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ANOTACE 

 

Bakalářská práce přináší základní teoretické poznatky v oblasti možností zpracování a 

využití digestátu. Komparací užití digestátu a užití průmyslových hnojiv je hledána 

odpověď na otázku, zda produkce digestátu přináší úspory pro vybraný podnik.  Práce 

přináší teoretické poznatky o fugátu, separátu a digestátu a jeho zpracování nebo 

využití. Teoretická část práce přináší popis bioplynových stanic a jejich produkty. Pro 

zjištění stanoveného cíle práce byla použita data z primárních a sekundárních zdrojů 

dat. 

 

Klíčová slova: bioplynová stanice, fugát, separát, digestát, anaerobní fermentace, 

biomasa, průmyslové hnojivo 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis brings the basic theoretical knowledge in the field of processing options 

and the use of digestátu. Digestátu comparison of use and the use of fertilizers is the 

search for the answer to the question of whether the production of digestátu brings the 

savings for the company. The work brings theoretical knowledge about fugátu, separátu 

and digestátu and its processing or use. The theoretical part of the work presents a 

description of the biogas plants and their products. To determine the objective work was 

used data from primary and secondary sources of data. 

 

Keywords: biogas plant Fugatami, reprint, digestate, anaerobní fermentation, biomass, 

chemicalfertilizers 
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Seznam zkratek 

AD anaerobní digesce 

BM Biologický materiál 

BPS Bioplynová stanice 

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO Biologicky rozložitelný materiál 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Československá státní norma 

EP Evropský parlament 

ES Evropská směrnice 

EU Evropská unie 

MW Megawatt 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NV Nařízení vlády 

RD Rekultivační digestát 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZD Zemědělské družstvo 

ŽP Životní prostředí 

ŽVP Živočišný vedlejší produkt 
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1. Úvod 

 

Současná doba přináší stále vyšší požadavky na zlepšování udržitelného rozvoje zemědělství 

a venkova. K tomu, aby byl zajištěn budoucí trvale udržitelný rozvoj i pro další generace je 

nezbytnou součástí naší generace zajistit dostatek informací o nových možnostech, které se 

v této souvislosti nabízejí. 

V posledních několika letech došlo k obrovskému nárůstu bioplynových stanic, ať už 

průmyslových (kofermentačních), komunálních nebo zemědělských. Zejména došlo 

k velkému nárůstu zemědělských bioplynových stanic (dále jen „ BPS“), ostatní BPS jsou u 

nás zastoupeny minimálně. 

 

Výskyt několika BPS stanic (zemědělských) v mém blízkém okolí byl podnětem mého 

zvyšujícího se zájmu o principu jejich fungování, prospěchu, který přinášejí. Tyto 

skutečnosti vedly k výběru tématu bakalářské práce – Možnosti zpracování a využití 

digestátu.  

 

Díky velkému nárůstu těchto technologických zařízení se začala řešit otázka, co se bude dít 

s přibývajícími produkty těchto zařízení. Jedním z hlavních produktů je bioplyn, který už má 

svoje široké uplatnění. Díky němu můžeme vyrábět elektrický proud a teplo. Část těchto 

energií využívá BPS pro svoji potřebu a zbytek prodává do sítě. Mezi další výrobek patří 

digestát, který můžeme využít jako hnojivo především na zemědělskou půdu, kterou 

obohacuje o živiny a vodu. Digestát se dá také rozdělit a to na fugát (část kapalná), nebo na 

separát (část pevná). Fugát má především vysoký obsah organických látek a amoniakálního 

dusíku. Separát se dá využít jako hnojivo, zapracování do substrátu pro rostliny, podestýlka 

pro skot. 

 

Cílem práce je nalezení možností zpracování a využití digestátu v komparaci 

s průmyslovými hnojivy a jaké jsou možnosti zpracování digestátu, jeho využitelnost a 

prospěšnost (ekonomická, z hlediska životního prostředí) pro provozovatele BPS. 

 

Pro splnění cíle jsem oslovil v rámci získávání dat BPS Lkáň a Odolice, dalším zdrojem dat 

byla BPS Bečváry. 
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Teoretická část práce přináší vymezení pojmu bioplynová stanice, popis těchto stanic a 

jejich produkty. Práce přináší teoretické poznatky o  fugátu, separátu a digestátu a jeho 

zpracování nebo využití.  
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2. Technologie bioplynové stanice 

 

Zařízení na výrobu bioplynu lze popsat jako určité budovy obsahující systémy, které jsou 

postavené k výrobě bioplynu z rostlinné biomasy, zvířecích exkrementů, nakládaní s 

odpady, nebo dokonce odpadních vod sedimentu. Typické zařízení na výrobu bioplynu se 

skládá ze systému biomasy, topného systému a systému plynu. Provoz BPS spotřebuje 

přibližně 7 % vyrobené elektrické energie a přibližně 30 % vyprodukovaného tepla. V 

závislosti na způsobu technologie výroby, se mohou tyto systémy lišit, pokud jde o velikosti, 

struktury a dokonce i na bázi funkčních jednotek [16]. Mezi nejdůležitější produkty se řadí 

bioplyn, který lze využít jako obnovitelný zdroj energie.[1] [5] Obnovitelné zdroje energie 

jsou považovány za primární, čisté, s nízkým rizikem, a v neposlední řadě též 

nevyčerpatelné. Mezi tyto zdroje energie patří: 

 

 biomasa,  

 energie geotermální (tj nepřímá sluneční energie),  

 energie sluneční,  

 energie větrné  

 energie mořské 

 

Pokud jde o energii jadernou, tato není obvykle považována za obnovitelný zdroj energie.  

Na přelomu století, dodává obnovitelný zdroj energie ~ 14% z celkové světové poptávky po 

energii, do roku 2010, to bylo téměř 17%, do roku 2040 by měla být poptávka po této 

energii cca 50 %.[21] 

 

Z bioplynu se dá dále vyrábět teplo a při jeho dopravě do kogenerační jednotky též 

elektrická energie, kterou využívají BPS jednak pro svou potřebu a jednak dodávají energii 

do sítě, kterou stát vykupuje za smluvené ceny.[1] [5] 

 



Stanislav Bláha: Možnosti zpracování a využití digestátu 

4 

2015 

 

Obrázek 1: Schéma bioplynové stanice 

Zdroj: www.google.cz/Schema bioplynové stanice 

 

2.1 Legislativní rámec BPS 

 

Před zahájením realizace BPS je nutné posoudit záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. a 

metodického pokynu MŽP „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením 

do provozu. Je důležité si uvědomit, že bioplynová stanice se skládá ze dvou částí, pro které 

platí odlišná legislativa. Jedná se o stavební část, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, a technologickou část, která může být uváděna na trh a do provozu jako 

stanovený výrobek ve smyslu zákona č.22/1997Sb. 

Rovněž je možné technologickou část rozdělit na jednotlivé komponenty a u nich posuzovat 

shodu zvlášť. Elektrické a plynové zařízení v tomto případě spadá do působnosti vyhlášek č. 

20/1979 Sb. a č. 21/1979 Sb., týkajících se vyhrazených technických zařízení plynových a 

elektrických. 

Po posouzení shody je výrobce povinen označit zařízení značkou CE a vydat k němu ES 

prohlášení o shodě, se všemi náležitostmi danými příslušnými nařízeními vlády, se kterými 

je shoda posuzována. Tímto výrobce prohlašuje, že zařízení je ve stavu umožňujícím jeho 

bezpečné uvedení na trh a do provozu. Tento dokument a dále návod k obsluze musí být 

vždy v jazyce země, ve které je uváděn na trh a do provozu, u nás tedy v jazyce českém. 
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Evropské směrnice (nařízení vlády) se vztahují pouze na zařízení před uvedením na trh a do 

provozu. Provoz zařízení je řešen příslušnými národními předpisy, např. zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo NV 

č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. [10] 

 

Provozovat BPS je nutné v souladu s mnoha předpisy, národní, či evropské legislativy. 

Provozování BPS však významně ovlivňuje životní prostředí, je tedy nezbytné z hlediska 

ochrany ŽP dodržovat níže uvedené zákony, vyhlášky a nařízení vlády. 

 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (č. 483/2008) 

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění 521/2002 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění č. 181/2008 Sb. 

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění č. 180/2008 Sb. 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění č. 216/2007 

Sb., 

- Zákon č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách  

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- Nařízení vlády č. 615/200 6 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění  

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění č. 229/2007 

Sb. 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou je stanoven seznam znečisťujících látek, obecné  

    emisní limity a způsob předávání zpráv a informací zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění 363/2006 Sb. 
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- Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné 

míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování [10] 

 

V souvislosti s problematikou zahrnující odpadové hospodářství je nezbytné dodržovat: 

 

- Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poslední úpravy č. 9/2009 Sb. 

- Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období       

2015 - 2024 

- Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů  

- Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s bioodpady 

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů  

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

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

nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 341/2008 Sb., o bioodpadech [10] 

 

Způsoby, jakými může být produkt vznikající při výrobě bioplynu dále používán na 

zemědělské půdě, vymezuje národní legislativa v oblasti hnojiv: 

 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 

skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 

v těchto oblastech, ve znění č. 108/2008 Sb. 

- Vyhláška č. 474/2000 Sb., o hnojivech ve znění pozdějších předpisů [10] 

 

V oblasti energetiky je nezbytné dodržet: 

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

- energie a změně některých zákonů 

- Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy 

- při podpoře výroby elektřiny z biomasy ve znění č. 453/2008 Sb. 

- Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008 [10] 
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Výše zmíněná legislativa zahrnuje legislativní rámce na národní úrovni, provozování BPS je 

však nezbytné přizpůsobit rovněž evropské legislativě. 

 

Evropské předpisy 

- 2001/77/ES ze dne 27. září 2001, o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v 

podmínkách vnitřního trhu s elektřinou 

- Rámcová směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů (ve finální fázi přípravy) 

- 1996/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) 

- 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů 

- Rozhodnutí rady 2003/33/EC, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání 

odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice 1999/31/ES a její přílohy II 

- Nařízení EP 1774/2002 EP, o nakládání s vedlejšími živočišnými produkty [10] 

 

2.2 Rozdělení bioplynových stanic 

 

A) Rozdělení bioplynových stanic dle vstupních materiálů 

 

Bioplynové stanice se rozdělují podle vstupních materiálů, jako je např. biomasa, hnůj 

skotu, kaly z ČOV, atd.  

 

B) Rozdělení bioplynových stanic dle využití 

 

1) zemědělské 

2) komunální 

3) průmyslové (kofermentační) 

 

Zemědělské bioplynové stanice jsou takové, které používají látky rostlinného charakteru 

(sláma ze všech druhů obilovin, bramborová nať, řepná nať, travní biomasa, seno) a 

statkových hnojiv (kejda prasat a skotu, drůbeží exkrementy). V tomto případě není možné 

používat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani jiné materiály, které spadají 

pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o vedlejších živočišných 

produktech. [13] 

 

Komunální bioplynové stanice jsou takové, které zpracovávají převážně komunální 

bioodpady. Bioodpady jsou míněny biologicky rozložitelný komunální odpad,(BRKO) v 
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zařízení tohoto typu je možné zpracovat také některé další průmyslové bioodpady, např. 

vybrané jateční odpady, odpady z potravinářské výroby a zpracování apod. Z hlediska 

legislativy pak spadají zařízení do kategorie AF2. [13] 

 

Tabulka 1: Přehled BRKO 

Název druhu (BRKO) 
Podíl biologicky 

rozložitelné složky (%) 

Papír nebo lepenka 100 

Dřevo 100 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 100 

Biologicky rozložitelný odpad 100 

Jedlý olej a tuk 100 

Oděvy 75 

Textilní materiály 75 

Odpad z tržišť 75 

Směsný komunální odpad 48 

Objemný odpad 30 
    Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad 

 

Průmyslové bioplynové stanice jsou takové, u kterých se v jednom zařízení zužitkovávají 

různé druhy materiálů. Často to jsou rizikové vstupy jako kaly z čističek odpadních vod, 

krev z jatek atd. Vhodná kombinace materiálů má pak vliv na kvalitu bioplynu. [13] 

 

C) Rozdělení bioplynových stanic dle technologie 

 

Dle technologie lze bioplynové stanice rozdělovat na: 

 

 suchá fermentace 

 mokrá fermentace 

 kombinované 

 

Suchá fermentace 

Z hlediska vývoje je mladší než mokrá fermentace a obecně lze říct, že není tak rozšířená 

jako mokrá fermentace. Přesto některé typy našli uplatnění v praxi.  

Suchá fermentace pracuje se vstupními materiály bez větší potřeby ředicí kapaliny s 

pracovní sušinou pohybující se v reaktorech v množství kolem 30 %. Suchá fermentace u 

tzv. garážových bioplynových stanic využívá diskontinuálního procesu, kdy je materiál 

nadávkován do paralelních fermentačních železobetonových boxů, následně je uzavřen a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
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zahříván na provozní teplotu (obvykle cca 40 °C) za současného zkrápění procesní tekutinou 

(tzv. perkolátem) pocházející z výluhu z boxů. [4] 

Ve velmi krátké době dojde ke spotřebování kyslíku v boxu a za nepřístupu vzduchu probíhá 

anaerobní fermentace a produkce bioplynu. Boxů je navrženo obvykle několik vedle sebe a 

celková produkce bioplynu z celého zařízení je tak přes nerovnoměrnou produkci z 

jednotlivých boxů stálá. Bioodpad setrvává v boxu cca 20-40 dní, po této době již produkce 

bioplynu ustává. Následně je materiál vyskladněn a obvykle dokompostován. Část se může 

vracet do boxu jako inokulum. Další metodou suché fermentace je např. zpracování v 

ležatých válcových reaktorech s pístovým tokem. [4] 

 

Mokrá fermentace 

Je to nejběžnější metoda zpracovává vstupní materiál ve formě čerpatelné kapaliny s 

průměrnou sušinou do zhruba 12 %. Jedná se o kontinuální biologicky proces provozovaný 

ve velkých vzduchotěsných míchaných nádobách – fermentorech, tyto mohou být ležaté, 

svislé, případně v kombinaci. Do těchto nádob je prakticky kontinuálně dávkován substrát. 

Ve fermentorech je udržována stálá teplota kolem 35 °C při mezofilních podmínkách, nebo 

kolem 55 °C při termofilních podmínkách. Termofilní proces je charakterizován hlubším 

rozkladem organické hmoty, vyšší produkcí bioplynu, avšak i nižší stabilitou procesu. [4] 

Pro eliminaci možných negativních vlivů technologie (především zápach digestátu na 

výstupu) je často využíváno vícestupňových systémů se sériově řazenými fermentory a 

dofermentory (dohnívacími nádržemi). [4] 
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3. Odpady vznikající při výrobě bioplynu 

 

Fermentace 

Pojem fermentace vyjadřuje proces, kterému říkáme kvašení. Dochází při něm k přeměně 

organických látek na jednodušší látky za účasti fermentů.  

 

3.1 Anaerobní fermentace 

 

Anaerobní fermentace je děj, při kterém dochází k rozkladu organické hmoty za nepřístupu 

vzduchu. Tento děj probíhá i v přírodě např. na dně jezer, v bažinách, na skládkách 

komunálního odpadu. Při tomto ději směsná kultura mikroorganismů postupně v několika 

etapách rozkládá organickou hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává 

substrátem pro další skupinu.[3] 

 

Jako hlavní produkt do anaerobní fermentace je zařazen bioplyn a jako vedlejší produkt je 

zařazen digestát (odpad), který se dělí na fugát což je kapalná část a na separát tj. pevná část 

digestátu. 

  

Bioplyn – bezbarvý plyn, který je produkovaný během anaerobní digesce. Na složení 

bioplynu mají vliv vstupní suroviny BPS a kultivační podmínky (teplota, pH) [6] 

 

Tabulka 2: Složení bioplynu 

Metan 40 – 75 % 

Oxid uhličitý 25 - 55 % 

Vodní pára 0 – 10 % 

Dusík 0 – 5 % 

Kyslík 0 – 2 % 

Vodík 0 – 1 % 

Čpavek 0 – 1 % 

Sulfan 0 – 1 % 

       Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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Výskyt bioplynu: v přirozených prostředích, jako jsou mokřady, sedimenty, trávicí ústrojí 

(zejména u přežvýkavců), v zemědělských prostředích, jako jsou rýžová pole, uskladnění 

hnoje a kejdy, odpadovém hospodářství, na skládkách odpadů (zde je označovaný 

jako skládkový plyn), na anaerobních čistírnách odpadních vod. [7] [8] Podle toho odkud 

bioplyn získáváme, tak podle toho taky získává svoje vlastnosti viz. níže uvedená tabulka. 

 

Tabulka 3: Srovnání vlastností některých bioplynů 

Parametr 
BP jímaný ze skládky 

odpadů 
Bioplyn ( ČOV) Bioplyn prasečí kejda 

Výhřevnost (Mj/m
3
) 16,9 21,1 24 

H2 (%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2 (%) 3 - - 

N2 (%) - - - 

CL-, F- (mg/m
3
) - - - 

NH3 (mg/m
3
) - - 40 

CO2 (%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m
3
) 350 1000 2300 

 Zdroj: Bioplyn.cz/at.vlastnosti.htm 

 

3.2 Fáze výroby bioplynu anaerobní fermentací 

 

Anaerobní fermentace má 4 hlavní fáze:  

 

 Hydrolýza 

 Acidogeneze 

 Acetogeneze 

 Methanogeneze 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skl%C3%A1dkov%C3%BD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
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Obrázek 2: Schéma anaerobní fermentace 

Zdroj: www.google.cz/search?q=anaerobní+fáze+obrázek 

 

Hydrolýzní fáze – při tomto ději dochází k rozkladu rozpuštěných i nerozpuštěných látek 

jako jsou škrob, celulóza a hemiceluloza, bílkoviny, polysacharidy a tuky. Působením 

mikroorganismů na nízkomolekulární látky jako jsou peptidy, glycerin, vyšší mastné 

kyseliny a aminokyseliny.[3] [4] 

 

Acidogenezní fáze-tvorba organických kyselin na mastné kyseliny s krátkými řetězci, jako 

je kyselina octová a některé vyšší kyseliny působením acidogeních bakterií. Fermentaci 

hydrolýzních produktů jsou tvořeny konečné redukované produkty, které jsou závislé na 

vlastnostech původního substrátu a podmínkách prostředí. Produkce kyseliny octové, CO2, 

H2 a vyšších organických kyselin, kyseliny mléčné, apod. [3] [4] 

 

Acetogení fáze – tvorba kyseliny octové, která je spojovacím článkem pro produkci metanu. 

Homoacetogenní organismy produkují vodík, rozkládají kyselinu propionovou a ostatní 

organické kyseliny vyšší než kyselinu octovou, alkoholy a některé aromatické sloučeniny. 

Také zde jsou zastoupeny i minoritní složky organismů (sulfátreduktanty, nitrátreduktanty) 

produkující kromě kyseliny octové a vodíku také sulfan a dusík. [3] [4] 

 

Metanogenezní fáze – metanogení organismy kromě toho, že rozkládaní některé 

jednouhlíkaté látky (metanol, kyselina mravenčí, methylamin, CO2, H2, Co) jsou limitujícím 
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celým faktorem celého procesu. Tyto organismy lze rozdělit pouze na hydrogenotrofní, nebo 

pouze na acetotrofní. Acetotrofnímetanogenní bakterie se podílejí svým působením na 

vzniku metanu v bioplynu a to vice jak dvěma třetinami. Jsou schopny rozkládat kyselinu 

octovou na směs metanu a CO2. Pomaleji rostou (generační doba je několik dní). 

Hydrogenotrofnímetanogenní bakterie jsou schopny produkovat metan z CO2 a H2. Poměrně 

rychle rostou, jejich generační doba je cca šest hodin. V anaerobním procesu fungují jako 

samoregulátor.[3] [4] 
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4. Charakteristika digestátu 

 

4.1 Digestát 

 

Fermentační zbytek, který je tvořen hlavně částečně rozloženým a nerozloženým podílem 

zpracovávaného substrátu a biomasou mikroorganismů, které se účastní vlastní fermentace. 

Z rozložené hmoty přechází 95 % uhlíku do bioplynu a 5 % do biomasy mikroorganismů. 

Digestát může obsahovat patogenní organismy, jejichž množství závisí na zpracovávané 

surovině a technologii zpracování.[1] [7] [10] 

Anaerobní digesce je z hlediska životního prostředí udržitelný způsob, jak využít organický 

odpad který je schopen zvýšit využití organického uhlíku a živin v zemědělských půdách. 

Důležité jsou účinky AD na životní prostředí, protože přispívají ke snížení globálního 

oteplování, a to nejen tím, že nahradí fosilní paliva bioplynem, ale také ukládání uhlíku v 

substituci půdě a anorganických hnojiv. [20] 

 

Vlastnosti digestátu: 

Celkový obsah dusíku 0,2 % – 1 % ve hmotě 

pH 7 -8  

% zastoupení uhlíku v sušině je 2 – 13 % 

Aby nedocházelo k úniku dusíku v plynné formě, při aplikaci na půdu použijme hadicové 

aplikátory. Aby digestát minimálně nebo vůbec zapáchal, musíme použít vhodné vstupní 

suroviny a dále je musíme ponechat vhodnou dobu ve fermentoru při mezofilních a 

termofilních teplotách.[9] 

 

4.2 Rozdělení digestátů 

Digestáty můžeme rozdělit podle různých pohledů např. podle vstupních surovin, podle 

způsobu použití nebo kolik obsahují sušiny. Z hlediska předpisů jsou na digestáty kladeny 

velké hygienické nároky. Zejména jde o splnění hygienizačních parametrů, splnění hodnot 

rizikových prvků a indikátorových organismů. [9] 

 

4.3 Rozdělení digestátů dle vstupních surovin 

Vzhledem ke skutečnosti, že existuje velké množství surovin, které lze použít jako vstupní 

surovinu do BPS, jako jsou např. kejda, biomasa, BRO a VŽP, vydalo MŽP metodický 

pokyn, který schvaluje BPS před uvedením do provozu a který má za úkol zavázat příslušné 
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instituce statní správy v oblasti ŽVP k jednotnému postupu při schvalování BPS do provozu. 

[9] 

 

a) Digestáty, kde jsou vstupními surovinami statková hnojiva a materiály 

rostlinného původu 

Tyto digestáty vznikají v BPS, kde zpracovávají statková hnojiva a materiály rostlinného 

původu (např. sláma všech typů obilovin i olejnin, bramborová nať, travní biomasa, 

kukuřičná siláž). Pro tento typ digestátů není možné použít jako vstupní surovinu odpady 

podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ani VŽP, které 

spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických 

pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou 

spotřebu.[9] 

 

BPS o elektrickém výkonu 1 MW zpracovávající převážně objemová krmiva vyprodukuje 

ročně kolem 15 000 m
3
 digestátu. Při předpokládaném instalovaném výkonu 500 MW v roce 

2020 je roční produkce 7,5 mil. m
3 

digestátu, obsahujícího zbytkovou uhlíkatou frakci a 

nezanedbatelné množství dusíku, fosforu a draslíku. Snahou bude maximálně využívat 

hnojivé účinky digestátu a minimalizovat nákup minerálních hnojiv. V ČR na rozdíl od 

jiných zemí EU chybí objektivní výsledky s použitím digestátu jako hnojiva pro různé 

plodiny a druhy půd, včetně dopadů jeho použití na životní prostředí a ekonomickou 

stránku.[10] 

 

b) Digestáty, kde vstupní surovinou jsou odpady 

Pro vznik těchto digestátů mohou být použity jako vstupní suroviny bioodpady, dále 

statková hnojiva a materiály rostlinného charakteru. Seznam bioodpadů využitelných v 

zařízení k využívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využitelných v malém zařízení 

podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona o odpadech a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících 

do technologie jejich materiálového využívání uvádí vyhláška č. 341/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a tento seznam je uveden v 

příloze č. 1. Tyto BPS můžeme provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, 

vydaného v přenesené působnosti. Tento orgán uděluje souhlas k provozování těchto BPS a 

schvaluje provozní řád BPS. V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí, musí orgán 

kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Jestliže je BPS, součástí 

ČOV, vzniká anaerobně stabilizovaný kal (nenazývat digestátem). V těchto BPS se 

zpracovávají pouze kaly z ČOV, septiky, žumpy a odpadní voda. Tyto BPS nejsou určeny ke 



Stanislav Bláha: Možnosti zpracování a využití digestátu 

16 

2015 

zpracování jiných odpadů, ale jsou pouze součástí kalového hospodářství ČOV. Při třídění 

stabilizovaného kalu vzniká kalová voda, která se může úplně nebo částečně recyklovat v 

ČOV nebo v BPS. O použití stabilizovaných kalů bude pojednávat v kapitole Rozdělení 

digestátů dle možností použití.[9] 

 

c) Digestáty, kde vstupní surovinou jsou VŽP  

Jestliže vzniká digestát v BPS, kde se zpracovávají VŽP, spadají tyto BPS pod Nařízení ES 

č. 1774/2002 a musí plnit podmínky tohoto ustanovení jako je např. hygienizace suroviny 

odpadů (pasterizace, vysokoteplotní hygienizace). Tyto BPS schvaluje Krajskou veterinární 

správa. [9] 

 

Tyto BPS musí být vybaveny pasterizačněhygienickou jednotkou, která zajistí hygienizaci 

VŽP. Touto jednotkou nemusí být BPS vybavena, pokud budou tyto materiály zpracovány 

zpracovatelskou metodou 1 (tepelné zpracování při teplotě nejméně 133 °C po dobu 

nejméně 20 minut bez přerušení, při absolutním tlaku nejméně 3 bary, přičemž velikost 

částic nesmí být větší než 50 milimetrů), dále pokud materiál kategorie 3 prošel 

pasterizačněhygienickým ošetřením na jiném místě nebo pokud VŽP mohou být využity 

jako surovina bez zpracování mít pasterizačně hygienickou jednotku opatřenou zařízením ke 

sledování teploty v reálném čase a záznamovým zařízením ke stálému zaznamenávání 

výsledků těchto měření a vhodným bezpečnostním systémem bránícím nedostatečnému 

ohřevu. Musí mít prostor k čištění a desinfekci dopravních prostředků, kontejnerů a 

přepravních nádob před výjezdem dopravních prostředků ze zařízení kontrolovat 

technologický proces a složení výstupů buď vlastní laboratoří, nebo využívat službu externí 

schválené laboratoře.[9] 

 

Na tomto druhu BPS lze zpracovávat materiály kategorie 3 (některé jateční odpady, 

kuchyňské odpady, zmetkové potraviny, masokostní moučky 3. kategorie) hnůj a obsah 

trávicího traktu vyjmutý z trávicího traktu, mléko, mlezivo materiály kategorie 2, které jsou 

zpracovány zpracovatelskou metodou 1 materiály, které prošly režimem kafilerních 

destruktorů (masokostní moučka – mimo kategorií, kafilerní tuk aj.)  

Provozovatel BPS zpracovávající VŽP je povinen určit a kontrolovat kritické body a 

zaznamenávat výsledky kontrol a vyšetření a uchovávat je nejméně po dobu dvou let. Mezi 

další povinnosti patří odebírání reprezentativních vzorků, které slouží ke kontrole každé 

zpracované šarže na shodu s normami a Nařízením ES č. 1774/2002. Pro každý použitý 

kritický kontrolní bod musí být stanoveny minimální hodnoty technologických norem. Další 
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povinností provozovatele je opatření proti ptákům, hlodavcům a hmyzu, které doloží 

programem hubení škůdců. S uskladněným digestátem musíme nakládat tak, aby se 

zabránilo re kontaminaci. Vzorky digestátu odebrané v průběhu nebo ihned po zpracování 

musí vyhovovat normě podle Nařízení ES č. 1774/2002 uvedené v tabulce č. 4. [9] 

 

Tabulka 4: Hodnocení hygienizacedigestátu 

Indikátorové 

organismy 

Počet 

testovaných 

vzorků 

Prahová 

hodnota 

počtu bakterií 

Maximální 

hodnota 

počtu bakterií 

Počet vzorků, kde je 

povolena 

hodnota mezi 

prahovou 

a maximální 

Salmonella 

(nepřítomnost 

v 25 g) 

5 0 0 0 

Enterococaceae 

(nepřítomnost 

v 1 g) 

5 1000 5000 1 

Escherichia coli 

(nepřítomnost 

v 1 g) 

5 1000 5000 1 

   Zdroj: eagri.cz/public/web/file/32326/ETAPA_IV_Metodika_digestt_FV.pdf 

 

Digestát, který nesplňuje požadavky uvedené v Nařízení ES č. 1774/2002 by se musel znovu 

zpracovat nebo bezpečně odstranit v souladu s pokyny Krajské veterinární správy. [9] 

 

d) Rozdělení digestátů dle sušiny 

Digestát musí splňovat limitní hodnoty rizikových prvků uvedených v novelizované 

vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tabulka 5: Hodnoty rizikových prvků v digestátu 

Organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 % (tuhá) 

Kadmium Olovo Rtuť Arsen Chrom Měď Molybden Nikl Zinek 

2 100 1,0 20 100 150 20 50 600 

Maximální aplikační dávka 20 t / ha v průběhu 3 let 

Organická a statková hnojiva se sušinou max. 13 % (tekutá) 

Kadmium Olovo Rtuť Arsen Chrom Měď Molybden Nikl Zinek 

2 100 1,0 20 100 150 20 50 120 

Maximální aplikační dávka 10 t / ha v průběhu 3 let 

 Zdroj: www.zeraagency.eu/dokumenty/008009001/losak_tomas_mendelova_univerzita.pdf 

http://eagri.cz/public/web/file/32326/ETAPA_IV_Metodika_digestt_FV.pdf
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Podle již zmiňované vyhlášky je digestát získán anaerobní fermentací pouze jen ze 

statkových hnojiv a objemových krmiv zařazené jako typové (18.1e) organické hnojivo. 

Tento druh hnojiva můžeme na rozdíl od digestátu, který obsahuje vedlejší živočišné 

produkty, kaly z čističky odpadních vod je možné použít jako hnojivo pouze na základě 

ohlášení ÚKZÚZ. V jiných případech je vyžadována registrace hnojiva. [9] 
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5. Využití digestátu jako hnojiva 

 

Využití digestátu může být různorodé, především záleží na jeho kvalitě a na podmínkách. 

Jednou z možností jak využít digestát je na půdu jako kvalitní organické hnojivo, nebo ho 

zpracovávat v kompostárnách za účelem výroby kompostu. Kompost pak můžeme využít 

jako hnojivo, nebo se dá použít pro výrobu dalších substrátů. Dále se může digestát využít 

jako rekultivační materiál mimo zemědělskou a lesní půdu. Obsahuje li digestát nadlimitní 

obsahy rizikových prvků musí se likvidovat jako odpad. Další jednou z možností je využití 

při usušení pevného podílu a následné využití pro výrobu tuhých paliv.[9] 

 

Pro zvýšení účinku hnojiva a zamezení úniku amoniaku musíme: 

-Využit hadicových aplikátorů pro lepší vsakování digestátu do půdy a snižují možnost 

zápachu.[9] 

-Pomocí vhodného separátoru odvodnit digestát a následná recyklace 

-Jímky (polní) by měli být uzavřené kvůli možnému působení větru na hladinu digestátu 

-Vrstvy, které přirozeně plavou v nádržích nerozrušovat 

-Vlévat digestát do skladových jímek 

-Používat zakryté dohnívající nádrže [9] 

 

 

Obrázek 3: Hadicové aplikátory 

Zdroj: google.cz /hadicové aplikátory 
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Skladování digestátu 

Tuto problematiku řeší vyhláška č.274/1998 Sb., (Novela č. 399/2004), o skladování a 

způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů. 

Digestát (fugát) se musí skladovat v nepropustných nadzemních nádržích, nebo částečně 

zapuštěných v zemních jímkách. Při provozu jímek a nádrží se musí zabránit přítoku 

dešťových a povrchových vod do jímky nebo nádrže. Tuhý digestát se musí skladovat 

stejným způsobem jako tuhá statková hnojiva a též se musí zabránit přítoku povrchových 

nebo dešťových vod, jejichž součástí je sběrná jímka tekutého podílu.  

Tuhá část připravená pro vlastní potřeby ze statkových hnojiv může být uložena na 

zemědělské půdě nejdéle dva roky. 

Je zapotřebí mít vhodnou kapacitu na ukládání digestátu a to bud v zařízení kde se bioplyn 

přímo vyrábí nebo ve skladovacích nádržích. V některých zemích je upraveno legislativou, 

že digestát  se smí skladovat pouze na nezamrzlých půdách, aby nedocházelo k vyplavování 

živin do vody. [15] [9] 

 

Aplikace digestátu na půdu 

Musíme zabránit přímému vniknutí, nebo spláchnutí hnojiva do povrchových vod a na 

sousední pozemky.  

Zapracováním do ornice zabráníme možnému úniku amoniaku. 

Při použití digestátu, nebo fugátu na půdy je nezbytné jejich zapracování do půdy a to do 24 

hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů. 

Při použití tuhých digestátů je nezbytné zapracování do půdy do 48 hodin.[9] 
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Obrázek 4:Zapravení digestátu do půdy 

Zdroj: google.cz/zapravení digestátu do půdy 

 

5.1 Fugát (procesní voda) 

 

Je tekutá část digestátu, kterou získáváme pomocí odstředivek. Odstředivka nám rozdělí 

digestát na tekutou složku (fugát o sušině 1%) a pevnou složku (separát o sušině cca 20%). 

Je hodně zakalený, protože obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek. [2] 
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Obrázek 5: Fugát 

Zdroj: vlastní foto 

 

5.2 Separát 

 

Je tuhý zbytek oddělený od digestátu např. pomocí odstředivek řeč je o digestátu ze 

zemědělských BPS. Obsahuje organické látky a živiny. Využívá se jako hnojivo na půdu a 

tím dochází k navrácení organické hmoty půdě.[2] 

 

 

Obrázek 6: Separát 

Zdroj: vlastní foto 
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Graf 1: Klíčivost plevelů při digesci 35 °C v % 

 

Zdroj: www.zeraagency.eu/dokumenty/008009001/losak_tomas_mendelova_univerzita.pdf 

 

Graf 2: Klíčivost plevelů po 1 dni digesce v % 

 

Zdroj: www.zeraagency.eu/dokumenty/008009001/losak_tomas_mendelova_univerzita.pdf 

 

Separát snižuje množství choroboplodných zárodků a snižuje klíčivost plevele, která je 

znázorněna v grafu. [2] 
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5.3 Přínos pro člověka a ŽP  

 

V průběhu let se pozornost na kvantifikaci dopadů na životní prostředí odvozených od 

systémů zemědělské produkce značně zvýšila. Zemědělství přispělo k emisím skleníkových 

plynů což je nepopíratelné. Zemědělské aktivity jsou zodpovědné za 405 megatun CO2 za 

rok tj. 10% z celkových emisí skleníkových plynů Evropy. Emise oxidu dusného (z aplikace 

hnojiv a hospodaření s hnojem) představují přibližně 210 megatun CO2, zatímco emise 

metanu (z fermentace, hospodaření s hnojem a pěstování rýže), tvoří asi 195 megatun CO2. 

Navíc, vzhledem k evropským cílům v oblasti snižování spotřeby fosilních paliv a emisí 

skleníkových plynů, je výroba energie z obnovitelných zdrojů prioritou. [17] 

 

Anaerobní fermentace BM, spojená s výrobou BP a jeho následným energetickým využitím 

má velmi pozitivní vliv na životní prostředí např.  

Řízená anaerobní fermentace zabezpečí jímání metanu (BP) a jeho energetické využití 

(zamezení úniku do atmosféry). Metan CH4 (hlavní energetická složka BP) vzniká i v 

přírodě při samovolném rozkladu organické hmoty. Přitom je velmi významným 

skleníkovým plynem (1 t CH4 = 21 t CO2.). Řízená anaerobní fermentace = stabilizace BM 

(zamezení dalšího rozkladu, odstranění zápachu a hygienických rizik). Při samovolném 

rozkladu organické hmoty dochází ke značné emisi pachových látek a existují i hygienická 

rizika (mikroby, hmyz). BP je obnovitelné palivo (potenciál se obnovuje přírodními 

procesy). Energetické využití BP = bilance CO2 neutrální. Vlastnosti fermentátu jsou velmi 

příznivé pro jeho využití v zemědělství zachování hnojivého účinku, vazba dusíku na 

organické látky, velmi významná redukce choroboplodných zárodků a semen plevelů, atd. 

(podrobnosti viz další kapitoly ve vztahu k nakládání s fermentátem).[11] 

 

Výhody výstavby a provozu bioplynové stanice 

 

-získání hodnotné energie (elektrická energie, teplo) 

-zmenšení zatížení prostředí zápachem 

-zmenšení zatížení ovzduší čpavkem a metanem 

-dlouhodobě státem garantované výkupní ceny elektrické energie vyrobené z bioplynu 

-likvidace a zpracování jinak těžko odbouratelných organických zbytků  

-možnost poskytování placených služeb ekologické likvidace organických odpadů jiným 

subjektům 

-získání vysoce hodnotného organického hnojiva s podstatně sníženým žíravým účinkem 
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-omezení klíčivosti semen plevele, zlepšení odolnosti rostlin, snížení spotřeby pesticidů při 

žití hnojiv z bioplynové stanice a v neposlední řadě obrovská rentabilita a rychlá návratnost 

investic vložených do výstavby bioplynové stanice [11] 

 

Zlepšení reologických vlastností: 

Kromě homogenizace substrátu ve fermentoru, což umožňuje rovnoměrnější následnou 

aplikaci, dochází k reologickým změnám vyplývajícím ze snížené viskozity. Nižší viskozita 

digestátu je důvodem jeho lepší penetrace do půdy. Nižší obsah těkavých mastných kyselin 

spolu s nižší viskozitou umožňují aplikaci digestátu i ke vzrostlým rostlinám bez nebezpečí 

„spálení“ a přilnutí na listy rostlin.[10] [11] 

 

Zachování hnojivých látek:  

Při anaerobních procesech přechází do biomasy mikroorganismů jenom 5 % uhlíku a 

alikvotní množství dusíku a ostatních biogenních prvků. Zbytek uhlíku (95 %) z rozložené 

biomasy se transformuje do bioplynu (metan a oxid uhličitý). To znamená, že fermentací se 

nesnižuje celkové množství živin (N, P, K, Mg…), pouze u některých sloučenin dochází 

vlivem nízkého redoxního potenciálu ke tvorbě jejich redukovanějších forem, lépe 

využitelných rostlinami. Nejvýraznějším příkladem je organicky vázaný dusík, který je při 

fermentaci transformován na NH4. [10] [11] 

 

Tabulka 6: Zachování hnojivých látek 

Parametr Jednotka 
Kejda prasat Slepičí trus Kukuřičná siláž 

Tuhý tekutý Tuhý Tekutý Tuhý Tekutý 

Sušina %suš. 27,2 5,2 13,7 5,5 26,1 4,9 

Organické 

látky 
%suš. 51,8 47,3 76,6 63,1 82,3 64,6 

Dusík N %suš. 3,9 11 5,4 10,3 2,7 9,9 

Fosfor P2 O5 %suš. 5,6 5,4 5,9 4,1 5 3,9 

Draslík K2 O %suš. 1,6 5,8 2,5 6,3 1,7 9,1 

Vápník Ca O %suš. 4,9 3 3,9 3,1 2,2 2,6 

Hořčík Mg O %suš. 6,1 1,7 1,9 1,9 2 1 

Uhlík C %suš. 25,9 23,6 38,3 31,55 41,15 32,3 

C:N  8,93 2,15 7,09 3,06 15,2 3,26 
    Zdroj:www.czba.cz/bioplyn 
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6. Ekonomické zhodnocení digestátu oproti průmyslovým hnojivům 

 

Cílem práce je nalezení možností zpracování a využití digestátu v komparaci 

s průmyslovými hnojivy. 

V rámci splnění cíle práce byla stanovena výzkumná otázka: 

 

 Jak velkou úsporu přinese užití digestátu v porovnání s průmyslovým hnojivem ve 

vybrané BPS? 

 

V rámci hledání řešení na zvolenou otázku bylo provedeno ekonomické zhodnocení 

digestátu oproti průmyslovým hnojivům, v rámci získávání dat byly navštíveny 2 vybrané 

BPS – Lkáň a Odolice a následně byl s použitím dat vybrané BPS Bečváry, proveden 

výpočet úspory při použití digestátu v porovnání s NPK. 

 

Digestát - fermentační zbytek, který je tvořen hlavně částečně rozloženým a nerozloženým 

podílem zpracovávaného substrátu a biomasou mikroorganismů, které se účastní vlastní 

fermentace. Z rozložené hmoty přechází 95 % uhlíku do bioplynu a 5 % do biomasy 

mikroorganismů.[7,10] Z hlediska životního prostředí a ekonomického hlediska, se digestát 

uplatňuje jako směs částečně degradované organické hmoty, anaerobní biomasy a 

anorganických látek. Jako nejvhodnější volbou pro recyklaci tohoto organického hnojiva se 

jeví jeho použití na půdu jako půdní kondicionér, protože obsahuje značné množství živin. 

Kromě toho, v některých případech, může podnik získat příjmy z prodeje digestátu.[18] 

 

Průmyslové (minerální) hnojivo Je hnojivo, které je vyrobeno mimo zemědělství. Nejčastěji 

jde o výrobek chemického, těžebního a stavebního průmyslu. Minerální hnojivo můžeme 

rozdělit podle skupenství – plynná, kapalná, pevná. Dále podle složení tj. kolik hnojivo 

obsahuje stěžejní živiny a to na jednosložková a ta se dělí na dusíkatá, fosforečná, draselná, 

hořečnatá a vápenatá. Pokud je stěžejních živin více označujeme je jako vícesložková nebo 

kombinovaná (NPK). V tabulce č. 7 se seznámíme s nejpoužívanějšími hnojivy a jejich 

cenou, která je během roku proměnlivá a s tím musíme počítat i při oceňováni digestátu. 
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Tabulka 7: Ceník průmyslového hnojiva 2014/2015 

Hnojivo N PO KO MgO CaO Cena za t 

      2014/2015 s DPH 21% 

Amofos 12 52    12300 14883 

Cererit Z bez Cl 8 13 11 2  13260 16045 

Dolomitický vápenec    4,6 80,4 2100 2541 

Draselná sůl   60   10600 12826 

Dusíkaté vápno Perlka 19    50 24000 29040 

Fosmag  25  2 36 8500 10285 

Hořká sůl Krista MgS    16  18000 21760 

Kieserit    25  8450 10225 

Ledek amonovápenatý 27 27   4  7950 9620 

Ledek vápenatý 15 15     6970 8434 

Močovina tech. 46     10950 13250 

NPK směsná 15,6 15,6 15,6 15,6 1,8  10700 12947 

NPK směsná bez Cl 12,5 12,5 12,5 20 1,4  12200 14762 

Síran amonnýkristalický 20,5     5600 6776 

Síran draselný   50   15100 18271 

Superfosfát trojitý  45    14300 17303 

Yaramila komplex 12 11 18 3  17500 21175 

Trávníkové hnojivo 

AGRO CS 
6 8 20 7,3  372 450 

Lovogreen (trávník) jaro 

léto 
20 5 8 2  525 635 

Lovogreen (travník) 

podzim 
10 5 20 2  665 805 

Ceny platné do odvolání – v průběhu roku se mohou měnit 

    Zdroj: ZZN Polabí, a.s. divize agrochemikálií 

 

Tabulka 8: Obsah živin v (t) digestátu z BPS Bečváry 

Živiny Množství v % 

Dusík 4,3 % 

Fosfor 0,5% 

Draslík 2,2% 

    Zdroj: www.zea.cz/kukurice/potreba-zivin-u-kukurice-na-silaz/ 
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6.1 BPS Lkáň 

 

Nachází se v katastrálním území Lkáň v okrese Litoměřice. Provozovatelem je ZD Klapý. 

Jako vstupní surovinu používá hovězího hnoje se slámou, kukuřičnou siláž a cukrovarnické 

řízky. Nyní je v procesu kdy začíná snižovat množství hnoje a díky rekonstrukci jednoho 

bezestýlkového kravína místo něho přidává hovězí kejdu. Požadované množství rostlinného 

materiálu má provozovatel spočítané a mělo by vystačit do nové sklizně. Pokud by nestačila 

siláž, technologie je schopna zpracovávat i zelenou hmotu.[6] 

Vyprodukovaný bioplyn se jímá v plynojemu a plynule spaluje v kogenerační jednotce, 

která pohání generátor o výkonu 549 kW. Podle tabulek má bioplynka vyrobit ročně téměř 

2,6 milionu krychlových metrů bioplynu a z něho vyrobit zhruba 4,7 megawatty elektrické 

energie. Celý proces je řízen a regulován počítačem. [6] 

 

S elektřinou vyprodukuje kogenerační jednotka i značné množství tepla. To se v současné 

době pouze částečně využívá k tepelnému ohřevu technologie. „V současné době, jako první 

bioplynka svého druhu v ČR, trochu experimentuje s přechodem na termofilní reakci, kdy se 

díky zvýšení teploty reakce a využití jiných bakterií dosahuje zvýšení výroby bioplynu až 

o 15 procent.[6] 

 

V areálu bioplynové stanice se nyní upravuje prostor pro výstavbu sušárny dřeva, ve které se 

využije další zbytkové teplo. Z anaerobního procesu fermentace zůstává vysušený zbytek 

rostlinné hmoty, který se používá jako podestýlka pod jalovice a potom jako hnojivo. Proces 

má tak uzavřený okruh. [6] 

 

Použitá technologie je od firmy FARMTEC, jsou použity dva fermentory (kruh v kruhu) 

objem každého je cca 2000m
3
. Kogenerační jednotka: JENBACHER JMS 312 GS - B.L. 

elektrický výkon 549 kW a tepelný 605 kW. V povozu je od listopadu roku 2013. [6] 
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Obrázek 7: Výstavba sušárny 

Zdroj: Vlastní foto 

 

6.2 BPS Odolice 

 

Nachází se v katastrálním území Odolice v okrese Most. Provozovatel firma Nade s.r.o. 

Použitá technologie: dvoustupňový kruhový fermentors pevným zakrytím o objemu 7540 

m
3
, jeden dofermentor – koncový sklad digestátu s nízkotlakým plynojemem o objemu 7940 

m
3
. Nízkotlaký plynojem o objemu 1023 m

3
. Jako vstupní suroviny využíva BPS 

kukuřičnou siláž, travní senáž, GPS obilí, hovězí hnůj. Elektrický výkon je 996 kW, tepelný 

výkon1298 kW, provozní hodiny 8000 h/rok. [23] 

 

6.3 BPS Bečváry 

 

BPS je umístěna v areálu ZAS Bečváry, a.s. v obci Drahobuzice ležící jihozápadně od 

Kolína ve Středočeském kraji. Vyrobena elektrická energie je dodávána do veřejné sítě, 

vyrobené teplo je využito pro vytápění objektu areálu např. výkrmna krůt, případně pro 

dosoušení obilí, kukuřice, a jiných plodin. [23] 

 

Využitá technologie: mokra fermentace, 1× fermentor "kruh v kruhu" (celkový objem 4323 

m
3
), betonový plynojem o (objemů 400m

3
), kogenerační jednotka GE Jenbacher 312.  
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Celkový instalovaný tepelný výkon 558 kW.  

Celkový instalovaný elektrický výkon 526 kW.  

Použitý vstupní materiál na výrobu plynu, kukuřičná siláž, travní senáž, kejda skotu.  

V provozu od roku 1. 1. 2009 

Provozovatel ZAS Bečváry, a.s. Bečváry 193  

281 43 Bečváry  

Roční výroba je 4 192 080 kWh.  

Dodavatel použité technologie je FARMTEC a.s. [23] 

 

Podnik hospodařící na 1950 ha s produkcí digestátu 26600 t/rok využije veškerý digestát ve 

vlastní prospěch, protože pěstovaná biomasa odebere velké množství živin (viz.tabulkač.9) a 

ty se musí dostat zpět do půdy, aby bylo možné i v následujících letech pěstovat plodiny 

s optimálním výnosem, toho docílíme tím, že použijeme buď minerální hnojiva, statková 

hnojiva, nebo digestát.  

 

Tabulka 9: Spotřeba živin kg/ha 

Plodina 
Živiny 

Dusík Fosfor Draslík Síra Hořčík Vápník 

Kukuřice na siláž 150 -290 24 – 66 110 – 214  28 – 42 41 – 72 

Řepka ozimá 180 40 130 30   

Pšenice ozimá 120 – 140 25 – 28 80 – 100    

Trvalý travní porost 130 – 150 25 – 30 150 – 180    

    Zdroj: www.zea.cz/kukurice/potreba-zivin-u-kukurice-na-silaz/ 

 

Ušetřené náklady na hnojení při využití digestátu jako hnojiva si spočítáme v následující 

tabulce č. 10 živiny v digestátu jsou upraveny koeficientem účinnosti, protože statková 

hnojiva mají menší účinnost než průmyslová hnojiva. N = 70%, P = 100%, K = 80%, 

 

Tabulka 10: Množství živin z vyprodukovaného digestátu 

Produkce digestátu (t) Živiny kg/t Živiny z digestátu kg 
Koef. 

účinnosti 

Skuteč. 

Živiny kg 

26600 4,3 114 380 70 % N 80066 

26600 0,5 13 300 100 % P 13300 

26600 2,2 58 520 80 % K 46816 

  Zdroj: vlastní výpočet 
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6.3.1 Komparace digestátu s NPK 

 

Zhodnocený digestát v korunách: 

Digestát budeme srovnávat s nejpoužívanějšími hnojivy v zemědělství což je (NPK směsná 

15,6, ledek vápenatý 15, draselná sůl) při vyprodukovaném množství živin z digestátu jsem 

spočítal, že podnik ušetří: 

 

85,30 t NPK 15        

Výpočet:    85,30 × 10700 Kč = 912 710 Kč 

55,86 t draselné soli  

Výpočet:   55,86 × 10600 Kč = 592 116 Kč 

445,10 t ledku vápenatého 15  

Výpočet:   445,10 × 6970 Kč =3 102 347 Kč 

 

Celkem: 4 607 173 Kč 

 

Dané výpočty platí pro určitý druh BPS, protože každá BPS má jiné množství živin 

v digestátu a tím pádem by se lišilo a vypočítané množství ušetřených hnojiv. Živiny jsou 

ovlivněny různými faktory, jako je vstupní materiál (kukuřice, kejda, hnůj skotu…), pH, 

teplota a jelikož každá bioplynka používá jiné vstupy tak budou mít i jiné množství živin. 

Digestát musí splňovat zákonné požadavky a to Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve 

znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 474/2000 Sb., (Novelizována č. 399/2004) o 

stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 274/1998 Sb., 

limitní hodnoty rizikových prvků.  Jestli tomu tak není, musí se zlikvidovat podle Zákona č. 

185/2001 Sb., Zákon o odpadech. 
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7. Závěr 

 

Aktuální vývoj v zemědělství směřuje k naplňování jednoho ze zásadních cílů společnosti, 

k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje pro další generace. V současné době dochází 

k rozvoji bioplynových stanic, které budoucí udržitelný rozvoj v nemalé míře posilují.  

 

Práce na téma možnosti zpracování a využití digestátu přináší teoretické poznání možného 

provozování bioplynových stanic, přičemž po prozkoumání legislativního rámce, 

teoretických poznatků byla stanovena výzkumná otázka, Jak velkou úsporu přinese užití 

digestátu v porovnání s průmyslovým hnojivem ve vybrané BPS? 

 

Pro zemědělce použití digestátu ke hnojení přináší značné finanční prostředky, zohledníme-

li úsporu za nákup minerálních hnojiv, které digestát částečně nahradí, zejména dusík.  

 

Aplikace digestátu  má rovněž kladný účinek na úrodnost půdy a obsahuje žádoucí účinky 

huminových látek. Do budoucna se musíme zabývat otázkou co s přibývajícím digestám, 

protože BPS přibývají jako houby po dešti. Snaha bude určitě v co největší míře využít 

digestát jako hnojivo a minimalizovat nákup minerálních hnojiv. Při nastávajících 

problémech (ekonomické, technické, logistické) povedou v budoucnu k řešení úpravy 

digestátu aby měl co nejmenší objem a dal se co nejlépe využít jeho účinky. Další varianta 

by byla dosoušení, nebo peletizování jako palivo. Abychom dosáhli úrovně zahraničních 

států, měli bychom spolupracovat se všemi institucemi, co mají něco společného 

s digestátem. Převážně VŠ zemědělského a technického zaměření, výrobci a uživateli 

digestátu, chemickými firmami které se zabývají úpravou digestátu konkrétně úpravou jeho 

objemu.  

 

V rámci plnění cíle této práce jsem čerpal ze zdrojů primárních a sekundárních dat, přičemž 

jsem měl možnost čerpat informace ohledně tohoto tématu ze tří BPS. Avšak ne všichni 

provozovatelé byli ochotni poskytnout podrobnější informace ať již pro jejich časovou 

vytíženost, nebo v souvislosti s nedostatečnou orientací v dané problematice. V současné 

době existuje mnoho BPS, jež jsou v provozu pouze dva roky a nemají žádné poznatky, tedy 

spíše laborují co jim digestát může přinést. 

Domnívám se, že i přes zlepšující se situaci v České republice stále ještě zaostáváme za 

větší částí států  Evropské Unie ve využití a zpracování anaerobní fermentace a zbytkové 

biomasy.  
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Nejvhodnější spojení této technologie je se zemědělstvím z důvodu vzniku velkého 

množství produkce biologického původu a zároveň vhodného využití tuhého zbytku jako 

organického hnojiva.  
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Přehled technických norem: 

ČSN 75 64 15 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 

ČSN 07 07 03 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

ČSNEN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru 

ČSN 332000-3 Elektrotechnické předpisy, část 3 stanovení základních charakteristik 

ČSNEN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách 

ČSN 386 420 Průmyslové plynovody 

ČSN 656514 Motorová paliva – Bioplyn pro zážehové motory 

ČSN EN ISO 11734 Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti 

TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva 

TPG 205 01 Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi 

TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči pro plynná paliva s výkonem vyšším než 

100 kW 

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení [10] 
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