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ANOTACE 

První část práce je věnována právním předpisům a normám, týkajících se 

skládkování TKO a charakteristice odpadů a nakládání s odpadem ve městě Frýdek – 

Místek. Těžištěm této části práce je odplynění skládek na TKO včetně procesů probíhající 

na skládkách TKO při vzniku skládkového plynu. V experimentální části je podrobně 

popsána skládka společnosti Frýdek Místek, a.s. včetně etap skládky, metod skládkování, 

druhů odpadů a výtěžnost skládkového plynu na této skládce. V práci jsou navrženy možná 

řešení využití přebytečného tepla, které je získáno z kogeneračních jednotek. Jedním 

z možných řešení je vybudování ekonomicky výhodné sušárny řeziva. Existují však i jiné 

varianty využití tepla. 

 

Klíčová slova: odpad, skládka, skládkový plyn, bioplyn, tuhý komunální odpad, elektrická 

energie, teplo 

 

SUMMARY 

The first part of this work is devoted to legislation and standards related to the 

landfilling of municipal solid waste (MSW), waste characterization and waste management 

in Frydek - Mistek. The focus of this part is MSW landfill degassing processes including 

description of these processes. In the experimental part waste dump of Frydek Mistek a.s. 

is described, including the phases of the landfill, landfill methods, types of waste and 

landfill gas recovery. The paper proposes possible solutions of the usage of excess heat, 

which is obtained from the cogeneration units. One possible solution is to build cost-

effective wood drying kiln. But there are other variants of the usage of heat. 

 

Keywords: waste, landfill, landfill gas, biogas, municipal solid waste, electricity, heat  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CO2   oxid uhličitý 

ČOV  čistírny odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

EU  Evropská unie 

CH4   metan 

LFG   skládkový plyn 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

N2   dusík 

pH  potential of hydrogen 

S-IO   skupina interní odpad 

S-NO   skupina nebezpečný odpad 

S-OO  skupina ostatní odpad 

TKO  tuhý komunální odpad 

ŽP   životní prostředí 
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1 ÚVOD 

Neustále zvyšující se nároky na kvalitu životního prostředí vede k otázkám 

ekologicky vhodného využívání nebo zneškodňování tuhého komunálního odpadu. 

Vstupem do EU naše republika prudce pozměňuje svůj postoj na zdokonalení životního 

prostředí tak, aby integrovala platnou legislativu s legislativou EU a řídila se jí. To že se jedná  

o aktuální problematiku, týkající se životního prostředí dokládá i několikátá novela zákona  

o odpadech. 

Je téměř jisté, že skládky budou součástí naši společnosti i nadále. Pro kvalitní 

životní prostředí, ovzduší a zdraví lidí je proto nutné, aby plánování, navrhování a provoz 

řízených skládek bylo prováděno na vysoké úrovni, a aby byla učiněna veškerá opatření 

proti všem vlivům skládek na okolí. 

Skládkování odpadů představuje jeden z nejčastějších způsobů nakládání s odpady 

v České republice.  

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem je podstatnou problematikou 

v oblasti odpadového hospodářství. Uložení rozložitelného odpadu na skládku má 

negativní dopad, neboť svým rozkladem zapříčiní produkci skleníkových plynů, kyselých 

výluhů či mohou mít negativní vliv na zdraví lidí nebo zvířat. Je tedy nutné se touto 

problematikou zabývat a hledat řešení. 

Při biologickém rozkladu některých organických látek uložených ve skládkovém 

tělese vzniká skládkový plyn, jehož podstatnou část tvoří metan a oxid uhličitý. Jeho vznik 

závisí na tom, jaký materiál je na skládku ukládán, a ve kterém stadiu rozkladu uložených 

organických látek se skládka nachází. Vzniká však vždy u skládek komunálního odpadu.  

Odplynění skládky má zabránit hromadění skládkového plynu, které by mohlo mít 

za následek porušení izolační bariéry skládky (foliové nebo jílové) a předejít jeho úniku  

či případné příčině výbuchu. Skládkový plyn jímaný ze skládek odpadu lze využít pro 

výrobu bioplynu a následně pak výroby elektrické energie. 

Bioplyn a bioplynové systémy jsou energetické zdroje, které mají vysoce positivní 

přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Bioplynové systémy jsou obnovitelnými 

energetickými zdroji. 
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V diplomové práci se zaměřuji na problematiku odplynění a využití bioplynu na 

skládce tuhých komunálních odpadů. Specifikuji se na skládku tuhých komunálních 

odpadů ve Frýdku - Místku. Diplomová práce má pět kapitol. První kapitola je úvodní. 

V druhé kapitole se zaměřuji na skládkování tuhých komunálních odpadů, rozebírám 

právní legislativu a definuji pojmy, spojené s odpadem. Ve třetí kapitole se zabývám 

charakteristikou odplynění skládek TKO obecně. Ve čtvrté kapitole, experimentální části 

se věnuji Frýdecké skládce, jejímu vzniku, činnosti a vzniku a využití bioplynu na této 

skládce. V experimentální části uvádím také svůj návrh možného využití přebytečného 

tepla. Pátá kapitola je závěrečná. 
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2 SKLÁDKOVÁNÍ TKO 

2.1 Právní předpisy a normy 

2.1.1 Zákon o odpadech 

 V podstatě nejdůležitějším právním předpisem naší legislativy v oblasti 

odpadkového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. V souladu s právem 

evropských společenství stanovuje: 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství 

Pojem odpad zákon o odpadech definuje jako „každou movitou věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit“ a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.  

Zákon definuje další pojmy, týkající se odpadu jako jsou: 

Nebezpečný odpad – jedná se o druh odpadů, který je získán odděleným sběrem  

a je označen v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad dle § 4 a) 

zákona  

o odpadech je odpad, uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu  

o odpadech. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů vedeny ve 

skupině 20 01 (označené *) bez rozlišení zda se jedná o komunální nebo živnostenský 

odpad. 

Komunální odpad -  Komunálním odpadem je dle § 4 b) „veškerý odpad, který 

vzniká na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad 

v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání.“  

Nakládání s odpady – dle § 4 e) definuje nakládání s odpady jako 

„shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, 

úprava, využívání a odstraňování odpadů“. 
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Původce odpadů – původcem odpadů dle § 4 x) je „ právnická osoba, při jejíž 

činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 

podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, 

které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za 

původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, 

kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 

vlastníkem těchto odpadů.“ Původci odpadů jsou povinni odpad zařadit podle Katalogu 

odpadů, který vydává ministerstvo životního prostředí. 

Detailní informace o jednotlivých způsobech nakládání s odpady dále upravuje 

vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  Ta se 

zabývá i technickými požadavky na nakládání s odpadními oleji, s odpady vniklými při 

spalování, s bateriemi a akumulátory apod. Dále se týká také evidence odpadů.  

2.1.2 Další právní předpisy 

Dalším důležitým právním předpisem je samotný zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon především stanovuje zásady ochrany 

ŽP a povinnosti jak právnických tak fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu ŽP.  

Dle výše uvedeného zákona § 2 je pojem „životní prostředí“ definován jako „vše, 

co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem 

jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie“.  

Mezi nejdůležitější vyhlášky patří vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívaní na povrchu terénu, tato vyhláška 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje 

technické požadavky na skládky odpadů, které musí odpovídat technickým normám. 

Tato témata dále upravuje například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

jenž se zabývá zdroji znečisťování ovzduší, přípustnou úrovni znečistění a opět stanovuje 

povinnosti fyzických a právnických osob ve vztahu k ochraně ovzduší.  

S ochranou ŽP souvisí rovněž zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, který vymezuje 

pojmy, jako jsou povrchové a podzemní vody, vodní útvary a vodní zdroje. 
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Dalším podstatným právním předpisem je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který 

definuje obal jako „výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, 

ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli“. 

2.1.3 Technické předpisy 

Kromě zákona o odpadech a dalších souvisejících předpisů se skládkování odpadů 

řídí normami technických podmínek skládkování. Základní normou je ČSN 83 8030, 

skládkování odpadů, kde jsou definovány základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek. Dalšími normami je norma ČSN 83 8032, zabývající se těsněním skládek, ČSN 83 

8033, která udává pravidla nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034, 

zabývající se plynovým hospodářstvím, ČSN 83 8035, týkající se uzavírání a rekultivace 

skládek, ČSN 83 8036, která se věnuje monitorováním skládek a poslední norma TNO 83 

8039, která udává provozní řády. 

2.2 Odpadová politika ČR 

V posledních 20ti letech prošlo odpadové hospodářství České republiky řadou 

změn, kdy většina změn byla pozitivního charakteru. V městech a obcích se objevily 

nádoby na třídění odpadu, v řadě měst se začal sbírat bioodpad a zajistil se zpětný odběr 

baterií a elektrospotřebičů. Nebezpečný odpad klesá díky opatřením a nařízením ve výrobě  

a v případě, že přesto vznikne, nabízí se možnost odnést jej na sběrný dvůr nebo ho 

odevzdat v době jeho mobilního sběru. Razantně se zpřísnily požadavky na skládky  

a spalovny odpadů. 

Do roku 2020 jsou však očekávány další významné změny. Při vstupu do EU se ČR 

zavázala eliminovat četnost biologicky rozložitelných odpadů, jako je papír, dřevo, 

kuchyňský odpad, textil či odpad z údržby zeleně, ukládaného na skládky v roce 2020 na 

35 %, oproti roku 1995. V dnešní době se ukládá na skládky přibližně 68 % odpadů  

z domácností a většina podobného odpadu ze živností. Stát se proto chystá skládkování 

těchto odpadů zdanit. [23] 

Druhým závazkem, který musí ČR do roku 2020 splnit, je zvýšit recyklaci 

komunálních odpadů. Jednotlivé státy EU si mohou zvolit jeden z těchto 4 cílů: 
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 recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovního odpadu 

 recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (domovní odpad  

a jemu podobný odpad ze živností) 

 recyklovat 50 % domovního odpadu 

 recyklovat 50 % komunálních odpadů (domovní odpad a jemu podobný odpad ze 

živností)  

2.3 Charakteristika odpadu 

Každým dnem vzniká neustálé množství odpadu na mnoha místech na Zemi. Pokud 

by se člověk odpadem nezabýval, chodili bychom již mezi odpadky a byli nakaženi 

nemocemi. Abychom si dokázali představit, co vše je odpad, věnuji se v této podkapitole 

charakteristice odpadu. 

Do tuhého komunálního odpadu, dále již TKO, jsou většinou zahrnovány odpady, 

vznikající ve spojitosti s lidskou činností v komunálním hospodářství. Značnou část tohoto 

odpadu tvoří tuhý domovní odpad. 

2.3.1 Nakládání s odpady 

Dříve než dochází k samotnému nakládání s odpady, realizuje se v podnicích 

snaha o předcházení jejich vzniku a o snižování množství vznikajících odpadů, 

případně o minimalizaci množství nebezpečných látek v nich. Toho bývá dosahováno 

především volbou vhodných technologií výroby, obalového hospodářství apod. Toto je 

velmi důležitý krok, kterému by měla být věnována zvýšená pozornost, neboť 

usnadňuje následné nakládání s odpady. 

Mezi způsoby nakládání s odpady patří jejich úprava, shromažďování, 

soustřeďování, sběr, výkup skladování, dále také třídění, přeprava a doprava  

a v neposlední řadě i dvě poměrně rozsáhlé skupiny, kterým bude v této práci 

věnováno nejvíce pozornosti a to jsou využívání odpadů a odstraňování. K nim potom 

řadíme například kompostování, spalování a skládkování, jako jedny z nejvíce 

využívaných způsobů nakládání s odpady. 
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2.3.2 Úprava odpadů  

Zásadou tohoto způsobu nakládání s odpadem je přeměna fyzikálních, 

chemických nebo biologických vlastností tak, aby byla umožněna, či usnadněna jejich 

následující přeprava, využití či likvidování. V praxi se úpravou změní zařazení odpadu 

podle Katalogu odpadů. 4 

Nebezpečné odpady jsou upravovány různými metodami. Nejdříve je 

odstraněna nejnebezpečnější část odpadu, nebo dochází k odstranění vody  

a rozpouštědel z odpadu, popřípadě je převedena nebezpečná složka do málo rozpustné 

formy a podobně. Uplatňují se zde také tzv. solidifikační metody jako jsou např. 

vitrifikace, fixace nebo cementace. 4 

2.3.3 Shromažďování, sběr a výkup odpadů 

Shromažďování je chápáno jako prozatímní soustřeďování odpadů ve 

shromažďovacích nástrojích v místě vzniku. Následně dochází k následujícímu 

nakládání s nimi. Jako shromažďovací prostředky jsou využívány především speciální 

nádoby, popelnice, kontejnery, jímky, nádrže a obaly. Tyto prostředky musí splňovat 

základní technické požadavky, tzn., že musí být tvarově, barevně nebo popiskem 

odlišeny, je nutné zajistit ochranu odpadů před povětrnostními vlivy, musí být odolné 

proti chemických vlivům shromažďovaných odpadů a být bezpečné při obsluze  

a vyprázdnění. 

Sběr odpadů je název pro soustřeďování odpadů fyzickou nebo právnickou 

osobou se záměrem dalšího použití či likvidace. Výkup lze definovat jako sběr odpadů, 

který je prováděn za ujednanou částku. 4 

Při provádění sběru a výkupu odpadů je povinnost fyzických a právnických 

osob vést a archivovat evidenci v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v zákonu  

o odpadech a ve vyhlášce MŽP ČR č. 383/2001. Rovněž je povinnost vést evidenci 

osob, od kterých vykoupili odpady uvedené v seznamu ve vyhlášce MŽP. Jedná se  

o barevné kovy, jako je měď, bronz, hliník, zinek, olovo, cín, mosaz a směsi těchto 

kovů a kabely. 
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2.3.4 Skladování odpadů 

Skladování je přechodné umístění odpadů, které již byly soustředěny 

(shromážděny, sesbírány či vykoupeny) do zařízení k tomu určenému. V tomto zařízení 

jsou pak ponechány. Jako sklady mohou sloužit např. přístřešky, budovy, volné plochy, 

nádrže, které splňují technické požadavky uvedené ve vyhlášce MŽP.  

Sklady a skladovací prostředky musí být vzájemně oddělené a utěsněné, aby se 

zabránilo úniku odpadů do okolního prostředí, dále musí být zabezpečeny tak, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví člověka nebo poškození životního prostředí, musí 

umožňovat snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady. Sklady nebezpečných odpadů 

musí splňovat stejné technické požadavky jako sklady látek a výrobků stejných 

nebezpečných vlastností. 

2.3.5 Třídění odpadů 

Bioodpad je drahocennou surovinou zvláště díky celosvětovému poklesu živin  

z půdy. V současnosti tento druh odpadu činí zhruba 40 % veškeré produkce odpadu. Na 

skládkách při jeho rozkladu bez přístupu vzduchu vznikají nebezpečné látky, především 

metan, které mohou ohrozit životní prostředí. [22] 

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů, jako je papír, sklo, plasty, 

bioodpad apod., odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální 

odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze následně recyklovat a opět využít 

při výrobě. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní 

sběrným materiálem. Odpad se třídí pro další jeho recyklaci, a aby se šetřilo přírodními 

zdroji. Třídění odpadu má proto významný ekologický smysl. Kontejnery na třídění 

odpadů jsou na obr. 1. 

 

  

Obrázek 1 Kontejnery na třídění odpadů [22] 



Bc. Martin Říha: Odplynění skládek 

 

9 

 

2.3.6 Využívání odpadů 

Využívání odpadů je proces, vedoucí k jejich zhodnocení. Odpad může být využit 

k dalšímu zpracování, nebo jako primární či sekundární zdroj energie. Získání takto 

druhotné suroviny nebo energie se odborně označuje jako regenerace. Zde můžeme zařadit 

recyklaci odpadu, spalování odpadu ve spalovnách, či jeho opětovné použití. 

Kompostování je jedinečný způsob na snížení a využití bioodpadu. Kompostování 

je aerobní biologický rozkladný proces, jehož účelem je co nejrychleji a nejhospodárněji 

rozložit původní organické látky v kompostovaných surovinách a odpadech a převést je na 

stabilní humusové látky, které jsou základem půdní úrodnosti 

Recyklace odpadů z anglického recycling – recirkulace, znamená vrácení zpět do 

procesu, představuje opětné nebo další využití výrobních, zpracovatelských a spotřebních 

odpadů, látek a energií jako zdrojů druhotných surovin, a to bez ohledu na místo nebo čas 

vzniku odpadu a jeho použití. 

Recyklace umožňuje zhodnocování kovu, papíru, skla a jiných. Druhotné suroviny 

se získávají tříděním odpadu do sběrných nádob, tedy tzv. separovaným sběrem. Jde 

především o sběr papíru, plastu, pneumatik apod. [2] 

Energetickým využíváním odpadů lze dosáhnout úspor nenahraditelných zdrojů 

paliv, snížení objemu a snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku o 60 – 70 %, 

mineralizaci organického uhlíku, imobilizaci škodlivin ve zbytkových materiálech či 

eliminování emisí skleníkových plynů. 

Pro produkty, které vznikají při recyklaci odpadů a jejich materiálové využití, je 

nutné hledat uplatnění. Musí se z nich vyrobit výrobky, které si někdo koupí. V případě, že 

se nepodaří vymyslet výrobek, o který by byl zájem, zhorší se situace i pro ty, kteří odpady 

zpracovávají. 

Nejlepší využití odpadů je energetickým způsobem. Energeticky využívané odpady 

nahrazují palivo a výrazně se tímto zmenšuje množství znečišťujících látek, které 

odcházejí do ovzduší. 

Spalování je oxidační proces neboli termické zneškodňování odpadů, při nichž je 

obsah kyslíku v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu 

hořlavých látek ve zpracovaném odpadu. Tento způsob vede k využití odpadů jako 
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energetického zdroje, současně je brán zřetel na emisní limity, obsah nebezpečných látek, 

obsah vody a popele v odpadu. Spalování je možné posuzovat také jako odstraňování 

odpadů.  

Přivážený odpad je ukládán do zásobníku, který je opatřen těsnými uzavíracími 

vraty, která jsou nutná pro zabránění zápachu, problémům s emisemi z odpadu a zajištění 

prevence požáru a havárií. 

Předběžné zpracování komunálního odpadu se vzhledem k rozměru vstupní 

násypky spalovací komory vesměs omezuje na šrédrování stlačených balíků  

a velkoobjemového odpadu. 

Ukládaný odpad je v zásobníku míchán za použití jeřábového drapáku, který se 

současně používá k nakládce do násypky spalovny. 

Míchání odpadu se provádí hlavně z důvodu homogenizace odpadu, aby se zlepšily 

jeho spalovací charakteristiky a zároveň nedocházelo ke koncentraci nebezpečných látek. 

Pro spalování komunálních tuhých odpadů se využívají systémy roštových kotlů, 

rotačních pecí a fluidních kotlů. 

Roštová topeniště jsou vysoce flexibilní z hlediska typů odpadu, jejich fyzikální 

vlastností, velikosti i sezónní změn. Ty jsou zobrazeny na obr. 2. 

 

 

Obrázek 2 Příklady spalovacích komor s roštovými topeništi [18] 
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2.3.7 Odstraňování odpadů 

Záměrem odstraňování odpadů je dosáhnout poklesu nebo alespoň předejít jejich 

škodlivému vlivu na životní prostředí. Likvidován je odpad, který není možný využít 

fyzikálními, chemickými a biologickými metodami. Jako příklad fyzických a chemických 

metod zneškodňování lze uvést oxidaci, destilaci, odpařování či filtraci. Příklad  

u biologických metod lze uvést např. kompostování. 

I výše zmiňované spalování lze využít k odstranění odpadů, které se provádí ve 

spalovnách, kotelnách, apod. Při této metodě dochází k snížení objemu odpadů nebo 

k převedení odpadů do méně nebezpečné formy. Spalování odpadů upravuje vyhláška 

MŽP č. 177/1997 Sb. Pevné látky, které mohou vznikat při spalovacím procesu, nemohou 

být dále využity, proto jsou ukládány na skládkách. 

Na skládkách jsou odpady ukládány trvale, což souvisí s hlídáním míry 

poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí. Je nutnost vybrat vhodnou 

lokalitu pro skládku, v závislosti na klimatických podmínkách, vzdálenosti od zdroje 

pitné vody apod. Skládky se dělí podle druhu a kategorií tak, aby nemohlo dojít k jejich 

nežádoucí vzájemné reakci. 4 

2.4 Nakládaní s odpadem ve městě Frýdek - Místek 

Ve statutárním městě Frýdek – Místek se uplatňuje systém shromaždování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají z činnosti 

občanů s trvalým pobytem na území města Frýdek – Místek. Ve městě je celkem 5 1155 ks 

popelnic o objemu 110 l, 709 ks nádob na sklo, 273 ks nádob na papír, 354 ks nádob na 

plasty a 721 ks odpadkových košů. V nejhustěji zalidněných částech města jsou kontejnery 

na elektroodpad, které mají červenou barvu. Frýdek – Místek má celkem 14 těchto 

kontejnerů, do kterých mohou občané vyhazovat malá elektrozařízení, jako jsou například 

kalkulačky, mobilní telefony, klávesnice, baterie apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 

50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení, jako jsou 

televizory nebo monitory mohou lidé bezplatně dovážet do sběrných dvorů, nebo je mohou 

odevzdat na prodejně při koupi nového elektronického zboží. 

Po roztřídění se elektrozařízení dále recykluje ve specializovaných dílnách, kde se 

rozebírají na jednotlivé díly, které se třídí, zvlášť se oddělují plasty, dřevo, kabeláž, železo, 
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ale také barevné kovy jako jsou měď, hliník nebo zlato. Pouhých 15 % starého 

elektrozařízení není možné recyklovat. 

Svoz odpadu na území města Frýdku – Místku (tab. 1) je v kompetenci odboru 

životního prostředí a zemědělství a realizuje se prostřednictvím společnosti Frýdecká 

skládka, a.s, náklady na zpracování včetně nákladů na pořízení nádob hradí ASEKOL. 

Tab. č. 1 Přehled skládek ostatních a nebezpečných odpadů v ORP Frýdek – Místek, stav k 31.3.2010 [21] 

PROVOZOVATEL IČ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PLATNOST DO 

Biocel Paskov a.s. 

Zahradní 762 

739 21 Paskov 

26420317 k.ú. Paskov Skládka S-001, S-IO bez omezení 

A.S.A., spol. s r.o. 

Ďáblická 791/89 

182 00 Praha 8 

49606786 k.ú. Řepiště Skládka S-NO bez omezení 

Frýdecká skládka 

a.s. 

Panské Nové Dvory 

738 01 Frýdek-

Místek 

47151552 
k.ú. Pánské Nové 

Dvory 
Skládka S-003 bez omezení 

SKLADEKO s.r.o. 

739 43 Staříč 315 
45194360 k.ú. Staříč Skládka S-003 bez omezení 

  

2.5 Klasifikace skládek 

Jak se již zmiňuji výše, skládkování je nejrozšířenějším způsobem zneškodňování 

odpadů, kdy hlavním cílem je předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace a následné 

využití. Doba, kdy nebude vznikat žádný odpad, nenastane. Proto jsou tak důležité 

skládky. 

V dnešní době stoupají neustále požadavky na kvalitu životního prostředí a tím i na 

kvalitu skládek. Jediným zařízením, které vyhovuje zásadám ochrany životního prostředí, 

je řízená skládka. 

Řízená skládka je technické zařízení, které je určené k ukládání příslušných druhů 

odpadů za daných technických a provozních podmínek a při průběžné kontrole jejich vlivu 

na životní prostředí. V jakékoliv řízené skládce musí být zařízení na zhutňování odpadu, 
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dokonalý těsnící systém, drenážní systém a zařízení na jímání skládkového plynu. Projekt 

skládky musí zahrnovat i podmínky a způsoby její rekultivace. [5] 

2.5.1 Klasifikace skládek podle legislativy 

Dle technického zabezpečení a provozování dělíme skládky do jednotlivých skupin: 

1. Skupina S – Interní odpad, tato skupina je označována S-IO 

2. Skupina S – Ostatní odpad, označována jako S-OO 

3. Skupina S – Nebezpečné odpady, označována jako S-NO. 

Skupina S-OO, ostatní odpad se dále dělí na S-OO1, S-OO2, S-OO3 

 Skupina S OO1. – jedná se o skupinu, která je určena pro kategorii ostatní odpad, 

jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo 1. 

 Skupina S OO2. – jde o skupinu kategorie ostatní odpad, jejich vodný výluh 

nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo 2. 

 Skupina S OO3. – tato skupina je určená pro kategorii ostatní odpad, jejichž přijetí 

na jednotlivé skupiny skládek nelze hodnotit na základě vodného výluhu a pro 

odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty 

výluhové třídy číslo 3. 

Rozhodujícím faktorem pro začlenění odpadu do vhodné skupiny skládek je třída 

výluhovatelnosti odpadu vodou neboli obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. Odpady, 

které není možné posuzovat dle vodního výluhu, tj. směsný komunální odpad či odpady 

s proměnlivými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnosti, nemohou být 

ukládány na skládky skupin S OO1 až S OO2. 

V praxi existují skládky tzv. jednodruhové. Znamená to, že je tato skládka určená 

jen pro určitý typ odpadů, nebo se zaměřuje na odpady, které lze následně využít. [12] 

2.5.2 Dělení skládek z hlediska terénu 

Z hlediska terénu rozlišujeme skládky podúrovňové a nadúrovňové. Podúrovňové 

skládky se budují v otevřených terénních prohlubních do úrovně terénu. Nadúrovňové 

skládky se budují se základem pod úroveň terénu s převýšením nad jeho úroveň. 
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Ojedinělým případem jsou skládky podzemní, které využívají přirozené nebo uměle 

vytvořené dutiny pod povrchem Země, dostupné pro ukládání tuhých, kašovitých či 

řídkých kapalných odpadů. [7] 

2.5.3 Dělení skládek podle stavebního provedení 

Podle tohoto dělení lze skládky s ohledem na jejich těsnění členit na skládky 

netěsněné, skládky těsněné přírodním materiálem, jako je jíl či bentonit nebo na skládky se 

syntetickým materiálem, respektive kombinací těchto druhů. Skládky je možné dále 

diferencovat podle způsobu odvedení průsakové vody a odplynění, popřípadě podle toho, 

zda jsou otevřené nebo zastřešené. [3], [5] 

Samotné technické provedení skládky musí dbát na kvalitu a ochranu životního 

prostředí. 

2.5.4 Provozní řád skládek 

Skládku lze provozovat jen se souhlasem příslušného okresního úřadu, který také 

zároveň vyjadřuje souhlas s provozním řádem skládky. Ten, který je zodpovědný za 

provoz skládky je povinen respektovat odsouhlasený provozní řád, který je závazný  

a podle kterého se provoz řídí. Provozní řád musí kupříkladu zahrnovat: 

 základní data o kapacitě skládky 

 organizační a technologické zabezpečení chodu skládky 

 opatření v případě havárie 

 povinnosti obsluhy zařízení 

 povinnosti při údržbě zařízení 

 postupy vedení přehledů o přijatých, zneškodněných a upravených odpadech 

 opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí 

 ustanovení o zajišťování bezpečnosti a hygieny práce 

Zaměstnanci skládky jsou povinni dodržovat bezpečnostní a technické předpisy  

a technologické postupy pro zajištění bezpečného a bezporuchového provozu. Skládka 

musí být připravena i na řešení situací, které mohou nastat, jako jsou požár, výpadek 

elektrického proudu, nebo také uložení nepovolených odpadů. Na skládce Frýdek – 
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Místek řeší postupy situací, které mohou nastat, „Provozní řád řízené skládky odpadu 

Pánské Nové Dvory“. [11] 

2.5.5 Poplatky za uložení odpadu 

Zákon přikazuje původci odpadu platit poplatek za ukládání odpadů na skládku. 

Tato taxa se skládá ze dvou složek, kdy první složkou je složka základní, která se platí za 

uložení odpadu. Druhou složkou je složka riziková, která souvisí s umisťováním 

nebezpečného odpadu na skládku. Tento poplatek vybírá provozovatel skládky při uložení 

odpadu na skládku a vždy na konci měsíce ho odvádí příjemci poplatku, kdy příjemcem 

z hlediska základní složky jsou obce, a v případě rizikové složky je příjemcem Státní fond 

životního prostředí. Pokud je původcem odpadu obec a ukládá odpad na skládku, která je 

na jejím katastrálním území, poplatek se od obce nepožaduje. Výše sazby základní  

a rizikové složky poplatku je stanovena v příloze č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. V tabulkách č. 2 a 3 jsou uvedeny výše sazby základních složek poplatků 

zákona o odpadech. 

Tab. č. 2 Výše sazby základní složky poplatku podle přílohy č. 6 vyjádřeno v Kč/t (kalendářní rok) [13] 

Odpady 2002-2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 – 2010 

Komunální 200 300 400 500 

Nebezpečné 1100 1200 1400 1700 

 

Tab. č. 3 Výše sazby rizikové složky poplatku vyjádřeno v Kč/t (kalendářní rok) [13] 

Odpady 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 - 2010  

Nebezpečné 2000  2500 3300 4500 

2.5.6 Finanční rezerva skládek 

Provozovatel skládky má ze zákona povinnost vytvářet finanční rezervu na 

rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a zamezit tak 

negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Peněžní prostředky této rezervy se ukládají 

na vázaný účet a mohou být čerpány pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu na 

práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu  

a asanací. Výše této finanční rezervy činí: 
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 100 Kč za jednu tunu uloženého nebezpečného nebo komunálního odpadu,  

s výjimkou odpadu azbestu 

 35 Kč za jednu tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu azbestu, odpadu 

ukládaného jako technologický materiál na zajištění skládky a odpadu azbestu 

 

3 ODPLYNĚNÍ SKLÁDEK TKO 

3.1 Vznik skládkového plynu na skládkách TKO 

Vznikem skládkových plynů ze skládek se lidé začali podrobně zabývat až 

začátkem 70. let 20. století. Nad definicí skládkového plynu se často dochází k otázce, zda 

se jedná ještě o skládkový plyn, či zda je to již bioplyn. U starých skládek je někdy těžko 

rozeznatelné, zda se jedná o půdní vzduch, půdní vydýchaný vzduch, půdní plyn po 

respiraci vzduchu či bioplyn. [8]   

Jednou z možností, jak vytěžit z odpadů energii, je její přímé využívání přes tepelné 

výměníky a konverzi kinetické energie. Druhou cestou je uvolnění nebo transformace 

energie vázané chemicky do využitelné formy, buď ve formě elektřiny, tepla nebo paliva. 

Do této kategorie lze zařadit i produkci bioplynu, která se u nás donedávna vztahovala 

především k odplynování skládek komunálních odpadů a stabilizaci čistírenských kalů na 

ČOV. Tento potenciál je z větší části využit. 

Bioplyn ve srovnání se sluneční energií či energií větru má tu výhodu, že jeho 

forma energie proudí relativně rovnoměrně a lze dobře skladovat. Elektrický proud ze 

Slunce a větru je možné také uchovávat, ale pouze s velkými ztrátami. [9] 

Již během sběru a svozu odpadu se vytváří postupný rozklad biologických hmot. 

Tato skupina odpadu závisí na řadě samovolně navazujících postupů. Nejpodstatnější 

proces se vyvíjí ve finální fázi, zvané metanogenní. Jsou zde důležité tři faktory, které 

ovlivňují moc skládky, míru hutnění tělesa skládky a především vlhkost odpadu. 

V případě, že je skládka hluboká a hutněná v takové míře, že do tělesa skládky při 

přeměnách barometrického tlaku není možné uvést přílišné množství vzduchu, začnou 

metanogenní bakterie působit během několika týdnů až měsíců. Tímto přírodním 

způsobem se skládka tvoří z nebezpečného znečišťovatele průsakových vod v účinný 
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přírodní filtr a je možné podle složení vznikajícího plynu vymezit, ve kterém stádiu 

rozkladu se skládka nachází.  

Aby se začal ve skládkách vyvíjet skládkový plyn, je potřeba, splnit následující 

podmínky:  

 zabránění přístupu vzduchu – metanové bakterie jsou anaerobní, a v přítomnosti 

kyslíku ho musejí aerobní bakterie nejdříve spotřebovat  

 vlhké prostředí – prostředí s nedostatečnou vlhkostí není vhodné pro anaerobní 

rozkladné procesy a dokonce i započaté mechanizační pochody se při nedostatku 

vlhka zastavují  

 odpad nesmí obsahovat žádné baktericidní ani jiné, pro bakterie toxické či 

inhibující složky, jako jsou organické kyseliny, antibiotika, desinfekční prostředky 

a chemoterapeutika obzvláště při vyšších koncentracích mohou proces vyhnívání 

brzdit či úplně zastavit  

 zabránění přístupu světla – neboť světlo brzdí probíhající proces  

 stálá teplota – metanové bakterie pracují při teplotě mezi 0 °C až 70 °C s výjimkou 

několika kmenů, které mohou žít až při teplotě 90 °C, při vyšších teplotách bakterie 

uhynou. Teploty sahající pod 0 °C způsobí, že bakterie nepracují hodnota pH  by se 

měla pohybovat okolo hodnoty 7,5. [10]  

3.2 Historie bioplynu 

Bioplyn je součástí našeho života již od nepaměti, nejedná se tedy o novodobý 

vynález. Působením fotosyntézy a Slunce vzniká organická hmota, tvořená vodou, 

bílkovinami, tuky, uhlovodíky a minerálními látkami, která se při odumírání rozkládá na 

základní složky. Těmito složkami je voda, oxid uhličitý a minerály, během tohoto se 

uvolňuje vznikající energie. Oproti jiným procesům rozkladu, jakož je např. hoření či 

kvašení, představuje vyhnívání organických látek proces přeměně. Během tohoto procesu 

vzniká bioplyn. 

Ve vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu a při teplotě v rozmezí 0 °C až 70 °C 

dochází k vyhnívání organických látek. Při vyhnívání nevzniká teplo, a proto tvoří hořlavý 

plyn, zvaný metan, oxid uhličitý, voda, stopové plyny a humusové látky. 
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První výzkumy bioplynu uskutečnil Alessandro Volta, italský přírodopisec. Kolem 

roku 1770 jímal bahenní plyn ze sedimentu hornoitalských jezer a prováděl na něm pokusy 

jeho spalováním. S tímto bahenním plynem experimentoval také Anglický fyzik Faraday  

a označil tento plyn za uhlovodík. V roce 1821 sestavil Avogadrov chemický vzorec 

metanu, nyní známý jako CH4. V roce 1844 francouzský bakteriolog Pasteur se zabýval 

pokusy  

s bioplynem a získal ho z hnoje a byl první, který doporučil využit koňského hnoje  

z pařížských povozů k výrobě plynu pro pouliční osvětlení.  

Na konci 19. Století bylo zjištěno, že je možné díky anaerobnímu vyhnívacímu 

procesu čistit odpadní vody. V indické Bombaji roku 1897 byl plyn poprvé využit ke 

svícení a kromě toho od roku 1907 se tento plyn využíval také pro pohon motorů 

vyrábějících elektrickou energii.  

V roce 1906 vznikla v Německu anaerobní dvoustupňová čistička odpadních vod, 

nazývaná „emšerská nádrž“, kterou vybudoval kalový technik Imhoff. Až do 2. světové 

války byl ve velké míře využíván kalový plyn, který byl v té době považován za „domácí 

pohonnou hmotu“ a byl používán jako pohon pro automobily.  

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

zvýšení výroby plynu v čističkách, kdy se přidávaly pevné organické odpadní materiály, 

tato metoda je v současnosti nazývána jako kofermentace. Velmi detailními experimenty  

v odvětví kofermentace byly prováděny doktorem Franzem Pöpelem během války  

v holandském Ammelfoortu a již v té době do pokusů zahrnul organický domovní odpad. 

[10] 

3.3 Vlastnosti bioplynu 

Bioplyn je značně kvalitní nositel energie, což znamená, že může být všestranně  

a účinně využit, především pro výrobu proudu, vaření, vytápění a přípravu teplé vody, 

k sušení, chlazení a napájení infračervených zářičů. 

Bioplyn je směs plynů, z nichž podstatnými složkami jsou metan CH4 a oxid 

uhličitý CO2. Vzniká mikrobiálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu 

(tzv. anaerobní fermentací nebo digescí). Energeticky využitelný bioplyn je vyráběn ve 

specializovaných technologických zařízeních tzv. bioplynových stanicích. Bioplyn se 
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rovněž vyvíjí v tělesech komunálních skládek, kde bývá pro další využití jímán systémem 

sběrných studní a čerpacích stanic. V tabulce č. 4 jsou uvedeny procentní údaje složení 

bioplynu. 

 Podstatnou výhřevnou složkou bioplynu je CH4. V závislosti na původu bioplynu, 

tedy na druhu biomasy, ze které vznikl bioplyn, může zahrnovat některé nežádoucí 

sloučeniny. Tyto složky zvláště působí na životnost vybraných technologických celků.  

Z hlediska legislativy ochrany ovzduší je nutno zejména věnovat pozornost dodržení 

emisních limitů sirnatých sloučenin v bioplynu. Komparace chemického složení  

a výhřevností různých druhů bioplynů je uvedena v tabulce č. 4, kde výhřevnosti platí pro 

stav 15 °C, 101 325 kPa . [8], [12] Schéma na obrázku č. 3, znázorňuje postupné fáze  

a reakce vedoucí ke vzniku bioplynu. 

Tab. č. 4 Složení bioplynu [8] 

 

 

Bioplyn s hustotou 1,2 kg/m
3
 je o něco lehčí než vzduch, nemůže se tedy hromadit 

u podlahy jako těžký propan. Rychle se při stoupání mísí se vzduchem, čímž se zmenšuje 

riziko výbuchu či hoření. Je však nutné s bioplynem zacházet opatrně. [9] 
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Obrázek 3 Schéma reakcí probíhajících při vzniku bioplynu [8] 

3.4 Procesy probíhající ve skládkách 

Všechny skládky v České republice jsou povinni podle platné legislativy vybavit své 

prostory odplyňovacím zařízením, které zneškodňují jímací plyn pomocí biofiltrů nebo 

v případě kvalitního a využitelného plynu jej spalovat a využívat ke vzniku tepla a elektrické 

energie. [1] 

Průběh postupného biologického odbourávání organických materiálů v odpadech 

deponovaných ve skládce je sledem několika oddělených fází s charakteristickými 

podmínkami i produkty. Tyto procesy v níže uvedeném sledu probíhají zcela samovolně: [19]  
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 Aerobní fáze  

 Kyselinotvorná (acidogenní) fáze  

 Nestabilizovaná metanogenní fáze  

 Stabilizovaná metanogenní fáze  

3.4.1 Aerobní fáze 

Procesy, které zde probíhají, nejsou moc známy, neboť tato fáze po uložení odpadů 

rychle končí během několik dnů či týdnů důsledkem vyčerpání kyslíku, především po zhutnění 

odpadů. Je ovšem podstatná tím, že lože skládky je primárně zahříváno probíhajícími 

exotermními procesy a organická hmota obsazená v odpadech se postupně začíná rozkládat na 

látky, které jsou podstatně jednoduššími. Nejdůležitějším plynným produktem v této fázi je 

CO2, jehož koncentrace může dosáhnout až 20,8 % při spotřebě všeho vzdušného kyslíku. 

Tímto procesem je biologicky narušena většina snadno a středně odbouratelných substrátů. 

Jako vzor tohoto aerobního rozkladu může posloužit fermentativní „vydýchání” glukózy. 

Během těchto procesů se rozkládají nejméně stabilní složky odpadu. [19], [6] 

3.4.2 Kyselinotvorná fáze 

Po vyčerpání dostupného kyslíku se postupně změní biologické oživení substrátu  

a je samovolně zahájena kyselinotvorná fáze. Tato přeměna biologických kultur ve skládce 

začíná postupně. Pro "kyselé" kvašení není nevyhnutelná nepřítomnost kyslíku, protože 

součást kyselinotvorného společenstva bakterií jsou tzv. fakultativní anaeroby. Proces se 

však postupně rozvijí k čistě anaerobní fázi. Tuky, celulóza a bílkoviny jsou nejprve 

odbourávány na aminokyseliny, nižší alifatické kyseliny a jednoduché cukry, které se  

v dalších krocích transformují na nižší alifatické kyseliny, většinou o 2-4 atomech uhlíku 

(kyselina octová, propionová a máselná). K omezenému odbourávání kyseliny octové vede 

následujícím poklesem pH prostředí, které se snižuje z hodnoty 6,9 – 7,1 až na hodnoty 

okolo 6,4, což je způsobeno hromaděním produktu a vytváří se podmínky, které jsou 

vhodné pro pomalé a progresivní rozmnožení metanogenních organismů a odbourává se 

kyselina octová. V konečné kyselinotvorné fázi výrazně převažuje kyselina propionová. Na 

konci acidogenní fáze opětovně vzrůstá pH na hodnotu okolo 6,5 – 6,6. Vedle CO2 se 

v plynných produktech kyselinotvorné fáze objevují také měřitelná množství vodíku, která 

jsou pro početné metanogenní bakterie počátečným substrátem pro tvorbu metanu. Některá 
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bakteriální společenstva spojující obě fáze kyselinotvorného i metanogenního kvašení. 

Tento proces trvá týdny až měsíce.[19], [6], [26] 

3.4.3  Nestabilizovaná metanogenní fáze 

Nestabilizovaná metanogenní fáze nazývána také jako acidogeneze, neboli 

přechodná metanogenní fáze. Dokonalému rozvoji metanogenních společenstev předchází 

účinné prokvašení substrátu v kyselinotvorné fázi, které vytvoří pro tato společenstva 

dostatek živin. Další podmínkou pri rozvoji metanogenní fáze je růst pH, neboť kyselá 

prostředí nejsou pro metanogeny vhodná. Metanogeny nezpracovávají patrně nic jiného 

kromě vodíku, oxidu uhličitého, formiátu, acetátu, metanolu a oxidu uhelnatého.  Jako 

optimální prostředí vyžaduji metanogeny pH 6,8-8,0. Alifatické kyseliny v koncentracích 

nad 6000 mg.l-1 mohou působit toxicky na rozvoj intenzivního metanogenního procesu. V 

tomto počátečním stadiu anaerobního metanového kvašení je důležitý i vliv solí, jež 

mohou v nadměrných koncentracích taktéž negativně ovlivnit množící se kultury. Toxický 

vliv současně vzrůstá v řadě Ca-Mg-Na-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 značně významnou mikrobiální skupinou, 

jelikož mohou rozkládat vyšší organické kyseliny než kyselinu octovou (převážně 

propionovou kyselinu), alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Je nutná spolupráce  

s dalšími skupinami mikroorganismů, které spotřebovávají jimi vyprodukovaný vodík. 

V případě odchýlení se ze striktně anaerobních podmínek je proces pozastaven. 

Složení plynu se odvíjí od stáří skládky, čím mladší skládka, tím vlivem intenzivně 

probíhající acidogenní fáze mají vysoký obsah oxidu uhličitého, které při rozvoji 

metanogenní fáze klesá a zvyšuje se obsah metanu. 

Bioplyn se dá celkem snadno zbavit oxidu uhličitého a dalších příměsí a získat tak 

čistý metan. V praxi se to však nedělá a používá se tak, jak vznikl. [19] 

3.4.4 Stabilizovaná metanogenní fáze 

Při dostatečném rozmnožení metanogenních bakterií probíhá tato závěrečná fáze 

rychlostí, která e úměrná okamžitému množství kvasícího substrátu až do jeho úplného 

vyčerpání. V této fázi je stabilizována tvorba metanu, tzn., že tvorba metanu je nekolísavá, 
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neboť ji provází současná produkce oxidu uhličitého. Fáze metanogenního kvašení probíhá 

výrazně pomaleji než fáze kyselinotvorná, což způsobují nižší růstové rychlosti 

metanogenů. Pro všechny biologické procesy a zvláště pak pro metanogenní kvašení je 

významným parametrem vlhkost substrátu. V případě nepřítomnosti dostatečné vlhkosti se 

proces do stabilizovaného stádia nedostane. Nedostatek vlhka může probíhající proces 

omezit či dokonce úplně zastavit a naopak vlhko v množství nad sorpční kapacitu způsobí 

perkolaci kapaliny, která roznáší bakterie i enzymy do míst zatím nezasažených kultivací a 

tvorba metanu prudce vzroste.  

 Obsah CH4 a CO2 v produkovaném plynu není obecně konstantní a u jednotlivých 

skládek se liší podle podmínek a podle složení substrátu, mocnosti skládky a jejího 

zhutnění. Činností metanogenních organismů se dosahují v dostatečně hlubokých 

skládkách teploty 35 až 50 °C, tyto organismy jsou však schopny aktivně existovat až do 

teplot 75 °C. Pokles teploty pod 30 °C má negativní vliv na populaci metanogenů. Obsah 

metanu se v této fázi pohybuje ve stacionárním stavu od 52 do 70 % obj. a koncentrace 

CO2 25 – 45 % obj., obsah dusíku v plynu v klidovém stavu je 1 až 3 % obj., po zahájení 

čerpání však postupně vzrůstá úměrně množství přisátého vzduchu. Dusík je další 

důležitou složkou, jež se vyskytuje pouze v minimálních hodnotách procent, ale pokud by 

vznikl v tělese skládky mírný podtlak vůči atmosféře, došlo by k jeho nárůstu v množství, 

odpovídajícímu provoznímu podtlaku a tím i přisátého vzduchu. Procentuální podíl plynů 

ve čtyřech fázích probíhajících při vzniku metanu je uveden na obrázku č. 4. 

Obrázek 4 Procentuální podíl plynů ve čtyřech fázích probíhajících při vzniku metanu [19] 
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3.5 Možnosti využití skládkového plynu 

Skládkový plyn je v současnosti často využíván jako zdroj energie. V 90. letech 

minulého století existovaly v ČR pouze tři způsoby nakládání se skládkovým plynem. 

Těmi třemi postupy bylo využití v plynových motorech, spalování na flérách a biooxidace 

na filtrech. Opomenout samozřejmě nelze také využití LFG k topení, i když tato varianta 

není významně rozšířená. 

První čerpací stanice LFG v ČR spuštěná v roce 1984 dodávala bioplyn do kotlové 

výtopny o malém výkonu (cca 40 kWth), avšak s poklesem produkce plynu byla zhruba po 

třech letech provozu odstavena. [10] 

Tak, jak se zvyšovala regulovaná sazba za výkup elektřiny z bioplynu, rozšiřovalo 

se využívání plynu na stále menší skládky. Jakmile ekonomická využitelnost LFG  

v motorgenerátorech klesla k hranici 80 – 100 kW, zmizela praktická efektivita pro 

spalování LFG na flérách. Od této hranice dolů již mohou být odplyňovací systémy 

provozovány jako plně pasivní s ventilací přes biooxidační filtry. Provoz spalovacích flér, 

který vyžaduje aktivní čerpání, je pak zcela zbytečným spotřebičem energie a navíc 

zatěžuje ovzduší zbytečnými emisemi NOx. 

Využívání LFG je dnes aplikováno téměř na všech skládkách odpadů, jejichž 

kapacita poskytuje záruky elektrických výkonů nad 100 kW. Kapacitou je nutno rozumět 

hlavně měrnou rychlost tvorby metanu, resp. bioplynu. Tato hodnota se ale určuje velmi 

obtížně, zvláště u malých skládek. Prvotní odhady využitelnosti se samozřejmě dají 

provést z objemové kapacity skládky, je však třeba posuzovat i skladbu ukládaných 

odpadů. [26] 

Dalšímu rozšiřování na menší skládky je složité především z důvodu obtížného 

stanovení rychlosti tvorby metanu.  

Energie, která se ukrývá v bioplynu, by měla být co nejintenzivněji využita, 

zejména schopnost vyvíjet vysoké teploty a sílu. K přeměně na nízkoteplotní teplo je 

energie bioplynu škoda, neboť je možné toto teplo vytěžit z odpadního tepla motorů. [9] 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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3.6 Vliv bioplynu na životní prostředí 

Skládky tuhých komunálních odpadů vždy přímo či nepřímo působí na životní 

prostředí zejména v oblasti plynných emisí. Pokud není skládkový plyn odčerpáván  

a využíván, uniká do okolního prostředí, především do ovzduší a půdy. Největším 

nebezpečím z hlediska ekologického představují emise kapalné, tzv. výluhové vody.  Díky 

skládkám se tvoří také prach a hluk v určité lokalitě. Určitým nebezpečím nebo popřípadě 

pouze nepříjemným vlivem skládek na životní prostředí je přemnožení hmyzu, hlodavců či 

jiných živočichů v okolí skládky. [10] Na obrázku č. 5 je znázorněno rozmístění 

nebezpečných skládek v České republice. 

 

Nepříznivé působení skládkových plynů na životní prostředí lze rozlišit na: 

 znečišťování atmosféry 

Obrázek 5 Rozmístění skládek nebezpečných odpadů na mapě ČR [26] 
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 nepříznivé ovlivnění rostlinných porostů na skládce a v jejím blízkém okolí, kam 

plyny pronikají migrací 

 nebezpečí explozí v uzavřených prostorách v okolí skládky, kam může skládkový 

plyn pronikat. Stejné nebezpečí hrozí i v okolí silnějších výronů plynu přímo na 

skládce, zejména v trhlinách a otevřených smykových plochách tělesa skládky 

 nepříjemný zápach vznikajícího skládkového plynu. 

Když se smíchá metan, oxid uhličitý a dusík, tato směs pronikne až k povrchu  

a narušuje přirozenou aerobní půdní vrstvu, a tím omezuje její přirozenou tloušťku. 

V případě, že klesne obsah kyslíku v půdě pod 10 %, dojde k omezení funkce kořenů a při 

dalším klesání dochází k poškození a odumírání. Přitom zeslabení aerobní vrstvy půdy 

přímo na skládce je někdy takové, že tato zcela zmizí a metan i oxid uhličitý jsou měřitelné 

nad jejím povrchem ve vysokých koncentracích. Za těchto podmínek dojde ke 

kompletnímu zániku vegetace. Také na plochách, kde aerobní vrstva půdy zůstala  

v mírném množství uchována, nejsou zde vhodné podmínky pro kulturní rostliny. 

Skládkové plyny se rozšiřují přemisťováním v půdě i v horninách značně vzdáleně 

od působiště uložení odpadů.  

V minulosti docházelo k mnoha případům, kdy na velkých skládkách docházelo ke 

kvantu neštěstí, která se následkem přemisťováním plynu ze skládek udála. V uzavřených 

prostorách došlo ke zranění nebo ke smrti osob počínaje materiálních škod v důsledku 

exploze nahromaděného metanu, nebo k udušení v atmosféře silně obohacené především 

CO2. 

Je proto nutné implementovat ochranné prvky jak u nově budovaných skládek 

samotných, tak u budov stavěných v okolí skládek. Aktivní ochrana spočívá v čerpání  

a zneškodňování plynu, pasivní v různých systémech plynotěsné izolace skládek i budov. 

Nejúčinnější ochranu představuje kombinace těchto dvou ochran. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Skládka Frýdek – Místek 

Akciová společnost Frýdecká skládka byla založena v roce 1992 městem  

Frýdek - Místek a 18 obcemi Podbeskydského regionu. Společnost se zabývá komplexním 

nakládáním s odpady, což souvisí se sběrem, svozem, tříděním, úpravou a závěrečným 

odstraněním ve skutečnosti všech vyskytujících se odpadů v regionu včetně nebezpečných. 

Zabezpečuje koncové využití vytříděných odpadů, jako je výroba zemních substrátů, 

tříděného kameniva, kompostu, drenážních materiálů a dalších, 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 služby poskytuje pro cca 150 000 obyvatel žijících 

na území s rozlohou 250 km
2
.  

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 odpady, kompostárna v Bruzovicích a skládka odpadů.  

Častými a největšími dodavateli odpadů, které se ukládají na tuto skládku patří 

město Frýdek - Místek, Technické služby a.s. ve Frýdku - Místku, Pivovar Radegast a.s., 

ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s., A.S.A. Ostrava s.r.o., van Gansenwinkel a.s., obce: 

Dobrá, Vojkovice, Dobratice, Nošovice, Pazderna, Raškovice, Hnojník, Horní 

Domaslavice, Nižní a Vyšní Lhoty, Morávka, Janovice, Pržno a Sviadnov.[20]  

V roce 2011 se společnosti Frýdecká skládka, a.s. podařilo získat dotaci z EU na 

nákup nových svozových vozidel a velkokapacitních kontejnerů v částce 9 milionů Korun. 

Předpokládá se, že díky novým sběrným nádobám a s pomocí občanů se ve městě Frýdek – 

Místek podaří vytřídit ještě větší množství skla, papíru, plastů a nápojových kartonů, které 

se budou moci opětovně využít jako vstupní surovina pro nové výrobky. [20] 

Skládkování probíhá v 5ti etapách: 

I. etapa skládky byla vystavěna v roce 1993, v provozu byla až po 20. 12. 1993  

a skládkování v této etapě bylo ukončeno v roce 1997. Celková plocha této etapy činila 2,5 

ha s kapacitou 250 000 m
3
, v letech 1993-1997 bylo uloženo dokonce až 350 000 m

3
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odpadů. Z celkového množství komunální části odpadu zaujímala 40 %, stavební  

a průmyslový odpad dosahoval 30 % a 20 % zaujímal obsah zeminy. V roce 2001 bylo 

provedeno odplynění z pěti jímacích vrtů o průměru 600 mm a 3 vrty zavlačovací, které 

slouží 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 množství 

a kvality čerpaného plynu. Plyn je transportován průmyslovým plynovodem mimo areál 

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

energie, a ta je poté dodávána do veřejné sítě. Odpadní teplo se využívá 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 až pro navezení 

III. a IV. etapy.  

V roce 1997 se uskutečnila stavba III. etapy skládky a byla napojena na etapu I. 

Provoz byl zahájen dne 15. 12. 1997 a ukončen v roce 2001. Celková plocha byla 1,8 ha 

s kapacitou 252 000 m
3
.
 
Podle postupu technického zajištění a provozování zařazena do 

skupiny S III a byla určena pro uložení komunálních odpadů a odpadů kategorie ostatní, 

jejichž vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy č. III. Po výstavbě čtyř 

jímacích vrtů byl skládkový jímán od roku 2002. Součástí stavby byla vybudována jímka s 

objemem 1000 m
3
, která slouží pro první, třetí a čtvrtou etapu. 

V letech 1999-2001 vznikla tzv. Přitěžovací lavice, která slouží jako obslužná 

komunikace pro horní část první, III. a IV. etapy skládky a je důležitá jak pro závěrečnou 

rekultivaci, tak také v případě provádění vrtných prací a celkové péče o skládku.  

IV. etapa skládky byla vybudována v roce 2000. Provoz na čtvrté etapě skládky začal dne 

27. 11. 2000. Celková plocha této etapy je 2,4 ha a má kapacitu 290 000 m
3
. IV. etapa je 

určena pro bezpečné skládkování odpadů kategorie "ostatní". Přijetí těchto odpadů není 

možné posuzovat na principu vodného výluhu a odpadů, jejichž vodný výluh nepřevyšuje 

limit výluhové třídy č. III. vyhlášky č. 383/2001 Sb. V roku 2006 byl provoz ukončen a po 

vytvoření tří vrtů, v přibližné hloubce 15 m a o průměru 800 mm, bylo zahájeno čerpání 

skládkového plynu i z této etapy. Na obrázku č. 6 je znázorněno rozmístění vrtů, kde se 

jímal skládkový plyn na I. III. a IV. etapě. 
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Obrázek 6 Rozmístění vrtů jímacích skládkový plyn na I., III. a IV. etapě Frýdecké skládky, a.s. [20] 

 

V. etapa se začala budovat v roce 2004 a provoz páté etapy začal dnem 25. 11. 

2005. Plocha této etapy má 4,6 ha a zaujímá celkovou kapacitu 469 000 m3. Tato etapa je 

vytyčena pro ukládání odpadů kategorie „ostatní odpad“ počínaje odpadů s význačným 

obsahem organických biologicky rozložitelných látek, které není možné posuzovat na bázi 

vodného výluhu stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady. V této etapě byla postavena izolovaná plocha pro 

biologickou úpravu odpadu. 
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Obrázek 7 Rozmístění vrtů jímacích skládkový plyn na V. etapě na Frýdecké skládce, a.s. [20] 

 

Tato plocha pro biologickou úpravu odpadů je určena k uspořádání 

biodegradabilních odpadů na technické zabezpečení tělesa skládky, kdy se tímto 

materiálem překrývá uložený odpad a rekultivuje se. Do základu nemůže být přidána 

taková surovina, která po závěru biologického zrání bude mít povahu cizorodých látek. 

Splachy z plochy pro biologickou úpravu jsou vsakovány přes drén do tělesa skládky. 

Ukončení V. etapy se plánuje na konci roku 2015. Tato etapa je ilustrována na obrázku č. 

7. VI. etapa je ve vývoji a měla by být v provozu v letošním roce. [11] V příloze č. 9 jsou 

uvedeny fotografie vrtů a v příloze č. 10 jsou uvedeny náčrty vrtu. 

4.2 Druhy odpadů na skládce Frýdek - Místek 

Důvodem vzniku komunálního odpadu je bydlení, služby, rekreování, doprava, ale  

i odpady z nevýrobní sféry průmyslové výroby. Skladba těchto odpadů je značně rozdílná  

a podléhá oblasti původu. Komunální odpad je tedy heterogenní a složitý systém 

reagujících i inertních složek. V osmdesátých letech vzrostl ve vyspělých zemích množství 
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odpadů a obsah biodegradabilních složek. V současnosti již tento nárůst není značný, 

neboť se ve větší míře využívají obecné postupy, které eliminují četnost odpadů a mění 

jejich složení, především separovaným sběrem, recyklací, nízkoodpadovou technologií 

apod.  

Samotná skladba odpadu je odrážena technickou, technologickou, ekonomickou  

i sociální situaci dané společnosti, která tento odpad vytváří. Na skládce ve Frýdku Místku 

tvoří 50 – 55 % komunální odpad, 40 – 45 % jsou obvodové hráze, které jsou zaváženy 

zeminou. 

4.3 Metody skládkového odplynění 

Polní čerpací test je považován za důvěryhodnou metodu pro získání dat 

nevyhnutelných k projektování odplyňovacího mechanismu. Zařízení sloužící pro odsávání 

vznikajícího skládkového plynu se dle technického hlediska a způsobu uspořádání dělí 

vertikální, horizontální a kombinované.  

 Vertikální metoda 

Plyn je shromažďován ve studních a šachtách, které jsou součástí jímacího zařízení 

a je odsáván pomocí svodného potrubí a regulační šachty do sběrače plynu. Ze šachty 

postupuje dále ke spalovací pochodni. Za provozu skládky, na kterou je navážen odpad, 

jsou budovány na jejím dně plynové studny, které se zakládají postupně vzhůru, podle 

množství naváženého odpadu. 

Plynové studny jsou konstruovány z betonových skruží a jejich stěny jsou 

perforované. Rozmístění všech studen na skládce je systematické, přičemž musí být 

dodržena maximální vzdálenost mezi nimi, a to 40 m. 

 Horizontální metoda 

Z velké části se skládá z drenážního potrubí a způsob odplyňování skládky je 

uskutečňován přídavnými drenážními rovinami při úměrně rostoucí výšce zřizované 

skládky. Ve směru horizontálních drenážních rovin musí být dodržena vzdálenost mezi  

20 až 30 m a při vertikální drenážní rovině mezi 5 až 10 m, aby mohlo být odplynění 

účinné.  
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Počítá se s poklesem minimálně 2 % kvůli odvodu kondenzátorů. Potrubím je 

nezbytné odvádět i průsakové vody, které pronikají do perforovaných drenážních rour. 

Proto je zapotřebí, aby byl spád naváděn k jedné straně skládky a tím by se mohly oba 

druhy škodlivých vod odvádět jedním svodným potrubím do jímky průsakových vod.  

 Kombinovaná metoda 

Tato metoda je kombinací vertikálního a horizontálního systému, který se využívá 

k bezchybnému zachycení skládkového plynu z tělesa skládky, a zužitkovány jsou všechny 

druhy plynových kolektorů. Tato metoda se nejčastěji využívá k odplynění výškových 

skládek. [3] 

4.4 Odplynění Frýdecké skládky 

Bioplyn se na skládce odčerpává a zužitkovává, je také používán jako pohon 

kogeneračních jednotek, jejichž výstupem je elektřina a teplo.  

Kvantum skládkového plynu závisí zejména na druhu a množství odpadu, který je 

ukládán na skládce, technologii jejich ukládání, konfiguraci a mocnosti skládky, poměru 

obsahu celkového uhlíku k obsahu celkového dusíku v odpadech, přítomnosti toxických látek 

pro mikroorganismy, neutralizační kapacitě určitého prostředí a především obsahu vlhkosti, 

která je podstatným rozhodujícím rysem. Vlhkost ve významném rozsahu ovlivňuje postup 

probíhajících bakteriálních reakcí a vlhkostní obsah v tělese skládky by měl být minimálně  

30 %, což je podstatné u procesu kvašení.[10] 

Dne 25. 11. 2005 byl zahájen provoz na V. etapě, která je stále v provozu s plánem 

navážení odpadu do roku 2015. Koncem října roku 2009 byly vybudovány tři zkušební vrty. 

Při sledování těchto vrtů bylo zjištěno, že tvorba metanu je v prvních fázích na skládce 

podstatně vyšší, než když je skládka uzavřena. Tyto vrty jednoznačně prokázaly 

mnohonásobné vyšší množství odčerpání metanu, než u ostatních 21 vrtů v jiných etapách,  

a to i přes to, že tyto vrty byly pouze jen zkušební. Z toho vyplývá, že je potřeba vybudovat 

další vrty na skládce, která ještě není uzavřena. I po uzavření skládky jsou ale přesto všechny 

vrty stále aktivní a pouze se reguluje jejich odčerpávání v závislosti na množství metanu.  

Vrty musí být konstruovány do hloubky o 2 m menší, než je momentální výška 

skládky, nejméně však 10 m, z toho 9 m se plní kamenivem a zbytek má výplň z bentonitu, 

který se po jeho uložení zalije vodou, a to proto, že při styku s vodou nabývá na objemu a stává 
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se tak výborným těsnícím materiálem. Průměr potrubí vrtů je 600 mm. Tento způsob řešení 

budování systému na odčerpávání skládkového plynu se na základě zkušeností jeví jako 

nejvýhodnější, neboť jeho odčerpávání je rychlejší a ekonomicky příznivější. U předchozích 

21 vrtů byly vrty hluboké 15 m a průměr jejich potrubí mělo 800 mm.  Nový způsob řešení 

budování vrtů je až o cca 70 tisíc Kč levnější na 1 vrt, což znamená, že nové vrty stojí pouze 

cca 35 tis Kč. 

Po celou dobu odčerpávání plynu jde vidět značný rozdíl mezi skládkami I. III. a IV. 

Etapy ve srovnání s V. etapou, která jako jediná z nich není uzavřená. 

Obsah metanu v produkci plynu na skládkách je ovlivněn teplotou, hloubkou, pH  

a obzvláště vlhkostí. Na etapách I. III. a IV., které jsou již uzavřené a nenaváží se sem odpad, 

je možné neustále sledovat snižování produkce metanu, na rozdíl od V. etapy, která ještě není 

uzavřená a již je odplyňována. Jednoznačně je prokázáno, že tvorba metanu je mnohem vyšší  

u aktivní skládky. Kdyby se metan neodčerpával již v průběhu budování skládky, značná část 

metanu by samovolně vyprchala do atmosféry, jak k tomu bylo dříve.  

Na základě těchto údajů, kdy v roce 2009 byly provedeny tři zkušební vrty, se nyní již 

všechny vrty budují za provozu skládky, aby nedocházelo k tak značným ztrátám. 

V současnosti Frýdecká skládka využívá mnohem více energie, než v předchozích 21 vrtů, 

které byly vybudovány v etapách I. III. IV. 

V I. etapě bylo uloženo 350 000 m3 a z toho 40 % tvořil komunální odpad. Na I. Etapě 

bylo vybudováno prvních pět vrtů.  Kapacita odpadů ve III. etapa skládky byla 252 000 m3  

a byly zde vybudovány čtyři jímací vrty. Ve IV. Etapě bylo uloženo 290 000 m3 odpadů,  

a byly zde vybudované tři vrty. V. etapa má nejvyšší kapacitu z těchto etap, a to 469 000 m3,  

a jako na jediné z nich nebyl dosud ukončen provoz. Celková kapacita všech těchto etap je 

1361 000 m3. Dne 23.4 2012 byly připojeny další 2 vrty, současný stav je 33 vrtů. 

Plyn začíná být produkován již po prvních dvou měsících od doby uložení odpadu. 

Produkce plynu trvá po dobu 20ti až 30ti let, než dojde k úplnému zmineralizování a odčerpání 

obsažené vody. Z toho vyplývá, že maximální produkce tvorby plynu u I. Etapy již dávno 

proběhla, co se týče třetí etapy, je na konci produktivity plynu a čtvrtá se k němu blíží. Přesto 

všechno budou neustále plyn produkovat, ale už ne v maximálních hodnotách, jako byly na 

počátku. Bohužel v dřívější době maximální hodnoty produkce nebyly využity. Oproti tomu  

V. etapa je právě ve své nejproduktivnější fázi s maximálním odčerpáváním plynů.  
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Z ekonomické stránky byly tyto činnosti pro Frýdeckou skládku velmi přínosné, 

značný podíl na tom nese i hloubka a tloušťka vrtů, které se dnes provádějí. 

4.5 Využití bioplynu na Frýdecké skládce 

Bioplyn na skládce ve Frýdku – Místku vzniká již z uložených odpadů na skládce  

a dá se tak energeticky využít i odpad z minulosti. Skládkový plyn je jímán 

prostřednictvím vrtů již radu let a ještě v budoucnu mnoho let jímán bude. Tato produkce 

bioplynu není sice tak účinná, jako kdyby byla cílová, přesto však získávají nezanedbatelné 

množství metanu, který by jinak vyprchal do naší atmosféry.  Aby byl bioplyn na Frýdecké 

skládce dobře využit, jsou jim poháněny dvě kogenerační jednotky, které vyprodukují 

nejen teplo, ale také podstatně cennější elektrickou energii. Z 60 % je produkováno teplo, 

dalších 30 % elektrická energie a zbylých 10 % jsou tepelné ztráty.  

U elektrické energie je oproti teplu výhodou dlouhodobě garantovaná výkupní cena. 

Vytvořená elektrická energie z kogeneračních jednotek je v transformátoru přeměněna na 

síťové napětí a poté je proud dodáván do veřejné sítě a veden do domácností. 

Dle uvedených grafů je vidět, kolik kW energie bylo dodáno za rok 2008, 2009, 

2010 a 2011.  

Graf 1 Měsíční srovnání plánu a skutečnosti dodané el. energie v roce 2008 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 
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Z grafu č. 1 vyplývá, že se měsíční plán se skutečností od měsíce října do prosince 

roku 2008 značně odlišuje. V průběhu října a listopadu nastal obrovský propad metanu,  

a to převážně z důvodu poruchy na potrubí u vrtu a chladného počasí. V lednu byl měsíční 

plán dodání elektrické energie ve výši 82 584 kW, skutečnost 92 885 kW, zatímco 

v listopadu byl měsíční plán dodání elektrické energie ve výši 79 820 kW a skutečnost 

54 229 kW. Roční průměr dodané elektrické energie pro tento rok byl ve výši 111 kW/h. 

Přesné hodnoty v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Graf 2 Měsíční srovnání plánu se skutečností dodané elektrické energie v roce 2009 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že v listopadu roku 2009 byl značný nárůst dodané elektrické 

energie, neboť byly připojeny další tři zkušební vrty na skládku z V. etapy skládky, která 

jako jediná není uzavřena. Jak je vidět na grafu, výsledky byly velmi překvapivé, v lednu 

byla skutečně dodána elektrická energie ve výši 61 377 kW, zatímco v listopadu 102 577 

kW. Roční průměr dodané elektrické energie pro tento rok byl ve výši 75 kW/h, což je 

oproti roku 2008 značně nižší. Přesné hodnoty v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Z grafu č. 3 vyplývá, že měsíční skutečnost v roce 2010 neustále rostla, neboť 

v tomto roce byla pořízena druhá kogenerační jednotka, 10. 2. 2010 byly připojeny další 

dva vrty z V. etapy skládky a 15. 2. 2010 byly opět připojeny další dva vrty z V. etapy 

skládky. V měsíci lednu byla měsíční skutečnost ve srovnání s měsíčním plánem podstatně 

nižší, kdežto od měsíce února již skutečnost byla výrazně nižší, než bylo očekáváno. V 14. 
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11. 2010 se připojily další tři vrty z V. etapy skládky. Roční průměr dodané elektrické 

energie pro tento rok byl ve výši 233 kW/h, což ve srovnání s předchozími roky je víc jak 

dvojnásobný nárůst. Přesné hodnoty v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Graf 3 Měsíční srovnání plánu se skutečností dodané elektrické energie v roce 2010 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 

Z grafu č. 4 jde vidět, že v lednu a v únoru roku 2011 byly obě kogenerační 

jednotky maximálně využity.  

 

Graf 4 Měsíční srovnání plánu se skutečností dodané elektrické energie v roce 2011 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 
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Ve všech měsících skutečnost převyšovala měsíční plán. Roční průměr dodané 

elektrické energie pro tento rok byl ve výši 277 kW/h, což rok 2011 byl pro skládku zatím 

nejpříznivější rok. Přesné hodnoty v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 

Graf č. 5 znázorňuje porovnání měsíčního plánu se skutečností v roce 2012. 

V letošním roce byly v měsíci únoru velké mrazy, které měly negativní dopad a nemohl 

být odčerpán plyn. Očekávaná hodnota dodané elektrické energie v měsíci únoru byla 

okolo 158 000 kW, skutečná hodnota byla pouze 83 248 kW. Přesné hodnoty za jednotlivé 

měsíce v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Graf 6 Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě 

Zdroj: Frýdecká skládka, zpracování vlastní 

0 
20 000 
40 000 
60 000 
80 000 

100 000 
120 000 
140 000 

Le
d

en
 

Ú
n

o
r 

B
ře

ze
n

 

D
u

b
en

 

K
vě

te
n

 

Č
er

ve
n

 

Č
er

ve
n

ec
 

Sr
p

en
 

Zá
ří

 

Ř
íje

n
 

Li
st

o
p

ad
 

P
ro

si
n

ec
 

m
3

 

 Skutečné měsíční dodávky bioplynu 
realizované v distribuční soustavě 

Dodávka plynu 2010 

Dodávka plynu 2011 

Dodávka plynu 2012 

Graf 5 Měsíční srovnání plánu se skutečností dodané elektrické energie v roce 2012 
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V grafu č. 6 jsou uvedeny hodnoty dodávky plynu v m
3
 za rok 2010, 2011. Přesné 

hodnoty v tabulce jsou uvedeny v příloze č. 6.  

4.6 Návrh možného využití přebytečného tepla 

Na schůzce s panem Petrem Bezručem jsme se dostali k otázce, jak by bylo možné 

využít přebytečné teplo, které vzniká. To mě vedlo k zamyšlení a zrealizování návrhu, jak 

přebytečné teplo využít. 

V kogenerační jednotce se téměř 60 % energie přeměňuje na využitelné teplo. Na 

skládce ve FM využívají dvě kogenerační jednotky a z toho každá z nich je schopna 

produkovat až 150 kW/h energie a 200 kW/h tepla. Z vyprodukovaného tepla jsou schopni 

využít maximálně 40% v závislosti na ročním období, zbytek není žádným způsobem 

dosud využíván. Nejefektivnějším řešením využití přebytečného tepla by bylo založením 

sušičky řeziva. 

Při sušení dřeva mluvíme o technologickém procesu, k jehož realizaci potřebujeme 

teplo a to ve formě teplé vody nebo páry podle druhu sušárny. Rozdíl mezi sušením 

přirozenou cestou a umělou je, že do sušárny se nuceně přivádí teplý vzduch 

prostřednictvím ventilátoru, jehož teplota je vyšší než běžná venkovní teplota. Při umělém 

sušení se používá teplota od 70 °C – 100 °C, a protože se do nich vhání teplý vzduch, říká 

se jim teplovzdušné sušárny. 

Při umělém sušení nás zajímají 3 faktory: 

 teplota sušícího vzduchu 

 vlhkost prostředí, v němž sušení probíhá 

 rychlost a rovnoměrnost proudění sušícího vzduchu 

Při sušení je třeba regulovat teplotu sušícího vzduchu a vlhkost sušícího prostředí. 

Rychlost proudění sušícího vzduchu je závislá na výkonech ventilátorů a vlhkost sušícího 

prostředí regulujeme pomocí odvodů části vlhkého vzduchu ze sušárny, který nahrazujeme 

venkovním vzduchem s nižší vlhkostí, nebo vstřikováním vody pomocí rozprašovacích 

trysek do vzduchu. Teplotu a vlhkost musíme regulovat kvůli rozdílnosti sušeného dřeva, 

jeho síle a rozdílné vlhkosti. 
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Sušárna řeziva je stavební objekt, který má čelní nebo boční vrata pro zavážení 

sušárny. Konstrukce je převážně z tepelně izolačních panelů, které jsou jak z vnitřní, tak 

vnější strany chráněny hliníkovým plechem. Jedná se o venkovní sušárnu na betonovém 

základě, který má kolejovou dráhu pro zavážení kolejových vozíků do sušárny. Součástí 

sušárny je tepelný výměník na vodu a vzduch pro vytápění sušárny, dále vzduchové 

ventilátory, vlhčící trysky, suchý a mokrý teploměr pro snímání vlhkosti sušícího prostředí  

a odvětrávací vzduchové ventilátory s automatickou klapkou (komínky), aby byl možný 

přívod venkovního vzduchu, který by nahradil odvětraný vzduch ze sušárny.  

Ke konstrukci sušárny řeziva potřebujeme vědět několik parametrů: 

 délka řeziva 

 objem zaváženého řeziva v m
3
 

 jednokomorová nebo vícekomorová 

 čelní nebo boční vrata k zavážení sušárny 

 ruční nebo automatická regulace sušícího procesu 

Proces sušení řeziva je závislý na základě druhu sušeného dřeva, jeho vlhkosti a síly. 

Proto se celý proces sušení člení: 

 délka ohřevu 

 délka sušení 

 doba ošetření řeziva při sušení 

 doba ochlazování řeziva 

Domnívám se, že založení sušárny řeziva by bylo pro skládku Frýdek – Místek 

přínosem, a to nejen že by začali využívat přebytečné teplo ze dvou kogeneračních 

jednotek, ale přínos vidím hlavně z ekonomického hlediska. Skládka by nabízela sušení 

dřeva pro externí firmy, což by pro tyto firmy mohlo být velmi lukrativní, neboť by se 

nemuseli zabývat náklady na vybudování a provoz vlastní sušárny, protože jejich investice 

by jim pokrýval pouze zisk z prodeje sušeného řeziva. Skládka Frýdek – Místek by měla 

pouze investice na vybudování sušárny, neboť provozní náklady jsou zanedbatelné  

a sušárny by byly poháněny přebytečným a dosud nevyužitým teplem z kogeneračních 

jednotek. 
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Další možností, jak využít přebytečné teplo je použít jej k vytápění jiných 

přilehlých budov. Celkem by se jednalo o 12 bytových jednotek. Na tuto myšlenku je 

dokonce vytvořená studie společnosti Tedom, a.s., která předpokládá, že by bylo zapotřebí 

přes tisíc metrů potrubí a celkové náklady na realizaci by činily 3,5 mil. Kč, s tím, že 

návratnost by byla do 28 let. Skládka Frýdek – Místek se tomuto projektu nestraní, je ale 

ochotna přispět pouze max. částkou 1 mil. Kč. Jestli bude projekt v budoucnu realizován, 

závisí na okolních obyvatelích, zda budou ochotni investovat zbývající částku. 

Další zajímavou alternativou je použití akumulátoru tepla, jehož prostřednictvím je 

možné přeměnit tepelnou energii s určitými ztrátami na elektrickou energii. Z téměř 

 400 kW tepelné energie je možné vyprodukovat až 100 kW elektrické energie. Touto 

realizací se v současné době nemá smysl zabývat, protože produkce elektrické energie 

skládky FM do sítě je kolem 250 – 280 kW/h měsíčně a společnost ČEZ stanovila 

maximální hodnotu na 300 kW/h a nehodlá ji navýšit.  
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5 ZÁVĚR 

Bioplyn je směs plynů, z nichž hlavní jsou metan a oxid uhličitý, který vzniká při 

mikrobiálním rozkladu organické hmoty za nepřítomnosti kyslíku. Bioplyn vyrobený  

z odpadů je považován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou i tepelnou energii z něj 

vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů. Každý využitý kilojoule tepla  

a kilowatthodina elektřiny vyrobených z bioplynu vzniklého rozkladem odpadů nahradí 

určité množství neobnovitelného paliva, kterého by bylo jinak potřeba na jejich výrobu. 

Každá skládka odpadů má několik možností, jak „nakládat“ se vzniklým 

bioplynem. Může ho využít především k výrobě elektrické energie nebo výrobě tepla.  

Skládka TKO Frýdek – Místek využívá vzniklý bioplyn k dodávání elektrické energie  

a tepla. 

Cílem diplomové práce bylo podrobně popsat vznik, vlastnosti a využití bioplynu, 

konkrétně u skládky Frýdek – Místek, která je v části Pánské Dvory a navrhnout způsob 

využití přebytečného tepla. Práce je složena ze dvou částí. V první části jsem se zaměřoval 

na skládkování tuhých komunálních odpadů a odplynění skládek, kde jsem popisoval vznik 

skládkového plynu, historii, vlastnosti a využití bioplynu. V experimentální práci jsem se 

snažil vystihnout vznik etap na Frýdecké skládce a objasnit způsob odplynění Frýdecké 

skládky a jejich využití bioplynu.  

Zjistil jsem, že na skládce využívají bioplyn, kdy pomocí dvou kogeneračních 

jednotek se získá elektrická energie, která je v transformátoru přeměněna na síťové napětí. 

Vzniklý elektrický proud dodáván do veřejné sítě a odtud do domácností.  

 V práci uvádím grafy, které znázorňují měsíční plán a měsíční skutečnost dodané 

elektrické energie v letech 2008, 2009,2010 a 2011. Zjistil jsem, že teplo vzniklé na této 

skládce, je z větší části nevyužito. Proto v práci uvádím návrh využití přebytečného tepla 

pro Frýdecko – Místeckou skládku. Konkrétně se jedná o způsob sušení řeziva, kdy by 

teplo ze skládky bylo využito, nejen pro vlastní provoz skládky, ale bylo by i zdrojem 

zisku této společnosti. V budoucnu by bylo vhodné akumulovat teplo k dalšímu využití.  
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Příloha č. 1: Plán dodané elektrické energie a výnosu v roce 2008 

 

  

MĚSÍC počet počet

dnů hodin Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw/h Kč/h

leden 31 744 82 584 231 235 92 885 278 364 82 584 231 235 92 885 278 364 124,85   374,15   

únor 29 696 77 256 216 317 82 952 248 685 159 840 447 552 175 837 527 049 119,18   357,31   

březen 31 744 82 584 231 235 89 428 268 140 242 424 678 787 265 265 795 189 120,20   360,40   

duben 30 720 79 920 223 776 79 696 239 011 322 344 902 563 344 961 1 034 200 110,69   331,96   

květen 31 744 82 584 231 235 92 419 276 853 404 928 1 133 798 437 380 1 311 053 124,22   372,11   

červen 30 720 79 920 223 776 72 510 217 289 484 848 1 357 574 509 890 1 528 342 100,71   301,79   

červenec 31 744 82 584 231 235 92 191 277 527 567 432 1 588 810 602 081 1 805 869 123,91   373,02   

srpen 31 744 82 584 231 235 87 816 263 647 650 016 1 820 045 689 897 2 069 516 118,03   354,36   

září 30 720 79 920 223 776 89 397 267 823 729 936 2 043 821 779 294 2 337 339 124,16   371,98   

říjen 31 744 82 584 231 235 77 748 233 266 812 520 2 275 056 857 042 2 570 605 104,50   313,53   

listopad 30 720 79 920 223 776 54 229 162 854 892 440 2 498 832 911 271 2 733 459 75,32     226,19   

prosinec 31 744 82 584 231 235 67 525 201 456 975 024 2 730 067 978 796 2 934 915 90,76     270,77   

Celkem 366 8 784 975 024 2 730 067 978 796 2 934 915 975 024 2 730 069 6 644 599 19 925 900 1 337 4 008

PLÁN DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VÝNOSU VE VÝŠI 2 700 000 KČ V ROCE 2008

2 700 000 Kč : 8 784 hodin = 307,37 Kč/hod = přibližně 111 Kw/hod.

počítaná cena 2,80 Kč/Kw

Roční průměr 111 KW/h

MĚSÍČNÍ PLÁN měsíční skutečnost ROČNÍ PLÁN roční skutečnost měsíční průměr



 

 

 

Příloha č. 2: Plán dodané elektrické energie a výnosu v roce 2009 

 

 

 

  

MĚSÍC počet počet průměr

dnů hodin Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw/h Kč/h Kč/Kw

leden 31 744 107 880 323 640 61 377 195 157 107 880 323 640 61 377 195 157 82,50     262,31    3,1796    

únor 28 672 97 440 292 320 53 072 169 206 205 320 615 960 114 449 364 363 78,98     251,79    3,1882    

březen 31 744 107 880 323 640 48 573 154 347 313 200 939 600 163 022 518 710 65,29     207,46    3,1776    

duben 30 720 104 400 313 200 44 057 139 774 417 600 1 252 800 207 079 658 484 61,19     194,13    3,1726    

květen 31 744 107 880 323 640 48 636 154 919 525 480 1 576 440 255 715 813 403 65,37     208,22    3,1853    

červen 30 720 104 400 313 200 47 791 151 298 629 880 1 889 640 303 506 964 701 66,38     210,14    3,1658    

červenec 31 744 107 880 323 640 37 574 119 091 737 760 2 213 280 341 080 1 083 792 50,50     160,07    3,1695    

srpen 31 744 107 880 323 640 41 362 132 003 845 640 2 536 920 382 442 1 215 795 55,59     177,42    3,1914    

září 30 720 104 400 313 200 45 931 144 949 950 040 2 850 120 428 373 1 360 744 63,79     201,32    3,1558    

říjen 31 744 107 880 323 640 47 832 151 536 1 057 920 3 173 760 476 205 1 512 280 64,29     203,68    3,1681    

listopad 30 720 104 400 313 200 102 577 313 116 1 162 320 3 486 960 578 782 1 825 396 142,47   434,88    3,0525    

prosinec 31 744 107 880 323 640 79 041 243 170 1 270 200 3 810 600 657 823 2 068 566 106,24   326,84    3,0765    

Celkem 365 8 760 1 270 200 3 810 600 657 823 2 068 566

ROČNÍ PRŮMĚR 75 KW/h

PLÁN DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VÝNOSU VE VÝŠI 3 800 000 KČ V ROCE 2009

MĚSÍČNÍ PLÁN měsíční skutečnost ROČNÍ PLÁN roční skutečnost měsíční průměr

3 800 000 Kč : 8 760 hodin = 433,79 Kč/hod = přibližně 145 Kw/hod.

počítaná cena 3,00 Kč/Kw



 

 

 

Příloha č. 3: Plán dodané elektrické energie a výnosu v roce 2010 

  

MĚSÍC počet počet průměr

dnů hodin Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw/h Kč/h Kč/Kw

leden 31 744 84 816 255 296 57 740 170 553 84 816 255 296 57 740 170 553 77,61           229,24         2,95            

únor 28 672 76 608 230 590 124 509 360 633 161 424 485 886 182 249 531 186 185,28         536,66         2,90            

březen 31 744 84 816 255 296 181 798 510 019 246 240 741 182 364 047 1 041 205 244,35         685,51         2,81            

duben 30 720 82 080 247 061 194 379 543 833 328 320 988 243 558 426 1 585 038 269,97         755,32         2,80            

květen 31 744 84 816 255 296 179 480 500 681 413 136 1 243 539 737 906 2 085 719 241,24         672,96         2,79            

červen 30 720 82 080 247 061 166 090 471 985 495 216 1 490 600 903 996 2 557 704 230,68         655,53         2,84            

červenec 31 744 84 816 255 296 167 891 469 229 580 032 1 745 896 1 071 887 3 026 933 225,66         630,68         2,79            

srpen 31 744 84 816 255 296 190 494 532 057 664 848 2 001 192 1 262 381 3 558 989 256,04         715,13         2,79            

září 30 720 82 080 247 061 171 520 468 976 746 928 2 248 253 1 433 901 4 027 965 238,22         651,36         2,73            

říjen 31 744 84 816 255 296 200 871 557 765 831 744 2 503 549 1 634 772 4 585 730 269,99         749,68         2,78            

listopad 30 720 82 080 247 061 204 141 568 745 913 824 2 750 610 1 838 913 5 154 475 283,53         789,92         2,79            

prosinec 31 744 84 816 255 296 205 269 572 200 998 640 3 005 906 2 044 182 5 726 675 275,90         769,09         2,79            

Celkem 365 8 760 998 640 3 005 906 2 044 182 5 726 675 233,35 653,73

měsíční průměr

PLÁN DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VÝNOSU VE VÝŠI 3 000 000 KČ V ROCE 2010

3 000 000 Kč : 8 760 hodin = 342,46 Kč/hod = přibližně 114 Kw/hod.

počítaná cena 3 Kč/Kw

MĚSÍČNÍ PLÁN měsíční skutečnost ROČNÍ PLÁN roční skutečnost



 

 

 

Příloha č. 4: Plán dodané elektrické energie a výnosu v roce 2011 

  

MĚSÍC počet počet průměr

dnů hodin Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw/h Kč/h Kč/Kw

leden 31 744 156 984 423 857 215 803 612 050 156 984 423 857 215 803 612 050 290,06               822,65  2,84      

únor 28 672 141 792 382 838 194 970 553 172 298 776 806 695 410 773 1 165 222 290,13               823,17  2,84      

březen 31 744 156 984 423 857 214 269 607 943 455 760 1 230 552 625 042 1 773 165 288,00               817,13  2,84      

duben 30 720 151 920 410 184 203 848 588 567 607 680 1 640 736 828 890 2 361 732 283,12               817,45  2,89      

květen 31 744 156 984 423 857 212 102 606 209 764 664 2 064 593 1 040 992 2 967 941 285,08               814,80  2,86      

červen 30 720 151 920 410 184 202 935 581 702 916 584 2 474 777 1 243 927 3 549 643 281,85               807,92  2,87      

červenec 31 744 156 984 423 857 214 860 614 223 1 073 568 2 898 634 1 458 787 4 163 866 288,79               825,57  2,86      

srpen 31 744 156 984 423 857 189 054 543 371 1 230 552 3 322 491 1 647 841 4 707 237 254,10               730,34  2,87      

září 30 720 151 920 410 184 198 846 568 378 1 382 472 3 732 675 1 846 687 5 275 615 276,18               789,41  2,86      

říjen 31 744 156 984 423 857 207 313 594 641 1 539 456 4 156 531 2 054 000 5 870 256 278,65               799,25  2,87      

listopad 30 720 151 920 410 184 196 800 565 812 1 691 376 4 566 715 2 250 800 6 436 068 273,33               785,85  2,88      

prosinec 31 744 156 984 423 857 175 917 504 203 1 848 360 4 990 572 2 426 717 6 940 271 236,45               677,69  2,87      

Celkem 365 8 760 1 848 360 4 990 572 2 426 717 6 940 271

měsíční průměr

PLÁN DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VÝNOSU VE VÝŠI 5 000 000 KČ V ROCE 2011

MĚSÍČNÍ PLÁN měsíční skutečnost ROČNÍ PLÁN roční skutečnost

5 000 000 Kč : 8 760 hodin = 570,78 Kč/hod /2,7 Kč/kw  = přibližně 211 Kw/hod.

počítaná cena 2,7 Kč/Kw



 

 

 

Příloha č. 5: Plán dodané elektrické energie a výnosu v roce 2012 

PLÁN DODANÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A VÝNOSU VE VÝŠI 5 800 000 KČ V ROCE 2012

MĚSÍC počet počet MĚSÍČNÍ PLÁN měsíční skutečnost ROČNÍ PLÁN roční skutečnost měsíční průměr průměr

dnů hodin Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw Kč Kw/h Kč/h Kč/Kw

leden 31 744 168 888 491 464 210 922 615 046 168 888 491 464 210 922 615 046 283,5 826,67 2,92

únor 29 696 157 992 459 757 83 248 257 161 326 880 951 221 294 170 872 207 119,61 369,48 3,09

březen 31 744 168 888 491 464 210 922 615 046 495 768 1 442 685 480 459 1 416 539 250,39 731,63 2,92

duben 30 720 163 440 475 610 659 208 1 918 295

květen 31 744 168 888 491 464 828 096 2 409 759

červen 30 720 163 440 475 610 991 536 2 885 369

červenec 31 744 168 888 491 464 1 160 424 3 376 833

srpen 31 744 168 888 491 464 1 329 312 3 868 297

září 30 720 163 440 475 610 1 492 752 4 343 907

říjen 31 744 168 888 491 464 1 661 640 4 835 371

listopad 30 720 163 440 475 610 1 825 080 5 310 981

prosinec 31 744 168 888 491 464 1 993 968 5 802 445

Celkem 366 8 784 1 993 968 5 802 445 505 092 1 487 253

5 800 000 Kč : 8 7840 hodin =660,29 Kč/hod /2,91 Kč/Kw  = přibližně 227 Kw/hod.

počítaná cena 2,91 Kč/Kw



 

 

 

Příloha č. 6: Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě 2010 

  

               Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě

Dodávka plynu 2010 Dodávka plynu 
průměrná 

hodnota CH4

Výhřevnost 

plynu

Spalné 

teplo

Spalné teplo 

přepočtené na 

energii

Výhřevnost 

plynu

m3 kWh % MJ/m3 MJ/m3 kWh/m3 kWh/m3

Leden 55 281 342078,83 56,00% 20,05 22,25 6,19 5,61

Únor 80 552 560762,75 63,00% 22,55 25,03 6,96 6,32

Březen 116 588 737807,92 57,27% 20,50 22,76 6,33 5,74

Duben 117 140 728745,51 56,30% 20,16 22,37 6,22 5,64

Květen 109 441 677946,50 56,06% 20,07 22,28 6,19 5,62

Červen 82 158 546523,23 60,20% 21,55 23,92 6,65 6,03

Červenec 84 234 574853,25 61,76% 22,11 24,54 6,82 6,19

Srpen 115 210 789685,63 62,03% 22,21 24,65 6,85 6,22

Září 81 919 556972,61 61,53% 22,03 24,45 6,80 6,17

Říjen 110 599 724716,54 59,30% 21,23 23,56 6,55 5,94

Listopad 116 514 760900,50 59,10% 21,16 23,49 6,53 5,92

Prosinec 117 509 768696,87 59,20% 21,19 23,52 6,54 5,93

Celkem 1 187 145 7769690,14

2010



 

 

 

Příloha č. 7: Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě 2011 

  

               Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě

Dodávka plynu 2011 Dodávka plynu 
průměrná 

hodnota CH4

Výhřevnost 

plynu

Spalné 

teplo

Spalné teplo 

přepočtené na 

energii

Výhřevnost 

plynu

m3 kWh % MJ/m3 MJ/m3 kWh/m3 kWh/m3

Leden 120 568 762 062 57,20% 20,48 22,73 6,32 5,73

Únor 115 118 716 166 56,30% 20,16 22,37 6,22 5,64

Březen 117 412 727 843 56,10% 20,08 22,29 6,20 5,62

Duben 113 568 705 269 56,20% 20,12 22,33 6,21 5,63

Květen 111 825 705 565 57,10% 20,44 22,69 6,31 5,72

Červen 103 496 654 157 57,20% 20,48 22,73 6,32 5,73

Červenec 110 405 694 166 56,90% 20,37 22,61 6,29 5,70

Srpen 97 041 612 285 57,10% 20,44 22,69 6,31 5,72

Září 105 541 662 418 56,80% 20,33 22,57 6,28 5,69

Říjen 112 410 701 804 56,50% 20,23 22,45 6,24 5,66

Listopad 117 158 719 795 55,60% 19,90 22,09 6,14 5,57

Prosinec 108 144 653 660 54,70% 19,58 21,74 6,04 5,48

Celkem 1 332 686 8 315 190

2011



 

 

 

Příloha č. 8: Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě 2012 

 

               Skutečné měsíční dodávky bioplynu realizované v distribuční soustavě

Dodávka plynu 2012 Dodávka plynu 
průměrná 

hodnota CH4

Výhřevnost 

plynu

Spalné 

teplo

Spalné teplo 

přepočtené na 

energii

Výhřevnost 

plynu

m3 kWh % MJ/m3 MJ/m3 kWh/m3 kWh/m3

Leden 130 499 781 572 54,20% 19,40 21,54 5,99 5,43

Únor 71 718 404 959 51,10% 18,29 20,31 5,65 5,12

Březen 116 543 659 354 51,20% 18,33 20,35 5,66 5,13

Duben 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Květen 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Červen 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Červenec 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Srpen 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Září 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Říjen 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Listopad 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Prosinec 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 318 760 1 845 885

2012



 

 

 

Příloha č. 9: Fotografie vrtů a skládky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

Příloha č. 10: Náčrt vrtů 

 


