
 

 

Anotace v českém jazyce 

 Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi využití biologicky 

rozložitelných odpadů. A to vyhodnocením enviromentálního vlivu na životní 

prostředí a ekonomických aspektů jednotlivých technologií využití bioodpadů 

v současné době v České republice. 

 Převážnou část práce tvoří rešeršní popis zdrojů bioodpadu a jednotlivých 

možností  využití biologicky rozložitelného odpadu. Konkrétně se jedná o využití 

bioodpadu kompostováním, anaerobní digescí, termickým využitím a alkoholovým 

kvašením za zisku produktů a jejich následné využití. 

 Součástí práce je ekonomická bilance a posouzení jednotlivých možností 

využití bioodpadů z enviromentálního hlediska. 

 

Klíčová slova: kompostování, anaerobní digesce, tepelné zpracování, tepelné 

využití, alkoholové kvašení, ekonomická bilance, enviromentální posouzení. 

 

Anotace v anglickém jazyce 

This thesis deals with the current possibilities of using bio-degradable waste. 

This assessment of the environmental impact on the environment and economic 

aspects of technology use in the biological waste present in the Czech Republic. 

The overwhelming part is a description of the search resources of biowaste 

and the possibility of using bio-degradable waste. Specifically, the use of biowaste 

composting, anaerobic digestion, heat recovery and alcoholic fermentation to yield 

products and their applications. 

A part of the economic balance and assessment of the possibility of using biological 

waste from the environmental aspect. 

 

Key words: composting, anaerobic digestion, heat treatment, heat recovery, the 

alcoholic fermentation, the balance of economic, environmental assessment. 
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1 Úvod 
 

Bioodpad, který je součástí komunálního odpadu a následně je ukládán na 

skládku komunálních odpadů, skrývá velké množství energie, kterou je možné 

využít a měla by být také využita. 

Základní zpracování bioodpadů, které bylo v historii prováděno ve větším 

množství  než dnes je jednoduché kompostování kuchyňských a zemědělských 

odpadů. Již při tomto jednoduchém zpracování je organický odpad využit k 

přeměně na kompost, který  po navrácení do půdy zvyšuje podíl organické hmoty. 

V dnešní době se technologie vyvinuly natolik, že obyčejné kompostování 

dokáží ovlivnit natolik, že jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj 

mikroorganismů ve zrajícím kompostu, čímž lze zvýšit jejich počet až desetkrát 

oproti  půdě a tak získat humusové látky rychleji.  

Jedním z důležitých využití bioodpadů je tedy jeho přeměna na hnojiva, 

která se navrátí zpět do přírody. Jde o uzavřený cyklus, ve kterém lze přírodní 

materiál  navrátit zpět do přírody bez větších ztrát. 

Dalším neméně důležitým využitím bioodpadů je jeho přeměna na bioplyn, 

který je následně využíván k výrobě energie. Bioplyn se získává přeměnou 

bioodpadu bez přístupu kyslíku tzv. anaerobní digescí. Pří této přeměně dochází 

dále ke vzniku tuhého digestátu, který se dá opět využít jako hnojivo. 

Větší množství biologicky rozložitelných odpadů se ukládá na skládky 

komunálních odpadů, protože je to stále levnější než třídění, svoz  a zpracování 

bioodpadů. 

Cílem bakalářské práce je posouzení jednotlivých možností využití 

bioodpadů, a to jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska vlivů technologií na 

životní prostředí. 
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2 Bioodpad 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jde o jakýkoliv odpad, který 

podléhá aerobnímu a anaerobnímu rozkladu. [10] 

Patří zde odpad z domácností, zemědělství, potravinářského průmyslu a 

dalšího průmyslu produkujícího bioodpad. Na skládky komunálních odpadů je 

v České republice ročně uloženo až 3 miliony tun odpadů, z něhož  40 % tvoří 

biologicky rozložitelný bioodpad. [23] 

2.1 Základní pojmy 

Bioodpad lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to biologicky rozložitelný 

odpad a biologicky rozložitelný komunální odpad. 

 Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) 

Rozumí se tím biologicky rozložitelný odpad z domácností a živností 

obsažený v komunálních odpadech. Patří zde odpady z domácností, zahrad, 

stravoven a kuchyní. [4] 

 Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

Je odpad, který je schopen anaerobního a aerobního rozkladu. Patří zde 

odpady ze zpracování dřeva, rybářství, myslivosti, odpady z čističek odpadních vod 

atd. [4] 

Dalšími pojmy užívanými ve spojení s bioodpady jsou: 

 Komunální odpad 

Podle § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je komunální odpad, veškerý 

odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. [4] 

 Domovní odpad 

Tento odpad je součástí komunálního odpadu, který vzniká v domácnostech 

jako spotřební odpad obyvatel. [4] 
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 Odpad ze zeleně  

Odpad rostlinného původu vznikající při úpravě uliční zeleně, sekání trávy a 

odpadní dřevo. [4] 

 Kompost 

Hnědá až černá nepáchnoucí hmota hrudkovité struktury vzniklá aerobním 

rozkladem biologicky rozložitelných odpadů za vzniku humusu bohatého na 

humusové látky. [4] 

 Digestát 

Nerozložitelná tuhá část, vzniklá při anaerobním vyhnívání bioodpadů. [4] 

 Bioplyn 

Vzniká při anaerobní digesci a je to směs plynů metanu, oxidu uhličitého, 

vodíku, sulfanu a dusíku. [4] 

 Biopalivo 

Palivo vzniklé z bioodpadu. Rozeznáváme tuhé (sláma, dřevo), kapalné 

(bioetanol) a plynné (bioplyn). Energie skrytá uvnitř biopaliva je získávána jejich 

spalováním. [4] 

2.2 Zdroje a sběr bioodpadů 

Největší množství bioodpadu cca 65% z celkové produkce je z prvovýroby 

ze  zemědělství. Jsou to např. seno, sláma, nať, hnůj atd. 

Dalším zdrojem je bioodpad produkovaný v domácnostech. Zde patří zbytky 

jídel a odpad vzniklý při úpravě jídel, např. slupky, skořápky, sáčky od čaje, atd. 

Velké množství biologicky rozložitelných odpadů vzniká v potravinářském 

průmyslu. Jde např. o odpad z mlékáren, pivovarů, lihovarů, pekáren a dalších 

potravinářských odvětví.  

Čistírenské kaly zaujímají 10 % z celkové produkce biologicky 

rozložitelných odpadů. [24] 
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Co se týká sběru bioodpadů je možné jej řešit několika způsoby: 

1. prostřednictvím sběrných dvorů; 

2. za použití sběrných nádob na bioodpad  - kovové nebo plastové nádoby o 

objemu 120 l nebo 240 l  (viz Obr. 1); 

3. s použitím velkoobjemových kontejnerů  -  jsou vyráběny ze silnostěnných 

plechů o objemu 5 až 10 m
3 

; 

4. pytlovým sběrem – provádí se pomocí pytlů různých barev a objemů, kdy 

se  do nich  ukládají jednotlivé složky  komunálního odpadu. 

 

Obr. 1: Sběrná nádoba na bioodpad 

 

Zdroj:  reflex-zlin.cz 
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3 Legislativa 

Legislativa by měla ovlivňovat nakládání s bioodpady, tak aby docházelo 

k redukci bioodpadu ukládaného na skládky komunálních odpadů. 

Základním kamenem legislativy v nakládání s bioodpady je zákon               

č. 185/2001 Sb., o odpadech, který ošetřuje veškeré nakládání s odpady. [10] 

Hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem upravuje Směrnice Rady 

1999/31/ES o skládkách odpadů, která ukládá členským státům evropské unie 

vypracovat národní strategie, které povedou ke snížení množství bioodpadů 

ukládaného na skládky. [13] 

Podrobnosti jak nakládat s bioodpady jsou obsaženy ve Vyhlášce 

Ministerstva životního prostředí č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady. [15] 

Dále se bioodpady zabývá Vyhláška Ministerstva životního prostředí            

č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na 

skládky. [18, 17] 

Zásady a pravidla registrace hnojiv jsou zpracovány v zákoně                       

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinách, 

přípravcích a substrátech. [11] Požadavky na hnojiva a jejich rozdělení podle 

složení  je ošetřeno Vyhláškou č. 271/2009 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 

[19] 

Právní předpisy týkající se využití bioodpadů k výrobě tepla jsou omezeny 

zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a 

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví 

požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. [20] 
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4 Možnosti využití bioodpadů 

Po sběru bioodpadů lze odpad zpracovat několika způsoby za zisku různých 

produktů. Buď při zpracování bioodpadu vzniká kompost, který je navrácen zpět do 

půdy nebo vzniká bioplyn, který je spálen za vzniku tepelné a elektrické energie. 

4.1 Kompostování 

Kompostování je nejpoužívanější metodou zpracování bioodpadů. 

Výsledným produktem kompostování je kompost, který se využívá jako organické 

hnojivo. Česká legislativa dovoluje kompostovat pouze bioodpad rostlinného 

původu. [15] V zahraničí jako v  Německu, Velké Británii, Švédsku je dovoleno 

kompostovat i bioodpad s živočišnou složkou. Nejlepší a nejvyšší úroveň 

kompostování je v  Německu a Rakousku. 

Vláknitý materiál, jako je kůra, tráva z úpravy zeleně, sláma a další jsou 

materiály, které ovlivňují uhlík v C:N poměru. Obsah dusíku je  zase ovlivněn 

vlhkým materiálem jako je kuchyňský odpad, kejda apod. 

Důležité parametry pro rozvoj mikroorganismů v kompostu jsou uvedeny níže. 

Jsou to : 

 Poměr C:N - optimální poměr je C:N 30-35:1; 

 Vlhkost - optimální vlhkost je 40-65 %; 

 Teplota - optimální teplota 30-50 °C; 

 Minimální přítomnost fosforu; 

 Dostatečné provzdušnění, které lze ovlivnit zrnitostí materiálu. 

Před samotným kompostováním je bioodpad upraven na drtičích a 

štepkovačích a poté je promíchán, aby bylo dosaženo homogenizace kompostovací 

zakládky.  

Nejrozšířenějším typem kompostování je tzv. kompostování v pásových 

hromadách, kde správné provzdušnění hmoty zajišťují překladače (viz Obr. 2). 
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Obr. 2: Provzdušňování zakládky překladačem 

 

Zdroj: www.havlickobrodsky.denik.cz 

 

Kompostování probíhá ve třech základních fázích, kdy v každé fázi 

probíhají různé procesy při rozlišných  podmínkách. 

1. fáze – Fáze rozkladu (mesofilní fáze) 

Probíhá za přítomnosti termofilních dekompozičních organismů 

způsobujících rozklad tuků, bílkovin a škrobů za vzniku tepla. Teplota se pohybuje 

v rozmezí 50-60 °C, při níž dochází k hygienizaci zakládky. V důsledku uvolňování 

organických kyselin při rozkladu rozložitelných látek dochází ke zvýšení pH na 

hodnotu 4-5. Tato fáze pobíhá 2-3 týdny a zároveň dochází k velké objemové 

redukci odpadů a k uvolňování CO2  při dýchání mikroorganismů. Důležitá je zde 

dobrá aerace, aby nedocházelo k zakysnutí zakládky. 

2. fáze – Fáze přeměny (termofilní fáze) 

Dochází zde k poklesu teploty na 40 °C. Vzhled zakládky se mění natolik, 

že nelze rozeznat původní hmotu. Činností žížal vzniká drobtovitá struktura. 

Kompost má v této fázi hnědou barvu a slabě voní po lesní zemině. Není nutná tak 

dobrá aeraci jako v první fázi. 

3. fáze – Fáze dozrávání   

V této poslední fázi dochází ke stabilizaci kompostu, tvorbě humusových 

látek, vyrovnání teploty na teplotu okolí a pH se pohybuje kolem 7-8. Vzniklý 

kompost má drobtovitou strukturu a výrazně voní po zahradní nebo lesní zemině. 
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V průměru je možné z 1tuny bioodpadu získat 350 až 500 kg kompostu. [3]  

Na území České republiky je provozováno 160 kompostáren. Počet 

kompostáren v jednotlivých krajích ČR je uveden v tabulce 1. [29] 

Tabulka 1: Počet kompostáren v jednotlivých krajích ČR 

Kraje ČR Počet kompostáren 

Jihomoravský kraj 12 

Jihočeský  kraj 17 

Královehradecký kraj 6 

Karlovarský kraj 6 

Liberecký kraj 4 

Moravskoslezsky kraj 20 

Olomoucký kraj 7 

Pardubický kraj 6 

Hlavní město Praha 13 

Plzeňský kraj 11 

Středočeský  kraj 13 

Ústecký kraj 14 

Kraj Vysočina 15 

Zlínský kraj 11 

 

4.2 Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce je děj, při kterém pomocí mikroorganismů z bioodpadu 

vzniká bioplyn a digestát. Anaerobní digesce probíhá bez přístupu vzduchu. Takto 

získaný bioplyn obsahuje 55-70 % CH4, 27-44 % CO2, 1-3 % H2O, 0,1-1 % H2S. 

Vyhnilý substrát neboli digestát je tuhý zbytek, který se využívá přímo jako hnojivo 

nebo se použije jako složka ke kompostování. Při zpracování bioodpadu tímto 

způsobem je důležité dodržovat optimální podmínky, jelikož metanogenní bakterie 

jsou velmi citlivé na změny. Za vhodné podmínky jsou pokládány pH 4,5-8, 

zamezení přístupu kyslíku (působí jako inhibitor) a teplota 20-40 °C.  
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Metan vzniká ve čtyřech etapách. [4] 

1. Hydrolýza, kdy se organické látky mění na nižší rozpustné organické 

sloučeniny. 

2. Acidogeneze, dochází ke změně na mastné kyseliny, alkoholy a vodík. 

3. Acetogeneze je vytvářen oxid uhličitý, kyselina octová a vodík. 

4. Metanogeneze probíhá změna na metan a oxid uhličitý. 

Bioplyn je využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny nebo 

tepla. Další možností je bioplyn vyčistit, stlačit a použít jako pohon vozidel. Po 

odstranění oxidu uhličitého je možno bioplyn rozvádět společně se zemním plynem. 

Výhřevnost bioplynu je mezi 20-24 MJ/m
3
.  

Anaerobní digesce probíhá v bioreaktorech v bioplynových stanicích (BPS). 

Schéma bioplynové stanice představuje obrázek 3. Jako výchozí suroviny se 

v bioplynových stanicích používají materiály s větším obsahem vody jako je kejda 

(směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat), močůvka (pouze tekuté 

výkaly s vysokým obsahem draslíku a dusíku) nebo hnůj (směs tekutých a tuhých 

výkalu společně s podestýlkou, což může být seno, sláma nebo piliny) dále kaly 

z čističek odpadních vod a v dnešní době už i tuhé odpady jako travní zbytky nebo 

bioodpad. 

Obr. 3: Bioplynová stanice 

Zdroj: [4] 

 

Na území České republiky se nachází 158 bioplynových stanic v provozu 

nebo ve výstavbě. [4]  Počet bioplynových stanic v jednotlivých krajích ČR je 

zobrazen v tabulce 2. [29] 
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Tabulka 2:  Počet BPS v krajích ČR 

Kraje ČR Počet kompostáren 

Jihomoravský kraj 17 

Jihočeský  kraj 12 

Královehradecký kraj 6 

Karlovarský kraj 2 

Liberecký kraj 0 

Moravskoslezsky kraj 0 

Olomoucký kraj 17 

Pardubický kraj 9 

Hlavní město Praha 0 

Plzeňský kraj 24 

Středočeský  kraj 18 

Ústecký kraj 16 

Kraj Vysočina 23 

Zlínský kraj 14 

 

Nejúčinnější způsob zpracování biologicky rozložitelných odpadů anaerobní 

digescí  používají v Německu, kde z 1 tuny odpadu získají až 450 m
3
 bioplynu. V 

ČR je z 1 tuny odpadu získáno cca 100 – 200 m
3 

bioplynu. [3] 

 

4.3 Termické využití 

Termické využití je tepelný proces, při kterém dochází k rozkladu 

organických látek působením tepla  za přístupu kyslíku. Dochází k oxidaci 

biogenních prvků (C, N, S) za uvolňování tepla. Termické využití je používáno 

hlavně u rostlinných odpadů jakou jsou dřevní piliny, dřevní štěpky, třísky a tráva. 

Důležitou vlastnost, kterou musí mít takto zpracovávaný odpad je nízká 

vlhkost.[25] 

Způsoby, kterými lze termicky využít odpad jsou přímé spalování, pyrolýza 

a zplyňování. 
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Přímé spalování je  chemický proces, kdy se uvolní energie ze spalovaného 

odpadu za přítomnosti zpravidla atmosférického kyslíku. Při spalování může odpad 

mít i vyšší vlhkost. Uvolněná energie se využívá k výrobě elektrické energie a tepla.  

Pyrolýza je přeměna bioodpadu rychlým zahřátím bez přístupu vzduchu na 

teplotu  450-600 °C. Produkty pyrolýzy jsou pyrolyzní plyn, který zkondenzuje na 

pyrolyzní olej. Ten je možné použít jako biopalivo. Výhřevnost tohoto oleje je            

18-22 MJ/kg, a je ovlivněna složením bioodpadu. [6] 

Zplyňování je proces, kdy při teplotě 600 °C dochází v reaktoru k přeměně 

bioodpadu na spaliny a syntézní plyn. Tento plyn má výhřevnost  až 6 MJ/m
3
. 

Zplyňování probíhá v generátorech. 

Bioodpad je termicky využíván v podobě pelet (viz Obr. 4), briket nebo 

přímým spálením bez jakékoliv úpravy bioodpadu. Pelety jsou vyráběny z odpadní 

slámy, dřevních štěpků, pilin, vojtěškové slámy, travních zbytků apod. Pro 

správnou volbu bioodpadu k termickému využití je důležitý obsah vody. Jeho 

hodnota by neměla přesáhnout 20% jinak je nutné odpad sušit, což zvyšuje vstupní 

náklady.  

Obr. 4: Topné pelety z pšeničné slámy a hnědého uhlí 

 

Zdroj: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/tuha-biopaliva-z-mistnich-zdroju 

Brikety (viz Obr. 5) jsou vyráběny vysokotlakým lisováním různých 

kombinací bioodpadů. Velmi často se například využívá směs dřevěných pilin a 

odpadní slámy. Velkou výhodou spalování briket je pomalé, rovnoměrné hoření a 

nižší množství popela než po shoření uhlí. Z hlediska ochrany ovzduší, podle 
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vyhlášky  č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavku na kvalitu paliv pro stacionární 

zdroje z hlediska ochrany ovzduší, vyhovuje toto palivo stacionárním zdrojům. [24] 

 

Obr. 5: Dřevěné brikety 

 

Zdroj: www.enviterm.cz 

 

Spalování bioodpadů s výsledkem snížení množství odpadů ukládaných na 

skládku komunálních odpadů se v zahraničí využívá hlavně v Dánsku, Švédsku a 

Lucembursku. 

4.4 Alkoholové kvašení 

Alkoholové kvašení je anaerobní přeměna rostlinných cukrů na alkohol za 

přítomnosti kvasinek. Kvasinky obsahují enzym, který rozkládá cukr na oxid 

uhličitý a etanol.  

Produktem kvašení je bioetanol. Nejvíce cukru obsahují odpady z cukrové 

řepy a cukrové třtiny. Kromě odpadu bohatého na cukry je možné alkoholovým 

kvašením zpracovávat také odpady bohaté na škrob jako jsou kukuřice, obilí a 

brambory. Škrob je enzymaticky přeměněn na cukr, který se poté přemění opět na 

bioetanol. 

Vyrobený bioetanol je možné přímo použít jako pohonnou hmotu vozidel. 

Etanol zvyšuje oktanové číslo a snižuje emise CO2. 

Nejvíce se bioetanol jako palivo pro vozidla (viz Obr. 6) využívá v Brazílii, 

kde je velké množství odpadu z cukrové třtiny. Veškerý benzín tam obsahuje 26 % 

bioetanolu. V 80. letech byly skoro dvě třetiny automobilů v Brazílii upraveny tak, 
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že mohli jezdit na čistý alkohol. V USA se zase používá jako příměs do benzínu 

kukuřičný bioetanol, kterého je tam 10 % z objemu paliva. 

 

Obr. 6: Ford Mondeo na bioetanol 

 

Zdroj: www.ekoblog.cz 

V České republice zatím není bioetanol natolik využíván. Nachází se zde jen 

několik desítek čerpacích stanic. Od 1.6.2010 je do benzínu přimícháno minimálně           

4,1 % bioetanolu. V zemích, kde se biopalivo využívá jako palivo E85, což je            

směs 85 % bioetanolu a 15 % Naturalu 95, mají tyto auta různé úlevy (parkování 

nebo vjezdy do centra). [26] 

Dále se alkoholovým kvašením zpracovávají bioodpady s vysokým obsahem 

lignocelulózy. Patří sem odpady z lesnictví, odpady ze zpracování dřeva, papír a 

lepenka, odpady ze zahrad a parků. [31] 
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5 Ekonomické a enviromentální aspekty technologií využití 

bioodpadů 

5.1 Ekonomická bilance 

5.1.1 Kompostování 

Celkové investiční náklady na výstavbu kompostárny malé kapacity činí      

5 mil. Kč. Při stanovení celkových provozních nákladů kompostárny na výrobu       

1 tuny kompostu musíme uvažovat s těmito položkami: náklady na pronájem 

plochy, náklady na svoz bioodpadů, náklady na provoz strojů, náklady na údržbu 

kompostárny a náklady na mzdy pracovníků. [28] Celkové vstupní náklady na svoz, 

sběr a zpracování 1 tuny biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně činí        

1 000-1 450 Kč, přičemž výnos za prodej kompostu činí 350–450 Kč. [27] 

V průměru je z 1 tuny bioodpadu možno získat  350 – 500 kg kompostu [3]. 

V dnešní době se kompostuje  cca 220 000 tun bioodpadů ročně, což znamená roční 

příjem kompostárny 49,5 mil. Kč. Při maximálním odbytu vyrobeného kompostu je 

předpokládaná návratnost investicí 6 let. Ve skutečnosti je, ale odbyt kompostu 

nižší.   

Roční produkce kompostu:  

z 1 tun bioodpadu  ................................................0,5 t kompostu

z 220 000 t  bioodpadu............................................  t  kompostu

0,5 220000 
110 000 t kompostu

1

x

x


 

 

Roční příjem kompostárny: 

110 000 tun kompostu   450 Kč/t = 49 500 000 Kč  

5.1.2 Anaerobní digesce 

Hlavním produktem bioplynové stanice je bioplyn. Vstupní náklady jsou  

složené z výdajů na sběr, svoz a zpracování bioodpadu v bioplynových stanicích a 

činí cca 1 500 Kč/t. Z 1 tuny bioodpadu je možno získat až 100 m
3 

bioplynu a z něj 

následně 600 kWh energie. Kogeneračním zpracováním se získá 198 kWh 

elektrické energie, 348 kWh tepelné energie a 54 kWh činí energetické ztráty. 

Investiční náklady na bioplynovou stanici zpracovávající bioodpady činí kolem 
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220 000 Kč na 1 kW instalovaného elektrického výkonu, tzn. cca 73 000 000 Kč na 

bioplynovou stanici o výkonu 330 kW. Kapacita zpracovaného bioodpadu takové 

bioplynové stanice činí 9 013 tun bioodpadu ročně. 

 Důvodem takto vysokých investičních nákladů je pořízení hygienizační 

jednotky a odsávání zápašných plynů. Další finanční náklady jsou na zařízení 

potřebná pro provoz bioplynové stanice (linka příjmu a separace bioodpadů, 

separace digestátu a jeho skladování). 

Příjmy bioplynových stanic jsou složeny z poplatků za využití  bioodpadů 

tzv. zelené bonusy, a z části za prodej vyrobené elektřiny a tepla. Výkupní cena 

elektrické energie z komunální bioplynové stanice pro rok 2010 činila 3,55 Kč/kWh 

a zelené bonusy činily 2,58 Kč/kWh. [33] 

Vezmeme-li jako modelový příklad zmíněnou bioplynovou stanici o 

kapacitě 9 013 tun zpracovaného bioodpadu za rok a výkonu 330 kW, pak příjmy 

této stanice jsou následující: 

Výpočet vyrobené energie v bioplynové stanici o kapacitě 9 013 tun 

bioodpadu za rok a výkonu 330 kW: 

  1 t bioodpadu...............................................198 kWh elektrické energie 

  9013 t biodpadu..............................................  kWh elektrické energie

198 kWh 9013 t
 1

1 

z

z x

x
t


  784574 kWh 1784,6 MWh elektrické energie

  1 t bioodpadu...............................................348 kWh tepelné energie

  9013 t biodpadu...............................................  kWh tep

z

z x



elné energie

348 kWh 9013 t
 3136524 kWh 3136,5 MWh tepelné energie

1 
x

t


  

 

 

Cena elektrické energie: 

1 kWh elektrické energie.........................................3,55 Kč

1 784 574 kWh elektrické energie................................  Kč

3,55 Kč 1784574 kWh
 = 6 335 238 Kč

1 kWh

x

x
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Cena tepelné energie: 

1 GJ teplé energie................................................530,16 Kč

3 136 524 kWh = 11 291,5 GJ.....................................  Kč

11 291,5 GJ 530,16 Kč
 = 5 986 302 Kč

1 GJ

x

x




 

 

  Zelené bonusy získané za elektrickou energii vyrobenou z 9 013 tun 

bioodpadu: 

1 kWh elektrické energie....................................................2,58 Kč

1 784 574 kWh elektrické energie...........................................  Kč

1 784 574 kWh 2,58 Kč
 = 4 604 2

1 kWh

x

x


 00 Kč

 

 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že bioplynová stanice o kapacitě            

9 013 tun zpracovaného bioodpadu za rok a výkonu 330 kW dosáhne výnosů ze své 

činnosti v hodnotách 6 335 238 Kč za prodej vyrobené elektrické energie,        

5 986 302 Kč z vyrobené tepelné energie a 4 604 200 Kč ve formě zelených bonusů 

za zpracování bioodpadu. Celkově se tedy jedná cca o 16, 9 mil. Kč za rok při 

plném využití kapacity modelové bioplynové stanice. Tyto příjmy mohou být 

sníženy o množství energie, kterou bioplynová stanice spotřebuje k zajištění 

provozu. Toto množství bývá obvykle 15 – 30 %. Při provozování této modelové 

bioplynové stanice se období návratnosti investicí předpokládá asi na 21 let. 

V České republice bylo v roce 2010 v bioplynových stanicích zpracováno přes 

200 000 tun biologicky rozložitelných odpadů. Při zpracování tohoto množství 

odpadů za rok vznikne elektrická energie v hodnotě 140,6 mil. Kč a tepelná energie 

v hodnotě 132,9 mil. Kč. Zelené bonusy pro provozovatele bioplynových stanic  

budou při zachování současné výše činit 102,2 mil. Kč ročně.  

5.1.3 Termické využití 

 V těchto procesech je využíván převážně dřevní bioodpad, který je přetvářen 

na brikety a pelety. Investiční náklady na technologii pro výrobu briket činí 17 mil. 

Kč. Nákupní cena dřevního bioodpadu činí 300 Kč/t. Vstupní náklady na výrobu 1 

tuny briket činí 2 300 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na nákup dřevního 

odpadu, případné dosušování vstupního bioodpadu, samotná výroba briket (drcení a 
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lísování), balení a expedici. Prodejní cena je 2 500 Kč za tunu briket. [25] K výrobě 

briket, sloužících jako palivo, je využito cca 9 000 tun bioodpadu za rok. Z toho 

vyplývá, že roční zisk za prodej briket vyrobených z 9 000 tun biologicky 

rozložitelných odpadů je cca 22,5 mil. Kč. 

 Výpočet ročního zisku: 

9000 tun bioodpadu  2500 Kč/t = 22 500 000 Kč  

 

 Bioodpad může být také spalován. Investiční náklady na moderní spalovnu 

schopnou zpracovat 100 000 tun bioodpadu ročně činí až 2,5 mld. Kč. [32] Vstupní 

náklady na zpracování bioodpadu se pohybují kolem 3 800 Kč/t. Tyto vstupní 

náklady jsou složeny z nákladů na sběr, svoz a zpracování bioodpadů. Spálením      

1 tuny bioodpadů, složeného převážně z dřevních štěpků z listnatých stromů, je 

získáno 18 GJ. Při aktuální ceně tepelné energie 530,16 Kč/GJ je při spálení 1 tuny 

dřevních štěpků z listnatých stromů získána energie v hodnotě cca 9 543 Kč. 

 Výpočet výhřevnosti 1 tuny dřevní štěpky z listnatých stromů: 

 

1 kg dřevních štěpků....................................................18 MJ

1000 kg dřevních štepků................................................  MJ

1 000 kg 18 MJ
 = 18 000 MJ 18 GJ

1 kg

x

x


 

 

 

 Cena tepelné energie získané ze spálení 1 tuny dřevní štěpky z listnatých 

stromů: 

 

1 GJ tepelné energie.........................................530,16 Kč

18 GJ tepelné energie................................................  Kč

530,16 Kč 18 GJ
  9 543 Kč

1 GJ

x

x


 

 

 

  Roční zisk z výroby tepelné energie ve spalovně zpracovávající 100 000 tun 

bioodpadu ročně je cca 954,3 mil. Kč. 

 

1 tun bioodpadu.........................................9542,88 Kč

100 000 tun bioodpadu.........................................  Kč

9542,88 Kč 100000 t
 = 954 288 000 Kč

1 t

x

x
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5.1.4 Alkoholové kvašení 

V České republice byla vyvinuta technologie na výrobu bioetanolu tepelně 

tlakovou hydrolýzou v kyselém prostředí. Z 1 tuny obilné slámy se získá až 648 kg 

hydrolýzních cukrů z nichž lze připravit 280 l bioetanolu. [30] Vstupní náklady, 

složené se svozu, sběru a zpracování 1 tuny bioodpadu alkoholovým kvašením činí 

2 400 Kč. Investiční náklady na závod, ve kterém je za hodinu zpracována 1 tuna 

bioodpadu činí 62 mil. Kč. Ročně může být v tomto závodu zpracováno 7 200 tun 

bioodpadu. Produkce bioetanolu bude činit cca 2,02 mil.litrů za rok. 

Celková produkce bioetanolu ze zpracovaných bioodpadů: 

1 tuna biodpadu...............................................280 l bioetanolu

7200 tun biodpadu..............................................  l bioetanolu

7200 t 280 l
 2016000 l

1 t

x

x


 

 

 Cena získaného bioetanolu činí 14 Kč/l. Další suroviny vyprodukované 

alkoholovým kvašením jsou lignin a fural. Při zpracování uvedených 7 200 tun 

bioodpadu je ročně společně s bioetanolem vyprodukováno 360 t ligninu a 274 t 

furalu. Cena 1 kg ligninu je 17 Kč a cena 1 kg furalu je 26 Kč. Z výše uvedeného 

vyplývá, že celkový roční příjem zpracovatelského zařízení o kapacitě 7 200 tun 

bioodpadů za rok činí 41,4 mil. Kč. Návratnost vynaložených investic se 

předpokládá na 4 let. [31] 

Celkový roční příjem zpracovatelského zařízení: 

2016000 l bioetanolu  14 Kč = 28 224 000 Kč

360000 kg ligninu         17 Kč = 6 120 000 Kč

274000 kg furalu           26 Kč = 7 124 000 Kč

Celkový roční příjem       =          41 468 000 Kč






 

 

Srovnání ekonomických aspektů jednotlivých možností využití bioodpadů 

přehledně shrnuje tabulka 3.   
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Tabulka 3: Srovnání ekonomických aspektů jednotlivých možností využití 

bioodpadů 

Způsob 

využití 

Investiční 

náklady 

v mil. Kč 

Vstupní 

náklady 

v Kč/t 

Příjmy 

v Kč/t 

Roční 

příjem 

v mil. Kč 

Návratnost 

v letech 

Kompostování 5 1 400 350 - 450 49,5 6 

Anaerobní 

digesce 
73 1 500 1878,84 16,9 21 

Termické 

využití 
2 500 3 800 9543 954,3 5 

Alkoholové 

kvašení 
62 2 400 3500 41,4 4 

 

 Z tabulky je viditelné, že nejnižší investiční náklady jsou na kompostování, 

jejíž ekonomická návratnost vychází na 6 let. Naopak nejvyšší investiční náklady 

jsou na termické využití. Z pohledu vstupních nákladů je nejnákladnější termické 

využití, ale vykazuje nejvyšší příjmy za prodej energií. Oproti tomu nejnižší vstupní  

náklady, ale zároveň i příjmy má kompostování. 

 

5.2 Enviromentální aspekty možností využití biologicky 

rozložitelných odpadů 

 Obecně veškeré metody zpracování bioodpadů zatěžují životní prostředí 

méně než ukládání bioodpadu na skládky komunálních odpadů.  

5.2.1 Kompostování 

 Mezi ekologická pozitiva kompostování řadíme: navrácení organických 

složek do půdy, snížení množství odpadů ukládaných na skládku komunálních 

odpadů, snížení tvorby skleníkových plynů a výluhů unikajících ze skládek 

komunálních odpadů. Vzniklý kompost je možné využít k rekultivaci území, snížení 

spotřeby rašeliny jako hnojiva, čímž se zachovávají rašeliniště. Dále ke zlepšení 

vlastností, úrodnosti půd a nahrazení umělých hnojiv.   
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Negativem kompostování může být výskyt  škodlivých organismů, při 

nesprávném způsobu kompostování. 

5.2.2 Anaerobní digesce 

 Anaerobní digesce má na životní prostředí stejně pozitivní vliv jako 

kompostování. Při anaerobní digesci se zpracovává stejný  bioodpad jako při 

kompostování, ale navíc mohou být tímto způsobem zpracovávány i kaly z ČOV. 

Dalším pozitivem je úspora energie vyráběné z neobnovitelných zdrojů, protože při 

anaerobní digesci vzniká bioplyn, který je využit k přeměně na elektrickou a 

tepelnou energii. Zásadním negativním vlivem na životní prostředí je problematika 

zápachu. Tento problém je řešen instalováním biofiltrů. Dále je okolo bioplynových 

stanic zvýšená doprava z důvodu přivážení bioodpadů. 

5.2.3 Termické využití 

 Pozitivem termického využití je redukce odpadů ukládaných na skládkách 

komunálních odpadů a snížení spotřeby fosilních paliv k výrobě energie. 

Nejzásadnějším negativním hlediskem termického využití  je vznik emisí 

znečišťujících ovzduší. Při procesu tepelného využití dále vzniká popel.  

5.1.4 Alkoholové kvašení 

Pozitivem alkoholového kvašení je vznik bioetanolu, který při spálení 

v zážehových motorech automobilu uvolňuje emise s nižším obsahem oxidů síry 

než spálení benzínu bez příměsi bioetanolu.  Dále vznikají při alkoholovém kvašení 

suroviny, jako jsou fural, lignin a tuhý zbytek. 

 

V případě kompostování a alkoholového kvašení hovoříme především o 

materiálovém využití bioodpadů. Konečným produktem kompostování je organické 

hnojivo potřebné k zajištění úrodnosti půdy. Produktem alkoholového kvašení je 

bioetanol využívaný jako palivo motorových vozidel s méně škodlivými emisemi 

než ze spálení čistého benzínu. 
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 Termické využití a anaerobní digesce naopak vykazují hlavně energetické 

využití bioodpadů. Výsledné produkty těchto metod jsou využívány k výrobě 

elektrické a tepelné energie.  
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6 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo studium současných metod využití 

biologicky rozložitelných odpadů a posouzení jejich ekonomických a 

enviromentálních aspektů technologií využití bioodpadů na území České republiky.  

 Z hlediska příjmu je nejziskovější termické využití následované 

alkoholovým kvašením,  anaerobní digescí a kompostováním. Termické využití je 

nejnákladnější z hlediska investičních nákladů, protože je zde kladen důraz na 

technologie odstraňování emisí, vzniklých při spálení bioodpadu. Naopak nejméně 

nákladné na investiční náklady je kompostování. Z hlediska návratnosti jsou 

investice na alkoholové kvašení navráceny do 4 let, což je z uvedených metod 

zpracování bioodpadů nejkratší doba. Naopak nejdelší doba návratnosti je u 

anaerobní digesce. 

Biologicky rozložitelný odpad je velmi cenná surovina umožňující jak 

materiálové tak energetické využití. Hlavní možností materiálového využití 

bioodpadů je kompostování, při kterém vzniká kompost používaný jako hnojivo. 

Další metodou je alkoholové kvašení za zisku bioetanolu, využívaného jako součást 

paliv pro automobily. Metodami s převažujícím energetickým využitím bioodpadu 

jsou termické využití a anaerobní digesce. V těchto případech jsou získávány 

produkty, ze kterých je vyráběna tepelná nebo elektrická energie. Tímto naplňují 

výše uvedené technologie základní priority odpadového hospodářství. 

 Všechny zmiňované možnosti využití bioodpadů mají dále pozitivní vliv na 

životní prostředí a to především snížením množství odpadů ukládaných na skládku 

komunálních odpadů.  

Podle informací získaných ze stránek Ministerstva životního prostředí České 

republiky bylo v roce 2010 vyprodukováno 1,2 milionů tun biologicky 

rozložitelných odpadů. 

V České republice bylo v roce 2010 největší množství bioodpadů využito 

v kompostárnách a bioplynových stanicích. Konkrétně se kompostováním ročně 

zpracuje 220 000 tun a anaerobní digescí 200 000 tun biologicky rozložitelných 

odpadů. Při termickém využití se zpracuje kolem 9 000 tun bioodpadů a  7 200 tun 

je přeměněno alkoholovým kvašením. 
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