelikoţ z předchozích 100 tis. Kč za jeden jímací 

vrt nyní Frýdecká skládka, a.s. zaplatí o více neţ polovinu Kč méně.  

 Graf č. 3 na straně 42 tedy názorně potvrzuje pozitivní změny ve výnosech 

bioplynu na skládce ve Frýdku-Místku a s dalšími vrty, které jsou ve stádiu plánování lze 
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počítat s dalším výrazným výnosem tohoto plynu. U odplyňování v závislosti na čase 

uloţení TKO je hlavní především to, aby vznikající skládkový plyn byl vyuţít zejména 

v jeho nejproduktivnější době, tedy mezi 5-13 rokem od uloţení odpadu s vhodnými 

podmínkami, které jsou tímto samovolným procesem vyţadovány. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce zabývající se především skládkovým plynem navazuje na práci 

bakalářskou, která byla zpracována v roce 2009 s názvem „Posouzení podmínek vzniku 

skládkového plynu v závislosti na jeho objemu v a.s. Frýdecká skládka”. Jak jiţ název 

napovídá, práce se zabývala jednotlivými podmínkami a procesy, které působí a ovlivňují 

chování a vznik skládkového plynu.  Bylo také provedeno měření sloţení skládkového 

plynu na Frýdecké skládce, a.s., jenţ je v bakalářské práci zpracováno. 

Tato diplomová práce je jiţ konkrétněji zaměřena na Frýdeckou skládku a.s., která 

je zde popsána od svého počátku aţ do současnosti a dále je podrobně rozebírán vznik a 

závislosti skládkového plynu, který působením ukládaného organicky rozloţitelného 

odpadu je v tělese skládky vytvářen.  

Zaměření je zde především na V. etapu Frýdecké skládky a.s., kde se i přes 

neukončený provoz naváţení odpadu započalo odplyňování. Tím je vyuţita aktuální 

produktivnost skládkového plynu z tělesa skládky, která se právě nachází v počátku své 

hlavní produkce. Byla zde proto pozorována změna v mnoţství čerpaného skládkového 

plynu, která se zvýšila a tím vzrostla také výroba elektrické energie. 

V této diplomové práci je tedy vyhodnocen kladný výsledek zvolené metody 

odplyňování, kdy je vyuţívána energie, která u předchozích etap byla nečerpána aţ do 

doby ukončení provozu na jednotlivých etapách. Nyní akciová společnost Frýdecká 

skládka získá znatelně vyšší mnoţství energie a uspoří finance, jelikoţ odplyňovací vrty 

jsou od této etapy budovány v menších hloubkách s menším průměrem potrubí a to 

skládku stojí méně vynaloţených peněz, které mohou být uţitečné v jiných oblastech 

týkající se odpadového hospodářství. Zaměření bylo také na čas, který je u produkce 

skládkového plynu důleţitým faktorem, kdy skládkový plyn s takřka ideálními 

podmínkami vzniká přibliţně za 5 let od uloţení TKO, ale svůj vznik započne jiţ po 2 

měsících od navezení a zhutnění odpadu. Do budoucna je ovšem potřeba počítat 

s poklesem BRKO, který způsobí sníţené mnoţství vznikajícího skládkového plynu, 

z důvodu jeho omezování v ukládání na skládky, jenţ je dáno Plánem odpadového 

hospodářství.  
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