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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je popsat moţnost energetického a tedy 

i ekonomického vyuţívání skládkového plynu, který vzniká při ukládání 

komunálních odpadů na skládkách. Popsat základní principy při zakládání skládky 

tuhých komunálních odpadů (TKO) a legislativu, kterou se musí řídit. 

Dále popsat metody získávání tohoto plynu. Aktivní odplyňování skládky 

TKO aţ po konečné spalování v kogenerační jednotce a tedy ke vzniku elektrické 

energie. 

Ve své bakalářské práci vycházím z praktického vyuţívání této technologie 

na skládce TKO SONO PLUS s.r.o. v Úpohlavech. 

 

Klíčová slova: skládkový plyn, odplyňování, kogenerace 

 

 

SUMMARY 

The aim of this bachelor thesis is to describe the opportunity of energetic as 

well as economical using of landfill gas which is produced on the landfills.  

I describe guiding principles of the landfill founding and related legislation. 

Furthermore I describe methods of landfill gas production, active gas release, 

the combustion in cogeneration unit and consequently production of electricity 

generation. 

In my bachelor thesis I result from practical using of this technology on the 

landfill SONO PLUS Ltd. in Úpohlavy 
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1. Úvod a cíl práce 

V naši moderní společnosti se potýkáme denně s mnoha problémy, které 

mají globální charakter. Jedním z nich je celosvětový problém s odpady. Jen 

v České republice je kaţdý rok vyprodukováno téměř 25 mil. tun odpadu. Z tohoto 

mnoţství většina skončí na skládkách tuhých komunálních odpadů (TKO). Jedná 

se tedy o jeden z nejčastějšího způsobu nakládání s odpady vůbec a to nejen 

v naši republice, ale i na celém světě.  

Produkce komunálního odpadu tedy stále roste a skládky se stále zvětšují, 

a to i přes postupnou snahu o maximální moţnou recyklaci, popřípadě spalování. 

Při skládkování komunálních odpadů vzniká přirozenou cestou, za pomoci 

anaerobních procesů, skládkový plyn. Jiţ v 70. letech dvacátého století probíhaly 

první pokusy o vyuţívání tohoto plynu jako alternativního zdroje energie. Jelikoţ 

se skládkový plyn skládá převáţně z metanu, jeho vyuţití se přímo vybízí. Takto 

vyrobený elektrický proud pak pokrývá celou energetickou potřebu dané skládky 

a nadbytky jsou distribuovány do rozvodné sítě. 

Ve většině dnešní literatury a odborných i laických článků se setkáváme 

s pojmem bioplyn. Definice bioplynu není zcela jednoznačná, obecně by se dalo 

říct, ţe se jedná o plyn vznikající anaerobní přeměnou látek bez přístupu vzduchu 

za vzniku převáţně metanu a oxidu uhličitého. Bioplynem je tedy nazývána různá 

skupina plynů, mezi niţ řadíme i skládkový plyn. 

Postupný úbytek fosilních paliv nás nutí hled stále nové moţnosti ve výrobě 

energie, převáţně za pouţití obnovitelných zdrojů. Spalování bioplynu je jednou z 

nich. 

 

Cílem této práce je zhodnocení vyuţívání spalování skládkového plynu 

a porovnání, nakolik jsou rozdílné prognózy čerpání bioplynu ze skládky TKO se 

skutečností.  
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2. Vznik skládkového plynu a jeho vlastnosti 

2.1. Vznik skládkového plynu 

Zdrojem plynů na skládkách tuhých komunálních odpadů jsou hlavně 

organické odpady, které se ve skládkovém tělese rozkládají za pomocí 

anaerobních mikroorganismů.1 Plyny vzniklé tímto rozkladem se nazývají 

skládkové plyny. Jedná se tedy v podstatě o bioplyn, který se skládá převáţně 

z metanu a oxidu uhličitého s příměsí dalších plynů (dle charakteru skládkového 

odpadu).1 

Prvotní rozklad biologicky rozloţitelného odpadu začíná jiţ v průběhu jeho 

sběru a svozu. Po vyloţení a následném zkompaktování odpadu dochází k 

rychlému vyčerpání kyslíku a aerobní procesy postupně začínají přecházet v 

anaerobní. Na skládkách TKO není zajištění dokonalý styk fází tak, jako v 

reaktorech, proto zde acidogenezační a metanogenezační procesy probíhají 

výrazně pomaleji a ze začátku i bez vzájemného souběhu. Nástup metanogeneze 

je na skládkách TKO pomalý, někdy i více neţ dva roky. 

Anaerobní rozklad je souborem procesů jednotlivých reakcí, které na sebe 

postupně navazují a na kterých se podílí několik základních skupin 

mikroorganismů. Výsledný produkt jedné reakce se stává surovinou té další. Tyto 

procesy probíhají na skládkách TKO samovolně a můţeme je rozdělit do 

následujících fází. 

 I.  aerobní fáze 

 II. anaerobní nemetanogenní fáze (acidogenní) 

 III.  anaerobní metanogenní nestabilizovaná fáze 

  IV. anaerobní metanogenní stabilizovaná fáze 

Rozhodujícím vlivem pro vznik skládkového plynu je dostatečná vlhkost 

skládky, která má pozitivní vliv na  metanogenní procesy. Z tohoto důvodu bývají 

skládky TKO zvlhčovány průsakovou vodou, které se přivádí zpětně do 

skládkového tělesa. Toto řešení problému průsakových vod je 
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výhodné i z ekonomického hlediska. Bylo zjištěno, ţe dostatečným zvlhčením 

skládky se vývin plynu zvýší aţ o 25 - 50 %.4  Navíc se tím řeší i problém 

s likvidací průsakových vod. 

I. Fáze - aerobní – procesy probíhající během aerobní fáze nejsou příliš 

známy, z důvodu jejich rychlého ustávání. Tyto procesy ustávají jiţ během 

několika  týdnů vlivem vyčerpání kyslíku, to bývá navíc urychleno hutněním 

odpadu na skládce pomocí kompaktoru a jiné těţké techniky. Tato fáze je však na 

počátku rozkladu organických odpadů velmi důleţitá, protoţe jejím vlivem dochází 

k primárnímu zahřívání skládkového tělesa probíhajícími exotermními procesy. 

Příkladem aerobního rozkladu je tzv. fermentativní vydýchání glukózy4 

  C6H12O6 + 6 O2                6 CO2 + 6 H2O + 2,28 MJ  

V této fázi vzniká jako hlavní plynný produkt oxid uhličitý. Pokud dojde 

k úplnému vyčerpání kyslíku, můţe koncentrace oxidu uhličitého dosáhnout aţ 

20,8 %.4   

 V této fázi jsou rozkládány makromolekulární nerozpuštěné i rozpuštěné 

organické látky (lipidy, proteiny a polysacharidy) na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě za pomoci hydrolytických enzymů, které produkují hlavně 

fermentační mikroorganismy.1, 2   

II. Fáze – anaerobní nemetanogenní (acitogenní) - po vyčerpání 

přítomného kyslíku dochází ke změně biologického oţivení substrátu. Následně 

samovolně začíná acidogenní (kyselá) fáze. Zpočátku acidogenní fáze nemusí být 

úplná absence kyslíku nezbytná, protoţe některé skupiny acidogenních bakterií 

řadíme mezi fakultativní anaeroby. Postupně však dochází k rozvinutí čistě 

anaerobní fáze.    

Nejprve dochází k odbourávání tuků, celulózy a bílkovin na jednoduché 

cukry, aminokyseliny a alifatické kyseliny (z nich se jedná převáţně o kyselinu 

octovou, propionovou a máselnou).4 Postupným hromaděním produktů dochází 

k poklesu pH a následnému odbourávání kyseliny octové. Tím se zde vytváří  

vhodné podmínky pro postupný rozvoj metanogenních organismů. Po skončení 

této fáze převaţuje v substrátu kyselina propionová. 
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Hlavním plynným produktem je opět oxid uhličitý, ale začíná se zde 

objevovat i měřitelné mnoţství vodíku, který se stává výchozím substrátem 

metanogenních bakterií pro tvorbu metanu.4 

III. Fáze - nestabilizovaná metanogenní - v této fázi dochází k rozvoji 

metanogenní bakterií, které vyţadují striktně anaerobní prostředí. K jejich 

dokonalému rozvoji je potřebný dostatek ţivin, který vzniká předchozím účinným 

prokvašením substrátu. Pro metanogenní společenstva je důleţité dostatečně 

vysoké pH a to kolem 6,8 - 7,8. Kyselejší prostředí pro ně není vhodné. Zároveň je 

zde důleţitý i vliv solí, které mohou působit toxicky na metanogenní kultury. Jako 

toxické se pro ně můţou stát i alifatické kyseliny, pokud je jejich koncentrace vyšší 

neţ 6 000 mg.l-1. Toxicita stoupá podle následující řady Ca - Mg - Na - k - NH4. 
4 

 Dále v této fázi dochází k oxidaci vyšších produktů z předchozí fáze na 

vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. Syntrofní acetogenní mikroorganismy zde 

rozkládají organické kyseliny vyšší neţ kyselinu octovou (např. kyselinu 

propionovou), alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Je pro ně ovšem 

nezbytná těsná součinnost s dalšími skupinami mikroorganismů, které 

spotřebovávají jimi tvořený vodík.1,2  

IV. Fáze - stabilizovaná metanogenní - tato poslední fáze začíná 

dostatečným rozvojem  metanogenních bakterií. Probíhá však výrazně pomaleji 

neţ předchozí fáze, důvodem je niţší růstová rychlost metanogenů. Produkce 

metanu je jiţ stabilizovaná, současně s ním je zde produkován oxid uhličitý. 

Důleţitou podmínkou je zde dostatečná vlhkost substrátu. 

Činnost metanogenních bakterií zvyšuje teplotu uvnitř skládkového tělesa na 

35 aţ 50 °C. Tyto bakterie mohou aktivně existovat i při výrazně vyšších teplotách 

a to do výše aţ 75 °C. Negativně na ně mají naopak niţší teploty, zvlášť pokud 

dojede k poklesu teploty pod 30 °C. 

Koncentrace metanu v této fázi se pohybuje v rozmezí 52 - 75 % obj. 

a koncentrace oxidu uhličitého 25 - 45 % obj. Dusík dosahuje rozmezí 1 - 3 % obj., 

jeho koncentrace se ovšem můţe zvýšit vlivem čerpání skládkového plynu, kdy se 

do skládkového plynu přisává i určité mnoţství vzduchu.4    
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Obecně však nemůţeme říct, ţe je obsah metanu a oxidu uhličitého 

skládkovém plynu konstantní. Vţdy záleţí na typu skládky a jejím obsahu.  

 

Obrázek č.1 Procentuální znázornění plynů v jednotlivých fázích 
3 

2.2. Hlavní skupiny anaerobních mikroorganismů 

Hydrolytické a fermentační (acidogenní) bakterie - tato skupina bakterií 

se podílí na prvních dvou stupních anaerobního rozkladu, hydrolýze 

a acidogenezi. Enzymy, které tato skupina bakterií uvolňuje hydrolyzují 

makromolekulární organické látky (tuky, polysacharidy, bílkoviny) na menší, 

schopné transportu dovnitř buňky.5  

Acetogenní bakterie produkující vodík - acetogenní bakterie jsou při 

anaerobním rozkladu velmi důleţité, protoţe dokáţí rozkládat organické kyseliny 

a některé aromatické sloučeniny. Výsledným produktem je pak kyselina octová, H2 

a CO2. Acetogenní bakterie jsou závislé na přítomnosti vodíku, jeho vyšší 

koncentrace v prostředí posouvá rovnováhu jejich biochemické reakce opačným 
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směrem a inhibuje jejich růst a metabolismus redukcí vnitrobuněčných 

elektronových přenašečů. Z tohoto důvodu jsou pro ně důleţitá metabolická 

společenství s hydrogenotrofními skupinami bakterií, které vodík spotřebovávají a 

zvyšují termodynamickou účinnost jejich reakcí.5 

Sulfátredukující a denitrifikační bakterie - v anaerobním mikrobiálním 

systému mají velký význam, protoţe jsou schopny růst i na sloţitějších 

substrátech a za vyuţití síranů nebo dusičnanů tvořit kyselinu octovou, vodík, 

sulfan a dusík. Tvorbou metanogenních substrátů tedy podporují metanogenezi. 

Za určitých podmínek ovšem můţe dojít k omezení tvorby metanu a to, pokud 

dojde ke kombinaci vyšších koncentrací dusičnanů a síranů s niţší koncentraci 

substrátu. Důvodem je ţe tyto skupiny bakterií rostou rychleji neţ metanogeny a 

stávají se tedy jejich konkurenty.   

Metanogenní bakterie - jedná se o nejdůleţitější metabolickou skupinu 

anaerobního procesu. Zakončují anaerobní rozklad látek převedením konečných 

produktů obsahující uhlík do plynné fáze. Metanogenní bakterie jsou fylogeneticky 

příbuzné s nejprimitivnějšími organismy, které vznikaly na počátku ţivota na Zemi, 

proto se tedy jedná o striktní anaeroby.5 

Metanogenní bakterie můţeme rozdělit do tří skupin: 

- acetotrofní metanogenní bakterie - jejich činností vzniká více neţ 2/3 

metanu v bioplynu. Jsou schopny rozkládat kyselinu octovou za vzniku metanu a 

oxidu uhličitého. Odstraňování kyseliny octové a následnou produkcí oxidu 

uhličitého zároveň udrţují pH.   

- hydrogenotrofní metanogenní bakterie - jedná se o skupinu bakterií, která 

metan produkuje z vodíku a oxidu uhličitého. V porovnání s acetotrofními 

metanogeny mají rychlejší růst. Jsou schopny ze systému odstranit téměř veškerý 

vodík. 5 

2.3. Faktory ovlivňující stabilitu procesu 

Stabilitou procesu rozumíme takové podmínky, které jsou nezbytné pro 

udrţení daného prostředí pro mikroorganismy. 
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Teplota - teplota ovlivňuje jednotlivé skupiny mikroorganismů samotných 

i interakce mezi jejich skupinami. U anaerobního rozkladu rozdělujeme výšku 

teploty do tří skupin. První je termofilní – teplota je nad 42°C, mezofilní – teplota je 

mezi 28 - 42°C a psychrofilní - teplota je pod 28°C. Změnou teploty se podstatně 

mění rychlost jednotlivých procesů. Metan se tvoří v rozmezí teplot cca od 5°C 

do 95°C. Ovšem většina anaerobních reakcí probíhá v rozmezí teplot od 30°C do 

60°C, podle toho zda-li se jedná o mezofilní nebo termofilní mikroorganismy.3 

Tabulka č.1 Teplotní rozdělení typů organismů 
3 

 

pH prostředí - pH je pro růst mikroorganismů dalším důleţitým faktorem. 

Hodnota pH značně ovlivňuje metanizační mikroorganismy. Optimální pH je mezi 

6,5 - 7,5, tedy neutrální. S tím, ţe na skládkách TKO se setkáváme s pH 6 - 8. 3 

 

Obrázek č.2  Graf životních optim a tolerančních mezí některých typických metanogenů 
3 

psychrofiní                                         

tolerantní mesofily                                         

mesofilní                                         

tolerantní termofily                                         

termofilní                                         

extrémní termofily                                         

teplota °C              0     5    10   15   20    25   30   35   40    45   50   55   60   65    70   75   80    85   90  95> 
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Přítomnost toxických látek - toxickou látkou nazýváme látku, která nám 

nepříznivě ovlivňuje biologický proces. 

Vlhkost - vlhkost je pro anaerobní děje stejně důleţitá jako nepřítomnost 

kyslíku. Pokud není v odpadu dostatečná vlhkost, anaerobní procesy nemohou 

probíhat. 3 

2.4. Sloţení skládkového plynu 

Sloţení skládkového plynu je různé. Vţdy záleţí na stáří skládky, jejího 

sloţení a rychlosti čerpání skládkového plynu. Přesto můţeme říct, ţe skládkový 

plyn je sloţen převáţně z metanu, oxidu uhličitého a dusíku.3 

Procentuální vyjádření je tedy: 

 metan  50 – 70% obj. 

 oxid uhličitý  22 – 40% obj. 

 dusík  0,2 – 25% obj. 

Dále obsahuje skládkový plyn minoritní mnoţství anorganických 

i organických příměsí. Z anorganických plynů se jedná zejména sulfanu, který byl 

při průzkumu skládek TKO v České i Slovenské republice naměřen v rozmezí 

hodnot 0,5 - 4 mg/m3. V mladších partiích skládek se dá však naměřit aţ 

40 mg/m3, dalším postupným zaplňováním však klesnou na výše zmíněné niţší 

hodnoty.1 Vyšší hodnoty sulfanu v tělese skládkách jsou pro nás ukazateli 

nedostatečně rozvinutých procesů metanogeneze.1 

Pokud je ve skládkovém plynu nalézán vodík v koncentraci vyšší neţ 0,3 % 

obj., téměř vţdy to ukazuje na potlačení činnosti metanogenních bakterií. 

Oxid uhelnatý je posledním významným anorganickým plynem, který 

skládkový plyn můţe obsahovat. Opět se jedná pouze o stopové mnoţství, 

protoţe biochemické moţnosti vzniku CO jsou velmi omezeny. Oxid uhelnatý 

můţe být dobrým ukazatelem na vnitřní poţáry skládek. Místa, pod kterými 

doutnají staré poţáry totiţ bývají vyznačeny výdechy plynu, které můţou 

obsahovat i přes 10 % obj. CO.1 
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Vedle anorganických příměsí, které se ve skládkové plynu vyskytují ve 

stopovém mnoţství, obsahuje i mnoho různých organických sloţek. Ty jsou 

přítomny v plynné fázi ve formě par. Největší mnoţství těchto organických příměsí 

pochází z přirozeného biologického původu. Jedná se o různé meziprodukty a 

produkty biochemického rozkladu organických hmot. Ve stopovém mnoţství byli 

zjištěny převáţně sloučeniny ze skupin uhlovodíků, alkoholů, ketonů, niţších 

alifatických karbonových kyselin, esterů kyselin, sulfidů a alifatických aminů.1 

Vedle těchto skupin se ve skládkových plynech můţou vyskytovat organické látky 

čistě antropogenního původu. Ty pochází z různých materiálů nebiologického 

původu. Jedná se o nejrůznější zbytky ředidel, rozpouštědel, hnacích náplní 

sprejů, chladicích kapalin, zbytky léčiv i kosmetických přípravků.1 

Typickým příkladem antropogenního znečištění skládkového plynu jsou 

chlorované a chlorofluorované uhlovodíky. Nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny 

chlorované deriváty metany, etanu a etylenu. Tedy tzv. freony. Jejich obsahy jsou 

na skládkách tuhých komunálních odpadů sledovány. Hlavním důvodem bývá 

kontrola, zdali se neporušují emisní limity a jestli nebudou korozivním charakterem 

ohroţovat uţivatelské zařízení. Dalším důvodem, je ţe freony řadíme mezi tzv. 

skleníkové plyny a plyny negativně působící na ozonovou vrstvu atmosféry. 

Faktem ovšem zůstává, ţe freony unikající do atmosféry ze skládkových plynů 

nemají prakticky zásadní význam, to proto, ţe na skládky TKO se dostávají jiţ 

vypotřebované prázdné obaly, z nichţ jiţ původní majitel většinu freonů do 

atmosféry vypustil.1  

Tabulka č.2 Typické obsahy chloru v bioplynu a skládkovém plynu 
1
 

Plyn Obsah organicky vázaného chlóru 

mg/m3 

Reaktorový bioplyn 0-20 

Skládkový plyn 20-200 

Posledními výzkumy bylo zjištěno, ţe nemůţeme automaticky povaţovat 

všechny sloţky skládkového plynu za jeho příspěvek k emisím. Sloţení 

skládkového plynu uvnitř tělesa skládky můţe být výrazně odlišné neţ v emisích, 

které prošli samovolnou degradací v povrchových vrstvách skládky. Jako příklad 

můţe slouţit prokázání toho, ţe většina uhlovodíkových emisí ve vzduchu nad 



Marek Malina: Vyuţití skládkového plynu pro výrobu elektřiny 

 

2011  10 

povrchem skládky nepochází ze skládkového plynu, ale z vozidel, které na 

skládku dováţejí odpad.1 

2.5. Vlastnosti skládkového plynu 

  Jedná se o vysoce hodnotný zdroj energie, který můţeme mnohostranně 

a velmi účinně vyuţívat. A to především pro výrobu elektrického proudu, vytápění, 

a i jako ohřev teplé vody. V poměru ke svému objemu je jeho výhřevnost 

podstatně niţší neţ u zemního plynu, propanu nebo butanu. Jeho spalováním 

vzniká oxid uhličitý a vodní pára.3 

Hustota bioplynu je 1,2 kg/m3, takţe je lehčí neţ vzduch a při jeho stoupání 

vzhůru se mísí se vzduchem. Díky tomu klesá i jeho poţární nebezpečí. 

Tabulka č. 3 porovnání vlastností bioplynu 
3
 

 Výhřevnost 

kWh/m3 

Hustota 

kg/m3 

Zápalná 
teplota °C 

Zápalná koncentrace 
ve vzduchu % 

Bioplyn 6 1,2 700 6 - 12 

Zemní plyn 10 0,7 650 5 - 15 

Metan 10 0,72 650 5 -15 

Propan 26 2,01 470 2 - 10 
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3. Odplynění skládky 

Skládkový plyn vzniká na skládkách tuhých komunálních odpadů samovolně 

a ve velkém mnoţství. Celková moţná produkce skládkového plynu je odhadnuta 

na 100 – 300 m3 z 1 tuny TKO. Největší produkce skládkového plynu vzniká 

v rozmezí 5 aţ 13 let po uloţení odpadu.3  

Skládkový plyn v tělese skládky samovolně migruje a to všemi vrstvami 

uloţeného odpadu, čímţ vzniká explozivní nebezpečí a zároveň muţe docházet 

k poškozování horní izolační vrstvy skládky (jílové i foliové). Proto musí být 

v projektu rekultivace skládky počítáno s jejím odborným odplyněním.  

Odborným odplyněním nemůţe být povaţováno vystavění různých 

odvětrávacích průduchů či šachet. Takto realizované projekty nezabraňují 

aerobizaci skládky, která by nastávala při změně barometrického tlaku - docházelo 

by ke zpětnému vtlačování vzduchu a tedy potlačování metanogenních procesů. 

Po shrnutí ekologicko-bezpečnostních aspektů tvorby plynů na skládkách 

vyplývají následující závěry:  

- pokud na skládkách dochází ke tvorbě plynů bohatých na metan je nutné 

odvádět je ke zneškodnění 

- udrţování metanogeneze je však nezbytné, protoţe toto prostředí zajišťuje 

vysokou úroveň fixace škodlivin, ty by jinak byly uvolňovány do průsakových vod1 

- systém odplyňování musí být přizpůsobený intenzitě tvorby metanu 

i celkové kapacitě skládky  

- veškeré drenáţní systémy ve skládce i okolí musí být plynotěsné a bez 

přístupu vzduchu6 

Odplyňovací systémy skládky dělíme na dvě hlavní skupiny: 

Odplyňovací systémy pasivní -  u pasivních odplyňovacích systémů 

dochází k odchodu plynů pomocí vlastního přetlaku. Původní návrh těchto 

systémů byl pouze ve vybudování odplyňovacích věţí. Nezneškodněný skládkový 

plyn samovolně unikal do ovzduší. Tím by ovšem docházelo i ke zpětnému 
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okysličování skládky – docházelo by k její aerobizaci. Řešením by bylo zavedením 

tzv. zpětných klapek nebo membrán. 

Takto vypouštěný skládkový plyn by procházel přes speciální filtrační 

zařízení, to by muselo zajistit: 

- bezpečnou "distribuci" plynu s vyloučením moţného vznícení 

- biologickou oxidaci metanu 

- kompenzování objemových změn 

- zachycování minoritních koncentrací škodlivin, které jsou obsaţené ve 

skládkovém plynu6 

Tyto systémy jsou vhodné pro málo aktivní skládky s produkcí skládkového 

plynu pod 100 m3/h. 

Odplyňovací systémy aktivní – ty jsou tvořeny spodní nebo horním 

odvodem plynu. Základem tohoto odvodu plynu jsou průběţně budované věţe 

a nebo vrty. Výhodnější metodou je průběţné budovaní věţí (tzv. studní), protoţe 

při vrtu můţe dojít k navrtání „matrace“ popřípadě jiného odpadu, které se na vrták 

namotá a musíme začínat nový vrt o kousek dál. Vrtání se tedy můţe změnit 

v docela rizikovou a nákladnou variantu. Aktivní odplyňovací systémy následně 

odčerpávají plyn ze skládkového tělesa pomocí různých typů plynových čerpadel.6 

Aktivní odplyňovací systémy jsou cenově výrazně draţší neţ pasivní a proto 

se aplikují jen u větších zdrojů nebo v místech, kde dochází k energetickému 

vyuţívání skládkového plynu. 

Nejjednodušší metodou, jak počáteční investici výrazně sníţit je postupné 

budování jímacích studní jiţ během zaváţení skládky odpadem. Tímto řešením se 

náklady na odplynění sníţí aţ o 20 % celkové ceny.  
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Obrázek č.4 Vzorový řez jímací studny
17 

Pro energetické vyuţívání skládkových plynů je nutné provést testy 

výkonnosti skládky pomocí zkušebních vrtů a plynometrických měření přímo na 

tělese skládky.6 Metodika polního povrchového testu se skládá z hlavního 

a doplňkového měření. 

hlavní měření - provádí se pomocí zárazných sond v hloubkách 20 - 60 cm. 

Toto měření vyuţívá faktu, ţe vliv aerobizace u skládek, které byly hutněny, je 

nevýznamný jiţ pod 30 cm hloubky. Následný koncentrační profil metanu, oxidu 



Marek Malina: Vyuţití skládkového plynu pro výrobu elektřiny 

 

2011  14 

uhličitého a kyslíku pak vypovídá o tom, s jak velkou intenzitou se plyn ve skládce 

vytváří. Dalším důleţitým ukazatelem pro hodnocení skládky jsou tzv. formální 

přepočty sloţení plynů zpracované podle metodiky testu. To dělí objemové sloţení 

plynu na sloţky: 

- formální bioplyn o středním sloţení 74 % metanu a 26 % oxidu uhličitého 

- nezměněný vzduch - obsah kyslíku je 20,9 % obj. 

- plyn z acidogenních procesů 

- spotřebovaný vzduch - směs dusíku a oxidu uhličitého zbylá po 

spotřebování vzdušného kyslíku v tělese skládky6 

Formální sloţení ukazuje na aerobizaci tělesa i umoţňuje zhodnocení 

rozvoje procesů v odpadech různého stáří. 

doplňková měření - v doplňkovém měření sledujeme přímé úniky metanu 

a to za pomoci detektoru, případně analyzátoru metanu. Tato měření provádíme 

hlavně v otevřených drenáţích nebo vrtech na skládce a v jejím blízkém okolí.6 

Dalším doplňkovým měřením je sledování povrchu migrace pomocí metody 

"flux-box". Jejím principem je měření úniku metanu pomocí odběrového zařízení 

ve tvaru kuţele z ocelového plechu. Jeho širokou otevřenou stranu přitlačíme 

přímo na povrch skládky a ve špičce zařízení je umístěn detektor metanu, který 

měří únik metanu v závislosti na čase. Výsledky měření klasifikujeme do 5 tříd 

úniků: 

Tabulka č. 4 Třídy úniku metanu 
6 

I. nulové úniky pod 0,5 l CH4 /(m
2h) 

II. slabé úniky 0,5 - 3 l CH4 /(m
2h) 

III. střední úniky 3 - 20 l CH4 /(m
2h) 

IV. silné úniky 20 - 75 l CH4 /(m
2h) 

V. velmi silné úniky nad 75 l CH4 /(m
2h) 

Pokud má být výsledkem měření kategorizace skládek je nutné provádět 

doplňková měření jen v součinnosti s měřením na zárazových sondách.  
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Obrázek č. 5 Schéma metodiky průzkumu skládky 
6 

 

3.1. Dělení skládek TKO podle tvorby skládkových plynů 

I. nulová nebo velmi slabá tvorba plynu - těleso skládky je bez bazální 

izolace a nemusí tedy být vybaveno ţádným zvláštním odplyňovacím systémem. 

Následné překrytí tělesa je moţné bez speciálního opatření.6 

II. střední tvorba plynu - u těchto skládek je odplyňovací systém nutný. 

Jeho rozsah závisí na zhodnocení výsledků měření. Ve většině případů ovšem 

postačuje pasivní odplyňovací systémy.6 Tuto skupinu bychom mohli dále rozčlenit 

na  

II. A - skládka se blíţí spíše do kategorie I. 

II. B - u skládky nelze vyloučit posun do kategorie III. 
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III. silná tvorba plynu - u těchto typů skládek je odplynění nutné. Dají se zde 

pouţít i pasivní systémy. U aktivních systémů odplynění je nutné rozhodnout 

o moţném způsobu vyuţívání vzniklého plynu nebo o jeho likvidaci.6 

Obrázek č. 6 Pohled na odplyňovací potrubí s regulačním ventilem
6 

Obrázek č. 7 Odplyňování skládky, řešeno horním odvodem plynu
6 

3.2. Rekultivace skládky tuhých komunálních odpadů (TKO) 

Po naplnění kapacity tělesa skládky TKO je moţné přistoupit k její rekultivaci. 

Ta je nedílnou součástí řízeného skládkování. Zároveň se utěsněním tělesa 

skládky se zabraňuje vyplachování uloţených odpadů povrchovou nebo dešťovou 
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vodou. Utěsněním se navíc vytvářejí vhodné podmínky pro zkvalitnění spalitelné 

sloţky skládkového plynu. 

Rekultivací se snaţíme skládku navracet do původního stavu. Vţdy se jedná 

o řízený proces, který vychází z projektové dokumentace. Úlohou rekultivace je 

vytvoření podmínek, kdy na daném místě mohou vzniknout a fungovat soběstačné 

ekosystémy. 

 Rekultivaci dělíme na dva druhy: 

Technická rekultivace – soubor činností, kdy povrch skládky připravujeme 

pro další způsoby rekultivace. Jedná se tedy o urovnání povrchu skládky, 

svahování, převrstvení ornicí apod.5 

Biologická rekultivace – začíná po provedení technické rekultivace. Jedná 

se provedení biologických a agrotechnických procesů, které směřují k vytvoření 

nové svrchní půdy a následně vytvoření takových podmínek, kdy bude moţno 

vyuţívat danou oblast pro zemědělské nebo lesnické účely. V případě 

zemědělského vyuţívání je nutné technicky rekultivovanou skládku překrýt 

dostatečně silnou vrstvou ornice. Optimální vrstva je 30 – 60 cm. Lesnické 

vyuţívání je problematičtější z důvodu tvorby skládkových plynů a jejich čerpání, 

kdy ve zrekultivované části můţe dojít k poklesu terénu a následnému poškození 

výsadby. Proto se doporučuje s lesnickým vyuţitím lokality aţ v době poklesu 

tvorby plynu. Podmínkou je dostatečná vrstva zeminy a to v rozmezí 60 – 100 cm.4 

Samotný postup rekultivace probíhá v realizaci jednotlivých stavebních 

objektů, které jsou součástí schválené projektové dokumentace.  

Prvním stavebním objektem je vytvořením vyrovnávací vrstvy, která se 

skládá z inertního odpadu, které zaručí stabilizaci povrchu skládky. Ideální vrstva 

je 30 – 50 cm. Poté následuje těsnící a izolační. Jedná se o nejdůleţitější část 

rekultivace, protoţe dochází k úplnému utěsnění skládky. To se provádí v poloţení 

několika různých vrstev. První vrstvou je minerální materiál, jedná se jíl nebo 

vápenný slínek, který je svou konzistencí jílu podobný. Tato vrstva se pokládá 3x 

po sobě o tloušťce 20 cm. Důleţité je kvalitní zhutnění a výsledkem by měla být 

čistě zválcovaná plocha. Následně se na ni pokládá netkaná textilie, která působí 

jako další izolant a zároveň jako ochrana izolační folie z PVC, která se na ni 
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pokládá. Tloušťka izolační folie je 1,5 mm. Jednotlivé pruhy folie se svařují, aby 

bylo zabezpečeno, ţe se do tělesa skládky nedostane povrchová voda. Izolační 

folie je tedy ze spodu chráněna netkanou textilií a je potřeba i její ochrana z vrchu. 

Tu zajišťuje speciální geotextilie (o grámáţi 500 g/m2), která chrání folii především 

před mechanickým poškozením, které by mohlo vzniknout dalšími vrstvami 

rekultivace.6 

Dalším stavebním objektem je drenáţní vrstva. Skládá se z přírodního 

kameniva nebo z recyklátu stavebních materiálů o hrubosti 16 – 32 mm. Pokud 

provádíme recyklaci svahové části skládky je moţné ještě jako specifickou 

ochranu spodních vrstev pouţít i staré pneumatiky, které se vyskládají vedle sebe 

a na ně se aţ aplikuje drenáţní vrstva, jejíţ hlavní úlohou je jímání vody, která do 

skládky proniká z vyšších vrstev. Následně jí vlínáním vrací zpět do horní vrstvy a 

zajistit tak dostatečnou vlhkost pro kořenový systém vysázené zeleně.6 

Obrázek č.8 Jednotlivé vrstvy rekultivace 
6 

Teprve v této chvíli je moţné provést kvalitní odplynění skládky, které 

umoţňuje vyuţívání skládkového plynu a zároveň předcházení moţným rizikům, 

která by mohla nastat, pokud by nebyl odváděn pryč. Jedná se zejména o riziko 

poškození ochranné folie, která by se mohla vlivem migrace skládkových plynů 

protrhnout. Hlavní rozvoj skládkového plynu nastává právě ve chvíli, kdy je 

provedeno kvalitní utěsnění skládky. Zamezí se tím tedy moţnosti přístupu 
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vzdušného kyslíku do tělesa skládky, který negativně působí na metanogenní 

mikroorganismy.6  

Z tělesa skládky je skládkový plyn odváděn pomocí soustavy plynových 

studní (viz. obrázek č. 3). Ty jsou na vrchu pospojovány pomocí horizontálně 

poloţené potrubní sítě, která se ukládá do drenáţní vrstvy. Tato síť se napojuje na 

sběrný plynovod, který odvádí skládkový plyn k dalšímu vyuţití. Nejčastěji se 

jedná o jeho spalování v kogeneračních jednotkách, coţ je velmi výhodné 

ekonomické vyuţívání skládkového plynu, protoţe v kogeneračních jednotách 

dochází k výrobě elektrické energie a tepla zároveň. Účinnost těchto jednotek se 

pohybuje v rozmezí 80 – 90 %.  

Po provedení odplynění jiţ následuje biologická rekultivace, která začíná 

poloţením dostatečného mnoţství zeminy o mocnosti přibliţně 80 cm a pokračuje 

výsadbou různých druhů travin, keřů, případně dřevin. Jejich výběr se volí podle 

druhu zeminy pouţité v poslední vrstvě. Vysetí kvalitního drnového fondu 

zabraňuje moţné erozi rekultivovaných svahů a dobré vyuţití sráţkové vody.6       

Poslední stavební objekt rekultivace je odvodnění. To se provádí pomocí 

otevřeného profilu lichoběţníkového koryta, které zajistí bezproblémový odvod 

přívalových vod ze svahů rekultivované skládky. Toto koryto bývá ukončeno 

horskou vpustí s lapačem hrubých nečistot. Tato sráţková voda se pak přivádí do 

recipientu, kde můţe doplňovat vodu v krajině.6 

 

Obrázek č. 9 Ze 2/3 plně zrekultivovaná skládka Praha Ďáblice 
19 
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4. Vyuţití skládkového plynu pro výrobu elektřiny 

4.1. Kogenerace, kogenerační jednotky 

Kogenerace je systém, kterým se vyrábí součastně elektrická energie 

a teplo. Je to tedy kombinovaný provoz, kdy teplo, které vzniká jako odpad při 

výrobě elektrické energie, se dále vyuţívá.6 

Elektrická energie se v kogenerační jednotce vyrábí stejným principem jako 

v elektrárnách. Tedy roztočením elektrického generátoru pomocí pístového 

spalovacího motoru. Teplo vzniklé spalovacím motorem je dále vyuţíváno. 

Moţnosti jeho vyuţití jsou různé. V praxi se však nejčastěji vyuţívá k ohřevu vody, 

vytápění budov (administrativních, případně zemědělských) nebo k vytápění 

tzv. velkokapacitních sušáren dřeva. 

 Účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje v rozmezí 80 – 90 % a mezi 

jejich hlavní výhody patří: 

- úspora paliva 

- úspora nákladů na nákup energie 

- minimalizace nákladů na rozvod energie 

- ekologický způsob výroby6 

         

Obrázek č. 10 Kogenerační jednotka 
20 
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4.2. Motory kogeneračních jednotek a jejich umístění 

V kogeneračních jednotkách se standardně pouţívají motory na zemní plyn. 

Jejich umístění můţe být provedeno dvěma způsoby, vţdy záleţí na velikosti 

a výkonu jednotky.  

- modulové umístění ve strojovně s provedením protihlukového krytu - to je 

vhodné pro jednotky niţších výkonů. Hlavní výhodou tohoto způsobu provedení je 

rychlosti instalace a nízká hlučnost. Je moţná instalace i bez protihlukového krytu 

pokud má být kogenerační jednotka umístěna v odhlučněné strojovně.10 

- kontejnerové umístění (viz. obrázek č. 9) – toto provedení je určeno pro 

venkovní instalaci mimo obytné či průmyslové budovy. Hlavní výhodou 

kontejnerového provedení je jeho snadná instalace a odolnost vnějším 

podmínkám.10 

Konečné provedení kogeneračních jednotek lze přizpůsobit i specifickým 

přáním odběratele. Jedním z nich je i oddělení tepelného modulu od motorového 

generátoru. Tato metoda se provádí u kogeneračních jednotek větších výkonů. 

Jako jedinou nevýhodou se můţou zdát vysoké počáteční náklady na 

vybudování celého sytému, které se pohybují v řádech milionů. Jako příklad 

uvádím přibliţný ceník firmy MEAN spol. s.r.o.10 

Tabulka č. 5 Ceník vybudování celého systému kogenerace, včetně odplynění 
10 

Vyvrtání a vybudování 14 jímacích studní    400 tis. Kč 

Vybudování odplynění – řešeno horním svodem    550 tis. Kč 

Čerpací stanice skládkového plynu 1 200 tis. Kč 

Kogenerační jednotka 300 kW, kontejnerové provedení 4 000 tis. Kč 

Vybudování trafostanice    650 tis. Kč 

Celkem 6 600 tis. Kč 

 

4.3. Historie vyuţívání skládkového plynu 

Výzkum vyuţívání skládkového plynu jako alternativního zdroje energie začal 

v 70. letech. Jednou z hlavních příčin tohoto výzkumu byla nutnost řešit závaţné 

ekologické problémy, které jsou spojeny s likvidací odpadů skládkováním.11  
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Specifickou kategorií je tuhý komunální odpad (TKO). Skládá se ze směsí 

textilu, papíru, skla, plastů, různých organických zbytků, kovů a dalších materiálů. 

Díky tomuto sloţení je téměř nemoţné jeho další zpracování, proto dochází k jeho 

skládkování. Na skládkách tuhých komunálních odpadů pak dochází k jeho 

anaerobnímu rozkladu. Tato skutečnost je známa jiţ několik desetiletí. Jedná se 

o stejné procesy, k jakým dochází i při vyhnívání organických kalů v čističkách 

odpadních vod nebo v zemědělských odpadech. 

Jedním z nebezpečí skládkového plynu je jeho reaktivita, kdy při jeho 

nahromadění v uzavřeném prostoru můţe dojít k explozi. Přes různé bezpečnostní 

opatření se ukázalo, ţe tím nejlepším z nich je jeho odčerpávání ze skládek 

a následné spalování. 

Průzkum skládek TKO prokázal výborné výsledky i výhodné ekonomické 

parametry tohoto způsobu vyuţívání energie. Ekonomická výhodnost je díky 

minimálním ekonomickým nákladům za které získáme kvalitní energii.11 

První pokusy vyuţívání skládkového plynu v České republice proběhli 

v letech 1984 aţ 1985 na skládce tuhých komunálních odpadů Praha Libuš. 

Čerpací test prokázal, ţe je moţné získání vysoce kvalitního plynu, který obsahuje 

50 – 66 % metanu stabilního sloţení. Z ekologického hlediska se tedy jedná 

o výborné palivo srovnatelné s dálkovodním plynem.11 

Během provedeného testu bylo na jediném vrtu vytěţeno za 218 hodin 

provozu 23 tis. m3 plynu. Z toho pak 12,5 tis. m3 metanu.11 

Vyuţívání bioplynu vzniklého z hnoje pro energetické účely bylo známo jiţ 

v devatenáctém století ve Francii. Jeho spalováním se tam osvětlovala noční 

Paříţ. Začátkem dvacátého století se pak bioplyn začíná pouţívat v motorech na 

výrobu elektrického proudu. 

4.4. Současný stav vyuţívání skládkového plynu 

Vyuţívání skládkového plynu je dnes aplikováno téměř na všech skládkách 

tuhých komunálních odpadů, kde jejich produkce metanu (bioplynu) poskytuje 

záruky elektrických výkonů nad 100 kW el. energie. K určení kapacity skládky se 
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pouţívají odhady z objemové kapacity skládky a mnoţství uloţeného odpadu,  

případně provedením zkušebního vrtů.12 

V posledních letech však na skládkách tuhých komunálních odpadů dochází 

k poklesu ukládání biologicky rozloţitelných odpadů v poměru k prudce 

rostoucímu mnoţství biologicky nerozloţitelných odpadů (jedná se převáţně o 

plasty a syntetické textilie). To se projevuje poklesem tvorby skládkového plynu. 

V 80. let došlo v jeho tvorbě k poklesu místy aţ o celý řád (viz. tabulka č. 6). 

Pokud navíc dochází k nízké zaváţecí rychlosti skládkového tělesa, nastává 

situace, ţe značná část biologicky rozloţitelných odpadů se stačí rozloţit jiţ 

během doplňování skládky. Pokles reálné kapacity tělesa je pak prakticky udán 

exponenciální křivkou (viz. obrázek č. 10).12 

Tabulka č. 6 Měrná rychlost tvorby skládkového plynu a dostupný elektrický výkon uložených 

odpadů dříve a nyní 
21 

 
Měrná rychlost tvorby 

bioplynu (m
3
/m

3
h) 

Přibliţný dostupný elektrický výkon z 
1000 m

3
 uloţených odpadů 

(kWel/1000 m
3
) 

Starší skládky TKO 0,00100
 

9
 

0,00050
 

4,5
 

Součastné skládky TKO 0,00025
 

2,2
 

0,00010
 

0,9
 

 

Obrázek č. 11 Pokles reálné kapacity skládkového tělesa 
12 
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Pokud shrneme aktuální vyuţívání skládkových plynů v České republice, lze 

říct, ţe 90 % objemu skládek tuhých komunálních odpadů je energeticky 

vyuţíváno. V roce 2004 byla produkce elektrické energie ze skládkových plynů 

vyšší neţ součet celkové produkce z anaerobních fermentací všech typů (ČOV, 

zemědělských i průmyslových bioplynových stanic).12 

Od roku 2009 nastává opačná situace, kdy potenciál rozvoje skládek tuhých 

komunálních odpadů zůstává prakticky neměnný. Oproti tomu potenciál ostatních 

bioplynových stanic roste.13 

Tabulka č. 7 Dostupný potenciál bioplynových stanic 
13 

 

4.5. Porovnání vyuţívání bioplynu v posledních letech 

Česká republika se jako stát Evropské unie (EU) zavázla ke zvýšení energie 

z obnovitelných zdrojů.  

Přijetím zákona č. 180/2005 Sb. O podpoře výroby energie z obnovitelných 

zdrojů byly stanoveny stabilní podmínky pro podnikatelské rozhodování. Tento 

zákon definuje pevnou normu výkupních cen a garantuje výši výnosů po dobu 15 

let. Systém státní podpory energie z obnovitelných zdrojů, spolu s moţnou 

podporou fondů EU, pomáhá se splněním cíle 8 % podílu obnovitelných zdrojů na 

hrubé domácí spotřebě elektřiny.14 

Pravidelné zprávy vydávané Ministerstvem průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí a Energetickým regulačním úřadem 
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přesně popisují momentální stav ve vyuţívání bioplynu a tedy i skládkového plynu 

a zároveň nastiňují jeho budoucí vývoj.  

Z následujících grafů jednoznačně vyplývají, ţe potenciál komunálních ČOV 

je téměř vyčerpán a ani do budoucna nelze počítat s jeho nárůstem. Ţádnou 

výraznou změnou se neprojeví ani postupná výstavba malých čistíren odpadních 

vod, protoţe u nich neprobíhá anaerobní fermentace. Poměr skládkového plynu 

ve výrobě elektrické energie je také výrazně niţší. Přesto byl jeho podíl v roce 

2009 stále na vysoké úrovni. Ovšem u něj nemůţeme do budoucna počítat s 

výrazným nárůstem. Naopak se očekává jeho další, postupné sniţování. Hlavním 

důvodem je politika Evropské unie, která má za cíl postupné sniţování likvidace 

odpadů pomocí skládkování. 

 

 

Graf č.1 Podíl jednotlivých kategorií bioplynu na hrubé výrobě elektřiny v 2007 
26 

 

 

Graf č.2 Podíl jednotlivých kategorií bioplynu na hrubé výrobě elektřiny v roce 2009 
15 
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Tabulka č. 8 Časový vývoj hrubé výroby elektřiny 
15 

 

Tabulka č. 9 Podíl jednotlivých kategorií bioplynu na výrobě elektřiny v roce 2008  
15

 

 

Tabulka č. 10 Podíl jednotlivých kategorií bioplynu na výrobě elektřiny v roce 2009  
15 

 

Podle výše uvedených tabulek je vidět, ţe počet bioplynových stanic 

vyuţívající skládkový plyn je prakticky neměnný. K razantnímu rozvoji dochází 

pouze u budování bioplynových stanic vyuţívající fermentovaný substrát. Jejich 

nárůst proti roku 2008 se zvedl o 52 zařízení, samotná hrubá výroba elektrické 

energie vzrostla téměř o 300 %.15 
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5. Legislativa a technické normy 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, ale dynamicky se rozvíjející 

oblastí národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začali 

odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat teprve ve 20. - 30. letech 

dvacátého století. 

S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i odpovídající 

správní činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade důraz na 

předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a prosazuje 

základní principy ochrany ţivotního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání 

s odpady. 

Legislativou rozumíme jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení vlády. Uvádím 

zde ty nejdůleţitější z nich. 

Zákony: 

185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů27 

17/1992 Sb.,  Zákon o ţivotním prostředí 28 

180/2005 Sb., Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů)29 

Vyhlášky: 

294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

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

nakládání s odpady 30 

341/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., 31 

351/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.32 
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5/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška 482/2005 Sb., o stanovení 

druhů, způsobů a vyuţití parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny 

z biomasy33 

453/2008 Sb., Vyhláška o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů 

biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy34 

Technické normy: 

ČSN 83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek35 

ČSN 83 8032 – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek36 

ČSN 83 8034 – Odplynění skládek37 

ČSN 83 8035 – Uzavírání a rekultivace skládek38 

ČSN 83 8036 – Monitorování skládek39 

ČSN 83 8039 – Provozní řád skládek40 

 

Obrázek č. 12 Skládka tuhých komunálních odpadů 
20 
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6. Vyuţívání skládkového plynu na výrobu elektřiny v praxi 

Praktickým příkladem vyuţívání skládkového plynu v praxi je skládka tuhých 

komunálních odpadů SONO PLUS s.r.o.  

6.1. Vznik skládky TKO SONO PLUS s.r.o. 

Tato skládka je v provozu od roku 1995 ukládá se zde převáţně komunální 

odpad. Mnoţství ukládaného odpadu postupně narůstalo. V roce 1998 se stalo 

majitelem Sdruţení obcí pro nakládání s odpady a provozovatelem skládky je 

dceřinná společnost Sdruţení SONO PLUS s.r.o. Z původních 32 900 t/rok v roce 

1996 aţ na ustálených 60 000 t/rok. O vyuţívání skládkového plynu na výrobu 

elektřiny se uvaţovalo jiţ při vzniku skládky a proto zde dochází k budování 

soustavy „studen“ pro odplynění.  

 Skládka odpadů "SONO" je vybudována v části zbytkové těţební jámy 

vápencového lomu cementárny. Nachází se cca 1,7 km JZ od obce Siřejovice 

v katastru obce Ţelechovice (Číţkovice). Skládka je ze SZ a SV části ohraničena 

zemědělsky vyuţívanými pozemky. Z JV části je ohraničena účelovou komunikací 

slouţící k dopravě odpadů a materiálů pro rekultivaci vytěţených částí lomu 

cementárny.6  

 Celková rozloha skládky je 7,4 ha. Její výstavba a následné zaváţení bylo 

rozděleno na dvě etapy. I.etapa byla rozdělena na část A a na část B. 

I. etapa – část A cca 1,9 ha 

I. etapa – část B cca 2,9 ha  

II. etapa   cca 2,6 ha 

 V roce 2004 zde Ústav pro vyuţití plynu Brno s.r.o. Provedl první studii 

spolu se zkušebním vrtem a testem čerpání. Čerpací test byl prováděn zařízením 

s automatickým provozem a dozorem obsluhy. Období testu bylo od 3. -  7.6.2004. 

Celkově bylo zařízení v provozu 638 hodin. Za tuto dobu bylo vyčerpáno celkem 

20 375 m3 bioplynu. Průtok plynu za hodinu se pohyboval v rozmezí 37 – 40 m3 a 

obsah metanu se pohyboval v rozmezí od 52 aţ po 43,5 % obj.17 
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Čerpací test tedy potvrdil vhodnost energetického vyuţití skládkou 

produkovaného plynu a těţený plyn lze bez úprav vyuţívat jako zdroj čisté 

energie. Vzhledem k těmto výsledkům byly navrţeny dvě kogenerační jednotky. 

Zkušební vrt a testovací čerpání probíhalo v roce 2004, kdy byla 

zrekultivována a odplyňována etapa I. etapa skládky, část A a I. etapa skládky, 

část B byla v provozní fázi. Nyní je i část B I.etapy zcela zrekultivována a ukládání 

odpadů probíhá ve II.etapě 

Tabulka č. 11 Návrh kogeneračních jednotek pro skládku SONO PLUS 
17 

6.2. Prognóza vývinu bioplynu  

Prognózu vývinu bioplynu stanovila ÚVP Brno s.r.o. v roce 2004 a to na 

základě registrace uloţeného odpadu za období 1995  - 2003, za předpokladu 

ukládání obdobného sloţení a mnoţství ukládaného odpadu byla stanovena 

prognóza vývinu plynu pro I.a II. etapu skládky do roku 2025, kdy tvorba plynu 

bude doznívat (viz. tabulka č.12).17 

V prognóze bylo stanoveno kolik m3/rok bioplynu na skládce TKO vznikne a 

kolik m3/rok bude moţné skutečně vyčerpat. Tvorba skládkového plynu bude 

vrcholit v roce 2010, kdy vznikne 1 407 779,5 m3. 

S moţnou realizací stavby aktivního odplynění a zprovozněním kogenerační 

jednotky bylo počítáno od začátku provozu skládky. Z toho důvodu byly jiţ před 

zaváţením I. etapy skládkového tělesa budovány jímací study na její odplynění. 

Na obrázku č. 15 je vidět, jakým způsobem výstavba probíhá. Stejným způsobem 

jsou budovány jímací studny i na III. etapě.    

  

 Elektrický 

výkon 

Tepelný 

výkon 

Spotřeba 

bioplynu 

Elektrická 

účinnost 

Tepelná 

účinnost 
Celková 

účinnost 

Typ 

jednotky 

kW kW m3/h % % % 

Cento M77 68 130 37,2 28,1 53,7 81,8 

Cento T100 95 147 46,4 31,5 48,7 80,2 
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Tabulka č. 12 Prognóza vývinu bioplynu 
17 

 

6.3. Realizace stavby 

V roce 2006 byla část skládky A z etapy I. plně zrekultivována a bylo na ni 

vybudováno aktivní odplynění. Stavba rekultivace části B etapy I. byla zahájena 

v roce 2007 po dosaţení plánované kapacity a vytvarování koruny skládky. Bylo 

nutné dodrţet potřebný sklon 3% pro spolehlivý odvod kondenzátu z jímaného 

plynu ve sběrném potrubí. 

Součástí stavby odplyňovacího systému bylo vytvoření zavlaţovacích vrtů 

pro vtláčení průsakové vody do tělesa rekultivované části skládky I.B. Důvodem 

bylo vytvoření dostatečné vlhkosti, kterou pro svoji činnost vyţadují metanogenní 



Marek Malina: Vyuţití skládkového plynu pro výrobu elektřiny 

 

2011  32 

bakterie, zajišťující transformaci organické hmoty na bioplyn. Zároveň se tak jedná 

o účinný prostředek zneškodňování znečištěné vody - recyklovaná průsaková 

voda se zúčastňuje procesu transformace organické hmoty na metan a tím její 

mnoţství klesá. 

V části skládky I.A byly napojeny a svedeny potrubím celkem 4 studny, které 

zajišťují odplynění této části. V druhé části skládky I.B bylo vybudováno dalších 10 

studní, které byly napojeny k hlavnímu řádu plynu. 

Svodné potrubí plynu a jeho odvodnění bylo provedeno systémem páteřního 

plynovodu, na který byly napojeny jednotlivé studny. Regulace odběru plynu, 

odběru vzorků a měření sacího podtlaku je přímo na zhlavích jímacích studní 

plynu. 

Hlavní řád plynu je situován mimo těleso skládky na jeho severním okraji se 

spádem k čerpací stanici plynu. Světlost potrubí je odstupňována s ohledem na 

připojování svodového potrubí z dalších částí skládky. 

Celkové náklady na vybudování aktivního odplyňovacího systému byly ve 

výši 953 tis. Kč.17 

            

Obrázek č. 13 Vnitřek jímací studny 
20 
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6.4. Stav v roce 2010 

Nyní je na skládce SONO PLUS s.r.o. v provozu 14 jímacích studen a 

pomocí aktivního odplynění je skládkový plyn přiváděn ke kogenerační jednotce 

TEDOM Cento 160 SP BIO s elektrickým výkonem 160 kW, jejíţ spotřeba 

skládkového plynu je 65 Nm3/h. V roce 2010 bylo vyuţito ve výrobě elektrické 

energie 528 190 m3 skládkového plynu. Podle prognózy vývinu bioplynu z roku 

2004 bylo stanoveno, ţe jen v roce 2010 vznikne na skládce 1 407 779,5 m3 

z toho bude vyuţitelných 985 445,6 m3. Z tohoto porovnání je tedy vidět, ţe 

energetické moţnosti skládky nejsou plně vyuţity. 

Proto byla v roce 2010 postavena a zkolaudována druhá kogenerační 

jednotka stejného typu i výkonu. Ta ale zatím není v provozu z důvodu nevyřešení 

smlouvy s ČEZ a.s. 

Tab.13 porovnání vývinu bioplynu a jeho skutečné odčerpávání 
18 

 Prognóza produkce 
bioplynu 2004 

 m3/rok 

Prognóza vyuţitelná 
produkce bioplynu 

2004. m3/rok  

Skutečná hodnota 
vyčerpaného 

bioplynu . m3/rok 

2008 1 313 139,8 858 297,8 528 190 

2009 1 313 823,3 919 676,3 549 350 

2010 1 407 779,5 989 445,6 509 371 

Z tabulky č.13. je vidět, ţe po připojení druhé kogenerační jednotky 

o stejném výkonu bude z energetického hlediska skládka plně vyuţita. 

Prozatím vyrobí kogenerační jednotka 1 090 MWh/rok, z toho energetická 

spotřeba skládky je 241, 2 MWh/rok. Zbylá elektrická energie byla distribuována 

do regionální rozvodné sítě. Do rozvodné sítě je tedy dodáváno 78 % z celkově 

vyrobené elektrické energie. 

Tab. 14. Přehled vyrobené el. energie kogenerační jednotkou 
18 

 MWh/měsíc MWh/rok 

Energetická spotřeba skládky TKO 20,1 241,2 

El. energie distribuována do reg.rozvodné sítě 70,5 846 

Vyrobená el. energie celkem 90,6 1 087,2 
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Teplo vyrobené kogenerační jednotkou je vyuţíváno pouze pro 

velkokapacitní sušárnu BEFI. Jiné vyuţití vyrobeného tepla není moţné vzhledem 

ke geografickému umístění skládky TKO. Ta je umístěna v blízkosti kogenerační 

jednotky, aby teplené ztráty byly co nejniţší. 

            

Obrázek č. 14 Velkokapacitní sušárna BEFI 
20 

V dnešní době je připraveno dalších 14 základů pro jímací studně, které 

budou po zaplnění části II. skládkového tělesa a následné rekultivaci napojeny na 

hlavní řád plynu. Na obrázku č. 16 je vidět aktuální stav celého areálu skládky 

tuhých komunálních odpadů SONO PLUS. 

 

Obrázek č. 15 Příprava III. etapy  



Marek Malina: Vyuţití skládkového plynu pro výrobu elektřiny 

 

2011  35 

 

Obrázek č. 16 Mapka celého areálu skládky rok 2011 
17 
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7. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil nejen na ekonomicky, ale 

i ekologicky výhodné získávání elektrické energie ze skládkového plynu, který 

vzniká na kaţdé skládce TKO. Popsal jsem princip jeho vzniku i následné jímání. 

V teoretické části jsem uvedl nejdůleţitější zákony a vyhlášky týkající se 

skládkování a odpadů. Dále jsem popsal vznik skládkového plynu, jeho vlastnosti 

a podmínky ovlivňující proces jeho vzniku. 

Podle aktuálních zpráv z Ministerstva průmyslu a obchodu je vidět, ţe 

masivní vyuţívání elektrické energie získané pomocí kogeneračních jednotek na 

skládkách tuhých komunálních odpadů není moţné. Hlavním důvodem je snaha 

Evropské unie o co největší recyklaci odpadů a omezení likvidace odpadů 

skládkováním. Přesto však zůstává skládkový plyn kvalitním nositelem energie, 

který můţeme vyuţívat a jehoţ odčerpávání ze skládek je nutné z bezpečnostních 

důvodů. 

Teoretickou část jsem prohloubil praktickým příkladem vyuţívání toho zdroje 

energie na skládce TKO SONO PLUS s.r.o. Na této skládce je k dnešnímu dni 

plně vyuţíváno 14 studní na jímání skládkového plynu a další jsou v plánu 

výstavby. V provozu je jedna kogenerační jednotka o výkonu 160 kW a sušárna, 

která se pronajímá dřevařské firmě, čímţ se ekonomický profit skládky SONO 

PLUS s.r.o. ještě zvyšuje. Kogenerační jednotka byla kolaudována v září 2006. 

Zároveň je jiţ připravena k provozu druhá kogenerační jednotka, téţ o výkonu 160 

kW, která čeká pouze na vyřešení smlouvy s ČEZ a.s. Jen v roce 2010 bylo ze 

skládky odčerpáno 509 371 m3 skládkového plynu, který byl plně vyuţit pro 

výrobu elektrické energie. Ta je vyuţívána pro potřebu skládky a přebytečná 

energie je distribuována do rozvodné sítě. 
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