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Anotace 

V diplomové práci je uveden přehled o současném vyuţívání a moţnostech 

technologického vyuţití biologicky rozloţitelných komunálních odpadů a odpadů ze 

zemědělství. Teoretická část obsahuje legislativu a popis základní charakteristiky 

biologicky rozloţitelných odpadů. V praktické části jsou uvedeny výsledky z produkce 

odpadů ze dvou obcí do 1000 EO a současný způsob s jejich nakládáním. Na základě 

zhodnocení produkovaných odpadů z hlediska mnoţství, sloţení a technologických 

vlastností navrhuji optimální způsob nakládání a vyuţití odpadů. V rámci laboratorní 

verifikace vhodných technologií byly provedeny testy anaerobní digesce s odpady 

z pěstování chmele, které prokázaly vhodnost vyuţití tohoto materiálu pro anaerobní 

digesci. Na závěr jsou zhodnoceny moţnosti jednotlivých technologií vzhledem ke kvalitě 

vstupních materiálů a jejich mnoţství, je doporučen optimální systém s jejich nakládáním.   

Klíčová slova: Biologický odpad, nakládání s odpady, hnojiva, kompostování, anaerobní 

digesce, chmel, chmelina, biotechnologie. 

 

 

Summary 

Thesis described an overview of the current utilisation and possibilities for 

technological applications for biologically degradable communal and agricultural wastes. 

The theoretical part contains the present environmental laws related to the subject and also 

main properties (composition, energetic parameters) of biologically degradable wastes. 

Practical part described the current situation in the production of waste in two urban areas 

where the population not exceeding 1000 inhabitants. On the basis of evaluation of 

properties of produced wastes from the point of amount, chemical composition a 

technological properties is proposed the optimal waste management. Technologies were 

tested in laboratory scale (anaerobic digestion) mainly the wastes form hops production. 

From laboratory results it is apparent, that this kind of waste is suitable for anaerobic 

digestion. All reliable technologies are evaluated from the point of quality parameters and 

produced amount. On the basis of these results is suggested the optimal system for waste 

management.  

Keywords: biological waste, waste management, composting, anaerobic digestion, hops 

leaves and vines, biotechnology. 
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1. Úvod a cíl práce 

 

Odpad je všudy přítomný původce jakékoliv lidské činnosti a je celosvětovým 

problémem. Jeho mnoţství neustále roste a taktéţ rostou problémy s jeho dalším vyuţitím 

nebo zneškodněním. Odpadové hospodářství patří v současné době stále k aktuální 

tématice a nejinak je tomu i u odpadů, které vznikají v zemědělské výrobě. Jejich předností 

je širší vyuţití, např. výroba energie z obnovitelných zdrojů, výroba organických hnojiv a 

substrátů, nebo při výrobě biopaliv, coţ má i kladný vliv na ţivotní prostředí a je 

prokazatelné (Malaťák J., Vaculík P., 2008), ţe pouţití biopaliv přispívá ke sníţení 

produkce skleníkových plynů.  

Nynější energetická situace ve světě, Českou republiku nevyjímaje se vyznačuje 

vysokou poptávkou po energiích, a s tím souvisí silný nárůst cen. Tento stav můţe být 

rozhodujícím aspektem i pro investory, kteří chtějí na této situaci profitovat a vyuţít co 

nejvíce investičních pobídek při realizaci a provozování technologických zařízení na 

výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Zemědělství je bezesporu odvětvím, které má pro 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů největší moţnosti a předpoklady ( Michal P., 2005). 

Pro odpad, který je biologicky rozloţitelný je vhodné najít vyuţití, jako je např. 

kompostování, anaerobní fermentace, neţ tento odpad sládkovat, coţ představuje určitý 

problém. Odvětví, které se zabývají vyuţíváním obnovitelných a alternativních zdrojů se 

zároveň podílí na vytváření podmínek pro trvale udrţitelný rozvoj, rozvoj venkova a 

poskytuje nabídku pracovních příleţitostí. 

Mezi nejdůleţitější legislativní nástroj, který  motivuje ke změně způsobů nakládání 

s odpady ze zemědělství a biologicky rozloţitelnými komunálními odpady je směrnice 

31/99 EC. Tato směrnice ţádá postupné sniţování mnoţství biologicky rozloţitelných 

odpadů uloţených na skládky na 75 % (do roku 2010), 50 % (do roku 2013) a 35 % (do 

roku 2020) z celkového mnoţství vzniklého v roce 1995.  

Poloţme si otázku, zda odpad ze zemědělství nazývat odpadem nebo statkovým 

hnojivem? To především záleţí, z jakého pohledu budeme na tuto problematiku nahlíţet. 

Vzhledem k tomu, ţe zákon č. 156/1998 Sb. „o hnojivech“ definuje zemědělské vedlejší 

produkty jako „hospodářská hnojiva“, naopak vyhláška č. 381/2001 Sb. stanovuje 

v katalogu odpadů definici pro zemědělský odpad např. „odpad rostlinných pletiv“. Ani 

literatura není jednotná ve vymezení pojmů „statkové hnojivo“ a „odpad ze zemědělství“.  

Např.: „Odpady z rostlinné výroby tvoří v našich podmínkách především sláma, 

zbytky různých natí, řepné skrojky, kukuřičné stvoly, odpady po čištění obilí apod.“ 

(Hlavatá M., 2007).  

„Do kategorie odpadní biomasa tedy patří zejména: rostlinné zbytky ze zemědělské 

prvovýroby a údrţby krajiny (sláma obilná, kukuřičná, řepková atd.)“ (Jelínek et al., 2001). 

„Některých případech je ovšem označení „odpad“ sporné. Příkladem je sláma ať 

obilní či řepková, přebytky sena, aj.“ (Kára et al., 2008). 

V této DP jsou jako odpad ze zemědělství uváděny produkty, které jsou definovány 

dle zákona č. 185/2001 Sb., a které nejsou vyuţity jako zemědělské hnojivo, případně 

jejich vyuţitím dochází k : 
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 negativnímu ovlivnění orné půdy nadměrným mnoţstvím      

 hrozbě znečištění povrchových a podzemních vod 

 není další moţnost vyuţití. 

Je ale s určitostí dáno, ţe se jedná o obnovitelné zdroje a jejich plnohodnotným 

vyuţitím přispějeme k udrţitelnosti rozvoje zemědělství.  

 Tato diplomová práce pojednává o bioodpadech ze zemědělství v obcích do 1000 

EO. Na základě znalostí chemických a energetických parametrů bioodpadů hledá variantu 

jejich dalšího vyuţití. Jedná se o výrobu hnojiv, bioplynu, či jiného vyuţití – bioetanol.  

 Vzhledem k obavám o prezentování odpadového hospodářství v obci Blšany, byla 

tato obec nahrazena obcí Velká Černoc. 

Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav nakládání s odpady ze 

zemědělství a BRKO v obcích Velká Černoc a Ročov, určit jejich produkci, provést 

porovnání a navrhnout optimální systém s jejich nakládáním. Pro dosaţení cíle byly 

zvoleny následující postupy: 

 Stanovení fyzikálně chemických vlastností chmelinky, energetické parametry 

chmeliny, stanovení obsahu CHSK v sušině pro teoretický výpočet produkce 

bioplynu. 

 Laboratorní verifikace procesu anaerobní digesce chmeliny, z hlediska jejího 

vyuţití jako kosubstrátu. 

 Doporučení řešení optimálního nakládání s odpady na základě SWOT 

analýzy.  
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2. Současná legislativa 
 

Zde je uvedena legislativa, která bezprostředně souvisí se zemědělskými odpady a 

jejich následného moţného vyuţití. 

 

2.1 Zákon o ochraně zemědělské půdy ze dne 20. 10. 2008 

Vláda schválila 20. 10. 2008 návrh zákona, předloţený Ministerstvem ţivotního 

prostředí, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon by měl do budoucna podpořit lepší ochranu 

zemědělské půdy před nadměrnými zábory, před znečišťováním a erozí. Od roku 2003 do 

roku 2007 ubylo téměř 130 000 hektarů orné půdy (ČTK, 2008). To bylo většinou 

v souvislosti s výstavbou průmyslových zón. Zvýšením sazeb za vyjmutí pozemků z orné 

půdy má být docíleno vyuţíváním tzv. brownfields, tedy opuštěných továren a jiných 

nevyuţitých nemovitostí. Také ukládá povinnost udrţovat  obhospodařované pozemky.  

 

2.2 Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky  
       rozložitelnými odpady č. 341/2008 Sb. 

Tato vyhláška zákona upravuje nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. 

Předkládá seznam a poţadavky na kvalitu bioodpadů vstupujících do technologií jeho 

vyuţívání. Uvádí způsoby biologického zpracování, poţadavky na technické vybavení, 

provoz pro zpracování biologického odpadu a specifikuje technologické nároky na úpravu 

vybavení. Dále zařazuje bioodpady do skupin, dle způsobu jejich následného vyuţívání 

(komposty, kejda). Specifikuje četnost a metody vzorkování. 

 

2.3 NV č. 146/2007 Sb., o emisích 

Nařízení vlády ze dne 30. května 2007 o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích  stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Toto nařízení vlády 

začleňuje příslušné předpisy Evropských společenství, stanoví emisní limity a další 

podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  

 

2.4 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných   
        rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém  
        zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) ze dne 12.    
        června 1998 v posledním znění č. 444/2005 Sb., č. 553/2005 Sb.,    
        č. 9/2009 Sb. 

Zákon určuje co je statkovým hnojivem, způsob nakládání a aplikace. Definuje 

pouţívání těchto hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů. Stanoví, jakým 

způsobem se uvádějí do oběhu, jak se pouţívají hnojiva, statková hnojiva, pomocné půdní 

látky, pomocné rostlinné přípravky, substráty, jak agrochemicky zkoušet zemědělské půdy, 

zjišťovat půdní vlastnosti lesních pozemků, jakoţ i působnost orgánů odborného dozoru 

nad dodrţováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce.  

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-9-prosince-2005-kterym-se-meni-zakon-c-2422000-sb-o-ekologickem-zemedelstvi-a-o-zmene-zakona-c-3681992-sb-o-spravnich-poplatcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-ve-zneni-zakona-c-3202002-sb-a-nektere-dalsi-zakony-15096.html
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3. Základní charakteristika odpadů ze zemědělství 

 

Zde jsou charakterizovány odpady ze zemědělství, které nejsou zařazeny dle zákona 

o hnojivech, který je uveden v kapitole 2.4. 

 

3.1 Katalog odpadů – zatřídění odpadů ze zemědělství 
 

Zařazení odpadů pro další vyuţití dle seznamu vyuţitelných bioodpadů a poţadavků 

na kvalitu odpadů. Tento seznam je přílohou č. 1. k vyhlášce č. 341/2008 Sb. a je skupinou 

02 v katalogu odpadů, který je uveden v příloze č. 1, k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zařazení 

odpadů ze zemědělství je uvedeno v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1.  Zařazení odpadů ze zemědělství, dle zákona č. 341/2008 Sb. 

Skupina 02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 

výroby zpracování potravin 

Podskupina 02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

 02 01 06 
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, 

soustřeďované a zapracovávané mimo místo vzniku 

 

3.2 Chemické složení odpadů ze zemědělství  
 

Chmelina - soustava vegetativních orgánů, která se skládá ze stonků (réva, pazochy) 

a listů (listy révové, listy pazochové). Chemické sloţení chmeliny je uvedeno v tabulce č.2. 

 

Tabulka č. 2. Obsah sušiny a hlavních prvků v sušině soustavy nadzemních vegetativních orgánů-chmeliny 

pětiletých chmelovích rostlin.                                                                                                        (Rybáček 1980) 

Soustava nadzemních 

vegetativních orgánů 

- chmelina - 

Sušina Obsah v sušině 

obsah 

v g 
% 

podíl 

v % 

popel 

% 
C % N % C/N 

Révy 

Pazochy 

Stonky 

Listy révové 

Listy pazochové 

Listy 

132,00 

55,90 

187,90 

59,50 

89,20 

148,70 

24,00 

31,05 

25,79 

23,80 

27,87 

26,57 

39,22 

16,61 

55,82 

17,68 

26,50 

44,18 

6,14 

6,89 

6,36 

22,04 

20,29 

20,99 

46,930 

46,555 

46,818 

38,680 

39,855 

39,505 

0,848 

0,901 

0,864 

2,134 

2,408 

2,298 

55,342 

51,670 

54,250 

18,266 

16,551 

17,237 

Celkem soustava    

nadzemních orgánů 

- chmelina- 

 

336,60 

 

 

 

100,00 

 

43,587 1,498 37,899 19,102 

Soustava nadzemních 

vegetativních orgánů 

- chmelina - 

Obsah v sušině 

Cl % S % P % Ca % K % Mg % Fe % 
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Révy 

Pazochy 

Stonky 

Listy révové 

Listy pazochové 

Listy 

0,446 

0,243 

0,386 

0,530 

0,589 

0,565 

0,088 

0,102 

0,092 

0,300 

0,328 

0,317 

0,274 

0,253 

0,268 

0,296 

0,312 

0,306 

1,682 

1,834 

1,727 

4,328 

3,960 

4,107 

1,536 

1,144 

1,419 

1,565 

1,504 

1,528 

0,207 

0,203 

0,206 

0,372 

0,385 

0,380 

0,043 

0,067 

0,050 

0,044 

0,085 

0,069 

Celkem soustava    

nadzemních orgánů 

- chmelina- 

 

0,465 

 

0,191 

 

0,285 

 

2,778 1,498 0,283 0,058 

 

Sláma - suché stonky a lístky po sklizni obilnin, olejnin, luskovin. Chemické sloţení 

různých druhů slámy je uvedeno v tabulce č. 3.  

                   

Tabulka č. 3. Průměrné chemické sloţení slámy ( %)                                  (Kubát, Richter 2003) 

Druh 

slámy 
Sušina 

Organ. 

látky 
N P K Ca Mg 

C:N 

(N=1) 

Obilnin 

Kukuřičná 

Řepková 

Luskovin 

86 

85 

84 

86 

82 

80 

80 

80 

0,45 

0,48 

0,56 

1,33 

0,09 

0,16 

0,11 

0,16 

0,79 

1,26 

0,85 

1,07 

0,24 

0,32 

0,21 

0,91 

0,06 

0,14 

0,16 

0,16 

80-100 

60-80 

60-80 

20-25 

 

Silážní šťávy - šťávy vznikající jako odpad při siláţování. Tvoří je buněčná šťáva, 

která se uvolňuje po odumření rostlinných buněk. Tyto šťávy vznikají nárazově po 

uskladnění siláţované hmoty. Čím niţší je obsah sušiny, tím vyšší je produkce šťáv. Běţně 

se tvoří 15-25 % siláţních šťáv z hmotnosti siláţované hmoty, při obsahu sušiny nad 30 % 

se téměř netvoří. 

Chemické sloţení je závislé na druhu siláţované hmoty. Sušina se vyskytuje 

v rozmezí 3-30 % a obsah organických látek v sušině je 85-90 %. Kukuřice tvoří nejmenší 

mnoţství šťáv při sušině o obsahu 28-30%. Hodnota pH se pohybuje mezi 4,3-4,9 u 

vojtěšky 6,3. Obsah dusíku 0,03-0,28 %, z toho aţ polovina v amonné formě. Obsah 

draslíku 0,1-0,4 %. Ostatní ţiviny, jako P, Ca a Mg jsou zanedbatelné. 

 

3.3 Energetické parametry  
 

Za základní energetické parametry povaţujeme (výhřevnost, vlhkost, obsah 

spalitelných látek při teplotě 815 °C a obsah těkavých organických látek 550 °C).  

Chmelina - ţádná literatura neuvádí tyto parametry a ani dle vyjádření 

Chmelařského institutu s.r.o. v Ţatci, nebyly dosud publikovány. Zjištění energetických 

parametrů bylo jedním z cílů praktické části této DP. U tohoto odpadu je uveden pouze 

obsah popela (tab. č. 2.). 

Sláma - energetické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 4.       
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Tabulka č. 4. Energetické parametry slámy                                                                       (Ochodek et al. 2006) 

Druh slámy 
Výhřevnost 

[MJ/kg] 
Vlhkost            

[% hm] 
Obsah popela 

v sušině [%] 
Obsah prchavé 

hořlaviny [%] 

Obilnin 

Ţitná 

Ječná 

Pšeničná 

Kukuřičná 

Řepková 

Slunečnice 

15,46 

- 

- 

14,58 

13,70 

15,90 

- 

10,00 

- 

- 

13,01 

9,00 

5,56 

- 

- 

4,8 

4,8 

5,7 

6,7 

6,2 

12,2 

- 

76,4 

77,3 

77,0 

76,8 

55,6 

72,8 

 

Silážní šťávy - vzhledem k velmi nízkému obsahu sušiny nejsou předpoklady 

k vyuţití v termických procesech, je uvedeno pouze mnoţství popelovin, které je 10-15 %. 

 

3.4 Možnosti využití odpadů jako hnojiva – klíčové parametry 
 

Chmelina - ţádná literatura se nezabývá hnojícími účinky chmeliny, byť je jako 

odpad po sklizni chmele vyváţena na pole, kde je aplikována rozmetadly statkových 

hnojiv. Aplikace v surovém stavu se dá přirovnat k zelenému hnojení, kdy zaorané zbytky 

rostlin obohacují půdu jak o organické látky, tak o ţiviny. Zaoraná zelená hmota má 

pozitivní vliv na vodní i tepelný reţim půd, biologickou aktivitu, a tím nepřímo kladně 

spolupůsobí na fyzikálně chemické vlastnosti půdy. Při srovnání s rostlinami pěstovanými 

na zelené hnojení, se musí brát v potaz absence kořenového systému a malé mnoţství 

dusíkatých látek, proto hnojivý efekt není tak účinný. Dávkování je při obsahu dusíku 

bezproblémové a půdu nelze přehnojit. Důleţité je však rozvrstvení na strništi a dobré 

promísení s ornicí.  

Sláma - obsahuje malé mnoţství ţivin. Průměrně 80 % organických látek 

obsaţených ve slámě podléhá rozkladu (mineralizaci), ale podílejí se i na vzniku trvalého 

humusu. Nejvíce obsahuje draslík, naproti tomu obsahuje velmi málo dusíku a fosforu. 

Vyuţíváním slámy jako zemědělského hnojiva, musíme dbát několika aspektů. Převáţně v 

těţkých půdách, kde je sláma aplikována, působí kladně na provzdušňování, můţe však při 

samotném zaorání nepříznivě působit na půdní lůţko pro následná osiva, dehydruje půdu, 

vytváří ideální prostředí pro přemnoţení hlodavců, zvyšuje riziko zaplevelení. Dlouhodobé 

opakované hnojení slámou, můţe mít v suchých podmínkách za následky nahromadění a 

její nerozloţení v půdě, následně můţe přispět i ke zhoršení půdního prostředí. Pro 

předejití těchto rizik a přispění k ideálním podmínkám mineralizace a humifikace je nutné 

slámu pořezat na délku 10-20 cm a rovnoměrně rozvrstvit po strništi.  

Při pohledu na hnojivý efekt, je důleţitý poměr dusíku a uhlíku. Poměr u slámy 

obilnin, kukuřice a řepky je (tab. č. 3.) velmi široký. Optimální poměr pro hnojení je 20-

30:1 (C:N). Tento poměr splňuje pouze sláma z luskovin. Zaoráním slámy je v půdě 

většinou nedostatečné mnoţství dusíku vyuţívaného mikroflórou. Proto je vhodné dodat 

dusík v organických, nebo minerálních hnojivech. Dávka pro vyrovnání deficitu je 8 kg na 

1 t slámy obilnin a 6 kg na 1t slámy řepky. Tímto krokem se zvýší poměr C:N na 20-30:1 
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coţ má za následek zvýšení hnojivého účinku a také příznivě přispívá k rozkladu slámy 

v půdě. Zaoráním 4 t slámy se do půdy vpraví 3,2 t organických látek, N, 3-7 kg P, 22-55 

kg K, 9-17 kg Ca, 2-7 kg Mg a 5-8 kg S. K plné úhradě potřeby organických látek v půdě 

je nutno zaorat kaţdoročně 2-2,5 t slámy na 1 ha. 

 

Silážní šťávy - při aplikaci siláţních šťáv do půd záleţí na obsahu dusíku a zrnitosti 

půd. Pokud je obsah dusíku do 0,2 %, můţeme dávkovat 25-45 t/ha. Při vyšším obsahu N 

je nutné mnoţství aplikovaných šťáv sníţit na 20 t/ha. Při těchto dávkách je nutné 

dodrţovat aplikaci v 3-5 letých cyklech (dle druhu půd). Obsah organických látek 

v siláţních šťávách s nízkou stabilitou, má za následek, ţe podléhají velmi rychle 

mikrobiálnímu rozkladu (4-15 dnů). Do půdy se aplikují stejnými prostředky jako kejda, 

kypřícími adaptery např. Zunhamer, Vakuumat, Veenhuis. Při samotné aplikaci siláţních 

šťáv, je nutné půdy vápnit. 

 

3.5 Kontaminace prostředí při využívání odpadů ze zemědělství 
 

Vzhledem k vlastnostem chmeliny a slámy i ve větším mnoţství nedochází ke 

kontaminaci prostředí. 

Silážní šťávy - jedná se o velmi agresivní toxický odpad, jehoţ likvidace představuje 

vysoké nároky. Při kontaminaci vodních zdrojů dochází k velkým škodám např. k úhynu 

ryb (dochází ke kyslíkovému průhybu). Vzhledem k ochraně povrchových a podzemních 

vod, je nutností skladovat siláţní šťávy v nepropustných jímkách a dbát na jejich likvidaci, 

nebo účelné vyuţití. BSK5 (biochem. spotřeba kyslíku) u siláţních šťáv dosahuje aţ 80 g/l. 
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4. Přehled základních technologií pro využití a   
       zpracování odpadů ze zemědělství 

 

Vyuţití a zpracování odpadů ze zemědělství je určeno jejich vlastnostmi. Vhodnosti 

bioodpadu pro různé technologie můţeme stanovit dle základního rozdělení v tabulce č. 5. 

 

Tabulka č. 5. Zařazení odpadní biomasy  dle vlhkosti do oblastí zpracování                      (Jelínek a kol. 2001)  

 anaerobní fermentace kompostování termické procesy 

oblast 0-30 30-75 75-100 

obsah sušiny v biomase (%) 8-12   20-30 45-60 80-90 

 

4.1 Výroba hnojiv, půdních substrátů a kompostů 
 

Kompostování - přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických 

látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu ţivých organismů stabilní 

organický produkt – hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních 

přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází sníţení objemu, hmotnosti, 

obsahu vody, za zvýšené teploty. Jednoduché vyjádření procesu je znázorněno: 

 

organické látky + O2 + mikroorganismy → kompost + CO2 + H2O + teplo 

 

Biochemickou degradaci mohou doprovázet kromě účinku aerobních 

mikroorganismů i některé další reakce, např. oxidace nebo hydrolýza. Sloţení organismů 

podílejících se na tomto procesu není konstantní, ale je závislé na sloţení vstupního 

produktu a stupni humifikace. Pro efektivnost a rychlost aerobního procesu je důleţité 

zajistit přívod vzduchu, coţ je základní podmínkou procesu. 

Kompost - konečný produkt kompostovacího procesu - univerzální statkové hnojivo, 

které obsahuje všechny druhy rostlinných ţivin, humusové sloţky a půdotvorné látky 

oţivené edafonem. Zralost kompostu lze rozeznat dle tmavé drobovité hmoty bez zápachu, 

ve které nelze identifikovat strukturu původních částic.  

Složení a použití kompostu - parametry kvalitního kompostu: vlhkost 40-65 %, 

acidobazická reakce 6,0-8,5, spalitelné látky v sušině vzorku min 25 % hm., celkový dusík 

jako N přepočtený na vysušený vzorek min. 0,6 % hm., poměr C:N min. 20, max. 30, 

nerozloţitelné příměsi max. 2,0 % hm. (vyhláška č. 341/2008 Sb.)  

Pouţití kompostu je vhodné ke všem plodinám náročným na organické hnojení. 

Dávkování 20-100 t/ha, průměrná dávka je 30-40 t/ha shodně jako u hnoje. Cykly hnojení 

na lehčích půdách jsou 2-3 roky a 3-4 roky na půdách těţších. Aplikace se provádí 

převáţně na podzim, na jaře pouze v lehčích půdách. Zapravuje se do půdy orbou a nejlépe 

ihned po aplikaci z důvodu uvolňování dusíku. 
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Průběh aerobního procesu - všechny technologie kompostovacího procesu mají aţ 

na malé odchylky stejný průběh, liší se pouze rychlost probíhajících dějů.  

Základní fáze kompostování: 

I. fáze rozkladu - mineralizace je specifická rychlým nárůstem teploty. Teplota v zakládce 

dosahuje 60-65°C a následně relativně rychle klesá. Tato fáze je specifická pro termofilní 

organismy, které se podílejí na rozkladu sloţitých organických sloučenin na sloučeniny 

jednodušší anorganického charakteru. S touto biodegradací probíhá také chemická 

degradační reakce. V prvopočátku se rozkládají škroby, cukry, bílkoviny a později celulóza 

a další dřevní hmoty. Konečnými produkty tohoto rozkladu jsou voda, CO2 a nitrátový iont 

NO3
-
 . Pokud je přebytek dusíku v kompostu, můţe se uvolňovat ve formě amoniaku. 

Objem hmoty relativně rychle klesá, coţ je zapříčiněno nejen zhutňováním hmoty, ale 

zejména bilančním poklesem celkové hmotnosti z produkce oxidu uhličitého a jiných 

plynných zplodin. Hmotnost hmoty je aţ 30 %. Vzhledem k tomu, ţe mikroorganismy 

nepřeměňují organické kyseliny, roste jejich zastoupení a dochází k poklesu pH. Kompost 

v této fázi není schopen aplikace do půdy, protoţe nemá vlastnosti humusu. Dokonce můţe 

vykazovat náznaky fytotoxicity. Vzhledem k vysoké teplotě v I. fázi dochází k zániku 

hnilobných patogenních bakterií a ničí klíčivost semen - hygienizace kompostu. Pokud 

teplota dlouhodoběji nevystoupí nad 40°C, můţe být povaţována za ukončenou. 

II. fáze – přeměnná, zde nastává pozvolný pokles teploty ze 40°C na 25°C. Termofilní 

bakterie jsou nahrazeny  jinou skupinou mikroorganismů a plísní či niţší formou hmyzu. 

Mění se původní struktura, pach, vzhled a její jednotlivé částice se rozpadají. Hmotnost se 

sniţuje o 10 %. Sotva lze rozeznat původ skladby kompostu, který nejeví známky 

fytotoxicity a výluhy jsou hygienicky nezávadné. Na konci tohoto procesu lze kompost 

pouţít jako hnojivo. 

III. fáze – dozrávání kompostu má za následky vyrovnávání teploty s okolím, obsahuje 

malé ţivočichy a hmyz (sviňky, stonoţky, ţíţaly). Vznikají vazby mezi anorganickými a 

organickými látkami a vytváří se kvalitní a stabilní humus. Hmotnost hmoty v této fázi 

klesá jen zanedbatelně.   

Jiţ z popsáných fází je patrné, ţe tento proces doprovází značný úbytek hmotnosti 

kompostovatelného materiálu. Tento pokles hmotnosti znázorňuje Sankeyův diagram (obr. 

č. 1.). Od počátku procesu kompostování je úbytek hmotnosti cca 50 % (vzhledem 

k původní hmotnosti vstupního materiálu). Sníţení objemu je ve skutečnosti ještě 

znatelnější, protoţe dochází k zhutnění materiálu. Objemová hmotnost kompostovatelné 

hmoty při zakládání kompostu je 400 aţ 600 kg.m
-3

, která se po dokončení procesu 

pohybuje okolo 700 kg.m
-3

. Dále je pro tento proces charakteristický průběh teplot 

v jednotlivých fázích, který znázorňuje graf č. 1. 
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Sankeyův diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1.  Hmotnostní bilance kompostování 
 
 
 

 
 

Graf č. 1. Průběh teploty v jednotlivých fázích kompostování                                  (Hejátková et al., 2003) 

      
      
      
      
      

      

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

fáze rozkladu fáze syntézy 
fáze přeměny      
doba (týdny) 

Teplota °C 

 

 

 

Bioodpad 

 60 – 80 % 

Hmotnostní ztráta 30 % 

 
Hmotnostní ztráta 10  % 

 

 

 

Hmotnostní ztráta 10 % 

Ztráty zpracováním 10 % 
 

H
o

to
v
ý

 k
o

m
p

o
st     

4
0

 %
 

 

Dozrávací fáze 
 

 

Přeměnná fáze 
 

 

Rozkladná fáze 

-mineralizace- 

 

 
 

Zakládka 
 

 
 

 

 

 
Ostatní produkt 

20 - 40 %      



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      11     

  

Zásady při kompostovacím procesu:  

Stejná rychlost biodegradace - upřednostňování mísení látek, které mají stejnou, nebo 

podobnou dobu rozkladu z hlediska stejnoměrného zrání kompostu. 

Vhodné chemické sloţení - pro zachování vhodných podmínek pro proces kompostování, je 

třeba, aby byl zachován vhodný poměr mezi organickými a anorganickými látkami. Obsah 

lehce odbouratelných látek (cukry, bílkoviny) v organických sloţkách je důleţitý pro 

průběh humifikace. Pokud je větší obsah anorganických látek, průběh humifikace je 

zpomalen.  

Vhodná vlhkost směsi - kompostovatelný materiál obsahuje v průměru cca 40 %  vody. Pro 

daný proces je lepší niţší neţ vyšší vlhkost, vzhledem k úpravě materiálu. Při zvýšené se 

prodluţuje doba kompostování, časem se ale tato vlhkost spontánně upraví volným 

odparem.  

 Nedostatek vlhkosti - působí negativně na ţivot mikroflóry a na důleţité 

hydrolytické reakce. Zahřívání materiálu na teplotu, která můţe vyvolat pyrolýzu a 

suchá destilace materiálu aţ následné samovznícení. Tyto procesy nejsou vhodné 

pro kvalitu kompostu, vzhledem k tomu, ţe podporují nadměrnou mineralizaci na 

úkor humifikace. 

 Nadbytek vlhkosti - působí negativně, protoţe odpařovaná voda odvádí větší podíl 

energie vlivem výparného tepla. Tím se kompost ochlazuje a neprobíhá činnost 

termofilních organismů. Biologické procesy se mohou měnit na procesy kvasné. 

Vysoký obsah vody můţe způsobovat její vytlačování ze spodních vrstev, která po 

extrahování látek ze zpracovaných materiálů můţe zapáchat a ohroţovat spodní 

vody. 

Vhodný poměr C : N – poměr důleţitý pro vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj 

mikroorganismů, při kterém musí být obsah dusíku v rovnováze s obsahem uhlíku. Zdroj 

uhlíku a dusíku je nutný pro syntézu bílkovin, které jsou součástí buněk mikroorganismů, 

kde se zúčastňují jejich metabolismu jako enzymy. Tento poměr udává rychlost rozkladu 

kompostovatelného materiálu. Ideální hodnota je u čerstvého kompostu 30-35 : 1 ve zralém 

20-30 : 1. U poměru C : N  menším neţ  15 : 1 je rozklad rychlý a N se ztrácí ve formě 

amoniaku pro jeho nadbytečné mnoţství a klesá produktivita tvorby humusových látek. 

Naopak při poměru nad 50 : 1 se hmota rozkládá déle a dochází i k delšímu zrání. Pro 

srovnání jsou v tabulce č. 6. uvedeny údaje poměru C : N u různých materiálů, které se 

vyuţívají ke kompostování. 

 
Tabulka č. 6. Hodnoty poměru C : N u materiálů pouţívaných při kompostování               (Jelínek et al. 2001) 

 Materiál    C : N   Materiál    C : N 

 Kůra 120:1   Drůbeţí trus 10:1 

 Piliny 500:1   Močůvka 2:1 

 Odpad ze zahrad 40:1   Kejda skotu 10:1 

 Listí 50:1   Hnůj skotu 25:1 

 Posečená tráva 20:1   Sláma (ţito, oves) 60:1 

 Seno 35:1   Sláma (pšenice, ječmen) 100:1 

Pozn.: základní pravidlo: čím je starší, tmavší a dřevnatější materiál, tím je v něm obsaţeno více uhlíku. 

Čím je materiál čerstvější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. 
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Obsah cizorodých látek - norma ČSN 465735 nařizuje zákaz pouţívání surovin pro výrobu 

kompostu, pokud bude mít surovina po vyzrání charakter cizorodých látek. Jako cizorodé 

látky udává pouze těţké kovy, u ostatních udává produkty na ochranu rostlin a chemikálie, 

které nemají vlastnosti surovin. 

Vhodná struktura materiálu - je důleţité, aby sloţky kompostu byly důkladně podrceny a 

promíseny. Těţko provzdušnitelná struktura, kterou tvoří velmi jemné sloţky brání růstu 

mikroorganismů. 

Dostatečný přívod vzduchu - vzhledem k tomu, ţe se jedná o aerobní proces, je důleţité 

dokonalé provzdušnění materiálu. Organismy totiţ vyţadují dostatečné mnoţství kyslíku 

pro svůj metabolismus. 

 

Technologie kompostování  

Kompostování lze z technologického hlediska rozdělit na dvě základní technologie: 

Klasické kompostování v zakládkách: 

  Kompostování v plošných hromadách - plošné komposty, které jsou vysoké cca 50 

cm a jsou překopávány hlubokou orbou. Zakládají se většinou z chlévské mrvy, 

posklizňových zbytků a dalších hmot organického charakteru. Je vhodné tyto 

komposty zakládat na souvratích, během 2-3 let lze tento kompost pouţívat jako 

záhon pro pěstování teplomilných zelenin, nebo krmných plodin. Obdělávání těchto 

plodin nahrazuje zčásti překopávku. Způsob toho kompostování nevyţaduje ţádnou 

zvláštní mechanizaci, a navíc dokonale vyuţívá prostor, naopak nedostatečně 

reguluje kompostovací procesy. Tento způsob představuje delší dobu procesu. 

 Kompostování v pásových hromadách - vhodná výchozí technologie pro 

kontrolované mikrobiální kompostování (tzn. rychlokompostování v malých 

hromadách). Tato technologie umoţňuje nasazení vysokého stupně mechanizace. Při 

neřízeném kompostování v pásových hromadách je doba zrání 3-6 a někdy i 12 

měsíců.  

Intenzivní kompostovací technologie 

 Kompostování v biofermentorech - pomocí bioaktivátorů se můţe výrazně časově 

zkrátit. Za 10-14 dní je k dispozici pomocí bioaktivátoru fermentovaný substrát. To 

je významná časová úspora oproti klasickému kompostování, kde se doba zrání 

pohybuje mezi 3-6 měsíci. Tento proces probíhá v tepelně izolovaných boxech, 

bubnech, kontejnerech, tunelech nebo věţích. Přívod kyslíku je iniciován 

provzdušňováním kompostované vrstvy od spodu. Oproti klasickému kompostování 

se nabízí několik výhod jako např. značné urychlení procesu fermentace, menší 

kapacita plochy, zničení všech semen plevelů a patogenních mikroorganismů, 

omezení vlivu povětrnostních podmínek na kompostovací proces, plně 

automatizovaný provoz. 

 Kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování) - probíhá v obdobnému vaku na 

senáţování s tím rozdílem, ţe kompostovací vak má zelenou barvu a jen 3 měsíční 

UV stabilitu vzhledem k době procesu, která je 8-12 týdnů. Aby byli splněny 

podmínky kompostování je do vaků vháněn vzduch. Tato technologie je vhodná do 

prostředí, kde nejsou ideální klimatické podmínky. 
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  Vermikompostování - vyuţívá pro výrobu kompostu červeného kalifornského 

hybrida ţíţal Eisenia foetida. Tyto ţíţaly mají schopnost přeměňovat ve svém 

trávicím traktu přijaté organické látky. Ideální poměr C : N 20-30:1. Z přijatých látek 

40 % vyuţijí pro svůj metabolismus a 60 % přemění na biohumus. Tento biohumus 

je povaţován jako nejkvalitnější organické hnojivo. U tohoto procesu je důleţité 

zajistit optimální teplotu prostředí, která je 19-22 °C, mimo teplotní rozmezí 7-33 °C 

ţíţaly nereagují. Ideální vlhkost substrátu je 78-82 %. Aby nedocházelo k úhynu 

ţíţal je třeba se vyvarovat teplot pod 0 °C a nad 42 °C, vlhkosti menší neţ 60 % a 

větší neţ 90 %, pH niţší neţ 6 a vyšší neţ 8, obsahu proteinu nad 45 %. Ţíţaly 

negativně reagují na nízké koncentrace pesticidů, silnější vítr, přímé sluneční světlo. 

 

Stroje a technologie pro kompostování 

Při klasickém kompostování v zakládkách musí stroje zajistit tyto technologické 

operace:  

 zajištění vhodných fyzikálních vlastností kompostovaného materiálu drcením, 

mělněním, řezáním 

 zajištění důkladného promísení jednotlivých komponent zakládky promísením, 

překopáním 

 zajištění správného zaloţení kompostu vrstvením, nakládáním, urovnáním, 

převáţením 

 zajištění potřebných parametrů aerace, teploty, vlhkosti překopáním 

 finalizace kompostu - většinou je vyrobený kompost expedován zpět v hrubé 

podobě do přírodního koloběhu, pokud tomu tak není, je vhodné zváţit jeho další 

zpracování drcením, mísením, proséváním, pytlováním. 

 Základní rozdělení překopávajících strojů dle tří základních kritérií (energetický zdroj, 

výkonnost a druh pracovního ústrojí) uvádí obr. č. 2. 
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ELEKTROMOTOR

VZADU

PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

PŘÍPOJNÉ
(mechanizační prostředky mobilní)

ENERGETICKÝ  ZDROJ

VÝKONNOST

SAMOJÍZDNÉ
(energetické prostředky mobilní)

VPŘEDU

NÁVĚSNÉ
(popř. nesené)

PŘÍVĚSNÉ VZNĚTOVÝ MOTOR

ZÁŽEHOVÝ MOTOR

JÍZDA  

VPŘED

JÍZDA

VZAD

MALÉ
(do 800 m 3/hod)

STŘEDNÍ
(do 1200 m 3 /hod)

VELKÉ
(nad 1200 m 3 /hod)

PRACOVNÍ ÚSTROJÍ

BUBNOVÉ

PÁSOVÉ

KOTOUČOVÉ

KOMBINOVANÉ

Obrázek č. 2. Základní rozdělení překopávačů                                                                    (Jelínek a kol. 2001) 

 

Zařízení pro intenzivní kompostovací technologie 

Pouţitím této technologie, se urychluje první rozkladná fáze. Vzhledem k tomu, ţe 

tato zařízení jsou náročnou investicí, dimenzují se jen na zdrţnou dobu I. fáze 

kompostování. Další fáze proběhnou uţ ve volném loţišti.  

Pro intenzivní kompostování rozeznáváme dva typy: 

 polozavřená kompostovaní zařízení (systém s vrtnou věţí, kompostovaní ţlaby) 

 bioreaktory (rotační biostabilizátory, kompostovaní boxy, věţové bioreaktory, 

tunelové bioreaktory) 

 

4.2 Využití v energetice (termické procesy, anaerobní digesce) 
 

Termické procesy – technologie při nichţ působením teploty na odpad dochází 

k porušení jeho chemické stability.  

Termické zneškodňování odpadů rostlinného původu za účelem energetického 

vyuţití má zejména tyto výhody:     

 tepelná přeměna odpadů v porovnání s např. kompostování, skládkování, se mění 

v krátké době přechodem na produkty CO2 a vodní páru 

 většina odpadů zmenší svůj objem na cca 5-30 % objemu původního 

 částice pevných zbytků, lze po spalování většinou bez problémů skladovat 

 proces spalování odpadů lze kontrolovat a řídit 

 značná část odpadů má vysokou výhřevnost a dá se vyuţít pro výrobu tepla, 

elektrické energie. 
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Jednotlivé procesy a princip spalování: 

Spalování - nejčastěji pouţívaný druh přeměny energie biomasy. Exotermická chemická 

reakce, při které je ţádoucí dokonalé spalování hořlavých sloţek paliva (odpadu) za 

maximálního mnoţství tepla. Proces spalování probíhá ve spalovací komoře (ohništi). 

Teplo je předáváno teplonosnému médiu. 

Pyrolýza - tepelný rozklad organických látek bez přístupu vzduchu v reakčním prostoru při 

teplotách 500-1000 °C na nízkomolekulární sloučeniny. Primárním produktem je pyrolýzní 

plyn, u dřeva dřevěné uhlí, případně biouhlí u ostatní biomasy. Do této kategorie 

zahrnujeme také zkapalňování, neboli rychlé zplyňování, jehoţ výsledkem je pyrolýzní 

olej. Nejvíce pouţívaným materiál pro pyrolýzu je dřevo v nejrůznějších formách, ale 

vyskytují se pyrolýzní reaktory na jiné materiály např. obiloviny.  

Zplyňování - výsledkem zplyňování je výroba generátorového plynu. Tento proces probíhá 

ve zplyňovacím reaktoru. Proces je rozdělen do tří fází. V první fázi probíhá sušení. Ve 

druhé k uvolňování prchavé hořlaviny-pyrolýze, ve třetí fázi dochází k oxidaci převáţně 

tuhé fáze v oxidační zóně a po té k redukci v redukční zóně.Tento proces je výhodný pro 

paliva s nízkou teplotou měknutí popelovin. Nejvhodnějším palivem je dřevo ve formě 

pilin aţ štěpky. Z jednoho kilogramu dřeva vzniká plyn v objemu 1,5-2 m
3
 o výhřevnosti 

5-6 MJ/m
3

N. Vzduch za atmosférického tlaku bývá nejčastěji zplyňovacím médiem.  

Spalováním odpadní biomasy se uvolňují plynné hořlavé sloţky, tzv. dřevoplyn. Při 

přítomnosti vzduchu dojde k hoření. Jde o proces prostého spalování. Pokud zahřívání 

probíhá bez přístupu vzduchu, vzniklý dřevoplyn se odvádí dál do spalovací komory, kde 

se následně spaluje a část vzniklého tepla se pouţívá na zplyňování další biomasy. 

Výhodou tohoto postupu spalování je snadná regulace výkonu niţší emise a vyšší účinnost.  

Pro dokonalé spalování a tudíţ nejefektivnější energetické vyuţití biomasy musí být 

splněny tyto podmínky: 

 vysoká teplota - některé těţké plyny se začínají spalovat aţ při teplotě 900 °C 

 účinné směšování se vzduchem - je sloţité smísit velmi horké plyny se studeným 

vzduchem 

 dostatek prostoru - biomasa hoří dlouhým plamenem a tudíţ se vyvarovat tomu, 

aby hořela aţ v komíně. 

 

Vlastnosti odpadní biomasy jako paliva 

Výhřevnost není závislá jen na druhu bioodpadu, ale také na jeho vlhkosti. Energie 

získaná z 1 kg dřeva při nulové vlhkosti je 5,2 kWh. V praxi však není moţné dřevo 

vysušit úplně a přirozená vlhkost suchého dřeva je cca 20 % celkové hmotnosti, musí se 

tedy brát ohled na energtický obsah 4,3 aţ 4,5 kWh na 1 kg dřeva. Část energie se tedy 

spotřebuje na odpaření této vlhkosti. Zvyšujícím obsahem vlhkosti se sniţuje účinnost 

spalování, proto nutné biomasu spalovat při doporučené vlhkosti. Např. u dřeva 20-30 %, u 

slámy 15-20 %. 

Mezi nejčastěji spalované odpady rostlinného původu patří: travní hmota, odpady 

z údrţby sadů a vinic, stébelnaté dřevnaté materiály, sláma, suché odpady při zpracování 

rostlinné biomasy, dřevo jako odpad při těţbě atd. 
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Odpadní biomasa vhodným palivem 

Úprava, skladování a spalování biomasy je obtíţná, navíc jsou zařízení ke spalování 

nákladnější neţ u fosilních paliv. I přesto vychází spalování ekonomicky velmi příznivě, 

vzhledem k tomu, ţe je palivem většinou vedlejší produkt. Před vlastním spalováním je 

nutno biomasu upravit. Úprava se provádí dle druhu paliva, např. řezáním, sekáním, 

štípáním, lisováním, mletím, ale i dosoušením. Tyto úpravy se musí provádět 

dle technologie spalování a konstrukce spalovacích zařízení.  

 

Zpracování slámy jako biopaliva 

Sláma obilnin, řepky, kukuřice, seno jsou v nadcházející době nepřehlédnutelnou 

energetickou surovinou. Nízká objemová hmotnost, která je v surovém stavu cca 60 kg/m
3
, 

klade enormní nároky na skladovací prostory. Pro výhodnější skladovací i manipulační 

vlastnosti je ideální slámu lisovat do balíků různých velikostí. Malé balíky s objemovou 

hmotností 100 kg/m
3
, obří válcové balíky

 
o váze 350 kg, s objemovou hmotností 60-90 

kg/m
3
, nebo obří hranaté s objemovou hmotností aţ 160 kg/m

3
 při hmotnosti aţ 600 kg. 

Tyto balíky se do topeniště vkládají celé, nebo se pomocí strojního zařízení rozrušují. 

Mnohem výhodněji se jeví peletování a briketování, vzhledem k tomu, ţe se u slámy 

spotřebuje jen 5 % energetického potenciálu. Vyuţití paliva v této úpravě závisí na vývoji 

cen standardních paliv. 

 

Základní požadavky na zařízení pro spalování bioodpadů 

 jednoduchá a bezpečná obsluha, snadná údrţba 

 vysoká účinnost a kvalita spalování s co nejmenším obsahem škodlivých látek 

 široký rozsah regulace výkonu 

 dostatečná ţivotnost 

 kompatibilita s dosavadními systémy ústředního vytápění 

 

Spalovací zařízení 

Zařízení na spalování odpadní biomasy, rozdělujeme dle: 

 způsobu vkládání paliva - dávkové 

                                              - plynulé 

 tvaru a druhu paliva, kombinací paliv                         

 tepelného výkonu 

 teplonosné médium - vzduch 

                                       - voda 
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Dle těchto kritérií lze technická zařízení rozdělit do skupin: 

Dřevozplyňující kotle pro spalování kusového dřeva. Výkon 20-100 kW. Vhodné pro 

rodinné domy a menší budovy. Zplyňovací komora je plněna kusovým palivem . Doba 

provozu 4-8 hodin.Výrobci: Atmos - Cankař, Verner , Ekon. 

Automatické kotle pro spalování dřevní štěpky a pelet. Výkon 100-600 kW. Vhodné pro 

větší budovy, menší výrobní haly. Mechanizovaná násypka paliva se šnekovým 

vkladačem. Výrobci: Šamata, Biopal, Vyncke. 

Automatické kotle pro spalování rozpojené slámy. Výkon 300-1800 kW. Vhodné pro 

vytápění menších komplexů budov, nebo menších obcí. Příslušenstvím u těchto kotlů je 

rozdruţovací zařízení na obří balíky a soustava vzduchových a šnekových dopravníků. 

Výrobci: Verner, Farmet, Tractant Fabri. 

 

Spalování bioodpadů a životní prostředí 

O dodrţování emisních limitů předkládá NV č.146/2007 ze dne 30. května 2007 o 

emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Při spalování biopaliv dochází k velmi nízkým hladinám škodlivých 

emisí. Musí proto být dodrţeno několik kritérií: rozmezí teploty plamen 900-1110 °C, 

dostatečný přívod vzduchu s přebytečným O2, dostatečně velký dohořívací prostor 

plamene. Obsah CO je většinou nulový, SO2 je zanedbatelný a stopy síry obsahuje 

většinou jenom kůra stromů,  NOx nepřevyšují 50 % povolených limitů, zvyšují se  pokud 

teplota plamene překročí 1200 °C. U obilné slámy se můţe ve spalinách objevovat 

chlorovodík. Je to vlivem pouţívání herbicidů a pesticidů. Jeho mnoţství můţe být aţ 180 

mg/m
3
. Pro sníţení se můţe pouţít přídavek vápenatého substrátu k palivu.  

 

Anaerobní digesce 

Anaerobní digesce, anaerobní fermentace, anaerobní vyhnívání, metanogenní 

kvašení, metalizace - jedna z forem získávání energií z obnovitelných zdrojů energie. 

Přírodní proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu, které rozkládá směsná 

kultura mikroorganismů, kde produkt jedné skupiny se stává substrátem pro skupinu 

druhou a proto jakýkoliv zánik skupiny má za následek narušení celého systému. 

Anaerobní digescí lze řešit efektivní vyuţívání biologicky rozloţitelných odpadů z různých 

odvětví (zemědělství, komunální sféra, průmysl, stravovací zařízení), za zisku tří hlavních 

produktů: 

 bioplyn - směs několika plynů, která je schopna hoření, je vyuţitelný jako 

energeticky bohaté palivo. Jedná se o směs CH4, CO2, H2, N2, H2S. Největší 

zastoupení má metan a to s obsahem 55-70 % 

 digestát - tuhý stabilizovaný vyhnilý kal, nerozloţené organické látky vláknitého 

charakteru, který se vyuţívá jako organické hnojivo 

 perkolát - tekutina vzniklá při procesu, obsahuje základní ţiviny. Pouţívá jako 

tekuté hnojivo v zemědělství.  

Podmínkou vyuţití digestátu a perkolátu jako organického hnojiva je nepřekročení 

limitních hodnot obsahu rizikových látek.  
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Proces anaerobní digesce (obrázek č. 3. Průběh čtyřfázového anaerobního rozkladu) 

se skládá ze čtyř na sobě závislých základních fázích, které se liší nejen podílejícími se 

mikroorganismy a vznikajícími produkty, ale i podmínkami pro jejich existenci : 

 Hydrolýzní fáze - rozklad rozpuštěných i nerozpuštěných organických polymerů - 

uhlovodanů (škrob, celulóza a hemicelulóza), bílkovin, polysacharidů a tuků 

působením mikroorganismů (nejedná se ještě o metanové bakterie, ale o bakterie 

fermentační) na nízkomolekulární látky, jako jsou jednoduché cukry, peptidy, 

glycerin, vyšší mastné kyseliny a aminokyseliny. 

 Acidogenní fáze - tvorba organických kyselin na mastné kyseliny s krátkými 

řetězci, jako je kyselina octová a některé vyšší kyseliny působením acidogenních 

bakterií. Fermentací 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, metanol apod. 

 Acetogenní fáze - tvorba kyseliny octové, která je spojovacím článkem pro 

produkci metanu. Homoacetogenní organismy produkující vodík rozkládají 

kyselinu propionovou a ostatní organické kyseliny vyšší neţ kyselinu octovou, 

alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Také zde jsou zastoupeny i minoritní 

sloţky organismů (sulfátreduktanty, nitrátreduktanty) produkující kromě kyseliny 

octové a vodíku také sulfan a dusík. 

 Metanogenese - methanogenní organismy kromě toho, ţe rozkládají některé 

jednouhlíkaté látky (methanol, kyselinu mravenčí, methylamin, CO2, H2, Co)  jsou 

limitujícím faktorem celého procesu. Tyto organismy lze rozdělit pouze na 

hydrogenotrofní, nebo pouze acetotrfní. Acetotrofní methanogenní bakterie se 

podílejí svým působením na vzniku metanu v bioplynu a to více jak dvěmi 

třetinami. Jsou schopny rozkládat kyselinu octovou na směs metanu a CO2. 

Pomaleji rostou (generační doba několik dní). Hydrogenotrofní matanogenní 

bakterie jsou schopny produkovat metan z CO2 a H2. Poměrně rychle rostou, jejich 

generační doba je cca 6 hodin. V anaerobním procesu fungují jako samoregulátor.  
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KOMPLEXNÍ ORGANICKÝ MATERIÁL

(celulóza, hemicelulózy, bílkoviny atd.)

acetát

MONO – A OLIGOMERY

(cukry, peptidy, aminokyseliny atd.)

MEZIPRODUKTY

(alkoholy, laktát, mastné kyseliny)

Hydrolýza

Fermentace

Anaerobní oxidace

H2 + CO2

CH4 + CO2

Obrázek č. 3. Čtyřfázový model anaerobního vyhnívání                                                      (Jelínek a kol. 2001) 

 

Faktory ovlivňující proces 

Jakýkoliv anaerobní proces je limitován danými faktory, které je nutné dodrţet pro 

kvalitní průběh procesu. Mezi tyto faktory patří: 

 Teplota procesu - má přímou závislost na různé kmeny bakterií: 

      - bakterie psychotrifilní  15-20 °C 

      - bakterie mezofilní  35-40 °C 

      - bakterie termofilní  55 °C 

V zařízeních na výrobu bioplynu se nejčastěji pouţívají mezofilní teplotní 

reţimy, v menší míře termofilní, nebo kombinované. Volba teploty je závislá na 

reţimu práce fermentoru. Vzhledem k tomu, ţe jsou metanogenní bakterie citlivé 

na prudké výkyvy teplot, musí se teplota přísně dodrţovat.           

 Hodnota pH - hodnota, která je velice důleţitým faktorem pro průběh procesu. Růst 

metanogenních bakterií je v neutrální oblasti pH 6,5-7,5. Vysoká kyselost, působí 

na tyto bakterie inhibičně. 

 Přítomnost nutrientů - ethanové bakterie nemají schopnost rozkládat tuky, proteiny, 

uhlovodíky a celulózu v čisté formě. Pro stavbu svých buněk potřebují rozpustné 

dusíkaté sloučeniny, minerální látky a stopové prvky ve správném poměru. Tento 

potřebný poměr ţivin se udává jako CHSK : N : P v rozmezí od 300 : 6,7 : 1. 

Kromě dusíku a fosforu jsou ţádoucí také prvky (Na, K, Ca, Se, Ni, Co, Mo), které 

nám mohou zvyšovat methanogenní aktivitu. 
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 Přítomnost toxických a inhibujících látek - látky, které se nejčastěji vyskytují a 

mohou negativně ovlivnit proces anaerobní digesce jsou amoniak a mastné 

kyseliny. Jejich tvorba je závislá na podmínkách pH. 

 

Řízení a stabilita procesu 

Hlavními faktory nestability procesu jsou: 

 teplotní změny 

 změny v zatíţení organickými látkami 

 hydraulické přetíţení 

 expozice toxickými látkami 

 změny ve sloţení substrátu 

O stavu procesu informuje řada veličin, které můţeme analitickými, nebo biologickými 

metodami sledovat. Tyto veličiny dle způsobu pouţití dělíme do dvou skupin: 

 proměnné pro řízení procesu - veličiny kterými můţeme proces řídit, k těmto 

veličinám patří teplota, zatíţení reaktoru, dávkování chemikálií. 

 indikátory stavu procesu - charakterizují průběh jednotlivých procesů, nebo 

celkový průběh anaerobního rozkladu.  

 

Význam a důležitost některých proměnných  

Produkce bioplynu - popisuje pouze výsledek procesu. 

Koncentrace CH4 - bilanční prvek. 

Koncentrace CO2 - nemá vţdy vypovídající hodnotu stability procesu. Citlivější je  poměr    

                                CH4/CO2. 

Koncentrace H2 - vodík objevený v bioplynu signalizuje vţdy nestabilitu procesu, proto se  

jedná o nejcitlivější indikátory stability procesu. 

pH procesu - tato veličina není citlivým indikátorem procesu. Monitorování je důleţité  

zejména u substrátů vykazujících nedostatečnou neutralizační kapacitu.  

                                                                                                 

Aktivita biomasy - řadí se spíše mezi diagnostické indikátory procesu, z hlediska  značné 

pracnosti a časové náročnosti. Stanovení aktivity mikroorganismů je důleţité z důvodů 

stanovení příčin nebo zhroucení  systému. 

                               

Vstupní produkty pro anaerobní fermentaci 

Substráty rostlinného a ţivočišného původu nazýváme souhrnně biomasou. Biomasa 

včetně dřevin je tvořena dlouhými celulózovými řetězci tvořící tzv. „buněčnou armaturu“, 

která je ovíjena rozvětvenými řetězci hemicelulóz a struktura je jako celek zpevněna 

zasíťovanou výplní ligninu. Struktura biomasy je znázorněna na obr. č. 4. 
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 Z hlediska aerobního rozkladu je nejjednodušeji rozloţitelná hemicelulóza. Celulóza 

je obalena ligninem, který je velmi obtíţně biologicky rozloţitelný. To zpomaluje rozklad 

celulózy. Mnoţství ligninu je proto limitujícím faktorem účinnosti rozkladu. 

 
Obrázek č. 4. Struktura biomasy                                                                                           (Straka a kol. 2003) 

 
 

Biomasa vhodná pro anaerobní fermentaci: 

 biomasa cíleně pěstovaná 

 biomasa odpadní (odpady z ţivočišné a rostlinné výroby, agro-průmyslové    

 odpady, biologicky rozloţitelné odpady, odpady z jídelen a jatek). 

Na grafu č. 2. je znázorněna produkce bioplynu z vybraných materiálů. 
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Graf č. 2. Produkce plynu z tuny různých materiálů v čerstvém stavu                                 (Jelínek a kol. 2001) 
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Bioplyn – složení, vlastnosti, využití 

Směs CH4, CO2, H2, N2, H2S malého mnoţství vodních par. Největší zastoupení má 

metan a to s obsahem 55-70 %. Průměrné sloţení bioplynu je znázorněno v tabulce č. 7. 

V tabulce č. 8. jsou uvedeny základní vlastnosti bioplynu a jeho sloţek. 
 

Tabulka č. 7. Typové sloţení bioplynu                                                                                 (Jelínek a kol., 2001)  

Složka Obsah v % 

Metan- CH4 45 -75 % 

Oxid uhličitý CO2 25 – 48 % 

Vodík H2 0 – 3 % 

Sirovodík H2S 0,1 – 1 % 

Dusík 1 – 3 % 

Čpavek stopy 

 

 

Tabulka č. 8. Základní vlastnosti bioplynu a jeho jednotlivých sloţek                                (Jelínek a kol., 2001)                            

Základní  vlastnost 
Bioplyn 

(60%CH4) 

Metan 

CH4 
CO2 H2 H2S NH3 N2 

Objemový 

podíl 
% 100 45-75 25-48 0-3 0,1-1 Stopy 1-3 

Výhřevnost MJ.m
-3

 21,5 35,84  10,8 22,8   

Práh vzplanutí obj. % 6-12 5-15  4-80 4-45 16  

Teplota 

zapálení 
°C 650-750 650-750  585    

Měrná 

hmotnost 
Kg.m

-3
 1,2 0,714 1,977 0,09 1,54 0,771 1,25 

 

Na grafu č. 3. je znázorněna závislost výhřevnosti bioplynu na procentuálním 

mnoţství metanu, coţ závisí především na surovinovém sloţení vsázky a na technických 

parametrech BPS. Provozní pásmo se pohybuje v rozmezí 18-25 MJ.m
-3

, jak je zřejmé 

z grafu.  
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Graf č. 3. Výpočet výhřevnosti bioplynu na základě obsahu hlavní sloţky - metanu           (Jelínek a kol. 2001) 

                                                                                                     

Využití bioplynu - čtyři základní způsoby: 

 přímé spalování k výrobě tepla 

 kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (kogenerace) 

 výroba pohonných hmot 

 energetické vyuţití bioplynu 

 

Digestát – zbytek po AD 

Další produkt po zpracování bioplynu při anaerobní digesci. Jedná se o více či méně 

odvodněný zbytek, který obsahuje rostlinné ţiviny, především dusíkaté látky. Tento 

digestát lze vyuţívat jako organické hnojivo, pokud obsahuje min. 25 % spalitelných látek 

a 0,6 % dusíku v sušině, nebo můţe být pouţit jako surovina k výrobě kompostů. 

Poţadavky a kritéria pro hodnocení a kontrolu digestátu uvádí vyhláška č. 341/2008 Sb., 

v příloze č. 5. 

                                                                                                                                                      

Základní výhody a nevýhody anaerobní digesce 

Výhody AD: 

 omezení emisí skleníkových plynů 

 redukce obsahu semen plevelů 

 sníţení znečištění ţivotního prostředí 

 recyklace základních ţivin pro výţivu rostlin 
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 zvýšená efektivita nakládání s odpady 

 ekonomické výhody plynoucí z moţností výroby energie a minerálních hnojiv. 

 

Nevýhody AD: 

 vysoké finanční náklady na technologická zařízení a jeho provoz 

 moţnost výskytu nebezpečných plynů (sirovodík, čpavek) 

 náročnost sběru a svozu BRKO 

 hluk strojního zařízení 

 zápach při nedodrţení správných technologických postupů 

 nepřizpůsobivý vzhled BPS vůči okolí 

 

4.3 Jiné typy využití – bioetanol 
 

Bioetanol - etanol, který je vyroben technologií alkoholového kvašení z biomasy. 

Nejrozšířenější výroba bioetanolu je fermentací cukrové třtiny, cukrové řepy, kukuřice, 

ječmene, pšenice a dřevní biomasy. Pouţívá se jako přísada do benzínu, nebo při spalování 

v plynných turbínách či kotlích. Při jeho spalování nedochází ke ztrátám tepla do škváry a 

do popela, vznikají jen komínové ztráty. V tabulce č. 9. jsou uvedeny základní parametry 

etanolu. 

 

Tabulka č. 9.  Parametry etanolu                                                                                                (Křepelka 1997) 

Molekulová 

hmotnost 
Obsah O2 (%hm.) Hustota (kg/dm

3
) 

Výhřevnost 

(MJ/kg) 

Výhřevnost 

(MJ/dm
3
) 

46,07 34,7 0,79 29,4 23,2 

 

Výroba - kvasný neboli fermentační způsob výroby bioetanolu je zaloţený na 

působení enzymů v procesu, který se nazývá lihové kvašení. Tento proces probíhá 

převáţně anaerobně, i přes to, ţe v případě kvasinek nejde o striktně anaerobní podmínky. 

Mírné provzdušnění kvasu je příznivé pro potřebný nárůst buněk a jejich aktivitu, hlavně 

na začátku fermentace. Zkvasitelnost sacharidů je závislá na enzymovém vybavení 

mikroorganismů. Přímo zkvasitelné jsou jen monosacharidy s 6 uhlíky v molekule. 

Sloţitější sacharidy musí být před zkvašením hydrolyzovány na monosacharidy. Kvasinky 

jsou hlavními producenty etanolu v přírodě.  

Sacharidy, které jsou pro výrobu kvasného etanolu: 

 Monosacharidy (C12H12O6) – glukosa, fruktosa,mannosa, galaktosa 

 Disacharidy (C12H22O11)- laktosa, celobiosa, maltosa, sacharosa 

 Trisacharidy (C18H32O16)- rafinosa. 
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Pro výrobu bioetanolu je vhodná jakákoliv biomasa, která obsahuje dostatečné 

mnoţství cukrů, nebo z látek, na které lze cukr převést. Chemická rovnice znázorňuje 

fermentační proces výroby, kdy jsou zkvasitelné sacharidy přeměněny na bioetanol. 

 

C6H12O → 2 C2H5OH + 2 CO2 

 

Při kvašení vzniká velké mnoţství oxidu uhličitého. Pokud kvašení nebude probíhat 

bez přístupu vzduchu, mohou kvasinky spotřebovaný kyslík vyuţít k jiným účelům. Pro 

správný průběh je nutné dodrţovat vhodné pH (4-6) a teplotu 27-32 °C. Při optimálních 

podmínkách po uplynutí 24-36 hodin kvasného procesu lze ve fermentoru dosáhnout 

hraniční koncentrace etanolu 12-13 % obj. Tuto hodnotu v praxi nelze překročit, protoţe 

inhibice fermentační proces zcela zastaví. Cesta ke zvýšení efektivnosti procesu je v 

dosaţení vyšší lihovitosti zápary. Kaţdé zvýšení lihovitosti o 1 % obj. se pozitivně projeví 

v úspoře tepla potřebného na destilaci a následné zahuštění výpalků ve výši zhruba 10 %. 

 Zásadním problémem je také zajistit schopnost udrţení fermentace s minimální 

bakteriální kontaminací. Tato schopnost je určována především typem technologie a 

volbou ovládání procesu. Pokud se ale kontaminace vyskytne a její existence se projeví 

produkcí vlastních metabolitů (kyseliny mléčné), je obvykle nutno kvasný proces ukončit, 

obsah fermentoru zlikvidovat a provést sanitaci celého zařízení. Jestli nastane tato situace v 

kontinuálním zařízení, znamená to přerušení výroby a daleko větší hmotné ztráty neţ 

v případě vsádkové technologie. Nejstabilnější je varianta vsádková, která umoţňuje v 

případě potřeby uskutečnit dokonalou sanitaci zařízení po kaţdé vsázce. I při dodrţení 

všech zásad procesu fermentace však vznikají vţdy některé vedlejší produkty, které sniţují 

výtěţek etanolu a komplikují proces destilačního dělení etanolu. Jedná se o následující 

látky: 

• organické kyseliny, 

• glycerol a akrolein, 

• vyšší alkoholy s rozmezím bodů varu 80-160 °C (tzv. přiboudlina), 

• estery (isoamylacetát), 

• ostatní látky (diacetyl, acetoin, 2,3 butandiol, aceton, dietyl sulfid a dimetyl sulfid). 

Všechny tyto neţádoucí příměsi je nutno při rafinaci z kvasného etanolu účinně 

odstranit tak, aby vyrobený produkt splňoval všechny potřebné jakostní poţadavky na 

kvalitu pohonných hmot pro motorová vozidla. 

V České republice se v současnosti bioetanol vyrábí dvěma základními 

technologickými postupy a to z obilovin a z cukrové řepy. Do budoucna se uvaţuje o 

výrobě etanolu z lignocelulósové hmoty, která se zatím komerčně nerozšířila, protoţe je 

poměrně komplikovaná (Šebor et al., 2006). Je však realizovatelná a majiteli patentu pro 

tuto technologii „Způsob a zařízení pro komplexní výrobu bioetanolu z obnovitelných 

zdrojů“, jsou čeští vědci. 

Výroba etanolu z obilovin - při této výrobě se pouţívají pouze zrna obsahující 

škrob. Ta jsou mleta či drcena za mokra, nebo za sucha. V dalším stupni probíhá tzv. 

proces přípravy zápary. Škrob ze škrobových zrn je převáděn na zkvasitelný sacharid 
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převáţně glukózou a to působením enzymů, nebo kyselou hydrolýzou, následuje vlastní 

fermentace - kvašení. Po skončení fermentace následuje destilační oddělení surového 

bioetanolu od prokvašené zápary, při které se jako vedlejší produkt získává destilační 

zbytek – obilné výpalky. Obilné i bramborové výpalky jsou ideálním krmivem. Kvasinky, 

které v nich zůstaly, zvětšují obsah bílkovin a zlepšují tímto sloţení aminokyselin. U 1 t 

obilí s 65 % hm. škrobu lze počítat s výtěţkem 400 l bezvodého etanolu a 340 kg suchých 

výpalků. Z 1 ha plochy (s předpokládaným výnosem 6 t obilí) lze vytěţit 24 hl bezvodého 

etanolu a 2 t suchých výpalků. 

 Výroba bioetanolu z cukrové řepy (cukrové třtiny) - surovina cukrové řepy nebo 

třtiny je rozmělněna, cukry jsou odděleny pomocí vypírky vodou a zkvašeny ve 

fermentoru na bioetanol, působením kvasinek za podmínek jako v případě výroby 

bioetanolu z obilovin. Odpadem ze zpracování je duţnina a melasa. 

 Výroba bioetanolu z lignocelulósové hmoty - výroba bioetanolu z 

lignocelulózové biomasy je předmětem intenzivní výzkumné činnosti a její 

komerční vyuţití se předpokládá v horizontu 10-15 let. (Šebor et al., 2006) Mezi 

vhodné suroviny patří rychle rostoucí energetické plodiny (např. vrba, blahovičník 

eukalyptus, atd.), zbytky ze zemědělské produkce (sláma, řepné řízky, vylisovaná 

cukrová třtina, zbytky ze zpracování dřeva a další dřevnaté odpady a biologický 

rozloţitelný komunální odpad). Zpracování lignocelulózové biomasy na bioetanol 

vykazuje rovněţ lepší energetickou bilanci. Tento proces se od obou 

předcházejících metod výroby liší tím, ţe se při něm musí realizovat hydrolýza 

lignocelulózové biomasy na jednoduché fermentovatelné cukry, která je mnohem 

obtíţnější neţ hydrolýza škrobu. Lignocelulózová biomasa obsahuje polymery 

cukrů nazývané celulóza (40-60 % hm. v sušině) a hemicelulóza (20-40 % hm. v 

sušině), kterou lze transformovat na jednoduché cukry. Zbytek lignocelulózové 

biomasy tvoří sloţitý aromatický polymer - lignin (10-15 % hm. v sušině), který je 

rezistentní vůči biologické degradaci a nelze ho proto fermentovat. Lze ho vyuţít 

pouze pro výrobu elektrické energie, nebo tepla. Surovina projde nejdříve drcením, 

nebo mletím, která se poté podrobí termochemické předúpravě. Jejím účelem je 

narušit strukturu celulózy a hemicelulózy a usnadnit tak přístup kyselině nebo 

enzymům. Následovně probíhá konverze na jednoduché cukry.    

První klasický postup konverze na fermentovatelný materiál představuje kyselá 

hydrolýza. Nejdříve dojde působením zředěného roztoku kyseliny (koncentrace cca 

0,5 % hm.) za teploty cca 200 °C k narušení polymerní struktury materiálu. 

Výsledkem je konverze hemicelulózy ve vodě rozpustné, na přímo 

fermentovatelné, jednoduché cukry. Při hydrolýze celulózy dochází pouze k 

otevření její struktury a redukci velikosti řetězců polysacharidů. Po té je provedena 

konverze na přímo fermentovatelnou glukosu pouţitím vyšší teploty (240 °C) a 

kyseliny o vyšší koncentraci (2 % hm.). Nakonec je rafinace, rektifikace a konečně 

dehydratace bioetanolu. Lignin, můţe být oddělen buď v průběhu hydrolýzy nebo 

fermentace.  

Druhým postupem převedení celulózy na jednoduché cukry (glukosu) je 

pouţití enzymů, schopných celulózu rozloţit. Existuje několik variant procesů 

kombinujících fáze štěpení (konverze) a vlastní fermentace buď ve dvou 

samostatných krocích – SHF proces (Separated Hydrolysis and Fermentation) nebo 

souběţně v jednom reaktoru – SSF proces (Simultaneous Saccharification and 
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Fermentation) nebo SSCF proces (Simultaneous Saccharification Combined with 

Fermentation). V těchto uvedených procesech je dosahováno vyšších konverzí 

celulózy a hemicelulózy na přímo fermentovatelné jednoduché cukry neţ v případě 

klasické kyselé hydrolýzy. Vznikající cukry jsou ihned fermentovány, proto při 

působení enzymů nedochází k problémům souvisejícím s jejich akumulací a 

inhibicí fermentačního procesu. 

 

Rafinace a dehydratace bioetanolu - v případě, ţe má být bioethanol jako přísada do 

benzínu musí projít rafinací, která je zaměřena na odstranění vedlejších produktů 

fermentace. Tyto vedlejší produkty mohou nepříznivě působit na průběh procesu 

odvodňování lihu a na palivové soustavy automobilů. Mezi tyto vedlejší produkty řadíme 

kyseliny, aldehydy, ketony a přiboudlinu. Výsledkem rafinace a rektifikace je rafinovaný 

bioetanol, který obsahuje maximálně 95 % hm. a zbytek tvoří voda. 
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5. Současný stav nakládání se zemědělskými odpady   
       v obci Blšany a Ročov 

 

V této kapitole je uveden současný stav nakládání ze zemědělskými odpady v obcích 

Velká Černoc a Ročov.  

Stručný popis odpadu z chmelové révy, který vzniká při její sklizni, jelikoţ se jedná 

o netradiční plodinu pěstovanou pouze v určitých oblastech. V závislosti na technologii, 

kterou je sklízena chmelová réva v obou obcích, se vyprodukovaný odpad dělí na dvě 

části: 

 Část stonková - rozděluje  se  na  hlavní  révu a postranní  větve  (pazochy). Opad  

                                ve formě nařezaných rév v cca 4 cm, s vodícím drátkem o průměru       

                                1mm. 

 Část listová - tato část odpadu se skládá z listů révových a pazochových.  

 

Mezi zemědělské odpady vyprodukované v obci Velká Černoc můţeme v současné 

době zařadit slámu, chmelinu a siláţní šťávy.  

Sláma - drcena při sklizni a zaorána, byť její hnojící účinky nemusí být efektivní, jak 

je popsáno v kapitole 3.4 - Sláma jako organické hnojivo. Toto se týká zejména řepkové 

slámy u které je velké mnoţství odpadní hmoty. Dále se jedná o slámu, která nebyla 

spotřebována v ţivočišné výrobě, je skladována ve formě lisovaných balíků a podléhá 

povětrnostním vlivům. 

Chmelina - s tímto odpadem se nakládá jako se surovinou bez dalšího vyuţití, 

vzhledem k součastným moţnostem pěstitelů. Tento odpad je skladován na hromadách 

v blízkosti technologických zařízení na sklizeň chmelové révy a podléhá procesu aerobní 

digesce bez jakéhokoliv zásahu (překopávání). O tom svědčí i hromady o stáří aţ deseti let, 

které však  nijak neohroţují ţivotní prostředí.  

Siláţní šťávy - odpad vyváţeny fekálními vozy na pole, kde jsou rozstřikovány a 

následně zaorávány. Vzhledem k rozloze polí jsou dodrţovány 3 aţ 5leté cykly a půdy jsou 

následně vápněny.  

 

V obci Ročov mezi zemědělské odpady řadíme slámu, chmelinu a siláţní šťávy. 

Nakládání s tímto odpadem je stejné jako v obci Velká Černoc, pouze s tím rozdílem, 

ţe se po jednom cca 1. roce aplikuje rozmetadly na organická hnojiva do půdy a po té se 

následně zaorává. Děje se tak, ale hlavně z důvodu nadměrného mnoţství odpadu a tím 

uvolnění skladovacích ploch.  

Na obrázcích 5.a 6. je zachycena sláma v jednotlivých obcích, která je nevyuţitá a 

podléhá povětrnostním vlivům. Na obrázcích 7. a 8. je zachycena chmelina jako 

vyprodukovaný odpad ze sklizně chmele jednotlivých obcí. 
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                            Obrázek č. 5. Nevyuţitá sláma  v katastru obce Velká Černoc 

 

 

 

                            Obrázek č. 6. Nevyuţitá sláma v katastru obce Ročov 

 

 

 

                            Obrázek č. 7. Chmelina po sklizni chmele v katastru obce Velká Černoc 
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                            Obrázek č. 8. Chmelina po sklizni chmele v katastru obce Ročov 

  

5.1 Nakládání s BRKO (biologicky rozložitelnými komunálními odpady    
        v obci) 

 

Obecní úřady obou obcí evidují pouze celkovou produkci komunálního odpadu, 

proto je obtíţné určit produkci BRKO.  

V obci Velká Černoc byli v minulosti přistavovány na tento odpad 2 objemové 

kontejnery dvakrát ročně. Bohuţel ani z tohoto způsobu nelze produkci odhadnout, protoţe 

občané  této obce pravidelně  do vyhrazených kontejnerů ukládali i komunální odpad. 

Z toho důvodu byli tyto kontejnery vyváţeny odpadovou společností na skládku KO. Také 

je zde zakořeněný nešvar z minulých dob a tím je pálení listí, vypalování trávy, vyváţení 

bioodpadu na černé skládky. Vzhledem k problematice třídění KO, byla od letošního roku 

změna  systému nakládání s KO a vyprodukovaný odpad bude sváţen do sběrného dvora 

města Ţatce. 

V obci Ročov se situace liší tím, ţe má obec ústní dohodu s zemědělskou společností 

Podlesí Ročov o ukládáni BRKO na plochy, na kterých tato společnost skladuje odpad ze 

sklizně chmele. Zde je téměř nemoţné stanovit produkci BRKO. 

Vzhledem k těmto okolnostem je výpočet teoretické produkce separovaného KO, 

který byl pouţit v pilotním projektu: „ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU“ od 

Zemědělské a ekologické regionální agentury, o.s., která tento způsob výpočtu stanovila 

dle metodiky výpočtu teoretické produkce a skladby KO, která byla převzata 

z výzkumného úkolu MŢP VaV 720/2/00. Tato metodika se pouţívá pro srovnání úrovně 

vývoje produkce KO a separace KO v celé ČR. 

Pro stanovení výsledku výpočtu jsou vstupními informacemi počet obyvatel a typy 

zástavby dle vytápění, ve kterých ţijí. V tabulkách č. 10. a č. 11. jsou uvedena data pro 

výpočet teoretické produkce KO dle způsobu vytápění a předpokládaná skladba KO 

v obcích dle typu zástaveb v ČR, které byla pouţita z výzkumného úkolu VaV 720/2/00 a 

ČSÚ byla stanoven produkce vyuţitelných sloţek komunálního odpadu v jednotlivých 

obcích. 
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Tabulka č. 10. Produkce komunálního odpadu (kg/osobu/rok)                            (ZERA 2008 in VaV 720/2/00) 

rok zástavba produkce 

2005 C 147 

2005 P 198 

Vysvětlivky: typy zástaveb:  C - centrální vytápění (plyn, elektřina, centrální vytápění) 

                                               P - lokální vytápění (uhlí, dřevo, ostatní tuhá paliva)  

 

Tabulka č. 11. Skladba komunálního odpadu (%)                                                (ZERA 2008 in VaV 720/2/00) 

zástavba C P 

papír 23,53 7,58 

plast 16,29 9,09 

sklo 7,92 9,09 

kovy 3,17 4,55 

bioodpad 18,1 6,06 

textil 5,66 2,02 

minerální odpad 1,7 4,04 

nebezpečný odpad 0,57 0,51 

spalitelný odpad 8,82 6,06 

FR1 zrnitost 20 - 40 mm 5,43 5,05 

FR2 zrnitost  8 – 20 mm 5,2 9,09 

FR3 zrnitost pod 8 mm 3,62 36,87 

 

Z komunálního odpadu, jehoţ skladba je uvedena v tabulce č.11., lze pro anaerobní 

digesci vyuţít bioodpad, který dle výzkumu (ZERA 2008 in VaV 720/2/00) tvoří 18,1 % u 

zástaveb s centrálním vytápěním (plyn, elektřina, centrální vytápění) a 6,06 % u zástaveb 

s lokálním vytápěním (uhlí, dřevo, ostatní tuhá paliva). K této sloţce odpadu můţeme 

přidat papír, který lze také vyuţít v anaerobních procesech. 

V tabulce č. 12. je uveden teoretický výpočet roční produkce BKRO v obcích Velká 

Černoc a Ročov. Údaje  typu zástaveb byly poskytnuty obecními úřady jednotlivých obcí a 

byly dosazeny za data z výzkumného úkolu VaV 720/2/00 a ČSÚ. 

 
Tabulka č. 12. Teoretický výpočet BKRO v obcích 

 Velká Černoc Ročov 

celkový počet obyvatel 224 545 

počet obyvatel v zástavbách C   (%) 11 18 

počet obyvatel v zástavbách P   (%) 89 82 

počet obyvatel v zástavbách C   (osob.) 24,64 98,1 

počet obyvatel v zástavbách P   (osob.) 199,36 446,9 

produkce KO v zástavbách C (t/rok) 3,566 14,421 

produkce KO v zástavbách P (t/rok)  39,473 88,486 

celková produkce KO v obcích (t/rok) 43,039 102,907 

podíl BRKO v KO ze zástaveb C (t/rok) 0,645 2,610 

podíl BRKO v KO ze zástaveb P (t/rok) 2,392 5,362 

celková produkce BRKO (t/rok) 3,037 7,972 
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5.2 Vliv chemického složení odpadů na možnosti jejich dalšího využití 

 

Chemické sloţení odpadů má hlavní podíl na jeho následném vyuţití: 

 

Sláma jako organické hnojivo. Při tomto způsobu je sláma drcena na 10-20cm a 

rozmetena při sklizni sklízecími mlátičkami na strniště. Pro vyšší hnojivý efekt je vhodné 

na takto připravené strniště aplikovat organická nebo minerální hnojiva. V obou uvedených 

lokalitách se nejvíce vyuţívá kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390. 

Dalším způsobem pro vyuţití slámy jako odpadu je její energetické vyuţití, musí 

však splňovat několik poţadavků. Nejdůleţitější je obsah vody, který nesmí přesahovat 20 

%, za ideální se povaţuje 16 %. Energeticky cennější je sláma vymoklejší, má niţší obsah 

popelovin a zvýšenou výhřevnost. Takto energeticky dobrá sláma má  šedou barvu. Dále je 

důleţitý transport, jeho způsob a skladování: 

 Sběracími vozy - sláma volně loţená. Tento způsob je vhodný do vzdálenosti 1,5 

km coţ ale není podmínkou vzhledem k rozloze obhospodařované půdy. 

S prodluţující vzdáleností však vzniká větší finanční podíl na přepravě. Tato 

technologie vyţaduje uskladnění slámy do seníku. Při nedostatečné kapacitě můţe 

být sláma uskladněna i do stohovacích forem na okraji pole. Tyto stohy musí být 

vytvořeny na suchých místech a musí být zakryté. Zde je větší náchylnost na 

vlhkost vzhledem přirozené ventilaci vzduchu. Takto uskladněná sláma je vhodná 

k výrobě pelet a briket. 

 Sběrací lisy různých konstrukcí - tyto lisy lisují slámu do standardních malých 

balíků, nebo do obřích kvádrových či válcových tvarů o hmotnosti cca 300kg. 

Tento způsob sklizně a transportu je oblíbený z důvodu vysoké měrné hmotnosti a 

umoţňuje dopravu speciálními prostředky, nebo kamionovou dopravou na 

vzdálenost aţ 40km. Další výhodou tohoto způsobu je úspora skladovacích prostor, 

vzhledem k tomu, ţe tyto balíky mají aţ čtyřnásobně větší objemovou hmotnost 

(tab. č. 13.), neţ řezanka. Tato forma paliva ze slámy musí být obdobně uskladněna 

jako sláma volně loţená, tzn. chráněna před povětrnostními vlivy. U balíků vyšší 

hmotnosti je zapotřebí manipulační mechanizace. 
 

Tabulka č. 13. Objemové hmotnosti paliv ze slámy                                                                        (Sladký 2003)  

Stav paliva Měrná hmotnost (kg/m
3
) Hmotnost kusu (kg/ks) 

Sláma řezaná 40 – 60 0 

Nízkotlaké balíky standardní 60 – 80 5 

Vysokotlaké balíky standardní 80 – 120 10 

Obří balíky válcové 60 – 90 350 

Obří balíky kvádrové 80 – 160 400 

 

K nejefektivnějšímu vyuţití slamy jako paliva je také důleţitá technologie a zařízení 

pro spalování slámy. Pro tyto předpoklady je důleţitá: 

 forma paliva - úprava slámy na vhodnou formu paliva, jako je volně loţená sláma, 

kratší nebo delší řezanka, malé nebo velké balíky, pelety, brikety 
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  tepelný výkon spalovacího zařízení - to je odvozeno dle nároků na vytápěný 

prostor, formy paliva, druh. 

Vzhledem k povaze obou obcí,  lze uvaţovat o malých topeništích s výkonem 20-100 

kW pro rodinné domy a menší budovy. Tyto topeniště s niţším tepelným výkonem 

vyţadují kvalitnější palivo ve formě briket a pelet, aby byla umoţněna automatická 

regulace, nízké emise a správný chod zařízení, coţ klade poţadavky na linky pro výrobu 

tohoto druhu paliva a s tím spojené finanční náklady. Při tomto procesu se musí dodrţet 

podmínky pro plnění emisních limitů uvedených v NV č. 146/2007 Sb., o emisích, s 

ohledem na kriteria v kapitole 4.2 Spalování bioodpadů a ţivotní prostředí. Při dodrţení 

těchto podmínek lze vyuţívat odpadovou slámu jako palivo v obci Velká Černoc a Ročov.  

 Vzhledem k poměru C: N, je vhodné ji vyuţít jen jako substrát na upravení 

poţadovaného poměru  kompostu. Je vhodné ji nadrtit na délku 5-10 cm . U tohoto procesu 

negativně působí lignin, který zpomaluje dobu rozkladu.  

Vyuţití samotné slámy vzhledem k jejím vlastnostem v anaerobní digesci není 

vhodné, vlivem pomalé hydrolýzy slámy. A vzhledem k tomu, ţe pro AD je optimální 

poměr uhlíku a dusíku 20-30 : 1, coţ nesplňuje ţádný druh odpadní slámy. Slámu lze 

ovšem vyuţít jako přídavek do biofermentoru při anaerobní stabilizaci kalů z ČOV, kde 

zvyšuje produkci bioplynu. 

 

Chmelina - nejjednodušší nakládání s odpadem ze sklizně chmele, je vyuţití na 

způsob zeleného hnojení, jen s tím rozdílem, ţe se vyuţívá nadzemní část rostlin. Nelze 

tedy očekávat výsledky, jako u standardního zeleného hnojení, kdy se vyuţívá i kořenová 

část. U tohoto způsobu je moţnost vyuţití jak stonkové sloţky, tak i listové. Aplikovaná 

dávka biomasy na 1 ha je dle technických parametrů mechanizace určené pro tyto účely. 

Aplikace se provádí traktorovou technikou a  rozmetadly statkových hnojiv (např. RUR-5). 

Takto aplikovanou biomasu je vhodné zaorat. U stonkové sloţky je třeba dbát na 

nerozrušené révy a vodící drátky z důvodu navinutí se na rotující části mechanizace.  

Dalším způsobem vyuţití chmeliny je kompostování. Pro tento proces aerobní 

fermentace  je ideální poměr vstupního produktu C : N 30 - 35 :1. Průměrný poměr obou 

odpadních sloţek  C : N 38 : 1, získaný promícháním. Vzhledem k vyššímu poměru u 

odpadové biomasy, se hmota můţe pomaleji rozkládat a můţe se  prodluţovat zrání 

kompostu. Tento způsob zpracování odpadu vyţaduje vhodnou mechanizaci, pro 

překopávání hmoty. Umístění zakládky lze provést v místě vzniku chmelového odpadu, 

nebo v místě potřeby kompostu. 

 Vyuţití chmeliny jako fytopaliva, je moţné za předpokladu sníţení vlhkosti a 

separace vodícího drátku u stonkové části.  

Vlastnosti dle chemického sloţení pro vyuţití chmeliny v procesu anaerobní 

fermentace jsou dobré, coţ je dáno obsahem sušiny, vhodným poměrem C:N a vhodným 

pH za předpokladu, ţe se pouţije primární substrát, který musí mít odpovídající parametry 

k AD a můţe jím být např.  kal z ČOV, nebo kejda. Svozová  vzdálenost u chmeliny pro 

výrobu bioplynu je potřeba zváţit tak, aby byla ekonomicky atraktivní, max. 20 km - se 

stoupající svozovou vzdáleností klesá ekologická efektivnost. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1ma
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Silážní šťávy  

Pro tento odpad je vhodný způsob nakládání který se provádí v současné době 

v obou obcích, coţ je ekonomicky výhodné k daným moţnostem. 

 

5.3 Posouzení množstevní produkce zemědělských odpadů a jejich   
        změny  v čase 
 

Pro určení produkce a její posouzení, je nutné definovat zemědělský odpad. Tato 

definice není závislá pouze na druhu produktu, ale také na způsobu nakládání s ním. 

V kapitole 3.4 Hnojení slámou jiţ bylo zmíněno o negativních účincích slámy při 

samostatném zaorání v nadbytečném mnoţství. Toto nadbytečné mnoţství se tedy dá 

charakterizovat jako odpad, který je zařazen dle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 

k vyhlášce č. 381/2001 Sb. V následujících datech o mnoţstevní produkci odpadů a její 

posouzení je stanoveno celkové mnoţství zemědělského odpadu, takto definovaného. U 

chmeliny je to také způsobem nakládání, který potvrdili sami pěstitelé chmele. 

Je třeba upozornit, ţe se jedná o výpočet produkce za rok 2008. Sloţení pěstovaných 

plodin se můţe kaţdoročně měnit v závislostech na trţní situaci. Výměry polí se mění jen 

minimálně. Při výpočtech se postupovalo na základě informací, které poskytl Chmelařský 

institut s.r.o. Ţatec, zemědělských společností hospodařících v katastru obcí a jeho okolí. 

Dále dle tabulkových hodnot uváděných v odborné literatuře, ve které jsou uváděny 

průměrné hodnoty, ty se mohou ve skutečnosti lišit v závislosti na roční úrodnosti. 

  

Sláma 

Pro výpočet mnoţstevní produkce slámy, byli získané hodnoty o výměrách polí 

jednotlivých plodin. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

 

Tabulka č. 14. Výměra pěstovaných plodin v jednotlivých obcích  (ha)  

plodina Velká Černoc Ročov 

řepka 125 200 

pšenice ozimá 226 367 

ječmen ozimý 74 57 

oves  25 13 

ječmen jarní 87 333 

hořčice 24 30 

 

V tabulce č. 15. jsou výměry polí jednotlivých plodin dosazeny za hodnoty 

průměrného výnosu slámy v ČR za rok 2006. Tímto byl získán průměrný výnos slámy 

jednotlivých plodin, kterou je moţné sklidit. Coţ je např. u řepkové slámy, která má 

biologický výnos 7-10 tun/ha. Do tohoto výnosu se započítává kořenový systém, sláma, 

strniště, propad při sklizni mezi strništěm apod., ale čistý výnos, který se sklízí z pole je 

2,3 tuny/ha. Rozdíl zůstává vţdy na poli a zaorává se. 
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Tabulka č. 15. Průměrný výnos slámy v obcích  (t) 

plodina  průměrný výnos slámy*       Velká Černoc Ročov 

řepka 2,3 287,5 460 

pšenice ozimá 4,6 1039,6 1688,2 

ječmen ozimý 4 296 228 

oves 2,8 70 36,4 

ječmen jarní 3,5 304,5 1165,5 

hořčice 2,3 55,2 69 

* průměrný výnos slámy v ČR  (Konvalina 2006) 

 

V zemědělství má větší vyuţití sláma z obilovin před slámou z olejnin, protoţe je po 

ní větší poptávka při vyuţívání jako podestýlky u chovu zvířat. V tab. č. 15. je uveden 

výpočet vyuţití slámy, dle informací zemědělských společností. Jedna ze zemědělských 

společností v obci Velká Černoc, která nechová hospodářská zvířata se spolehá na 

organické hnojení při hospodaření bez ţivočišné výroby. Zastává názor, ţe  je vhodné 2/3 

slámy zaorat a 1/3 vyuţít na jiné účely z důvodu nepříznivého vlivu zaoráním nadměrného 

mnoţství. Naopak v obci Ročov je velká poptávka po slámě pro vyuţití jako steliva 

v ţivočišné výrobě. Zbytek slámy zaorávají. Hodnoty uvedené v označené části tabulky č. 

16. udávají konečnou produkci slámy, která je jako odpad k dispozici pro další vyuţití.  

 

Tabulka č. 16. Produkce a vyuţití slámy  (t) 

 Velká Černoc Ročov 

celková produkce 
obilní sláma 1710,1 3118,1 

řepková a hořčičná sláma 342,7 529 

sláma jako  statkové hnojivo 
obilní sláma 1140,1 804,1 

řepková a hořčičná sláma - - 

vyuţití slámy  na stelivo 
obilní sláma 446,6 2314 

řepková a hořčičná sláma - - 

sláma jako odpad pro další vyuţití 
obilní sláma 123,4 - 

řepková a hořčičná sláma 342,7 529 

 

Chmelina  

Pro stanovení hmotnosti odpadu chmeliny, poskytl Chmelařský institut s. r. o. Ţatec 

zabývající se výzkumem chmele interní data, (tab. č. 17.) k výpočtu hmotnosti jednotlivých 

sloţek chmelové révy. Tato data přímo náleţí odrůdě chmele „Ţatecký poloraný 

červeňák“, která se pěstuje v obou  obcích. Zemědělské společnosti pěstující chmel 

poskytli informace o výměře obhospodařovaných chmelnic a o počtu rostlin na 1 ha. Tento 

počet je specifický pro  pouţívané konstrukce chmelnic.   
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Tabulka č. 17. Hmotnostní data chmelové rostliny                                        (Chmelařský institut s. r. o. Ţatec) 

 

Sloţka listového odpadu odpadu navíc obsahuje vodící drátek o průměru 1mm, který 

má stejnou délku po zpracování česacím strojem jako zbytky stonků (3-5 cm). Tento drátek 

není v celkové hmotnosti započítán, protoţe není sloţkou pro stanovení produkce 

bioodpadu. Výpočet produkce odpadu (chmeliny) ze sklizně chmele jednotlivých sloţek 

uvádí tab. č. 18. 
 

Tabulka č. 18. Výpočet produkce odpadu ze sklizně chmele 

 Velká Černoc Ročov 

výměra chmelnic      (ha) 21 242 

počet rostlin na 1 ha 3330 3500 

počet rostlin na celé výměře (ks) 69930 847000 

celková hmotnost stonkové sloţky odpadu při 0,72 kg z 1ks. 

rostliny   (t) 
50,35 609,84 

celková hmotnost listové sloţky odpadu při 1,29 kg z 1 ks. 

rostliny  (t) 
90,21 1092,63 

 

Silážní šťávy 

Produkce siláţních šťáv byla vypočítána na základě informací zemědělských 

společností, které evidují produkci dle počtu fekálních vozů, kterými byl tento odpad 

vyváţen. V obou obcích byly pouţity fekální vozy o stejném objemu 8 m
3
. Výpočet je 

uveden v tab. č. 19. 

 

Tabulka č. 19. Produkce siláţních šťáv 

 Velká Černoc Ročov 

Počet fekálních vozů o objemu 8m
3
  3 21 

produkce siláţních šťáv            (m
3
) 24 168 

 

Souhrn celkové produkce odpadů v obcích Velká Černoc a Ročov je uveden v tab. č. 

20. 

 
 

 

 

 

 

Varianta Patro (m) 
Délka révy 

(m) 

H m o t n o s t   (kg) 

Pazochů Listů Hlávek Révy Rostliny 

2 a 2 révy 0 - 2  0,15 0,16 0,04   

 2 - 4  0,23 0,53 0,36   

 4 - 6  0,24 0,48 0,79   

 nad 6  0,10 0,13 0,13   

  7,1 0,72 1,29 1,31 0,95 4,27 
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Tabulka č. 20. Celková produkce zemědělského odpadu v jednotlivých obcích. 

 Velká Černoc Ročov 

obilní sláma                                         (t) 123,4 - 

řepková a hořčičná sláma                   (t) 342,7 529 

chmelina  (stonková sloţka)                (t) 50,35 609,84 

chmelina (listová sloţka)                     (t) 90,21 1092,63 

siláţní šťávy                                       (m
3
) 24 168 

 

Změny v čase 

 Zde se bohuţel nepodařilo v rámci Dop postihnout časový faktor zemědělských 

odpadů, proto jsou zde uvedeny stručné informace na základě odborné literatury a 

Chmelařského institutu s. r. o. v Ţatci. 

 

Sláma - při sklizni obsahuje okolo 15 % vlhkosti. Pokud se dodrţí podmínky 

skladování, tak vlastnosti slámy zůstávají stabilní do příští sklizně. 

 

Chmelina - bezprostředně po produkci chmeliny začíná aerobní proces. Ten je 

doprovázen zvýšením teploty a úbytkem hmoty. Lze předpokládat, ţe vlastnosti chmeliny 

budou měnit dle procesu, který je popsán v kapitole 4.1 Výroba hnojiv, půdních substrátů a 

kompostů.  

 

Silážní šťávy - vzhledem ke skladovacím kapacitám, které jsou výrazně omezeny, 

musí být tento odpad ihned vyváţen na pole. Nelze tedy uvaţovat o jeho pozdějším 

vyuţití. 
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6. Návrh optimálního systému nakládání s odpady v   
      obcích 

 

Pro tento návrh byly zpracovány laboratorní testy odpadu ze sklizně chmele, pro 

stanovení výhřevnosti a vhodnosti jako kosubstrátu při výrobě bioplynu. U ostatních 

odpadů se vychází z údajů uvedených v odborné literatuře. Dále se vychází z dat produkce 

zemědělského odpadu a BRKO jednotlivých obcí. Na základě těchto výsledků se odvíjí 

způsob jejich dalšího vyuţití. 

Pro stanovení laboratorních výsledků byly  pouţity tyto tři vzorky chmeliny: 

vzorek č.1 - listová část chmeliny  

vzorek č.2 - stonková část chmeliny bez vodícího drátku  

(tyto vzorky byly poskytnuty Chmelařským institutem s. r. o. Ţatec, jedná se o materiál 

v sušeném stavu ze sklizně srpen 2008) 

vzorek č.3 - stonková část chmeliny s vodícím drátkem  

(tento vzorek byl odebrán kvartací z povrchu hromady skladované stonkové části chmeliny 

podléhající povětrnostním vlivům, datum odběru 10. 11. 2008) 

 

Stanovení výhřevnosti 

V jednom z laboratorních testů byla stanovena výhřevnost obou sloţek chmelového 

odpadu a přepočtem i spalné teplo. Tyto veličiny jsou nezbytné pro zjištění vyuţitelnosti 

daného paliva ve spalovacím procesu. Postupuje se dle normy ČSN  P CEN/TS 14918 a 

DIN51 900 část 1-3. Dalším z důleţitých parametrů je stanovení obsahu vody, která 

ovlivňuje výhřevnost paliva a je podstatným parametrem pro výrobu pelet a briket 

z biomasy. Stanovení vody se provádí dle normy ČSN P CEN/TS 14774-1 aţ 3 nebo DIN 

51718. Dle obsahu popela lze usuzovat vznik nánosu  ve spalovacím prostoru a charakter 

popelovin. Stanovení se řídí normou ČSN P CEN/TS 14775 a DIN 51 790. Obsah prchavé 

hořlaviny při vysokém podílu můţe ovlivnit emise. Tento obsah se stanoví dle ČSN P 

CEN/TS 15148. Síra a chlór se stanoví z hlediska ochrany spalovacího zařízení, protoţe se 

tyto látky během hoření přeměňují na oxidy síry a chloridy, které mohou jako chlorované 

aromatické sloučeniny s dalšími emisemi být nebezpečné k ţivotnímu prostředí, stanovení 

podléhá ČSN PCEN/TS 15289. Instrumentální metody dle normy ČSN P CEN/TS 15104 

určují obsah dusíku, uhlíku a vodíku. Stanovení obsahu kovů a jiných prvků se provádí 

podle ČSN P CEN/TS 15290. Tyto kovy a jiné prvky mohou být transportovány do tuhých 

biopaliv z barev, konzervačních chemikálií, maziv, zeminy atd. 

Výhřevnost, byla provedena na základě tří vzorků chmeliny a je uvedena 

v následujících tabulkách č. 21., 22., 23. pro jednotlivé vzorky. 
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Tabulka č. 21. Vzorek chmeliny č.1 - listová část                                                   

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 12.4   

Popel % 9.10 10.39  

Hořlavina % 78.50 89.61 100.00 

Spalné teplo kJ/kg 14 951 17 067 19 046 

Výhřevnost kJ/kg 13 432 15 659 17 474 

Vodík % 5.99 6.837 7.63 

Uhlík % 37.17 42.429 47.35 

Dusík % 2.96 3.382 3.77 

Kyslík % 32.38 36.96 41.25 

Síra % < 0.001 0.001 < 0.001 

 

Tabulka č. 22. Vzorek chmeliny č.2 - stonková část  

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 8.4   

Popel % 3.75 4.09  

Hořlavina % 87.85 95.91 100.00 

Spalné teplo kJ/kg 17928 19 572 20407 

Výhřevnost kJ/kg 16408 18 124 18897 

Vodík % 6.44 7.03 7.33 

Uhlík % 40.63 44.358 46.25 

Dusík % 1.19 1.296 1.35 

Kyslík % 39.59 43.23 45.07 

Síra % < 0.001 0.001 < 0.001 

 

Tabulka č. 23. Vzorek chmeliny č.3 - stonková část 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 7.46   

Popel % 2.80 3.03  

Hořlavina % 89.74 96.97 100.00 

Spalné teplo kJ/kg 16627 17 967 18528 

Výhřevnost kJ/kg 15 188 16 598 17117 

Vodík % 6.15 6.646 6.85 

Uhlík % 39.71 42.914 44.25 

Dusík % 2.04 2.205 2.27 

Kyslík % 41.83 45.20 46.62 

Síra % < 0.001 0.001 <0.001 

 

Porovnání uvedených vzorků: 

Z výše uvedených tabulek jsou rozdíly jasně znatelné. Nejlepší hodnoty výhřevnosti 

měl vzorek č. 2, následuje vzorek č. 3 a vzorek č. 1 má hodnoty výhřevnosti nejniţší. 

V bezvodém stavu vzorku je výrazné procentuální mnoţství popelovin u vzorku č. 1 oproti 

hodnotám ostatních. Při srovnání popela z výsledků laboratorních testů a hodnot 



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      40     

  

uváděných v tab. č. 2., která činí 20,99 % u listové části chmeliny a u stonkové 6,36 %, je 

značný rozdíl, který můţe být zapříčiněn zvyšujícím podílem organické sloţky. 

Hodnoty C a N v porovnání s literaturou jsou téměř shodné. Problémem je však obsah 

dusíku ve vzorku č. 1. v listové sloţce. Tento dusík se při spalování s dusíkem ze spalného 

vzduchu účastní tvorby neţádoucích NO2. Odborná literatura (Andert et al. 2006 in 

Strehler) uvádí, ţe do cca. 1,5 % obsahu dusíku v sušině paliva [tj.= 9,4% dusíkatých látek] 

jsou limity ještě příznivé, jestliţe se teplota nepřestoupí při  spalování 1100–1200 °C. Pro 

sníţení dusíku je třeba nechat materiál vymoknout, čímţ se některé látky vyplaví. Po 

vymoknutí je ovšem nutné materiál nechat opět vyschnout. 

Je třeba brát v úvahu, ţe vzorek č. 3 můţe vykazovat nahodilý stav vzhledem 

k způsobu odběru. 

Pro srovnání výsledných hodnot s jinými palivy, je uvedena tabulka. č. 24. 

                

Tabulka č. 24. Výhřevnost dřeva a  uhlí                      (Sborník: Biomasa jako zdroj energie - Koloničný 2006) 

 

Při porovnání výsledků s dřevní hmotou dojdeme k závěru, ţe hodnoty stonkové 

části  chmeliny dokonce převyšují výhřevnost dřevní hmoty a hodnoty listové části nijak 

výrazně nezaostávají. U popelovin má chmelina větší hodnoty zvlášť u listové části. Při 

porovnání výhřevnosti hnědého uhlí s chmelinou je uţ rozdíl znatelný. Uhlí má ale také 

znatelně větší podíl vody a popela. 

Složka 

hořlaviny 

(%) 

Druh dřevní hmoty Průměrné 

složení dřevní 

hmoty 

Hnědé uhlí 
Jehličnaté 

dřevo 
Listnaté dřevo Kůra 

Uhlík 51,0 50,0 51,4 50,8 69,5 

Vodík 6,2 6,15 6,1 6,15 5,5 

Kyslík 42,2 43,25 42,2 42,55 23,0 

Dusík 0,6 0,6 0,3 0,5 1,0 

Síra - - - - 1,0 

Popel (%) 

v sušině 1,0 1,0 2,3 1,4 25,0 

v palivu 0,7 0,7 0,3 0,9 16,3 

Voda (%) 

v palivu 30,0 30,0 35,0 32,0 32,2 

Výhřevnost (MJ.kg
-1

) 

hořlaviny 18,4 18,4 18,4 18,4 26,8 

paliva 12,0 12,0 10,8 11,6 12,9 

Měrný obsah (g.kWh
-1

) 

síry - - - - 1,45 

dusíku 1,25 1,25 0,63 1,17 1,45 

popela 2,1 2,1 4,97 2,6 45,42 



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      41     

  

Na základě porovnání můţeme chmelinu přirovnat k palivovému dřevu, hlavně 

stonkovou sloţku. Chmelina má téměř stejné vlastnosti při menším obsahu vody a většímu 

obsahu popelovin.  

Vyuţití chmeliny jako fytopaliva nese také značné nevýhody. Odpadní stonková 

sloţka obsahuje určité mnoţství vodícího drátku, který by mohl způsobit problémy na 

technologickém zařízení pro zpracování a spalování. Bylo by nutné vytvořit technologické 

zařízení na separaci drátku. Druhou nevýhodou je malé mnoţství sušiny v době sklizně, u 

listové části 26,57 % a u stonkové 25,79 %. V tomto stavu nelze chmelina vyuţít jako 

fytopalivo. Protoţe vlhkost u energetických rostlin musí být < 18 % a u slámy dokonce < 

15 %, bylo by nutné sníţit vlhkost minimálně o cca 55 %. Toho lze dosáhnout vysoušením. 

Zde by byl vhodný způsob samovolného vysoušení  ve skladech nebo senících. Ty to 

prostory ale nesou určitá opatření ve formě roštů vzhledem k způsobu produkce i nároky 

na manipulaci a dopravu. 

Závěrem lze uvést, ţe chmelina jako bioodpad můţe být vhodné fytopalivo pouze za 

předpokladu, ţe se u stonkové části pokud to bude upravovací a spalovací technologie 

vyţadovat odseparuje vodící drátek, který je v odpadu obsaţen. A bude sníţena vlhkost na 

cca 15-18 %. 

  

Stanovení vhodnosti chmeliny  pro anaerobní fermentaci 

Hlavním cílem pokusu bylo určit vhodnost chmeliny pro anaerobní fermentaci.  

Sloţení pouţitých kosubstrátů je uvedeno v tabulce č. 25. Na základě mnoţství CHSK 

jednotlivých vzorků, byly provedeny teoretické výpočty objemu metanu a výpočet 

teoretické koncentrace metanu v bioplynu. A v předposledním řádku byla vloţena skutečná 

výtěţnost k porovnání. 

 

Tabulka č. 25. Parametry jednotlivých vzorků chmeliny 

  vzorek č. 1 vzorek č. 2 vzorek č. 3 

pH (výluh 1:10)  7.43 4.94 7.19 

Vodivost (výluh 1:10) mS/cm 10.27 3.68 1.14 

CHSKCr  mg/g 1033.82 1414.95 728.97 

Celkový uhlík % 42.429 44.358 42.914 

Spalitelné látky 815 
o
C % 89.61 95.91 96.87 

Těkavé org. látky 550
o
C % 86.66 94.49 93.41 

Pufrační kapacita ml/100 g 

sušiny 
842.38 273.63 112.75 

Lignin % 18.92 16.58 21.22 

Celulóza % 36.71 50.15 47.22 

Hemicelulóza % 21.01 12.53 12.79 

Poměr C:N  12,56 34,14 19,47 

Teoretický výpočet CH4  ml/g 361 495 254 

Skutečná výtěţnost ml/g 90.88 79 76.38 

Teoretická koncentrace 

methanu v bioplynu 
% 45.71 59.88 31.85 
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Teoretický výpočet produkce metanu v bioplynu. 

Výpočet dle vztahu:     

CH4 = z 1g CHSK vzniká 0,35 l CH4 

Rovnice pro teoretický výpočet koncentrace:  

CH4 obj. % = 18,75 CHSK/Corg. 

 

Výsledky teoretických hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 26. V této tabulce jsou navíc 

uvedeny náhodně vybrané produkty vhodné k AD pro porovnání teoretické koncentrace 

CH4 v bioplynu. Z výpočtu je zřejmé, ţe nejlepší předpoklady pro  anaerobní fermentaci 

z chmelového odpadu má vzorek č. 2. 

 

Tabulka č. 26. Výsledky teoretických hodnot objemu CH4 a koncentrace CH4 

 teoretický objem 

CH4 (ml/g) 

teoretická koncentrace CH4 

v bioplynu (%) 

vzorek č. 1 - listová sloţka 362 45,65 

vzorek č. 2 - stonková část 495 59,81 

vzorek č. 3 - stonková část 255 31,85 

vojtěšková biomasa - 54,53 

řepková sláma - 53,14 

energotráva - 52,19 

obilní sláma - 54,06 

kukuřičná sláma - 51,24 

psineček velký - 48,82 

ovsík vyvýšený - 51,51 

 

Pro anaerobní digesci byl jako kosubstrát pouţit kal z ÚČOV Ostrava. Na základě 

moţnosti vyuţití kalů v obci Ročov, bylo provedeno porovnání tohoto kalu pro moţnost 

vyuţití jako kosubstrátu. Jeho vlastnosti jsou porovnány v tabulce č. 27.  
 

 

Tabulka č. 27. Základní parametry kalu pouţívaného pro anaerobní digesci chmeliny s kalem z lokal. Ročov 

  Vyhnilý kal ÚČOV Surový kal ÚČOV kal Ročov 

pH  7.27 6.72 6.85 

Vodivost mS/cm 4.87 2.22 2.26 

CHSKCr g/l 59.41 55.45 9.01 

Nerozp.látky g/l 50.96 27.34 6.06 

Organická sušina g/l 26.67 19.98 5.04 

(NH4)
+
 mg/l 151.54 126.1 92.25 

TOC mg/l 978.14 490.84 511.9 

Ncelk mg/l 678.14 77.12 299.18 

C/N  1.44 6.36 1.71 
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Z tabulky je zřejmé, ţe kal z obce Ročov obsahuje podstatně menší mnoţství 

organické sušiny a CHSK, neţ kal z ÚČOV Ostrava. Optimální provoz procesu anaerobní 

digesce je zabezpečen při 7-9 % organické sušiny. Pro optimalizaci podmínek kalu 

z Ročova by se musela výrazně zvýšit dávka kosubstrátu. Vstupní parametry jednotlivých 

vzorků chmeliny jsou uvedeny v tab. č. 28. V označeném řádku této tabulky  jsou dosazeny 

hodnoty z výpočtu celkově vyprodukovaného plynu, mnoţstvím vstupního substrátu. 
 

Tabulka č. 28. Vstupní a výstupní parametry fermentace  pro jednotlivé testy 

  Chmelina č.1 Chmelina č.2 Chmelina č.3 

Vyhnilý kal ml 1600 1600 1600 

Surový kal ml 400 400 400 

Demi voda ml 4000 4000 4000 

Chmelinka g 200 150 150 

Produkce CH4 ml/1g (pro pokus) 90.88 79.12 76.38 

  

V následujících tabulkách č. 29., 30., 31. jsou znázorněny hodnoty průběhu testu. 

Tento test byl prováděn na VŠB v Ostravě, katedře energetiky po dobu 36 dnů na zařízení 

laboratorního fermentoru typu DCU 300. 

 

Tabulka č. 29. Denní průběh výtěţnosti bioplynu a metanu vzorku č. 1.    

Den Objem plynu (ml) CH4 (%) CO2 (%) pH CH4  ml) CO2 (ml) 

1 2600 1.78 7.96 6.69 46.28 206.96 

3 2000 1.97 16.93 6.38 39.4 338.6 

6 2000 3.56 23.99 5.99 71.2 479.8 

10 3000 22.66 27.46 5.56 679.8 823.8 

13 3000 40.37 11.17 6.38 1211.1 335.1 

16 2800 57.01 8.34 6.96 1596.28 233.52 

17 2800 75.57 8.89 7.02 2115.96 248.92 

20 3000 77.49 9.11 7.09 2324.7 273.3 

22 3000 73.01 7.78 7.19 2190.3 233.4 

23 2800 72.43 7.69 7.31 2028.04 215.32 

24 2800 70.07 5.04 7.39 1961.96 141.12 

27 2000 52.43 5.05 7.43 1048.6 101 

29 2300 42.61 4.52 7.31 980.03 103.96 

32 1500 43.58 4.38 7.36 653.7 65.7 

33 1300 45.58 4.12 7.32 592.54 53.56 

34 1000 32.17 3.99 7.31 321.7 39.9 

36 1000 31.54 3.96 7.31 315.4 39.6 

Ʃ 38900    18176.99 3933.56 

g/suš.     90,88  

 
 
 
 
 



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      44     

  

Tabulka č. 30. Denní průběh výtěţnosti bioplynu a metanu vzorku č. 2.    

Den Objem plynu (ml) CH4 (%) CO2 (%) pH CH4  ml) CO2 (ml) 

1 2400 1.85 8.14 6.1 44.4 195.36 

2 900 1.39 7.89 6 12.51 71.01 

5 1500 4.04 1.68 5.7 60.6 25.2 

9 2500 17.73 13.63 5.7 443.25 340.75 

13 2700 39.66 12.54 6.63 1070.82 338.58 

14 1500 49.22 8.56 6.74 738.3 128.4 

16 1700 52.24 6.77 6.75 888.08 115.09 

21 2700 69.38 6.55 6.81 1873.26 176.85 

22 1300 56.14 6.37 6.85 729.82 82.81 

23 1500 52.82 7.06 6.92 792.3 105.9 

24 2000 53.76 6.74 7.02 1075.2 134.8 

27 2700 73.35 8.57 7.19 1980.45 231.39 

29 1300 59.48 4.54 7.2 773.24 59.02 

31 1300 53.51 4.32 7.18 695.63 56.16 

34 1300 43.15 4.21 7.17 560.95 54.73 

36 700 32.81 1.91 7.17 229.67 13.37 

Ʃ 28000    11968.48 2129.42 

g/suš.     79,12  

 
 
 

Tabulka č. 31. Denní průběh výtěţnosti bioplynu a metanu vzorku č. 3.   

Den Objem plynu (ml) CH4 (%) CO2 (%) pH CH4 (ml) CO2 (ml) 

1 800 0.31 7.24 4.88 2.48 57.92 

3 800 27.24 6.54 4.98 217.92 52.32 

6 900 30.33 6.05 5.25 272.97 54.45 

9 950 33.89 3.41 5.34 321.955 32.395 

13 1100 34.04 3.57 5.86 374.44 39.27 

16 1500 34.39 4.81 5.36 515.85 72.15 

21 1500 39.29 5.66 5.34 589.35 84.9 

24 1900 48.49 7.79 5.34 921.31 148.01 

25 2400 56.74 5.27 5.33 1361.76 126.48 

26 2500 61.57 4.27 5.33 1539.25 106.75 

27 1900 66.47 3.85 5.83 1262.93 73.15 

29 1750 69.57 3.16 6.42 1217.475 55.3 

32 1600 72.24 2.12 6.97 1155.84 33.92 

33 1400 58.54 3.56 7.45 819.56 49.84 

34 1200 48.36 3.57 7.32 580.32 42.84 

36 900 33.86 3.54 7.35 304.74 31.86 

Ʃ 23100    11458.15 1061.555 

g/suš.     79,38  
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V tabulce č. 32., jsou uvedeny komponenty, jejich vstupní mnoţství, teoretické 

výpočty produkce CH4 dle CHSK, skutečné mnoţství a jejich porovnání. 

 

Tabulka č. 32. Výsledné hodnoty testu chmeliny 

  Mnoţství CHSK - komponent CHSK vstup Výpočet CH4 Realita Rozdíl 

   g/l g/l l/g l/g % 

Vyhnilý kal ml 1600 56.72 - 2     

Surový kal ml 400 23.76 -1     

Voda ml 4000      

Chmelina 1 g 200 282.2 60.44 21.15 18.176 14.08 

Chmelina 2 g 150 154.5 39.16 13.70 11.968 12.64 

Chmelina 3 g 150 109.2 31.61 11.60 11.458 1.29 

  

  

Suma CHSK      

pro vsázku / 

6litry 

Z 1g CHSK 

vzniká 0.35 l 

CH4 

  

 

V tabulce č.33., je uvedeno mnoţství sušiny před a po testu u jednotlivých vzorků. 

Rozdíl je vyjádřen v procentech. 

 

Tabulka č. 33. Účinnost odbourání organické sušiny 

  Chmelina 1 Chmelina 2 Chmelina 3 

Org. sušina vstup g/l 33.41 40.88 32.55 

Org. sušina výstup g/l 16.22 16.22 17.56 

Odbourání org.sušiny % 51.45 60.32 46.05 

 

Údaje o účinnosti odbourání CHSK jsou uvedeny v tabulce č. 34. 

 

Tabulka č. 34. Účinnost odbourání CHSK 

  Chmelina 1 Chmelina 2 Chmelina 3 

CHSK vstup g/l 45.23 66.57 37.73 

CHSK výstup g/l 15.24 16.51 12.28 

Odbourání CHSK % 66.3 75.19 67.45 

 

V následujících grafech, jsou u vzorků chmeliny znázorněny hodnoty výtěţnosti CH4 

z objemu bioplynu,  a další parametry. Pro lepší znázornění těchto hodnot, jsou uvedeny 

grafy produktů, které se vyuţívají jako surovina pro výrobu bioplynu. Výsledné hodnoty 

jsou porovnány. 

V grafu č. 4. je uvedena produkce metanu vzorků chmeliny. Vzorek č.1 měl nejvyšší 

produkci ve dvacátém dni a to téměř 80 %, vzorek č. 2 měl nevyšší produkci později a to 

27 den a produkce se přibliţovala hranici 75 %, ale jednalo se spíše o výjimečný stav.  

Tyto hodnoty lze porovnat s hodnotami v grafu č. 5., kde je znázorněn průběh 

produkce CH4 u psinečku a BRO v Benešově. Z porovnání těchto grafů je patrné, ţe nárůst 
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produkce obsahu CH4 je u vzorků čistírenských kalů a chmeliny č. 1. a č. 2. je v časovém 

horizontu delší, neţ u psinečku, ale je ve srovnání s ním vyšší cca o 10 %.  
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Graf č. 4. Produkce obsahu CH4 v bioplynu u vzorků čistírenských kalů a chmeliny 

 

 

Graf č. 5. Porovnání výtěţnosti CH4  pro Psineček a BRO Beněšov                                      (Kuchařová 2006) 

 
 



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      47     

  

V grafu č. 6. je znázorněn průběh produkce metanu ve vztahu k sušině. Zde opět 

vynikal vzorek č. 1 a to ve dvacátém dni. Ve srovnání s psinečkem, který je znázorněn ve 

grafu č. 7., je zaznamenána větší produkce. 
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Graf č. 6. Průběh produkce fermentace čistírenských kalů s chmelinou 
 
 

 

Graf č. 7. Průběh produkce kofermentace psinečku velkého se směsí kalů z ČOV                (Kuchařová  2006)       

                                                                                                     



 

Jiří Hovorka : Nakládání s odpady ze zemědělství v obcích do 1000 EO 

 

 
 2009                                                                                                                                                                                      48     

  

V grafu č. 8. je znázorněno porovnání produkce CH4 na gram sušiny u substrátů 

chmeliny s energetickými travinami. 
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Graf č. 8. Produkce metanu substrátu chmeliny a energetických travin 

 

Zhodnocení vhodnosti chmeliny pro AD 

Z výsledků testu chmeliny je zřejmé, ţe ji lze vyuţívat jako materiál ke 

kofermentaci. Jako nejvýhodnější se jeví vzorek č. 1. listové části. Vzorek č. 2. a 3. měl 

výsledné hodnoty o něco horší. Při porovnání s energetickými travinami trochu zaostává. 

Bohuţel toto vyuţití nese také nevýhody. Uţ při vyuţití v termických procesech, bylo 

zmíněno, ţe stonková část obsahuje vodící drátek. To je potřeba zohlednit vůči 

technologickému zařízení. V tomto testu tento drátek obsahoval vzorek č. 3. Tento vzorek 

měl odlišné výsledky, coţ mohlo být způsobeno přítomností vodícího drátku, který mohl 

slouţit jako inhibitor biologických pochodů, nebo změnami obsahu některých sloţek cukrů 

v závislosti na době uskladnění. Bohuţel ze způsobu vyhodnocení tohoto vzorku 

nemůţeme určit jeli to nahodilý stav, nebo stav reálný.  

Další nároky s ohledem na produkci tohoto odpadu přináší skladování. Produkce 

chmeliny, je cca. během 20 dnů v roce, na přelomu měsíce srpna a září 

(Chmelařství,1980). U trav se přidávají mikroorganismy, které zamezují tvorbě kyseliny 

mléčné a niţších mastných kyselin, které způsobují inhibici. To vyţaduje skladovací 

plochu a vzhledem k ústupu chovu skotu, jsou k dispozici siláţní jámy, které jsou proto 

toto skladování zcela vhodné. Tento způsob skladování je ale nutné laboratorně ověřit. 
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Pro vyuţití chmeliny v anaerobní fermentaci je také zapotřebí primárního substrátu, 

který slouţí jako startér procesu. V rámci DP byla provedena analýza “vyhnilého kalu” z 

lokality Ročov, ze které vyplývá, ţe kal je nevhodný jako primární materiál pro fermentaci. 

Má velmi nízký obsah organické sušiny a CHSK. Musel by se významně doplňovat 

materiálem určeným pro kofermentaci, aby se obsah sušiny ve vsázce zvýšil na min. 

hodnotu 7 %.  

 

Využití biologicky rozložitelných odpadů v obcích Velká Černoc a Ročov 

 V tabulce č. 35., je uveden přehled odpadů jednotlivých obcí pro další vyuţití. 

 

Tabulka č. 35. Celková produkce BRO a papíru v obcích 

Roční produkce bioodpadu. Velká Černoc Ročov 

obilní sláma                                         (t) 123,4 - 

řepková a hořčičná sláma                   (t) 342,7 529 

chmelina  (stonková sloţka)                (t) 50,35 609,84 

chmelina (listová sloţka)                     (t) 90,21 1092,63 

siláţní šťávy                                       (m3) 24 168 

celková produkce papíru                   (t/rok) 3,831 10,1 

celková produkce BRKO                   (t/rok) 3,037 7,972 

celková suma BRO                              (t) 633,697 2407,442 

celková suma BRO + papír                 (t) 637,528 2417,542 

 

 

Obec Velká Černoc 

Dle mnoţství BRO nejsou předpoklady pro jiné vyuţití, neţ pro proces 

kompostování,  nebo jako organická hnojiva, či moţné zpracování slámy na výrobu pelet, 

briket. To je dáno zejména mnoţstvím produkce (tab. č. 35.), která není nikterak významná 

pro větší technologická zařízení, jako je centrální kotelna na vytápění, nebo bioplynová 

stanice a navíc nejsou známy parametry BRKO pro toto vyuţití. 

Centrální kotelna za rok spotřebuje 600 t paliva při dodání tepla pro cca. 230 

obyvatel (Sladký et al. 2002). To by bylo splněno pouze za předpokladu, ţe by bylo nutné 

dosoušet chmelinu a u stonkové části popřípadě separovat vodící drátek. Dalším 

negativním vodítkem je finanční situace obce, která před nedávném vybudovala vodovod 

za pomocí úvěru, a momentálně není schopná dalších investic. Také nelze zaručit souhlas 

s připojením všech obyvatel obce.  

U bioplynových stanic v literatuře Bioplyn v praxi (Schulz H., Eder B., 2004) se 

uvádí, ţe nejmenší projektovaná průtoková zařízení jsou 5 m
3
. Tento objem je moţno 

zaplnit ze 75 % - tj 3,75 m
3
 zaokrouhleno 4 m

3
 vsázky. Doba zdrţení v reaktoru je 20-30 

dní. Tzn. ţe celkový objem bude 80-120 m
3
. Při procesu anaerobní fermentace s 10 % 

obsahem organické sušiny vyplývá, ţe je potřeba 400 kg organické sušiny/den. Pokud by 

byla jako vsázka vyuţita listová část chmeliny při obsahu sušiny 26,57 %, je potřeba 1,51 

t/den. Z toho nám vychází, ţe pro celoroční provoz potřebujeme 551,5 t vstupní suroviny 

ročně. Toto mnoţství je obec Velká Černoc schopna vyprodukovat, ale vzhledem k tomu, 

ţe byly provedeny testy pouze u chmeliny a vzorky stonkové části nebyly tak příznivé na 

produkci bioplynu, nelze tuto technologii doporučit na nakládání s BRO obci Velká 
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Černoc. Navíc dle testů u vzorků č. 1., kde vychází produkce bioplynu 194,5 m
3
/t na sušiny 

a CH4 je zastoupen pouze v 46 %, coţ nesplňuje podmínky pro kogeneraci, která vyţaduje 

min. 60 %. Vzorek č. 2. produkuje 186,7 m
3
/t na sušiny a CH4 je zastoupen pouze v 42 %. 

Podmínky pro kogeneraci, která vyţaduje min. 60 %.nesplňuje ani jeden vzorek. 

 

 Obec Ročov: 

 Produkce BRO v obci Ročov je výrazně vyšší (tab. č. 35.), navíc je v obci ČOV, 

která produkuje 650 m
3
 ročně (dle informací Severočeských vodovodů a kanalizací 

v Lounech). Přesto není vyuţití výrazně odlišné od obce Velká Černoc. Vzhledem k tomu, 

ţe obec má plynofikaci, centrální kotelna by nebyla perspektivní. Navíc pokud by se v této 

obci uvaţovalo o této technologii, bylo by potřeba více 750 t biopaliv, to by  bylo 

splnitelné pouze s vysoušenou chmelinou, coţ by bylo vhodnější nahradit pěstováním 

energetické biomasy. Co se týče bioodpadu pro technologii anaerobní digesce je zřejmé, ţe  

mnoţství, které je k dispozici, výrazně převyšuje nároky nejmenšího průtokového zařízení 

pro výrobu bioplynu a pokud by bylo počítáno s vyuţitím této technologie, jistě by se 

projektovala s ohledem na toto mnoţství. Bohuţel zde musíme brát v potaz, ţe kaly jsou 

pro AD nevyhovující pro malý obsah sušiny a CHSK, pro jejich vyuţití by se musel dodat 

vhodný kosubstrát. Dále nízký obsah CH4 v bioplynu znemoţňuje vyţití pro kogeneraci a 

zde by se dalo uvaţovat o vytápění a ohřevu vody. Je tedy otázkou zda by se tato 

technologie vyplatila s ohledem na dané moţnosti obce. 

 

 

6.1 Metodika pro rozhodování 

 

Doporučení řešení optimálního nakládání s odpady bylo zpracováno na základě 

SWOT analýzy (Strong points, Weak points, Opportinities, Threats). Jedná se o standartní 

metodu pouţívanou k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech 

zkoumání. Principem této analýzy je jednoduchá, výstiţná, vyčerpávající a objektivní 

charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu, jeho moţných příleţitostí a 

ohroţení.  

 

1. Analýza SWOT pro naklání se zemědělskými odpady a BRKO v obci Velká Černoc. 

 

Silné stránky 

- potenciál vyuţitelnosti odpadů 

- srovnatelná výhřevnost chmeliny se dřevem 

- produkce kompostu 

- sláma pro výrobu pelet a briket 

- odhadnutelná produkce odpadů 

- rozvoj zemědělství 

- produkce a moţnost zpracování chmeliny v jednom místě 

- moţnost vyuţití zemědělských prostředků a mechanizace 
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- pouţívání technologického zařízení při sklizni chmele třídícího listovou a 

stonkovou část 

                  -    základní zemědělská technika (lis na slámu, čelní nakladač a jiné) 

 

Slabé stránky 

- testy chmeliny vyhodnotily nevhodné mnoţství CH4 pro kogeneraci 

- slabý zájem obyvatel o nové technologie pro vyuţití odpadů 

- nízké finanční moţnosti obce 

- nutnost pořízení nových technologických prostředků 

- zajištění informovanosti o nových technologických procesech 

- ekonomická náročnost technologií (linky na výrobu pelet a briket, 

spalovacích kotlů) 

- ekonomická náročnost zařízení (překopávačů) na výrobu kompostu 

- netřídění BRKO v obci 

- ukládání BRKO na černé skládky, pálení 

- při vyuţití chmeliny v termických procesech vysoké nároky na sníţení 

vlhkosti 

- stonková část odpadu obsahuje ţelezný drátek, který můţe mít nepříznivý 

vliv na výrobní technologie a technologická zařízení 

 

Příleţitosti 

- moţnost vzniku nových pracovních míst 

- moţnost informovanosti o nových technologiích 

- rozvoj venkova 

- zlepšení ţivotního prostředí spalováním biomasy 

- vyuţití dotačních programů 

- moţnost vyuţití nevyuţívaných hospodářských objektů (seníky, haly) 

 

Ohroţení 

- moţnost kontaminace povrchových a spodních vod siláţními šťávami 

- narušení vzhledu krajiny technologickými zařízeními 

- vyčerpání ţivin ze zemědělské půdy 

- nedůvěra obyvatel k novým technologiím 

-    v okolí velké rozlehlé lesy (vyuţívání dřeva k topení) 

 

2. Analýza SWOT pro naklání se zemědělskými odpady a BRKO v obci Ročov. 

Silné stránky 

-     nadprodukce odpadu ze sklizně chmele 

- moţnost vyuţití siláţních jam pro skladování chmeliny 

- srovnatelná výhřevnost chmeliny se dřevem 

- potenciál vyuţitelnosti odpadů 

- produkce kompostu 
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- sláma pro výrobu pelet a briket 

- odhadnutelná produkce odpadů 

- rozvoj zemědělství 

- produkce a moţnost zpracování chmeliny v jednom místě 

- moţnost vyuţití zemědělských prostředků a mechanizace 

-    základní zemědělská (lis na slámu, čelní nakladač a jiné) 

- pouţívání technologického zařízení při sklizni chmele třídícího listovou a 

stonkovou část 

 

Slabé stránky 

- při vyuţití chmeliny v termických procesech vysoké nároky na sníţení 

vlhkosti 

-     testy chmeliny vyhodnotily nevhodné mnoţství CH4 pro kogeneraci 

- slabý zájem obyvatel o nové technologie vyuţití odpadů 

- nízké finanční moţnosti obce 

- nutnost pořízení nových technologických prostředků 

- zajištění informovanosti o nových technologických procesech 

- ekonomická náročnost technologií (linky na výrobu pelet a briket, 

spalovacích kotlů) 

- ekonomická náročnost zařízení (překopávačů) na výrobu kompostu 

- netřídění BRKO v obci 

- ukládání BRKO na černé skládky, pálení 

- stonková část odpadu obsahuje ţelezný drátek, který můţe mít nepříznivý 

vliv na výrobní technologie a technologická zařízení 

 

Příleţitosti 

- moţnost vzniku nových pracovních míst 

- moţnost informovanosti o nových technologiích 

- rozvoj venkova 

- zlepšení ţivotního prostředí spalováním biomasy 

- vyuţití dotačních programů 

- moţnost vyuţití nevyuţívaných hospodářských objektů (seníky, haly) 

Ohroţení 

- moţnost kontaminace povrchových a spodních vod siláţními šťávami 

- narušení vzhledu krajiny technologickými zařízeními 

- vyčerpání ţivin ze zemědělské půdy 

- nedůvěra obyvatel k novým technologiím 

                  -    plynofikace 

 

6.2 Doporučená řešení 
 

 Doporučená řešení na základě vlastností a mnoţství odpadů, pro jejich 

nejefektivnější vyuţití v obcích Velká Černoc a Ročov. 
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 Vzhledem k výsledkům praktické části a průzkumu podmínek v obcích, zde nejsou 

předpoklady vyuţití odpadů v termických procesech velkými technologiemi, jako jsou 

centrální kotelny. Vyuţití slámy jako biopaliva je vhodné pro lokální vytápění. Tomu však 

předchází výroba pelet, nebo slaměných briket, coţ nese nároky na výrobní technologii a 

spalovací zařízení pro tento druh paliva. Na kotle pro spalování biomasy je moţné získat 

kaţdoročně dotaci od Státního fondu ţivotního prostředí. Dále je rozhodující výkon linek 

na zpracování pelet a briket. Tato technologie vyţaduje finanční náklady a dle výkonu 

tohoto zařízení je moţné ji vyuţít na zpracování cíleně pěstovaných energetických plodin, 

z důvodu pro co nejefektivnějšího vyuţití. U odpadu ze sklizně chmele nelze doporučit 

tento způsob zpracování hlavně z toho důvodu, ţe nebyly prováděny testy na způsob 

vhodné úpravy před spalováním. Pokud by to vyţadovala stonková část odpadu, musely by 

být vynaloţeny investice do technologie na separaci drátků, coţ by mohlo být dalším 

předmětem výzkumu.  

 Při vyuţití odpadu pro výrobu bioplynu je dle produkovaného mnoţství vhodné v 

obci Ročov. Zde je značné mnoţství odpadu ze zemědělství, který vzniká při sklizni 

chmele. Tento odpad produkuje bioplyn, ale bohuţel nedosahuje poţadovaného mnoţství 

metanu, aby splnil podmínku pro kogeneraci. Takto vyprodukovaný plyn lze vyuţívat pro 

vytápění. Byla by škoda nevyţít takové mnoţství odpadu, kdyţ se v současné době vytváří 

podmínky pro rozvoj výstavby zemědělských bioplynových stanic. Zde lze vyuţít dotace 

ze státních a evropských peněz. Dále vyuţít program pro rozvoj venkova ČR, který je 

spolufinancovaný Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD).  

 Vzhledem k nevhodnosti kalů z ČOV Ročov by bylo vhodné zajistit materiál vhodný 

pro kofermentaci. To by mohla splňovat kejda z chovu prasat. Na základě toho byla 

oslovena společnost ANIMO Ţatec, která vlastní velkokapacitní vepřín v obci Lišany u 

Loun. Ta bohuţel uvaţuje o výstavbě své vlastní bioplynové stanice na zpracování kejdy 

prasat. Jiný vepřín se ve vhodné svozové vzdálenosti nenachází. 

 Další z variant je kompostování. Tento způsob aerobní digesce má tu výhodu, ţe není 

závislý na mnoţství odpadu. Toto zpracování je na zváţení zemědělských podniků 

v obcích. Tímto způsobem je moţné získat kvalitní hnojivo, které by nahradilo hnůj po 

kterém je poptávka z důvodu klesající produkce chovu zvířat. 

U siláţních šťáv je vhodný stávající způsob nakládání. 
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7. Závěr 

 

Tato DP byla zaměřená na nakládání s odpady ze zemědělství a BRKO v obcích 

Velká Černoc a Ročov. V praktické části je konkrétně zaměřena na odpady ze sklizně 

chmele pro další vyuţití. Cílem bylo stanovení fyzikálně chemických vlastností chmelinky, 

energetické parametry chmeliny, stanovení obsahu CHSK v sušině pro teoretický výpočet 

produkce bioplynu. Tyto parametry byly stanoveny, následně vyhodnoceny a porovnány s 

ostatními produkty. 

Laboratorní verifikace procesu anaerobní digesce chmeliny bohuţel přinesly 

zklamání z hlediska vhodnosti bioplynu pro vyuţití v kogenerační jednotce. Vzhledem 

k tomu, ţe ZD Podlesí Ročov je druhým největším pěstitelem chmele v České republice, 

bylo by vhodné najít nejefektivnější vyuţití pro tak velké mnoţství odpadu, neţ je doposud 

a tím přinést obci Ročov další příleţitosti. 

Při získávání informací z obecních úřadů se potvrdil celorepublikový problém a sice, 

netřídění BRKO. Toto není, jak by se na první pohled mohlo zdát zaloţené pouze na 

finanční podpoře, ale jedná se především o morální problém.  
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