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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na aktuální téma snižování podílu biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky a možnosti jejich 

využití. Konkrétně na bioplynové technologie využívající anaerobní digesci. Anaerobní 

digesce je kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu za 

vzniku plynného podílu (bioplyn) a kapalného a tuhého zbytku (digestát). Jde především o 

zpracování čistírenských kalů nebo hospodářských exkrementů společně s organickými 

zbytky ze zemědělství, řemeslnictví, průmyslu a domácností.  V této práci se budu zabývat 

posouzením možnosti zpracování BRKO právě anaerobní digescí. Vedle popisu a 

vlastností BRKO budou také uvedeny výnosové parametry a jejich vliv na výtěžnost 

bioplynu.  

Klí čová slova 

Anaerobní digesce, bioplyn, biologicky rozložitelný komunální odpad. 

Anotation 

Diploma thesis is concentrating on actual topic of reduction landfill proportions of 

biodegradable municipal waste and posibility of it's use. Concretely, on biogas technology 

which is making use of anaerobic digestion. Anaerobic digestion is controlled microbial 

reduction of organic preparation without  access of air , rising of gaseous portion (manure 

gas) , liquid or solid leftover (digest). Especially is concerned about manipulation of waste 

treatment plant or agricultural ejectas together with organic leftovers from agriculture, 

handicrafting, industry and householding. In this work I am going to focus on 

biodegradable municipal waste and it's treatment of anaerobic digestion. Beside the 

characterization and properties there are going to be introduced yield parameters and their 

influence on biogas yield. 

Keywords 

Anaerobic digestion, biogas, biodegradable municipal waste.
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1 Úvod a cíl práce 

Dnešní energetická základna, skládající se převážně ze spalování fosilních paliv, 

není nevyčerpatelná. Zatížení životního prostředí se v posledních padesáti letech zvyšuje 

exponenciálně a způsobuje nárůst průměrných teplot na Zemi se všemi jeho negativními 

dopady. Díky tomu se otevírá cesta využití náhradních zdrojů energie.  

Jednou z možností realizace navyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů jsou 

bioplynové technologie využívající anaerobní digesci (fermentaci). Anaerobní digesce je 

kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku 

plynného podílu (bioplyn) a kapalného, nebo tuhého zbytku (digestát). Jde především o 

zpracování čistírenských kalů, nebo hospodářských exkrementů společně s organickými 

zbytky ze zemědělství, řemeslnictví, průmyslu a domácností.  

Výroba bioplynu obvykle probíhá za zvýšené teploty za nepřístupu vzduchu v 

uzavřených velkoobjemových nádobách – reaktorech. Zde specifické skupiny 

mikroorganismů rozkládají organickou hmotu za současné produkce metanu (psáno dle 

pravidel českého pravopisu). V podstatě se jedná o intenzifikaci přírodních procesů 

probíhajících např. na dně jezer nebo v bažinách. Vznikající bioplyn je jímán a využit. 

Výstupní stabilizovaný materiál je vhodný jako hnojivo a při správně pracujícím procesu 

nevykazuje známky zápachu. 

Anaerobní digesce může zabezpečit ekologické palivo pro výrobu tepla, elektrické 

energie i provoz mobilních zařízení. Konkurenceschopnost bioplynu bude stoupat se 

zvyšujícími se cenami energií a environmentálními požadavky občanů. 

Cílem této diplomové práce je posouzení možnosti využití biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) v procesu anaerobní digesce. Pro 

naplnění tohoto cíle jsem zvolila následující postup: 

• zjištění skladby BRKO v obcích do 2 000 EO a její porovnání se skladbou z měst; 

• vyseparování BRKO z odpadů a provedení základních fyzikálně – chemických 

rozborů, stanovení energetických parametrů; 
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• verifikace procesu anaerobní digesce na vyseparovaném BRKO.  

Úvodní kapitoly práce jsou věnovány charakteristice, složení a současnému stavu 

nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. Následně je rozebráno téma 

bioplynových stanic v ČR a legislativa týkající se problematiky BRKO. Technologii 

separace, třídění a mechanicko – biologické úpravě BRKO jsou věnovány další 

podkapitoly. V kapitole třetí jsou představeny technologie na využití BRKO 

(kompostování, spalování, anaerobní digesce). Následuje praktická část, zhodnocení 

optimalizace anaerobní digesce, v laboratoři IGI VŠB – TU Ostrava. V kapitole páté jsou 

zhodnocena kritéria pro výběr BRKO jako vhodného materiálu pro technologie popsané 

v teoretické části. Závěr diplomové práce poslouží ke shrnutí poznatků o biologicky 

rozložitelných komunálních odpadech získaných na základě laboratorních analýz. 
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2 BRKO – základní charakteristika 

Ve směrnici Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů se biologicky rozložitelným 

odpadem rozumí veškerý odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu, jako jsou 

potravinářské, zahradní odpady a rovněž papír a lepenka. V členění Katalogu odpadů 

č.381/2001 Sb. lze za biologicky rozložitelné komunální odpady ve smyslu výše uvedené 

směrnice považovat následující druhy uvedené ve skupině „ 20 00 00 - Komunální 

odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové a odpady z úřadů), 

včetně složek z odděleného sběru.“ 

Tab. 2.1 Druhy odpadů dle katalogu [1] 

KÓD DRUHU 
ODPADU 

NÁZEV DRUHU 
ODPADU 

20 01 00 Složky z odd ěleného sb ěru 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 10 Oděvy 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 38 Dřevo neobsahující nebezpečné látky 
20 02 00 Odpady ze zahrad a park ů (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 00 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 02 Odpady z tržišť 

 

BRKO má různorodé vlastnosti, stlačitelnost, různé složení, proměnné chemické a 

fyzikální vlastnosti. Jeho proměnlivost ovlivňují především: 

• vývojové trendy ve společnosti; 

• životní úroveň obyvatelstva; 

• velikost sídla;  

• charaktere zástavby a jeho vybavenost; 

• nepřímo druh vytápění (dálkové, lokální); 

• sezónnost [1]. 
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2.1 Současný stav s nakládání s BRKO 

V České republice se v roce 1995 vyprodukovalo cca 4,2 mil. t komunálních 

odpadů, z toho 3,73 mil. t jsou tuhé komunální odpady včetně kompostovatelného odpadu 

z veřejné zeleně. Podíl bioodpadu z celkové produkce tuhých komunálních odpadů byl na 

základě Situační zprávy o biologicky rozložitelných komunálních odpadech v ČR stanoven 

na 41% hmotnosti. Roční produkce komunálních bioodpadů byla tedy více než 1,5 mil. t. 

[2] Údaje z roku 1995 jsou důležité z hlediska stanovení limitních hodnot omezování 

BRKO ukládaného na skládky dle Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a dle 

zákona o odpadech, který z něho vychází a pro něž je rok 1995 referenčním rokem [1]. 

Nejvýznamnější podíl BRKO představuje biologicky rozložitelná část směsného 

komunálního odpadu (dále jen SKO). Produkce SKO v posledních 5 letech mírně vzrůstá 

(přibližně o 2 až 3 % hmotnostní ročně), což je dáno zejména rapidně vzrůstající úrovní 

obyvatelstva. Přitom v některých letech dochází k udržení stavu z předchozího roku, což je 

způsobeno zaváděním a rozšiřováním separovaného sběru některých odpadů. Složení SKO 

prochází vývojem, který je možno charakterizovat postupným zvyšováním podílu 

biologicky rozložitelných složek z 40 % v roce 1995 až na 48 % v roce 2000, 54 % v roce 

2010. [3] 

V  současnosti se BRKO v drtivé většině likviduje spolu s ostatními odpady (plasty, 

sklo, papír, …) na skládkách a ve spalovnách. Komunální bioodpad je sám o sobě ve 

většině případů neškodná látka, ale jeho míšení s ostatními druhy odpadu přispívá ke 

zvýšení škodlivých a nekontrolovatelných reakcí a to především na skládkách. Rozkladem 

organického materiálu za anaerobních podmínek vzniká skládkový plyn, jehož majoritní 

složkou je CH4 metan, jeden z hlavních atmosférických stopových plynů zodpovědných za 

rozšířený problém skleníkového efektu [3].  

Tab. 2.2 Způsoby nakládání s BRKO [4] 

Způsob nakládání Množství (%) 
skládkováno 71 
energeticky využito - spalovny 9 
materiálově využito 10 
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Skutečnost, že se podíl ukládaného BRKO na skládky nesnižuje (tab. 2.2) je zřejmě 

způsobena prozatím malou informovaností široké veřejnosti o možnostech třídění a sběru 

biodpadu a jeho následného využití a v neposlední řadě také nedostatečnou kapacitou 

stávajících zařízení na zpracování BRKO (kompostárny, bioplynové stanice).  

  Tab. 2.3 Množství bioodpadu ukládaného na skládkách [5] 

Rok Množství (t) 
2003 1,239 mil. 
2005 1,363 mil. 
2007 1,471 mil. 

 

V uplynulých letech proběhla řada pilotních projektů v rámci systému odděleného 

sběru BRKO v ČR , které by měly pomoci osvětlit obyvatelům tuto problematiku a dostát 

závazku snížit množství BRKO ukládaných na skládky. Příkladem si můžeme uvést 

projekt na území města Olomouc v lokalitě Radíkov s 296 obyvateli. Projekt byl zahájen 

v roce 2006. V pravidelných týdenních intervalech jsou na stanovených místech 

přistavovány velkoobjemové, uzamykatelné kontejnery. Projekt spočívá v donášce 

bioodpadu ze zástavby rodinných domů do obsluhovaných kontejnerů v dohodnutém čase. 

Projekt byl realizován v období duben – říjen 2006. Vlastní realizaci projektu předcházela 

anketa mezi občany této městské části, ve které byli dotazováni na ochotu třídit bioodpad a 

na způsob jeho sběru, který by preferovali. Rozneseno bylo 180 anketních lístků, 

odpovědělo 25% dotázaných, kteří projevili zájem. Pro sběr bioodpadu slouží dva 

upravené kontejnery o objemu 5,5 m3 (větve, dřevní hmota) a 20 m3 (tráva, listí). Odpad 

dřeva byl využíván ve výtopně v ZOO Svatý Kopeček, zbylý bioodpad byl využíván na 

kompostárně v Mrsklesích. Za stanovené období bylo zpracováno 22,37 t bioodpadu, 

náklady na projekt byly ve výši 150 tisíc Kč. Po ukončení projektu proběhla opět anketa, 

do které se již zapojilo 40% dotázaných, kteří požadovali pokračování projektu i v dalším 

období. Mezi nejdůležitější pozitivní vlivy projektu patřil úbytek nepovolených skládek 

v okolí městské části a zlepšení kvality ovzduší (eliminace spalování bioodpadu na volném 

prostranství). [4] 
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2.2 Současný stav a perspektivy výstavby bioplynových stanic 

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s vysoce pozitivními 

přínosy pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Přínos lze snadno přednést na 

konkrétním případu: Bioplynová stanice (dále jen BPS) střední velikosti vyrobí 

až 4 000 MWh elektrické energie za rok. To odpovídá teoretické roční spotřebě 

1 100 domácností. Kromě této skutečnosti, vzhledem ke kogeneraci tepla a elektřiny, může 

tato stanice zásobovat až 300 domácností teplem. Taková BPS sníží emise skleníkového 

CO2 do ovzduší každý rok o 3 500 t oproti výrobě energie z fosilního paliva [41]. Přestože 

bioplyn ještě není schopen vytlačit fosilní paliva z jejich dominantního postavení na trhu 

s energiemi, má na rozdíl od nich zcela neomezené perspektivy pro budoucí využití. [6] 

Výstavba velkých bioplynových stanic v období 70. a 80. let minulého století u nás 

byla vyvolána potřebou řešit problémy s produkcí exkrementů v tehdy realizovaných 

velkochovech hospodářských zvířat. Vysoká koncentrace zemědělských výrob si vynutila 

aplikace technologií biometanizace v poměrně velkých zařízeních, která byla schopna 

zvládat lokální nadprodukce zejména tekutých odpadů. Oproti malým (tzv. farmářským) 

jednotkám mají tyto digesční velkoprovozy nesporné ekonomické výhody. [6] 

První bioplynová stanice, zpracovávající odpad ze zemědělské výroby – kejdu 

prasat, byla uvedena do provozu v Třeboni již v roce 1974. V 90. letech v rámci státního 

programu Čištění odpadních vod z velkochovů, bylo postaveno několik stanic určených k 

anaerobní stabilizaci kejdy a slamnatého hnoje, využívajících domácích technologií a 

know-how. [7] 

Dnes je hlavní pozornost věnována zpracování jatečních odpadů a fytomasy, hlavně 

kukuřici a trávě. Oba substráty mají vzhledem k vyšší sušině, v porovnání s kejdou, i vyšší 

produkci bioplynu na jednotku hmotnosti. Důležitým aspektem je i snaha o diverzifikaci 

zemědělské činnosti. Současné ceny zemědělských produktů jsou relativně nízké a růst 

jejich cen není v souladu s růstem cen vstupů. Ekonomicky zajímavým substrátem pro 

výrobu bioplynu se v České republice jeví fytomasa z trvalých travních porostů. Trvalé 

travní porosty – louky a pastviny, tvoří přibližně čtvrtinu výměry (950 000 ha) 

obhospodařované zemědělské půdy České republiky. Rapidní pokles stavu skotu v 

posledních letech, zvyšující se produktivita zemědělství a finanční podpora 
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mimoprodukčních funkcí zemědělství, jsou hlavními důvody produkce obrovských 

přebytků rostlinné biomasy. Jednou z nejperspektivnějších technologií jejího využití z 

hlediska ekonomického i environmentálního, je právě anaerobní fermentace spojená s 

využitím vznikajícího bioplynu k výrobě elektrické energie a tepla. Zbytek po anaerobní 

fermentaci – digestát, obsahující nerozloženou část organické hmoty a prakticky 

nezměněné množství minerálních látek, je možno použít k zpětnému hnojení – recyklaci 

živin. 

Od roku 2006 dochází v České republice k poměrně intenzivnímu rozvoji BPS. 

Velkým přínosem pro ekonomiku BPS, a tím i jejich rozšíření, bylo schválení zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), který 

vstoupil v platnost dne 1. srpna 2005. Zákon 180/2005 Sb. garantuje zvýhodněnou výkupní 

cenu elektrické energie z OZE na 15 let, čímž výrazně snižuje riziko investic do 

vybudování a provozu BPS. [8] Přestože v současnosti převažují zemědělské aplikace 

zaměřené na zpracování cíleně pěstované biomasy a statkových hnojiv, vznikají i projekty 

zahrnující zpracování odpadů, a to např. z jatek, masokostní moučky, průmyslových 

bioodpadů apod. BPS využívající komunální bioodpad, příkladem je BPS ve Vysokém 

Mýtě, zatím příliš není.  

Problémem komunálních BPS jsou investiční  náklady (zařízení pro drcení odpadů, 

opatření proti úniku zápachu, hygienizace), které jsou téměř dvojnásobné oproti 

zemědělským BPS. Ekonomika BPS je hodně závislá na výkupních cenách elektrické 

energie. Pro rok 2008 byly Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) nastaveny na 3,90 

Kč/kWh pro zemědělské BPS a na 3,30 Kč/kWh pro ostatní BPS, do kterých spadají i ty 

komunální [2]. Důvodem k rozdílným výkupním cenám jsou podle ERÚ náklady na 

vstupy. Zemědělská BPS musí pro získání vstupní suroviny vynaložit určité 

náklady – cílené pěstování biomasy. Komunální PBS mají na vstupu příjem ze 

zpracovávaných odpadů (jateční odpady, kuchyňské odpady, čistírenské kaly, BRKO, 

apod.). Tento fakt ale nezohledňuje výrazně vyšší investiční i provozní náklady těchto 

zařízení.  

Další příčinou relativně nízké výstavby BPS komunálního typu je 

paradoxně legislativním podpora. Příkladem si můžeme uvést vyhlášku ERÚ       

č.365/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, 
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zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších 

ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. V této vyhlášce došlo 

k úpravě definice vlastní spotřeby v rámci systému zelených bonusů (výrobce může svou 

produkci elektřiny prodat jakémukoliv zákazníkovi, obchodníkovi s elektřinou nebo sám ji 

spotřebovat na tzv. ostatní vlastní spotřebu). Podle této vyhlášky není možné uplatnit 

zelený bonus na technologickou vlastní spotřebu související s výrobou, přeměnou či 

úpravou paliva a nevztahuje se tedy na zpracování přijímaných odpadů. Tato skutečnost je 

pro komunální BPS zásadní, protože díky nutnosti osazení energeticky náročných celků 

drcení, hygienizace a separace bioodpadů se pohybuje vlastní spotřeba el. energie v řádu až 

prvních desítek procent z výroby. [2] 

Orientační porovnání vlastní spotřeby elektrické energie mezi zemědělskými a 

komunálními BPS je patrné na grafech. 

Podíl vlastní spot řeby el. energie komunální 
stanice

4%

40%

15%

41%

Zpracování výstupu
fermentace

Fermentace materiálu

Úprava a dávkování
vstupních materiálů

Ostatní

 

Graf 2.1 Spotřeba el. energie komunální BPS [2] 
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Podíl vlastní spot řeby el. energie zem ědělské 
stanice

10%

58%

30%
2%

Zpracování výstupu
fermentace

Fermentace materiálu

Úprava a dávkování
vstupních materiálů

Ostatní

 

Graf 2.2 Spotřeba el. energie zemědělské BPS [2] 

Při stejném el. výkonu (500 kWel) je u komunální stanice podíl vlastní spotřeby el. 

energie na úpravu a dávkování vstupních materiálu o 10 % vyšší, než u zemědělské 

bioplynové stanice. Vyšší je rovněž o zhruba 5 % elektrická spotřeba na zpracování 

výstupu z bioplynové stanice způsobená nutností instalace energeticky náročnějších 

odstředivek.  

Nemalé problémy také představuje negativní postoj veřejnosti, který je mnohdy 

oprávněně vyvolán zkušenostmi na některých stávajících zařízeních a legislativní mezery a 

nedostatky. Ty byly částečně řešeny metodickým pokynem MŽP k podmínkám 

schvalování BPS před uvedením do provozu a vyhláškou MŽP č. 341/2008, o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Přesto však zůstává otevřená 

otázka např. pachových emisí, certifikace výstupů z BPS jako hnojiva, obtížně splnitelné 

požadavky na hygienizaci bioodpadů apod. 

Přes všechny tyto překážky a na základě zkušeností ze zahraničí můžeme 

předpokládat, že rozvoj BPS a to především pro zpracování BRO a průmyslových 

bioodpadů půjde neustále kupředu. Tlak na snižování skládkování bioodpadů a nárůst 

využívání OZE na jedné straně a zvyšování cen energií, hnojiv i poplatků za 

zneškodňování odpadů na straně druhé vytváří dobrou perspektivu pro budování těchto 

zpracovatelských kapacit. Dalším faktorem, který by měl výrazně napomoci rozvoji 

bioplynových technologií v ČR je možnost čerpání investičních dotací z Operačního fondu 
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životního prostředí, který je druhým největším fondem, co do finančních prostředků, 

určeným pro ČR. V tomto fondu je na roky 2007 až 2013 vyčleněno na podporu OZE z 

biomasy necelých 380 mil.€, které budou čerpány formou nevratné investiční dotace do 

výše až 90 % tzv. způsobilých nákladů pro nepodnikatelské subjekty (kraje, obce, 

příspěvkové organizace apod.) [8]. 

2.3 Legislativa 

Nová právní úprava odpadového hospodářství se vyznačuje důslednou aproximací 

předpisů Evropské unie (dále jen EU) do právního řádu České republiky. Hospodaření s 

biologicky rozložitelným odpadem (dále jen BRO) v této souvislosti zásadně ovlivní 

směrnice EU o skládkách odpadu. [9] Směrnicí č. 1999/31/ES je uložena povinnost 

omezení ukládání na skládky BRO z komunálního odpadu a to do roku 2010 na 75 % 

hmotnosti tohoto druhu odpadu vzniklého v roce 1995, do roku 2013 na 50% hmotnosti a 

nejpozději do roku 2020 na 35 % (tab. 2.4). Členské státy, které v roce 1995 ukládaly na 

skládky více než 80 % KO, mohou oddálit splnění cílů o období nepřesahující čtyři roky. 

V českém právním řádu je toto plnění upraveno nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o plánu 

odpadového hospodářství České republiky.  

Tab. 2.4 Přípustná množství BRKO k ukládání na skládky [4] 

Rok 1995 2010 2013 2020 
BRKO (t/rok) 1 530 000 1 147 000 765 000 535 000 

Opatření ke snižování množství BRO ukládaného na skládky jsou prováděna 

především za účelem: 

• snížení tvorby metanu ze skládek v zájmu zmírnění globálního oteplování 

v důsledku skleníkového efektu; 

•  podpory odděleného sběru bioodpadu, k jeho úpravě, využívání a recyklaci [9]. 

Nakládání s odpady a postupné plnění uvedených cílů je v podmínkách ČR 

zakotveno v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a podrobněji vymezeno v prováděcí 

vyhlášce č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášce č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  
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Mezeru v legislativě, která již dlouho negativně ovlivňovala materiálové využití 

BRO zaplňuje nový právní předpis vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Předpis uvádí seznam 

bioodpadů využitelných v různých zařízeních pro jejich zpracování, stanovuje 

technologické požadavky na kompostárny a bioplynové stanice a upravuje kvalitu výstupů 

z těchto zařízení včetně možnosti jejich dalšího použití [10]. 

Řadu zásadních změn v odpadovém hospodářství navrhuje novela zákona o 

odpadech č. 383/2008 Sb. Především ukládá obcím povinnost třídit minimálně čtyři 

využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast a nápojové kartony) a biologicky 

rozložitelný komunální odpad. Cílem je zvýšení podílu recyklace vytříděných složek 

komunálního odpadu. Novela také pamatuje na omezování ukládání odpadů na skládky 

razantním navýšením poplatků za každou tunu sládkovaného komunálního odpadu až na 

maximálních 1500 Kč v roce 2013.  

Podpora energetického využívání biomasy je v ČR obdobně jako v zemích EU 

zaměřena na: 

• úsporné hospodaření s energií; 

• růst podílu alternativních obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě; 

• vývoj nových zdrojů energie a způsobů akumulace energie; 

• omezení přímých i nepřímých negativních vlivů na životní prostředí [11]. 

K dosažení těchto cílu slouží především zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů a vyhláška č. 

453/2008 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby 

elektřiny z biomasy. Zvýšit využití biomasy k výrobě elektrické energie má také pomoci 

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011, který byl vypracován z 

doporučení Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628. V roce 2010 by měl podíl 

elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny dosáhnout osmi 

procent, v roce 2007 tento podíl činil pouhé 4 %.  
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V hierarchii odpadového hospodářství má materiálové využití přednost před 

využitím energetickým. Při materiálovém využití BRO hovoříme především o 

kompostování a anaerobní digesci. Oblast použití finálních produktů kompostování a 

anaerobní digesce BRO je legislativně ošetřena zákonem č. 9/2009 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva, jsou uvedeny rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, 

statkových hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech. Požadavky a kritéria pro hodnocení a kontrolu výstupů ze zařízení k využívání 

bioodpadů jsou rovněž upraveny vyhláškou č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady.  

2.4 Technologie separace a třídění 

Systému sběru komunálních odpadů (dále jen KO) v ČR představují v posledním 

desetiletí určitý technický a organizační standard, který se dlouhodobě významně nemění. 

Sběr využitelných složek KO probíhá v integraci se systémem sběru obalových odpadů. 

Sběr využitelných odpadů je již historicky zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se 

sbírá zvlášť do speciálních nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. [12] 

Třídění a sběr BRKO je stále v podobě pilotních projektů. Zavedení kvalitního 

separovaného sběru bioodpadů si vyžaduje co nejpřesnější informaci o složení a množství 

odpadu v místě sběru, znalost bytové zástavby, podnikatelské sféry, ale i ostatních 

potenciálních zdrojů bioodpadů. Je potřebné provést analýzu současného stavu ne jen 

odpadového hospodářství, ale také sociálních poměrů, finančních možností a 

akceptovatelnosti nových myšlenek. [13] 

Separovaný sběr bioodpadu může probíhat několika způsoby. Základní systémy 

sběru se dělí podle organizačního hlediska na systém: 

• donáškový; 

• odvozový. 
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Z hlediska technického jako systém: 

• nádobový; 

• pytlový; 

• beznádobový. 

Při donáškovém způsobu sběru musí občané při odevzdání vytříděné složky 

překonat určitou vzdálenost a uložit ji na určené sběrné místa (volně přístupné nádoby, 

nebo uzavřené sběrné dvory). Donáškovým způsobem lze velmi dobře sbírat odpad ze 

zeleně, sběr odpadu z domácností je lepší provádět odvozovým způsobem. Oba systémy 

lze vzájemně kombinovat a využít tím výhod jednotlivých systémů. Obecně lze 

konstatovat, že donáškový způsob je finančně výhodnější, množství sebraného odpadu je 

ale za stejných podmínek nižší a čistota bioodpadu horší. U odvozového systému je to 

naopak. [14] 

Základem nádobového sběru je vícenásobné použití sběrných nádob. Důležitým 

parametrem ekonomické efektivity celého systému je volba intervalu odvozu konkrétního 

druhu bioodpadu a z ní odvozená velikost jednotlivých nádob. Pro sběr bioodpadu na 

otevřených stanovištích se mohou používat klasické plastové nádoby (obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Nádoba na sběr bioodpadu [15] 
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Vhodnější jsou speciální plastové nádoby, tzv. compostainery s objemem 120 a 240 

litrů (obr. 2.2). Compostainery se vyznačují zvláštní konstrukcí – vnitřní stěny nádoby mají 

svislá žebra, boční otvory a otvory ve víku umožňují stálý přístup vzduchu a vytváří tak v 

nádobě aerobní prostředí. Sběr bioodpadů do takových nádob je hygienický, odpad 

nezahnívá a tedy ani nezapáchá.  

 

           Obr. 2.2 Compostainer [16] 

Pro sběr bioodpadů prostřednictvím sběrných dvorů jsou využívány otevřené 

velkoobjemové kontejnery, nejčastěji s objemem 9, dále 14 a 18 m3 (obr. 2.3) Tyto 

kontejnery jsou vyprazdňovány výměnným způsobem, tzn. že je přivezen kontejner 

prázdný a odvezen kontejner naplněný. 

 

Obr. 2.3 Kontejner na sběr bioodpadu [15] 
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Důležitým doplňkem technického vybavení na sběr bioodpadu jsou i volně 

přístupné velkoobjemové kontejnery. Jejich umístění je třeba volit do míst s velkým 

výskytem bioodpadů (hřiště, hřbitovy apod.). Nevýhodou tohoto systému sběru bývá 

množství příměsí (tzn. ostatních druhů odpadů), které snižují použitelnost vytříděného 

bioodpadu při následném zpracování. [14] 

Alternativou nádobového sběru při sběru bioodpadu je sběr pytlový (obr. 2.4). 

Obzvláště vhodný je při občasném výskytu bioodpadů. Nejčastěji jsou používány pytle 

plastové, které slouží ke shromáždění bioodpadu a jeho rychlému odvezení. Sběrné pytle 

při správné manipulaci a údržbě představují vyšší hygienický standard. Pytlový sběr se 

s výhodou používá v oblastech se ztíženou dostupností nebo při nedostatku vhodného 

místa pro instalaci sběrných nádob, je však náročný na organizaci svozu [12].  

 

Obr. 2.4 Plastové pytle na bioodpad [17] 

Lepší komfort při třídění bioodpadů v domácnosti poskytují speciální 

biodegradabilní sáčky (obr. 2.5), které jsou vyrobeny z přírodních obnovitelných zdrojů 

kukuřice či brambor. Na první pohled jsou k nerozeznání od běžných igelitových sáčků. 

Na rozdíl od nich se však v prostředí kompostu během tří měsíců plně rozloží. Další jejich 

významnou vlastností je paropropustnost. Pokud se umístí do perforované nádoby nebo 

speciálního držáku, umožňují odvod přebytečné vlhkosti bioodpadu, který je do nich 

ukládán. Nepřímo tak snižují hnilobné procesy a zápach, prodlužuje se tak interval 

vynášení sáčků. Rozložitelné sáčky s bioodpadem lze bez problému přidávat do kompostu 

nebo do sběrných nádob na bioodpad. [18] 
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Obr. 2.5 Biodegradabilní sáček na bioodpad [19] 

V malých obcích lze s úspěchem zavádět beznádobový systém sběru bioodpadu. 

Jedná se o lokality s velmi malým počtem obyvatel. Roční produkce bioodpadu v těchto 

lokalitách, převedená na pravidelný interval odvozu, nezajišťuje „ekonomické“ naplnění 

sběrové nádoby (většinou velkoobjemového kontejneru) a přepravní vzdálenost ke 

kompostárně pro zajištění výměnného způsobu kontejnerů je dlouhá. V těchto lokalitách 

lze vytříděný bioodpad ukládat volně na určené místo a obslužné vozidlo vybavené 

hydraulickou rukou naplňuje postupně kontejner, který samo veze. [14] 

V úvodu této kapitoly je uvedeno, že jedním z parametrů kvalitního separace 

bioodpadu je vhodný výběr způsobu sběru dle bytové zástavby. 

1. Rodinné domy 

a) rodinné domy se zahradami – zde je nutné si uvědomit, jestli je zavádění sběru 

bioodpadu účelné. Ve většině případu se to z ekonomických důvodů nevyplatí. 

V tomto případě je vhodnější zavést podpůrný program na rozvoj domácího 

kompostování. Při dobré propagační kampani doplněné o další podpůrné prvky 

(systém odměn) se dá dosáhnout vysoké účinnosti vyseparování bioodpadu. 

b) rodinné domy bez zahrad (s malými předzahrádkami) – v takovém případě lze použít 

sběrné nádoby různé velikosti. 

2. Panelová zástavba 

Lidé žijící v panelových zástavbách mají jen omezené možnosti využití bioodpadů 

z kuchyně, proto jsou zcela odkázání na centrální systém sběru. V takovém případě může 

nastat několik problémů. Jedním z nich a pravděpodobně největším je nedisciplinovanost 
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obyvatel. Často se stává, že si lidé pletou kontejnery a sypou do nádob pro bioodpad 

zbytkový odpad. Dalším problémem je zápach. Ten se však při pravidelném vyvážení 

nejeví jako opodstatněný, protože bioodpad nezapáchá více než domovní odpad, z kterého 

není vyseparován. Problém zvířat, které budou kontejnery lákat se dá vyřešit důsledným 

zavíráním kontejnerů.  

Stále více se začíná diskutovat o sběru bioodpadu „na prahu dveří“ pomocí 

biodegradovatelných sáčku. V zástavbách s rodinnými domy se tyto sáčky ve stanovenou 

dobu položí před domovní dveře, kde si je obsluha provádějící sběr naloží na auto. 

V panelákové zástavbě sáčky vynášejí jednotlivé domácnosti do sběrných nádob 

umístěných před domem. 

Výhody tohoto systému sběru jsou: 

• pohodlný způsob sběru pro producenta; 

• vysoká zapojenost domácností; 

• vysoká výtěžnost systému; 

• nízká investiční náročnost (odpadá nákup kontejnerů); 

• nízká kontaminace bioodpadu cizorodými látkami; 

• odpadá nutnost dotřiďování, bioodpad se dá kompostovat se sáčkem; 

• snížená frekvence odvozu bioodpadu. 

Nevýhody systému: 

• je vhodný pouze na sběr kuchyňských odpadů (nevhodný pro zahradní bioodpad) 

[13]. 

Pro zabezpečení vysoké kvality vytříděné suroviny musíme vybrat druh osvěty, 

která bude v dané lokalitě na co nejvyšší úrovni a osloví největší možný počet obyvatel. 

Tam, kde je sběr biologického odpadu koncipován na dobrovolné bázi, je k zapojení 

obyvatel nutná osvětová kampaň, která by měla být při zahájení sběru intenzivní a pak po 

celou dobu jeho trvání mírnější. Kampaň může zahrnovat roznášení letáků do schránek, 

distribuci příruček, semináře, dny otevřených dveří na kompostárně či v recyklačním 
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centru, přednášky na školách, webové stránky obce apod. Stanovení systému odděleného 

sběru komunálního bioodpadu je v pravomoci každé obce, stejně tak, jako obec nese 

odpovědnost za provoz tohoto systému. Je zřejmé, že se nakládání s bioodpady stává 

nedílnou součástí odpadového hospodářství obcí a způsoby jejich sběru jsou zakládány na 

ověřených postupech s přihlédnutím k možnostem a logice vyplývající z místních zvyklostí 

a podmínek. [14] 

2.5 Mechanicko biologická úprava 

Mechanicko - biologická úprava odpadů (dále jen MBÚ) je zpracování zbytkového 

(reziduálního) komunálního odpadu, případně směsného komunálního odpadu nebo 

jakéhokoliv bioodpadu, pomocí mechanického roztřídění, jak na využitelné (energeticky či 

materiálově), tak i  nevyužitelné odpady a dále biologické úpravy vytříděných 

biologických složek. [20] 

 

Obr. 2.6 Schéma MBÚ odpadů [20] 

Jak je patrné ze schématu, mechanická úprava je předřazena biologické úpravě. 

Důležitou úlohu hraje vstupní kontrola vstupujících odpadů. V rámci této kontroly jsou 

prvořadě odebrány rušivé odpady (velkoobjemný odpad (např. matrace), odpad podléhající 

zpětnému odběru (např. mikrovlnné trouby)). Většinou následuje předdrcení odpadu.  

Různými mechanickými postupy (například přes rotační síta, gravitační, magnetické či 
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vzduchové separátory, separátory pracujícími na bázi NIR (blízké infračervené záření) 

spektra) je oddělena biologická frakce, která postupuje do biologické úpravy, a dále jsou 

odděleny železné a neželezné kovy či další materiály k materiálovému využití, těžká 

frakce, kterou tvoří převážně inertní materiály k uložení na skládku a další spalitelné látky 

(plast, papír, textil a atd.) pro energetické využití. Oddělení výhřevných frakcí může být 

realizováno např. podle kritéria stupně výhřevnosti, tzn. středně výhřevná frakce  a vysoce  

výhřevná frakce. [20] 

Druhým technologickým krokem je biologická aerobní/anaerobní úprava s 

aerobním dotlením. Biologicky rozložitelné složky odpadů jsou biologicky stabilizovány 

aerobně či anaerobně (intenzivní aerobní tlení v uzavřených prostorech (tunelech, boxech a 

atd.) či anaerobní digescí mokrou nebo suchou cestou, popřípadě dalšími procesy) s 

následným aerobním dotlením k docílení odbourání organických složek. Doba trvání 

biologické úpravy je různá a závisí na požadavcích na výstup. [20] 

Hlavními účely MBÚ jsou: 

• vytřídění využitelných složek ze SKO a umožnění jejich následného materiálového 

nebo energetického využití; 

• stabilizace SKO, jehož zbytek po zpracování v MBÚ již není biologicky 

rozložitelný;  

• významná redukce tvorby skleníkových plynů (např. emisí metanu ze skládek), ale 

i redukce emisí a výluhů obecně; 

• naplnění požadavků legislativy v oblasti omezování ukládání bioodpadů na skládky 

a v oblasti přednostního využití odpadů [21]. 
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Tab. 2.5 Parametry zbytkového komunálního odpadu před a po zpracování MBÚ [22]  

Zbytkový komunální odpad  
Parametr  Jednotka  

nezpracovaný  po MBÚ  

Hmotnost % 100 20 - 35 

Objem % 100 18 - 20 

Ztráta žíháním % suš. 55 - 66 28 - 44 

Výhřevnost MJ/kg 8,7 - 10,9 5,2 - 7 

Objemová váha po komprimaci t/m3 0,9 1,3 - 1,6 

Respirační aktivita AT4 
mg O2/g 

suš. 
36 - 80 5 - 7 

Tvorba plynů (21 dnů) Nl/kg suš. 140 - 190 20 

Vyluhovatelný uhlík (TOC) mg C/l 3000 - 4000 82 - 92 

Vysvětlivky k tabulce : Respirační aktivita AT4 – stanovení podává informaci o stupni stabilizace           
BRO, TOC – celkový org. uhlík 

Hlavní efekt technologií MBÚ odpadů je ekologický, omezení vzniku 120 - 150 m3 

skleníkového plynu metanu z 1 t zbytkového komunálního odpadu [22]. Vzhledem k tomu, 

že v Plánu odpadového hospodářství je prozatím vyloučena podpora spaloven co by 

alternativa pro omezování skládkování BRKO, zůstává MBÚ prioritou. To vše při nižších 

investičních i provozních nákladech. Přesto v ČR zatím neexistují zařízení pro MBÚ 

odpadů, které by dosáhly úrovně těchto zařízení v sousedním Německu.  

2.6 Složení BRKO 

Na poměrné zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu má vliv řada 

faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je typ zástavby. Nejvýraznější rozdíly jsou mezi 

skladbou odpadu z centra města a z venkovské zástavby. Odpad z center měst tvoří 

především obaly od výrobků, noviny, časopisy a kuchyňské odpady, oproti tomu odpad z 

vesnické zástavby obsahuje jen třetinové množství papírového odpadu (většinou najde 

využití jako palivo), méně jak poloviční množství organického odpadu (zbytky potravin se 
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často využívají ke zkrmování domácích zvířat, odpad ze zeleně se kompostuje), ale 

obsahuje skoro deseti násobné množství drobné frakce (< 8 mm). [1] 

Tab. 2.6 Skladba tuhého domovního odpadu dle typu zástavby na území ČR [1] 

Podíl látkových skupin podle typ ů zástaveb (% hmotnostní) 

Sídlištní 
zástavba 

Smíšená 
zástavba 

Vilová 
zástavba 

Příměstská 
(venkovská) 

zástavba 
Látková skupina 

Suchý vzorek  Suchý vzorek Suchý vzorek Suchý vzorek 
Papír/lepenka 30,3 22,5 24,8 9,8 
Organický odpad * 12,5 6,2 10,5 5,0 
Textil 4,3 3,7 3,6 2,0 
Dřevo 1,0 0,6 0,4 0,3 
Zbytek do 40 mm 5,2 4,4 5,3 2,3 
Zbytek 8-40 mm 10,5 13,3 13,5 18,4 
Frakce menší 8 mm 4,4 16,3 9,6 37,4 

Ostatní (plast, sklo, 
kov, minerál. o.) 

31,8 33,0 32,3 24,8 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vysvětlivky k tabulce : *organický odpad = běžný kuchyňský odpad v podobě zbytků potravin a odpad z 
úpravy zahrad, případniných ploch zeleně 

S typem zástavby úzce souvisí způsob vytápění. V následující tabulce je uvedeno 

průměrné složení domovního odpadu za celý rok, výsledky jsou z roku 1998 za celou ČR. 

Uvedené údaje jsou pro centrálně vytápěnou zástavbu (CVZ) a pro lokálně vytápěnou 

zástavbu na tuhá paliva (LVZ). 

Tab. 2.7 Průměrné složení KO dle druhu vytápění [1] 

Látková skupina CVZ LVZ 
Papír, kartón 13,6 – 20,3 3,3 – 6,8 
Plasty 6,1 – 9,8 2,4 – 5,9 
Sklo 9,0 – 9,5 3,7 – 6,2 
Textil 3,2 – 4,4 2,0 – 1,9 
Dřevo 0,9 0,2 – 0,3 
Bioodpad 15,3 – 18,2 6,4 – 10,4 
Železo 2,5 – 3,3 2,1 – 3,1 
Ostatní kovy 0,9 - 1,0 0,6 - 0,7 
Minerální odpad 2,0 – 3,3 2,6 – 3,1 
Nebezpečný odpad 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5 
Zbytek organický 26,2 – 38,0 23,6 – 25,9 
Zbytek minerální 4,8 – 6,1 42,1 – 45,8 
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Dalším faktorem ovlivňující strukturu BRKO je sezónní proměnlivost v množství a 

složení. V jarním období je to převážně odpad z údržby ovocných, okrasných stromů a 

zeleně. V letních měsících tvoří hmotnostně významnou složku tráva z údržby trávníků. Ze 

20 m2 trávníku nasekáme 6 až 7 kg trávy [4]. Na podzim je většinový podíl BRKO tvořen 

spadaným ovocem a listím. Sezónní skladba bioodpadu je znázorněna v grafu 2.3.  

 

Graf 2.3 Skladba biodpadu v městském obvodu Plzeň 2 [15] 
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3  Přehled technologií pro využití BRKO 

3.1 Kompostování 

Kompostování je jedna z nejstarších recyklačních technologií. Jedná se o řízený 

aerobní mikrobiální proces přeměny organických materiálů na organo-minerální hnojivo - 

kompost [23]. Vyzrálý kompost je vysoko stabilní hnojivo, což znamená, že živiny v něm 

obsažené se do půdy uvolňují postupně a nehrozí jejich vyluhování do podzemních vod. 

Cílem kompostování je zpracování kompostovatelných odpadů do formy, která je co do 

hmotnosti a objemu silně redukovaná, neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná, 

přičemž konečný produkt – kompost může být využit jako hnojivo.  

Aerobní kompostování má celou řadu technologických variant, od překopávaných 

kompostovacích základek, využití různých druhů kompostérů při domácím a komunitním 

kompostování, přes různé systémy intenzivního provzdušňování kompostů za pomocí 

nucené aerace tlakovým odsáváním vznikajících plynů až po biofermentory. 

Přes všechny tyto technologie je důležité zajistit optimální podmínky pro rozvoj a 

činnost mikroorganismů přeměňujících organickou hmotu. Jde o aerobní mikroorganismy 

s vysokým nárokem na kyslík. Technologie musí umožňovat neustálou výměnu plynů mezi 

zrajícím kompostem a okolním prostředím. Dále je potřeba zajistit maximální promíchání 

složek a umožnit optimální teplotní režim zrajícího kompostu. Tyto a další způsoby 

intenzifikace kompostování bioodpadu jsou shrnuty v následujícím přehledu: 

• úprava poměru uhlíku a dusíku (C:N) v čerstvém kompostu v rozmezí 30-35:1; 

• úprava vlhkosti; 

• zabezpečení minimální přítomnosti fosforu (cca 0,2 % suš.); 

• úprava pH; 

• úprava zrnitosti a homogenity substrátu; 

• provzdušňování substrátu; 

• regulace teploty v průběhu kompostování [24]. 
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Tabulka 3.1 Poměr C:N v některých surovinách ke kompostování [25] 

Suroviny C:N Suroviny C:N 
Kůra 120:1 Drůbeži trus 10:1 
Piliny 500:1 Močůvka 2:1 
Papír, karton 350:1 Kejda skotu 10:1 
Odpad z kuchyně 15:1 Hnůj skotu 25:1 
Odpad ze zahrady 40:1 Sláma (žito, oves) 60:1 
Listí 50:1 Sláma (pšenice, ječmen) 100:1 
Posekaná tráva 20:1 Odpad z domácí zabíjačky 16:1 

 

Kompostování je kontinuální proces, a proto nelze přesně vymezit různé úseky 

tlení. Přesto se tlení rozděluje do tří fází. 

1. Fáze rozkladu - tato fáze trvá asi 3 až 4 týdny, teplota stoupá podle výchozího 

materiálu na 50 až 70 ºC. Je to činnost milionů bakterií a hub, které rozkládají lehce 

rozložitelné sloučeniny, jako jsou např. cukry, bílkoviny a škrob. Konečným produktem 

jsou malé "stavební kameny" - např. dusičnany, oxid uhličitý, čpavek, aminokyseliny a 

polysacharidy. Živiny, které jsou vázány v organické hmotě, se tak uvolňují a zčásti 

přecházejí až do původní minerální formy. Tento proces se proto nazývá také jako 

"mineralizace". 

2. Fáze přeměny - trvá od čtvrtého až do osmého respektive desátého týdne. Teplota 

začíná opět klesat, mineralizované živiny jsou jako základní kameny zabudovány do 

"humusového komplexu". Kompost získává stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou 

strukturu a má lehkou vůni po lesní zemině. V tomto stádiu má nejlepší hnojivý účinek. 

3. Fáze syntézy - když je kompost ponechán ještě déle, získává stále více zemitou 

strukturu. "Živý humus" se přeměňuje na "trvalý humus", hnojivý účinek je slabší (živiny 

jsou pevněji vázány), účinnost humusu se však zvyšuje. [25] 

V literárních pramenech nalezneme tradiční rozdělení kompostování do třech 

úrovní:  

• Domácí kompostování - jedná se o nejlevnější a nejjednodušší zpracování 

bioodpadu. Odpad se zpracuje přímo u zdroje bez nutnosti další manipulace. 

Kompostuje se na zahrádkách v zahradních kompostérech (obr. 3.1). K jeho 

dostatečnému rozšíření je třeba uskutečnit cílovou propagační kampaň a podpořit ji 

různými druhy motivačních prvků. 
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Obr. 3.1 Domácí kompostér [23] 

• Komunitní kompostování - tento způsob kompostování se uplatňuje zejména 

v zahrádkářských koloniích, chatových a rekreačních oblastech, či v panelákových 

zástavbách. Na komunitním kompostování se podílí definovaná skupina obyvatel, 

která si v rámci své komunity určuje pravidla pro sběr a zpracování bioodpadu. Je 

výhodné, pokud je určena osoba, která za kompost zodpovídá a dohlíží na čistotu 

odpadu, kompostovací proces a odebírání hotového kompostu. Hotový kompost je 

využíván členy komunity. Komunitní kompostování obce je upraveno v novele 

zákona o odpadech č.383/2008 Sb. 

 
Obr. 3.2 Komunitní kompostér [27] 

• Komunální kompostování – zpracovává se bioodpad sesbíraný s větší oblasti než 

je tomu u komunitního, a to většinou na komerční bázi. Je většinou plně 

mechanizované. Toto zařízení vyžaduje mimo základního vybavení (manipulační 

technika, překopávač apod.) i další zařízení (drtič, rozsévač, dostatečnou kapacitu 
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skladovací plochy apod.), čímž se zvyšují náklady na její zřízení. Kompostuje se na 

hromadách (obr. 3.3) nebo v bioreaktorech.  

 

Obr. 3.3 Komunální kompostárna [23] 

V roce 2008 fungovalo v ČR celkem 160 kompostáren. Celková projektovaná 

kapacita existujících a připravovaných kompostáren v ČR je 1 521 608 tun zpracovaného 

bioodpadu za rok. Pouze 21 % z celkového počtu kompostáren (včetně připravovaných) 

však provozuje správnou kompostovací praxi a vyrábí kvalitní produkt. Těchto 21 % 

kompostáren představuje zhruba 30 % z celkové kapacity zpracování BRO. [28] 
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Graf 3.1 Počet kompostáren na území ČR [4] 
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Na kompostárnách je zpracováván především odpad z údržby zeleně. Převážně 

z ekonomických důvodů jsou zpracovávány i čistírenské kaly a zbytky potravin nevhodné 

ke spotřebě. Jedním z hlavních problémů, kterému musí provozovatelé kompostáren čelit, 

je existující krize odbytu kompostů. I když ekonomika kompostáren zpracovávající 

bioodpady musí být vždy postavena na příjmech za využití odpadu je nezbytné, aby příjmy 

z prodeje kompostů pokryly alespoň navýšení nákladů v souvislosti se zahájením prodeje 

(registrace, balení, marketing, propagace atd.). Největším možným odbytištěm kompostu je 

zemědělství. Většina zemědělců však i nadále používá minerální hnojiva. Tento fakt je 

způsoben chybějící důvěrou v kvalitu kompostu jako organického hnojiva.  

Dne 23. ledna vstoupila v platnost novela zákona o hnojivech č. 9/2009 Sb., která 

by měla stávající problém s odbytem kompostů řešit. Zákon umožňuje uvádět na trh typová 

organická hnojiva pouze na základě ohlášení. V praxi to znamená, že každý producent 

průmyslového kompostu, kompostu a digestátu vyrobeného zejména ze statkových hnojiv, 

žížalového kompostu a kompostu vyrobeného z melasových řízků, může na trh uvádět svůj 

produkt již 30 dnů po odeslání ohlášky bez jakékoliv externí kontroly. Dokonce pro 

takovéto producenty není stanovena ani žádná povinnost sledování kvality produktu. Na 

první pohled by se mohlo zdát, že snížení byrokratické zátěže pro producenty kompostů 

může být pro rozvoj tohoto odvětví přínosné, ale bohužel opak je pravdou. Zahlcení trhů 

komposty pochybné kvality bez jakékoli nezávislé garance povede k dalšímu snížení 

důvěryhodnosti kompostů jako kvalitního hnojiva. [29] 

Řešením neutěšené situace odbytu kompostů může vyřešit certifikace organických 

hnojiv. Jedná se o udržitelný systém ověřování kvality třetí stranou za účelem prokázání 

hodnověrnosti kvality pro odběratele. V ČR je akreditovaný systém certifikace kompostů 

provozován Zemědělskou a ekologickou regionální agenturou ZERA o.s. 

3.2 Termické využití 

Jako termické metody odstraňování odpadů lze souhrnně označit technologie, při 

nichž dochází k působení na odpadní látku teplotou přesahující meze její chemické 

stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem 
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kyslíku. Pod tento pojem lze zahrnout spalování, zplyňování, pyrolýzu, plasmové metody, 

případně i jiné. [30] 

Odvětví tepelné úpravy odpadů prošlo v průběhu posledních 10 – 15 let rychlým 

technologickým vývojem. Hnací silou u mnohých z těchto změn byla specifická legislativa 

pro průmysl, na základě které se především snížily emise do ovzduší z příslušných 

zařízení. Jednorázový proces vývoje v odvětví pokračuje vyvíjením technologií, které 

omezují náklady při současném udržení nebo zlepšení stávající úrovně dopadů na životní 

prostředí. Cílem termického zpracování odpadů je upravovat odpady tak, aby se snížil 

jejich objem a nebezpečnost a současně byly zachyceny (a tím koncentrovány) nebo 

zneškodněny potenciálně škodlivé látky, které se uvolňují nebo mohou uvolnit během 

spalování. Prostřednictvím termických procesů lze též umožnit využití energie nerostných 

či chemických látek obsažených v odpadu. [31] 

V souvislosti s OZE se často setkáváme s pojmem biomasa. Biomasa je definována 

jako substance biologického původu (pěstování rostlin v půdě nebo ve vodě, chov 

živočichů, produkce organického původu, organické odpady). Biomasa je buď záměrně 

získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se jedná o využití odpadů ze zemědělské, 

potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údržby krajiny a péče o ni. 

[11] 

Energetické využití biomasy může výrazně přispět k naplnění závazku Směrnice 

2001/77/EC vyrábět v roce 2010 osm procent elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Zvýšit využití biomasy k výrobě elektrické energie má pomoci Akční plán pro biomasu pro 

ČR na období 2009 až 2011, který nedávno schválila vláda. Plán má pomoci ke splnění 

závazku, že Česká republika do roku 2010 téměř zdvojnásobí podíl elektřiny vyráběné z 

obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě proudu. Loni činil podíl těchto zdrojů 

zhruba čtyři procenta. [32] 

Způsob využití biomasy k energetickým účelům je do značné míry předurčen 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi biomasy. Velmi důležitým parametrem je vlhkost, 

resp. obsah sušiny v biomase. Hodnota 50 % sušiny je přibližná hranice mezi mokrými 

procesy (obsah sušiny je menší než 50 %) a suchými procesy (obsah sušiny je větší než 50 

%). Termochemická přeměna se řadí mezi suché procesy pro energetické využití biomasy 
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(tab. 3.2). [11] Splněny musí být i další podmínky. Je to především vhodná velikost a 

forma biomasy a pochopitelně odpovídající zařízení na spalování.  

 Tab. 3.2 Způsoby využití biomasy k energetickým účelům [11] 

Typ konverze 
biomasy 

Způsob konverze 
biomasy 

Energetický 
výstup 

Odpadní materiál nebo 
druhotná surovina 

spalování 
teplo vázané 
na nosič 

popeloviny 

zplyňování 
generátorový 
plyn dehtový olej, uhlíkaté palivo 

termochemická 
konverze 
(suché procesy) 

pyrolýza 
generátorový 
plyn 

dehtový olej, 
pevné hořlavé zbytky 

anaerobní 
fermentace 

bioplyn fermentovaný substrát 
biochemická konverze 
(mokré procesy) aerobní 

fermentace 
teplo vázané 
na nosič 

fermentovaný substrát 

fyzikálně-chemická 
konverze 

esterifikace 
bioolejů 

metylester 
biooleje 

glycerin 

Výhodou biomasy při spalování je nízký obsah síry, a tedy i oxidu siřičitého ve 

spalinách, pouhý zlomek v porovnání s hnědým uhlím. Rovněž těžké kovy jsou zpravidla 

obsaženy jen v zanedbatelném množství. Výjimkou mohou být domovní bioodpady 

kontaminované zbytkovou složkou KO. Také obsah dusíku bývá malý. To ovšem 

neznamená, že nevznikají oxidy dusíku. Oxidy dusíky vznikají, stejně jako u všech 

spalovacích procesů využívajících vzduch, reakcí vzdušného dusíku s kyslíkem při vysoké 

teplotě v plameni. Množství závisí na teplotě spalování, vyšší teplota znamená vyšší obsah 

oxidů dusíku. [38] 

Spalování 

Spalování je dnes z energetického hlediska nejpoužívanějším konečným stupněm 

využití biomasy. Jedná se o řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů 

s kyslíkem [30]. Spalování většinou nevyžaduje předběžnou speciální úpravu biomasy. Je 

přijatelná i vyšší vlhkost suroviny. Vzhledem k charakteru biomasy a jejímu proměnnému 

složení je nutno věnovat značnou pozornost optimálním podmínkám při spalování a při 

čištění výstupních spalin, kde je nutno především kontrolovat emise oxidu uhelnatého a 

tuhých látek, v některých případech i emise oxidů dusíku a organických látek. [42] 
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Hranicí pro spalování paliv bez přívodu podpůrného paliva je minimální výhřevnost: 

•  5 – 6 MJ/kg (odpady); 

• 11 MJ/kg (klasická paliva). 

Podmínky spalování:  

• obsah vody do 50 %, 

• obsah popelovin do 50 %; 

• obsah hořlaviny nad 25 % [30]. 

Spalování biomasy je v současnosti technicky dostatečně vyřešeno a to ve dvou 

hlavních koncepcích: 

• spalování na roštu; 

• spalování na fluidní vrstvě. 

Rozšířenější je dosud spalování na roštu, avšak fluidní technologie má některé 

významné výhody a její technický vývoj stále postupuje. Samostatnou kapitolu pak tvoří 

spoluspalování biomasy s tuhými fosilními palivy v již existujících velkokapacitních 

tepelných elektrárnách.  

Pyrolýza 

Pyrolýzou rozumíme termický rozklad organických materiálů za nepřístupu medií 

obsahujících kyslík (vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), jež vede ke vzniku jednotlivých 

plynných, kapalných a pevných frakcí. Podstatou tohoto procesu je, že při vyšších 

teplotách jsou organické sloučeniny méně stabilní, vysokomolekulární látky se rozkládají 

na nízkomolekulární, což vede k jejich rozpadu na těkavé produkty a koks. [30]  

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit podle dosahované 

teploty na: 

1.  nízkoteplotní (< 500 °C); 

2.  středněteplotní (500 – 800 °C); 

3.  vysokoteplotní (> 800 °C) [33]. 
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Na úrovni pilotních projektů se nachází zpracování bioodpadů technikami rychlé 

pyrolýzy produkujícími alternativní motorová paliva. Primárním energetickým produktem 

je kapalina - bio-olej, kterou lze snadno skladovat a přepravovat. Je to tmavě hnědá 

kapalina s hustotou asi 1,2 kg/dm3, výhřevností 16 – 19 kJ/kg. Nezbytným krokem pro 

omezení obsahu vody v bio-oleji je předsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10 % 

(výjimečně až 15 %). Správný průběh pyrolýzního procesu je dán extrémně rychlým 

přívodem tepla do suroviny, udržováním potřebné teploty, krátkou dobou pobytu par v 

reakční zóně a co nejrychlejším ochlazením vzniklého produktu. [43] Zatím je zpracování 

bioodpadů rychlou pyrolýzou zaměřeno na rostlinný odpad, experimentuje se však i v 

oblasti zpracování domovních bioodpadů. Překážkou ve využívání domovních bioodpadů 

je jejich zvýšená vlhkost, zapříčiňující zhoršenou kvalitu vyrobeného plynu. Při dalším 

využití tohoto plynu při výrobě elektřiny v kogeneračních jednotkách vzniká teplo, kterým 

by bylo možné vlhkost domovních bioodpadů snížit. Techniky termického zplyňování se v 

České republice začínají rozvíjet zejména při zpracování rostlinných, zejména 

lignocelulózových odpadů a při zabezpečení vhodného způsobu sušení by i domovní 

bioodpady mohly sloužit k výrobě elektrického proudu. 

Zplyňování 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (nad  

800 ºC) na hořlavé plynné látky, a to za přívodu podstechiometrického množství vzduchu 

či jiného oxidovadla, čímž dochází k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné 

produkty. Výhodou tohoto procesu je, že díky vysokým teplotám odpadají problémy 

s tvorbou vysoce toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Redukční prostředí rovněž brání vzniků oxidů dusíku. [30] 

V současné době jsou pro zplyňování biomasy používány dva základní způsoby: 

•  zplyňování v generátorech s pevným ložem; 

•  zplyňování ve fluidních generátorech.  

Při obou způsobech dochází ke zplyňování při atmosférickém tlaku. 

První z obou metod – zplyňování v generátorech s pevným ložem – je jednodušší, 

méně investičně náročná, avšak je použitelná jen pro malé tepelné výkony. Zplyňování 
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probíhá při nižších teplotách (kolem 500 °C) a za atmosférického tlaku ve vrstvě biomasy. 

Vzduch jako okysličovací médium proudí bud' v souproudu (směr dolů) nebo v 

protiproudu (směrem nahoru) vzhledem k postupnému pohybu zplyňovaného biopaliva. 

Popelové zbytky se odvádějí ze spodní části reaktoru. Nevýhodou tohoto systému je 

značná tvorba dehtových látek, fenolů apod., jejichž odstranění je pak největším 

problémem. [33] 

U fluidního zplyňování probíhá zplyňovací proces při vyšších teplotách – cca 850 

až 950 °C a je tak minimalizován obsah zbytků dehtových látek a vyšších uhlovodíků v 

plynu. Výhřevnost energetického plynu vyrobeného zplyněním biomasy se pohybuje v 

rozmezí 4 až 6 MJ/m3, přičemž tento plyn je bez větších úprav použitelný pro spalování v 

klasických kotlových hořácích, a po dodatečném vyčištění i ve spalovacích komorách 

spalovacích turbín a upravených spalovacích motorů. 

3.3  Anaerobní digesce 

3.3.1 Faktory ovlivňující proces tvorby bioplynu 

Anaerobní digesce (AD) je soubor dílčích, na sebe navazujících biologických 

procesů, na kterých se podílí několik základních funkčních skupin anaerobních 

mikroorganismů. Rozklad organických látek až na konečné produkty – metan a oxid 

uhličitý – vyžaduje jejich koordinovanou metabolickou činnost. Produkt jedné skupiny 

organismů se stává substrátem skupiny druhé, a proto nedostatečná aktivita jen jedné 

skupiny může způsobit porušení dynamické rovnováhy v celém systému a snížení 

účinnosti procesu. [34] 

Mechanismus rozkladu organických materiálů vedoucí k tvorbě bioplynu se skládá 

ze 4 na sobě závislých základních fází (obr. 3.4). 

V první fázi rozkladu – hydrolýze – jsou rozkládány makromolekulární rozpuštěné 

i nerozpuštěné organické látky (polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky 

rozpustné ve vodě pomocí enzymů, produkovaných hlavně fermentačními bakteriemi. [34] 
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Produkty hydrolýzy jsou během druhé fáze – acidogeneze – rozkládány dále na 

jednodušší organické látky (kyseliny, alkoholy, CO2, H2). Fermentací těchto látek se tvoří 

řada konečných redukovaných produktů, které jsou závislé na charakteru původního 

substrátu a podmínkách prostředí. Při nízkém parciálním tlaku vodíku jsou produkovány 

kyselina octová, CO2 a H2, při vyšší koncentraci vodíku v systému jsou tvořeny organické 

kyseliny vyšší než octová, dále mléčná kyselina, etanol apod. [34] 

V dalším stadiu rozkladu – acetogenezi – probíhá oxidace těchto látek na CO2, H2 

a kyselinu octovou (CH3COOH). Účast acetogenních mikroorganismů produkujících vodík 

je zde nezbytná, poněvadž rozkládají kyselinu propionovou a ostatní organické kyseliny 

vyšší než octovou, alkoholy a některé aromatické sloučeniny. Jsou zde zastoupeny i 

minoritní skupiny mikroorganismů (sulfátreduktanty, nitrátreduktanty) produkující vedle 

kyseliny octové a vodíku také sulfan a dusík. [34] 

Metanogeneze – je poslední stadium, v němž metanogenní mikroorganismy 

rozkládají své specifické substráty (metanol, kyselina mravenčí, CO2, CO, H2, kyselina 

octová). Produkty rozkladu jsou metan a oxid uhličitý. [34] 
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Jednotlivé fáze procesu vzniku bioplynu znázorňuje následující schéma:  

 

Obr. 3.4 Čtyřfázový model anaerobní digesce [6] 

Každý anaerobní proces je limitován určitými faktory, které je nutné dodržet, 

abychom zaručili kvalitu jeho průběhu.  

Tyto faktory jsou následující: 

• Teplota a tlak – teplota je závislá na kultuře mikroorganismů, které jsou pro 

konkrétní proces využívány. Pro každý druh mikroorganismů je charakteristická 
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optimální teplota růstu. V praxi rozlišujeme 3 typické teplotní oblasti fermentace: 

psychrofilní teploty (pod 20 °C), mezofilní teploty (25 – 40 °C) a tzv. termofilní 

fermentace při teplotách přes 45 °C. Hlavním rozdílem mezi mezofilním a 

termofilním procesem jsou reakční rychlosti v jednotlivých stupních rozkladu. [34] 

Obecně lze konstatovat, že reakční rychlost s rostoucí teplotou stoupá. Nejvyšší 

účinnosti rozkladu zpracovávaného materiálu, a tím i vyšší produkce bioplynu tedy 

dosahují termofilní procesy. Vlivy tlaku na procesy biometanizace jsou 

zanedbatelné. Aplikační výzkum potvrdil vysokou tolerantnost bakterií vůči 

tlakovým podmínkám. [6] 

• Reakce prostředí – pH – koncentrace vodíkových iontů je jedním 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňující anaerobní procesy. Optimální pH růstu 

metanogenních baktérií leží v neutrální oblasti 6,2 – 7,8 [34]. V případě, že 

hodnoty pH překročí rozmezí 6 – 8, může být proces zcela zastaven. Nejčastější 

příčinou výkyvu pH je jeho pokles vlivem přetížení reaktoru, kdy produkce kyselin 

mikroorganismy předmetanizačních fází je rychlejší než jejich spotřeba a dochází 

k jejich akumulaci v systému. 

• Nutriety a substrát – metanové bakterie nemohou rozkládat tuky, proteiny, 

uhlovodíky (škrob, cukr) a celulózu v čisté formě. Pro svou buněčnou stavbu 

potřebují rozpustné dusíkaté sloučeniny, minerální látky a stopové prvky. V hnoji a 

kejdě je těchto látek dostatečné množství. [35] V substrátu pro anaerobní rozklad je 

důležitý vyvážený poměr organického uhlíku, makro a mikronutrintů (P, N, Ca, 

Mg, Fe, Ni, Co, Mo). Důležitá je také přítomnost růstových faktorů. [34] 

• Přítomnost toxických a inhibujících látek – za toxické nebo inhibiční pokládáme 

látky, které nepříznivě ovlivňují biologický proces. Jsou to organické látky, 

antibiotika, terapeutika, desinfekční prostředky, které se do procesu mohou dostat 

z ošetření zvířat nebo desinfekcí stájí. Nepříznivě také působí vyšší koncentrace 

těžkých kovů (Cu, Pb, Cr, Zn aj.). Nejčastěji vyskytující se látky, které mohou 

svými inhibičními účinky proces ovlivnit nebo zcela zastavit jsou amoniak a 

mastné kyseliny, jejichž přítomnost a tvorba je závislá na podmínkách pH. 
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3.3.2 Řízení a stabilita procesu 

Jak jsem již uvedla v úvodu kapitoly je anaerobní rozklad souborem procesů, které 

jsou v dynamické rovnováze. Změna jednoho vyvolá odezvu u ostatních procesů, což může 

zapříčinit celkovou nestabilitu procesu metanizace. Mezi hlavní faktory způsobující 

nestabilitu procesu metanizace patří: 

• změny teploty procesu; 

• změny v zatížení organickými látkami; 

• změny ve složení a vlastnosti zpracovávaného materiálu; 

• hydraulické přetížení; 

• expozice toxickými látkami. 

O stavu a průběhu procesu nám vypovídá řada veličin, které můžeme analytickými 

nebo biologickými metodami sledovat. Podle toho k jakým účelům tyto veličiny 

použijeme, je dělíme do dvou skupin: 

• proměnné pro řízení procesu; 

• indikátory stavu procesu – diagnostické veličiny. 

Proměnné veličiny pro řízení procesu 

Proměnné veličiny pro řízení procesu – jsou takové veličiny, jejichž změnou 

můžeme ovlivňovat průběh procesu. Mezi tyto veličiny patří teplota. Je to proměnná, která 

je nejlépe technicky zvládnuta v oblasti měření i regulace a zpravidla nezpůsobuje 

problémy při řízení procesu. Další významnou proměnnou je zatížení reaktoru, tj. 

dávkování substrátu do reaktoru. Zatížení reaktoru spolu se složením substrátu je 

nejvýznamnější proměnnou, kterou můžeme ovlivňovat průběh procesu. Třetí proměnnou 

je dávkování chemikálií. Využívá se při doplňování nutrientů a k úpravě neutralizační 

kapacity reakční směsi. [6] 

 

 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   45 
 

Indikátory stavu procesu 

Indikátory stavu procesu – charakterizují průběh dílčích procesů a nebo celkový 

průběh procesu anaerobního rozkladu. Tyto veličiny mohou charakterizovat plynnou, 

kapalnou nebo pevnou fázi reakční směsi. 

Sledované indikátory procesu jsou shrnuty v následující tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Sledované veličiny v různých fázích vzorku 

Fáze vzorku Druh rozboru 

plynná 
• množství produkovaného bioplynu, 
• složení bioplynu – obsah CH4, CO2, H2, H2S. 

kapalná 

• pH 
• celkovou koncentraci mastných kyselin (jednotlivé mastné kyseliny) 
• kyselinovou (KNK) a zásadovou neutralizační kapacitu (ZNK) 
• CHSK 
• celkový organický uhlík 
• rozpuštěné látky (RL při 105°C – veškeré), anorganické rozpuštěné 

látky (RAS při 550°C), organické rozpuštěné látky (RLorg = RL-RAS) 
• oxidačně-redukční potenciál 

pevná 

• obsah makroprvků (C,H,N,S,O) v sušině 
• sušina při 105 °C 
• organická sušina stanovená spalováním při teplotě 550 °C 
• obsah makrokomponentů (lignin, celulóza a hemicelulóza) 
• formy dusíku (Ncelk = NO3

-, NO2
-, NH4

+) a fosforu (PO4
3-) 

 

Význam a důležitost některých proměnných 

• Produkce bioplynu – často jediným sledovaným parametrem. Nepopisuje stav 

procesu, ale pouze jeho výsledek a to v korelaci s množstvím přivedených 

organických látek do reaktoru a se složením bioplynu.  

• Koncentrace CH4 – není pravým indikátorem stability procesu, nýbrž bilančním 

prvkem. Množství produkovaného metanu je závislé na přiváděném zatížení. 

• Koncentrace CO2 v bioplynu - nemá vždy vypovídací hodnotu o stavu stability 

procesu. Podstatně citlivějším indikátorem stability procesu je poměr koncentrace 

CH4 a CO2. Poměr CH4/CO2 je dán charakterem organických látek a při stabilním 

provozu se příliš nemění. Zvyšování koncentrace CO2 v bioplynu souvisí se 

zvýšeným zatížením a vyčerpáním neutralizační kapacity. Nejnižší poměr CH4/CO2 
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v bioplynu mají sacharidické substráty a je blízký jedné. Jeho náhlé snížení 

indikuje nestabilitu procesu. [6] 

• Koncentrace vodíku – nejcitlivější indikátor stability. Lze konstatovat, že 

přítomnost vodíku v bioplynu prakticky vždy signalizuje nestabilitu procesu. 

Existuje přímá a velice silná závislost mezi organickým přetížením nebo intoxikací 

procesu a vzrůstem koncentrace v bioplynu. Díky malé rozpustnosti vodíku ve vodě 

je změna jeho koncentrace v plynné fázi velice rychlá. Vodík indikuje nastávající 

nestabilitu procesu o 3 až 6 hodin dříve, než je identifikována prostřednictvím 

mastných kyselin. Z tohoto důvodu je koncentrace vodíku v kapalné fázi nebo 

v bioplynu pokládána za jeden z nejvhodnějších indikátorů procesu. [34] 

• Sledování pH – nelze považovat za příliš citlivý indikátor. Monitorování pH a jeho 

regulace jsou nejvíce opodstatněné pro sledování u reaktorů zpracovávající 

substráty, které při svém rozkladu nevykazují dostatečnou neutralizační kapacitu. 

Pro stabilizaci pH v reaktorů je rozhodující neutralizační kapacita reakční směsi. 

[6] 

• Neutralizační kapacita – fyzikálně-chemický faktor pro udržení stability procesu. 

• Aktivita biomasy – diagnostický indikátor se značnou pracností a časovou 

náročností. Stanovení aktivity různých skupin mikroorganismů podílejících se na 

anaerobním rozkladu je důležité zejména při stanovení příčin nestability nebo 

zhroucení procesu a při stanovení "výkonnostní kapacity reaktoru" tj. zda a do jaké 

míry můžeme ještě dále zvyšovat zatížení. Pravidelné sledování aktivity biomasy 

může preventivně indikovat možnou nestabilitu procesu. [6] 

• Koncentrace nižších mastných kyselin – velmi citlivý indikátor reagující na 

jakékoliv narušení dynamické rovnováhy systému. Mezi nejdůležitější patří 

kyselina octová, kyselina propionová a kyselina máselná. Tyto proměnné indikují 

metabolickou aktivitu dvou nejcitlivějších skupin mikroorganismů a to vodík 

produkujících acetogenů a acetotrofních metanogenů. Akumulace mastných kyselin 

v systému ukazuje na kinetickou nerovnováhu mezi aktivitou mikroorganismů 

produkujících a rozkládajících mastné kyseliny, což je typickým znamením 

stresové situace v anaerobním faktoru. [34] 
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3.3.3 Požadavky na kvalitu bioplynu z hlediska jeho dalšího využití 

Bioplyn je produktem látkové výměny metanových bakterií při rozkladu organické 

hmoty. Vzniká při technologických procesech anaerobní stabilizace kalů, anaerobní čištění 

odpadních vod, anaerobní stabilizace agroindustriálních odpadů a sládkování tuhých 

odpadů. 

Složení bioplynu 

Složení bioplynu závisí v první řadě na druhu rozkládaného substrátu, z toho také 

vyplývají mírné rozdíly v obsahu metanu z různých technologických procesů (tab. 3.4). 

 Tab. 3.4 Obsah metanu v bioplynu z různých technologických procesů [34]  

Bioplyn Obsah CH 4 (obj.%) 
čištění odpadních vod 50 - 85 

stabilizace kalů 60 - 70 

agroindustriální odpady 55 - 75 

skládky 35 - 55 

Hlavními složkami bioplynu jsou CH4 a CO2, v menším množství také H2, N2, H2S 

(tab. 3.5). Při výstupu z metanizačního reaktoru obsahuje ještě určité množství vody (3 – 4 

%) a může obsahovat stopová množství amoniaku, mastných kyselin aj.  

 Tab. 3.5 Složení bioplynu [36]  

Složka Jednotka Zastoupení v bioplynu 
CH4 [% obj.] 50 - 70 
CO2 [% obj.] 30 - 40 
H2 [% obj.] 5 - 10 
N2 [% obj.] 1 - 2 

H2O [mg/m3
N] 0,3 

H2S [mg/m3
N] stopy 

 

Zvýšený obsah CO2 zřeďuje bioplyn, což zapříčiňuje vznik nákladů především při 

skladování plynu. Proto je nutné usilovat o co nejvyšší obsah metanu a co nejmenší obsah 

oxidu uhličitého. Přesto, že metan i oxid uhličitý jsou plyny bez zápachu, bioplyn silně 

zapáchá. Zápach je způsoben hlavně obsahem H2S, který se pohybuje v rozmezí 0,1 – 10 

g/m3 a dalšími zejména sirnými sloučeninami, které páchnou již ve velice nízkých 
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koncentracích (merkaptany) [34]. Obsah síry se snižuje odsiřovacími metodami, zejména 

vypíráním hluboce podchlazeným metanolem, nebo v poslední době velmi prosazovanou 

metodou cíleného, kontinuálního nafoukávání venkovního vzduchu do fermentoru [36]. 

Využití bioplynu 

Vysoký obsah metanu a tím i vysoká výhřevnost (13,7 – 27,4 MJ/m3) řadí bioplyn 

mezi ušlechtilé zdroje energie. Bioplyn se z metalizačních reaktorů odvádí do 

nízkotlakového plynojemu a odtud se potom rozvádí k dalšímu zpracování. Část bioplynu 

se zužitkovává k vyhřívání metanizačních nádrží a pro další tepelné hospodářství čistírny 

odpadních vod. Spotřeba bioplynu závisí na druhu procesu (čištění odpadních vod, 

stabilizace kalů), na teplotě a na koncentraci zpracovávaného materiálu. Zbývající část 

energie se využívá k výrobě tepla pro vytápění, na výrobu teplé vody, sušení apod. Zbytek 

bioplynu se spaluje na hořácích zbytkového plynu. [34] 

V současné době jsou realizovány následující způsoby využití bioplynu: 

•  přímé spalování a ohřev teplonosného média (topení, sušení, chlazení, vaření); 

•  výroba elektrické energie a ohřev teplonosného média (kogenerace); 

•  výroba elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace); 

•  palivo pro pohon mobilních energetických prostředků; 

• neenergetické využití bioplynu (chemická výroba sekundárních produktů z 

bioplynu). 

3.3.4 Vstupní materiál pro AD 

Zpracování bioodpadů formou anaerobní digesce v bioplynových stanicích je 

zajímavá technologie, schopná vysoce efektivně zpracovat širokou škálu bioodpadů, které 

jsou jinak obtížně zpracovatelné: 

• bioodpady z údržby veřejné zeleně (tráva, listí); 

• bioodpady z domácností a ze zahrad; 
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• prošlé potraviny a bioodpady ze supermarketů; 

• zbytky z jídelen, restaurací a hotelů; 

• bioodpady z podnikatelských provozů (pekárny, lihovary, pivovary, cukrovary, 

masokombináty); 

• výstupy z chovu hospodářských zvířat (kejda, hnůj, podestýlky atd.); 

•  cíleně pěstovanou biomasu (např. kukuřice, řepa, senáž, vojtěška). 

U surovin/materiálů určených ke zpracování v BPS je velmi důležité, aby byly 

zachovány požadavky na kvalitu, která by měla být průběžně kontrolována. Základní 

vlastnosti materiálů vhodných pro AD jdou uvedeny v tab. 3.6. 

Tab. 3.6 Vlastnosti vstupních materiálů vhodných pro AD [8] 

Organické látky [% suš.]  Sušina [%] Pom ěr C:N pH 
nad 50 5 – 35 20 – 40:1 6,5 – 7,5 

V prvé řadě je sledováno množství sušiny materiálu. Měrná produkce bioplynu se 

často udává právě na sušinu, nebo je vztažena k určité průměrné sušině. Produkce bioplynu 

z jednotlivých druhů vstupů do BPS se výrazně liší. Přiložený graf 3.2 ukazuje hodnoty 

teoretické výtěžnosti u jednotlivých surovin. Výtěžnost bioplynu významně závisí jednak 

na vlastnostech a kvalitě vstupního materiálu, a jednak musí být vždy vyhodnocena podle 

konkrétních podmínek (např. způsob provozu zařízení, výše a stabilita teploty v reaktoru, 

doba zdržení). Z tohoto důvodu dochází i u stejných substrátů ke značným rozptylům 

hodnot ve výtěžnosti bioplynu. [37] 
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Graf 3.2 Teoretická výtěžnost surovin [37] 

Důležitým údajem je také výtěžnost metanu, která závisí na druhu substrátu, 

zejména na jeho oxidačním stupni, tj. na množství dostupných elektronů, které má 

molekula substrátu k dispozici. Měřítkem oxidačního stupně organické látky je průměrné 

oxidační číslo uhlíkového atomu – POXČ. Čím je POXČ nižší, tím je výtěžnost metanu 

vyšší. Mezní hodnoty dosahují sloučeniny CO2 (POXČ = + 4) a CH4 (POXČ = - 4). 

Z hmotnostní energetické bilance procesu vyplývá, že POXČ je úměrné teoretické 

chemické spotřebě kyslíku CHSK dané látky vztažené na množství organického uhlíku. [6] 

                 4 – 1,5 * CHSK 
POXČ = ----------------------- 
                         Corg 

 

 

 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   51 
 

Teoretická hodnota CHSK vzniklého metanu je rovna teoretické CHSK původního 

substrátu. Z toho plyne, že maximální teoretická výtěžnost metanu je daná vztahem: 

CHSKsubstrátu = CHSKbiomasy 

Skutečná výtěžnost metanu je nižší, protože CHSK zahrnuje i část CHSK 

biologicky nerozložitelnou a část CHSK substrátu se spotřebuje na růst nové biomasy. 

Přesnější je bilance odstraněné CHSK: 

CHSKodstraněná
 = CHSKmetanu + CHSKbiomasy 

kde je CHSKodstraněná  –  skutečně odstraněná (biologicky rozložená)     

část  substrátu v průběhu metanizace, 

CHSKmetanu  –  množství vzniklého metanu vyjádřeno 

v CHSK,                                                                      

CHSKbiomasy –  představuje část substrátu spotřebovanou na 

růst a krytí energetických nároků biomasy. [8] 

Teoretickou výtěžnost metanu vyjádřenou jako objem vyprodukovaného metanu na 

hmotnostní jednotku přivedeného substrátu YCH4gteor – vypočítáme podle vztahu: 

YCH4gteor = 0,35 CHSK [l/g] (CH4 *, substrát) 

(* - platí pro standardní podmínky, teplota 0°C, tlak 101,3 kPa) 
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4 Majoritní složky BRKO 

Hlavní zdroje poskytující v biologicky rozložitelných podílech odpadů či biomasy 

metan jsou polysacharidy (celulóza, hemicelulóza), proteiny a lipidy. Jen v několika 

případech však nejsou polysacharidy zdrojem hlavním a jsou v produkci metanu méně 

významné než proteiny nebo lipidy. Tato situace nastává při zpracování některých druhů 

odpadních vod a při zpracování průmyslových odpadů, např. z jatečních výrob. [6] 

• Celulóza – je nejvýznamnější složka biomasy a je přítomná ve všech druzích 

biomasy, protože jde o základní stavební materiál rostlinných buněk. Z chemického 

hlediska jde o polysacharid složený z velkého počtu navzájem spojených molekul 

glukózy [38] (obr. 4.1). Základní cukernou složkou celulózy je D-glukóza. 

V průměrném řetězci celulózy je vázáno s sebou okolo 1 000 molekul glukózy. [6] 

 

Obr. 4.1 Schématické znázornění části řetězce molekuly glukózy [39] 

Celulóza je hygroskopická, tj. snadno přijímá vodu a vlhne. V suchém stavu je 

velmi stálá. Existuje nicméně řada mikroorganismů, které ji umějí rozložit na jednoduché 

cukry a energeticky využít. Někteří živočichové tyto mikroorganismy využívají (termiti, 

krávy) a mohou tedy celulózu využít jako potravu. Vzhledem k tomu, že v celulóze připadá 

na každý atom uhlíku jeden atom kyslíku, je energetický obsah (výhřevnost) suché 

celulózy jen asi 18 MJ/kg. [38] 

• Hemicelulóza – jde o řadu různých polysacharidů, které spolu s celulózou tvoří 

stěny buněk a umožňují rostlinám vytvářet mechanicky pevné struktury [38]. 

Nejvíce zastoupeným polysacharidem v hemicelulózách je xylan, známý též jako 

dřevná klovatina. Xylan je polysacharid složený z molekul D-xylózy, vázaných 

vzájemně 1,4-ß-glykosidickou vazbou [6]. Hemicelulóza se od celulózy liší nižší 

relativní molekulovou hmotností a menším stupněm krystalického podílu.  Díky 

své struktuře může být mnohem snadněji hydrolyzována na monosacharidy, ze 
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kterých se pak kvašením snadno získá etanol. K hydrolýze lze použít i zředěnou 

kyselinu nebo některé enzymy. [38] 

• Škrob – polysacharid tvořený ze stejných základních jednotek jako celulóza. 

Poskytují rovněž D-glukózu jako koncový produkt depolymerace sacharidového 

řetězce [6]. Na rozdíl od celulózy je však snadno enzymaticky štěpitelný na 

jednoduché cukry, které lze dále přeměnit například kvašením na etanol [38]. 

Škroby slouží jako rostlinná energetická rezerva. Z hlediska vzniku bioplynu jsou 

důležité tyto polysacharidy: amyláza, maltóza, laktóza, sacharóza. 

• Lignin  – funkční součást rostlinných pletiv. Jednou z jeho funkcí je mechanické 

zpevnění buněčných stěn a také tvoří součást kapilár, které v rostlině vedou vodu a 

živiny. Je významnou složku dřeva, tvoří zhruba třetinu jeho hmotnosti [38]. 

Z chemického hlediska je lignin komplikovaný polymer, respektive směs polymerů. 

Není tvořen za sacharidů jako celulóza, ale převážně z aromatických alkoholů  

(obr. 4.2). 

 
Obr. 4.2 Struktura ligninu [23] 

Lignin plní hydrofobní funkci. Jeho hlavním úkolem je spojování mezibuněčných 

vláken a zpevnění celulózových molekul v rámci buněčných stěn. Dřevu dodává pevnost 

především v tlaku. Biologická rozložitelnost ligninu je velmi nízká, téměř nulová.  
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Celulózu, hemicelulózy a lignin jsou skupiny, které ve vláknině v potravinách 

nalezneme ve velmi různých zastoupeních. Hemicelulózy tam většinou výrazně převažují 

nad celulózou. 

  Tab. 4.1 Složení potravinové vlákniny (bezvodý stav % hm.) [6] 

produkt hemicelulózy celulóza lignin 

otruby pšeničné 30,2 14,0 4,0 

otruby žitné 38,0 14,0 11,2 

otruby ovesné 3,3 2,0 3,9 

otruby rýžové 8,0 1,7 1,5 

otruby kukuřičné 33,8 13,2 5,3 

mouka pšeničná 2,5 0,6 stopy 

mouka žitná 2,8 0,6 0,5 

chléb bílý 2,0 0,7 stopy 

chléb tmavý 3,6 1,3 0,2 

chléb celozrnný 6,0 1,3 1,2 

brambory 2,5 2,1 0,8 

kukuřice 3,3 1,3 0,9 

fazolové lusky 1,9 1,3 0,2 

fazole 5,6 3,6 3,0 

hrách 5,5 2,1 0,2 

jablka 0,9 0,5 0,01 

 

Ve vzájemně propletených strukturách celulóz, hemicelulóz a ligninu tkví příčiny 

různých biologických rozložitelností dřevních biomas. Hemicelulózy jsou obecně 

nejsnadněji hydrolyzovány na své cukerné složky. Obalení celulózových struktur ligninem 

velmi zpomaluje jejich rozklad vždy tím způsobem, že je omezen přístup pro hydrolyzující 

enzymy. Toto platí více pro rozklad celulóz, které jsou vůči hydrolýze odolnější než pro 

rozklad hemicelulóz. Složení rostlinných biomas a zastoupení jejich hlavních strukturních 

složek je uvedeno v tabulce 4.2. [6] 

Tab. 4.2 Složení různých rostlinných biomas [6] 

 dřevo jehli čnaté d řevo listnaté sláma 
celulóza 45–58  % hm. 42–48  % hm. 55–60  % hm. 
hemicelulózy 13–18  % hm. 18–27  % hm.  
lignin 25–30  % hm. 18–25  % hm. 14–17  % hm. 
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• Proteiny – bílkoviny neboli proteiny jsou vysokomolekulární polymery                  

α-aminokyselin, v nichž jsou jednotlivé aminokyseliny vzájemně řetězeny 

„peptidickými“ vazbami – CO – NH – [40]. Na výstavbě proteinů se podílí celkem 

30 různých α-aminokyselin vytvářejících v různých kombinacích tzv. peptidický 

řetězec. Celkově se bílkoviny dělí na jednoduché a složené. Jednoduché bílkoviny 

jsou tvořeny pouze α-aminokyselinami, zatímco bílkoviny složené obsahují jednu i 

více sloučenin povahy odlišné. Bílkoviny se ve tkáních organismů a rostlin 

vyskytují buď samostatně anebo jako nukleoproteidy v kombinaci s nukleovými 

kyselinami, jako mukoproteidy v kombinaci s cukry či jako lipoproteidy 

v komplexech s lipidy [40]. Proteiny patří mezi dobře biologicky rozložitelné látky 

s vysokou výtěžností metanu.  

• Lipidy  – estery vyšších karboxylových kyselin a trojmocného alkoholu glycerolu. 

Hlavní složkou této skupiny jsou triacylglyceroly dlouhých mastných kyselin 

(většinou C12 – C22). Tyto substráty vykazují velmi vysoké výtěžky metanu a též 

jeho vysoké koncentrace v bioplynu. [40] Přestože jsou lipidy funkčně i chemicky 

navzájem velice rozlišné látky, jejich společnou charakteristickou vlastností je 

hydrofobnost – tedy jsou nerozpustné ve vodě, nicméně dobře rozpustné v 

organických rozpouštědlech a jsou energeticky velmi bohaté (1 gram tuku obsahuje 

39kJ = 9kcal.) [23]. 

Tab. 4.3 Produktivita různých substrátů v procesu biometanizace [40] 

produkce bioplynu obsah metanu 
teoretický 

obsah metanu 
prakticky nalézaný  

[m 3/kg rozložené 
sušiny] [% obj.] [% obj.] 

polysacharidy 
a jednoduché cukry 

0,75 – 0,90 52 – 54 50 – 58 

proteiny 0,60 – 0,80  65 – 75 

lipidy 1,10 – 1,60 74 - 76 70 - 85 
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4.1 Optimalizace anaerobní digesce v laboratorních podmínkách 

V praktické části diplomové práce byly použity vzorky KO z lokality Fryčovice a 

Brušperk. Pro srozumitelnost jsou vzorky označeny: Fryčovice 1 (odběr 21.8.2008), 

Fryčovice 2 (odběr 25.9.2008), Brušperk. Vzorek o hmotnosti 25 kg byl odebrán ze 

skládky ve Fryčovicích. 

V laboratoři IGI VŠB-TU Ostrava jsem po vysušení vzorky ručně rozseparovala na 

jednotlivé složky:  

• organický podíl přírodního charakteru (zbytky dřevin, zbytky potravin – ovoce, 

zelenina); 

• plast; 

• sklo; 

• textil; 

• kov; 

• stavební materiál; 

• papír.  

Obrazová dokumentace složení rozseparovaného BRKO:  

 
Obr. 4.3 Složení BRKO Fryčovice 1 
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Obr. 4.4 Složení BRKO Fryčovice 2 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Složení BRKO Brušperk 
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Hmotnostní zastoupení jednotlivých složek v separovaných vzorcích bylo 

následující. 

Složení KO Fry čovice 1 (% )

31,36%

10,50%

1,31%

10,28%

5,21%

12,84%

28,50%
Org. podíl

Plast

Sklo

Textil

Kov

Stavební mat.

Papír

 

Graf 4.1 Složení KO Fryčovice 1 v hm. % 
 

Složení KO Fry čovice 2 (% )

45,54%

9,80%

2,41%

3,53%

4,80%

7,73%

26,19%
Org. podíl

Plast

Sklo

Textil

Kov

Stavební mat.

Papír

 

Graf 4.2 Složení KO Fryčovice 2 v hm. % 
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Složení KO Brušperk (% )

40,09%

8,55%
11,42%

3,92%

4,80%

17,28%

13,94% Org. podíl

Plast

Sklo

Textil
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Graf 4.3 Složení KO Brušperk v hm. % 

Z grafů lze vyčíst, že hmotnostně nejvýznamnější složku v námi zkoumaných 

vzorcích KO tvoří organický podíl přírodního charakteru. Následuje papír s průměrem  

23 hm. %, který odpovídá údajům v tabulce 2.6. Souhlasí také zastoupení komodity textil 

s rozmezím 3 – 4 hm. %, s výjimkou vzorku Fryčovice 1, ve kterém podíl textilu tvoří 

10,28 hm. %. Další významnou složkou je stavební materiál spolu s plasty. Komoditu plast 

tvořily převážně sáčky, igelitové tašky a kelímky od potravin. PET láhve se ve vzorcích 

nevyskytovaly, což napovídá o ukázněnosti občanů v jejich třídění. Kovy představují  

cca 5 hm. %, sklo se nachází v zanedbatelném množství s výjimkou vzorku Brušperk. 

Pro další analýzy a pro testy v bioreaktoru byl organický podíl rozemlet v mixéru 

značky Vorwerk na velikost 0,5 cm. Pro vytvoření optimálních anaerobních podmínek 

s vhodnou bakteriální kulturou se standartně používá surový kal z ČOV nebo kejda. Na 

pracovišti VŠB-TU Ostrava se používá směs kalů (surový + vyhnilý kal) z ÚČOV Ostrava. 

Surový kal je zdrojem bakterií, vyhnilý kal optimalizuje poměr C:N při anaerobní digesci.  

Pro experiment bylo pro vstup do bioreaktoru použito: vyhnilý kal z ÚČOV 

Ostrava (1 600 ml), surový kal (400 ml), demivoda (4 000 ml), BRKO (400 g sušiny). 

Materiál byl v bioreaktoru po dobu 34 dní. Jedná se bioreaktor typu DCU 300 (obr. 4.6). 

Fermentační nádoba je ze skla o objemu 10 l. Uprostřed ve dvou úrovních jsou umístěny 

dvě vrtulová míchadla poháněná elektromotorem. Zajišťují dokonalé promísení obsahu 

reaktoru po celém jeho objemu. Temperované prostředí uvnitř reaktoru zajišťuje topná 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   60 
 

vložka z vnější strany nádoby. Součástí fermentoru je řídící jednotka regulující nastavené 

hodnoty procesu. Regulovány mohou bát teplota, otáčky, pH, pěnění procesu. Vzniklý 

bioplyn je z reaktoru odváděn pryžovou hadicí do plynojemu s vodním uzávěrem  

(obr. 4.7). Odtud je plyn v denních intervalech odváděn na analýzu na plynovém 

chromatografu (obr. 4.8). [44] Analýzy byly za stejných podmínek současně prováděny i 

ve fermentoru Biostat B plus, dodaným firmou Sartorius (obr. 4.9). 

        
            Obr. 4.6 Bioreaktor DCU 300 [44] Obr. 4.7 Plynojem 

          

             Obr. 4.8 Plynový chromatogram Obr. 4.9 Bioreaktor Biostat B plus 
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Výsledky laboratorní analýzy jsou následující. 

Tab. 4.4 Produkce metanu v laboratorním fermentoru 

 Fryčovice 1 Fry čovice 2 
Den Bioplyn (ml) CH4 (%) CH4 (ml) Bioplyn (ml) CH4 (%) CH4 (ml) 

1 2000 2.57 51.4 2200 3.57 78.54 
6 1300 3.46 44.98 800 5.47 43.76 
8 1000 5.89 58.9 1200 12.56 150.72 
13 1500 18.58 278.7 1400 41.16 576.24 
16 1800 35.78 644.04 1900 52.87 1004.53 
19 2100 56.96 1196.16 2300 59.87 1377.01 
21 2200 60.96 1341.12 2400 66.87 1604.88 
23 2400 67.84 1628.16 2500 69.54 1738.5 
25 1500 57.8 867 2400 58.47 1403.28 
28 1500 52.34 785.1 2050 49.74 1019.67 
30 1500 49.04 735.6 1600 46.24 739.84 
32 1200 46.15 553.8 1400 41.15 576.1 
34 980 36.27 355.446 800 32.16 257.28 

Celkem   8540.406   10570.35 
Produkce   21.35 ml/g   26.42 ml/g 

 

Výtěžnost metanu
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Graf 4.4 Produkce metanu ve vzorku Fryčovice 1 a 2 

Graf dokumentuje množství vyprodukovaného metanu v ml pro vzorky  

Fryčovice 1, Fryčovice 2. Je patrné, že vyšší výtěžnost metanu vykazuje vzorek  

Fryčovice 2, což je pravděpodobně způsobeno odlišným složením vyseparovaného BRO. 
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Vzorek Fryčovice 2 obsahoval potravinové zbytky – instantní polévky a listy pokojových 

rostlin (obr. 4.10). Pro oba vzorky je společné, že po 23 dni začala produkce metanu klesat. 

 

Obr. 4.10 Organický podíl Fryčovice 2 

 

Obr. 4.11 Organický podíl Fryčovice 1 

Pro srovnání je v následujícím grafu (graf 4.5) zobrazena produkce metanu 

energetických trav vypěstovaných na studijních plochách OSEVY PRO s.r.o. - výzkumné 

stanice travinářské v Rožnově – Zubří (data poskytla Prof. Raclavská H.). Výsledky jsou 

přepočítány na dm3/g sušiny.  
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Produkce metanu pro hnojené a nehnojené trávy - červen 2006
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Graf 4.5 Produkce metanu energetických trav [45] 

Výtěžnost metanu byla určena pro soubor hnojených a nehnojených trav. Nejlépe si 

vedl ovsík vyvýšeny – rožnovský s produkcí metanu nad 0,20 dm3/g sušiny, následován 

psinečkem velkým. Ostatní trávy nepřekročily hranici 0,15 dm3/g sušiny. Nejnižší 

produkci metanu vykazovala směs luční do vlhčích podmínek. Vzorky Fryčovice 1, 2 

vykazovaly produkci metanu 0,021 dm3/g a 0,026 dm3/g. Přibližně dosáhly hranice 

vyznačené v grafu červeně. Při porovnání produkce metanu energetických trav a 

analyzovaných vzorků BRKO je zřejmé, že samostatnou fermentací BRKO získáme pouze 

cca 1/5 výnos.  

Průběh procesu a finální výtěžnost bioplynu byla ovlivněna obsahem majoritních 

komponent a to zejména ligninu.  

                         
  Tab. 4.5 Obsah ligninu ve vzorcích 

Vzorek Obsah ligninu (%) 
Fryčovice 1 21,04 
Fryčovice 2 23,52 
Brušperk 28,24 

Tabulka ukazuje, že obsah ligninu ve všech vzorcích přesahuje hranici 18 %. 

V literatuře se uvádí, že materiály s obsahem ligninu vyšším než 18 % poskytují při AD 

velmi nízký výnos metanu. Takto vysoký obsah ligninu působí při procesu inhibičně. 

Vzorek Fryčovice 2 má vyšší obsah ligninu než vzorek Fryčovice 1, který má paradoxně 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   64 
 

vyšší procento organických látek. Přesto byla výtěžnost vzorku Fryčovice 2 vyšší.  

Problémy s kvalitou vstupního materiálu pro AD by mohlo vyřešit zavedení vhodné 

předúpravy. V tomto případě by se jednalo o tlakovou hydrolýzu v  alkalickém prostředí, 

při které dojde k úplnému odštěpení ligninu od celulózy.  

4.2 Teoretická výtěžnost metanu  

Pro teoretický výpočet výtěžnosti metanu byla v laboratoři IGI stanovena chemická 

spotřeba kyslíku v sušině biomasy. Výsledky analýzy jsou vztaženy na sušinu biomasy. 

CHSK bylo stanoveno dichromanovou metodou. 

 Dichromanová metoda stanovení CHSK je založena na oxidaci organických látek 

ve vodě dichromanem draselným v silně kyselém prostředí kyseliny sírové za 

dvouhodinového varu. Oxidace je katalyzována stříbrnými ionty a probíhá v nadbytku 

dichromanu. Pro maskování chloridů, které by byly za podmínek stanovení oxidovány na 

Cl2 a zvyšovaly by tak nesprávně spotřebu dichromanu se přidává síran rtuťnatý. Množství 

dichromanu spotřebovaného na oxidaci organických látek se zjistí po ukončení oxidace 

odměrným dichromatometrickým stanovením, tj. titrací reakčního roztoku dichromanu 

odměrným roztokem síranu diamonno – železnatého na indikátor feroin. 

Při stanovení jsem použila tyto činidla a pomůcky: 

1. Dichroman draselný, standardní roztok I. 0,04166 (=0,25/6) M: 

12,2580 g K2Cr2O7 předem sušeného 2 hodiny při 105°C se rozpustí ve vodě a doplní do 

1000 ml. 

2. Kyselina sírová s obsahem síranu stříbrného: 

V 1 l kyseliny sírové (1,84 g/cm3) se rozpustí 13,3 g Ag2SO4. Rozpouštění trvá asi 2 dny, 

je možno je urychlit použitím elektromagnetické míchačky. 

3. Síran rtuťnatý, pevný. 

4. Síran diamonno – železnatý, roztok 0,25 M: 

98 g (NH4)2 Fe(SO4)2 * 6H2O se rozpustí ve vodě. Přidá se 20 ml H2SO4 (1,84 g/cm3) a po 

ochlazení se zředí vodou do 1 litru. Titr roztoku musí být při každé řadě stanovení 

kontrolován. Do vytitrovaného vzorku po stanovení CHSKCr se odpipetuje 10 ml 
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dichromanu draselného, standardního roztoku I. A titruje se roztokem síranu diamonno – 

železnatého do změny barvy feroinu. 

5. Feroin, roztok: 

1,485 g monohydrátu 1,1 g fenantrolinu a 0,695 g FeSO4 * 7H2O se rozpustí ve vodě a 

doplní do 100 ml. Uchovává se v tmavé lahvičce. 

6. Varné baňky 250 ml se zábrusem a zpětným chladičem (např. Fridrichsovým). 

7. Keramické nebo skleněné varné kuličky. 

8. Topné plotýnky. 

Pracovní postup: 

Do varné zábrusové baňky, ve které jsou 2 – 3 varné kuličky, jsem odpipetovala 20 

ml vzorku. Pipetou přidala 10 ml dichromanu draselného a cca 0,4 g síranu rtuťnatého. 

Baňku jsem umístila na topnou plotýnku pod zpětný chladič. Poté jsem promíchala obsah 

baňky a chladičem pomalu přilévala 30 ml kyseliny sírové, za stálého míchání. Pak jsem 

uvedla reakční směs do varu po dobu dvou hodin. Po zchladnutí reakční směsi jsem přidala 

chladičem cca 100 ml destilované vody a důkladně promíchala. Přebytek dichromanu (tj. 

dichroman nespotřebovaný na oxidaci organických látek) v reakční směsi jsem zjistila po 

přídavku 2 kapek indikátoru feroinu titrací odměrným vzorkem diamonno – železnatého 

0,25 M. Titrace byla ukončena, když modrozelené zbarvení roztoku přešlo do 

červenohnědého. Stejným způsobem jsem zpracovala slepé stanovení s 20 ml destilované 

vody. Hodnota slepého stanovení v tomto případě reprezentovala skutečné množství 

dichromanu, který byl k dispozici v reakční směsi k oxidaci organických látek. 

Výpočet: 

( VS – Ve ) * C(NH4)2 Fe(SO4)2 * 8000 

CHSKCr = ---------------------------------------------------   [mg/l] 

Vv 

 

VS…spotřeba odměrného roztoku síranu diamonno – železnatého na slepé stanovení [ml] 

Ve…spotřeba odměrného roztoku síranu diamonno- železnatého na vzorek [ml] 

Vv…objem vzorku pro stanovení CHSKCr
 [ml] 

C(NH4)2 Fe(SO4)2…molární konc. odměrného roztoku síranu diamonno – železnatého [mol/l] 
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Teoretickou měrnou produkci metanu YCH4 lze vyjádřit rovnicí: 

YCH4 = 0,35 * (CHSK – N – S) [l/g] substrátu [6] 

kde je  N – kyslíková ekvivalent dusičnanového a dusitanového dusíku 

  S – kyslíkový ekvivalent síry: 

N = 2,86 (NO2 – N + NO3 - N) [g] (O2, CHSK) 

S = 2 (Scelková) [g] (O2, CHSK) 

 Tab. 4.6 Srovnání teoretické a skutečné produkce metanu 

 Fryčovice 1 Fryčovice 2 Brušperk  
CHSK (g/g sušiny) 0.823 0.972 0.529 
Teoretická produkce metanu 
(dm3CH4/g) 

0.288 0.340 0.185 

Skutečná produkce metanu (dm3CH4/g) 0.021 0.026  

Z tabulky můžeme vyčíst, že produkce metanu tvořila zhruba 1/7 z předpokládané 

teoretické produkce metanu. Data skutečné produkce metanu ke vzorku Brušperk zatím 

nejsou k dispozici. Pro srovnání jsou v grafu 4.6 uvedeny průměrné teoretické výtěžnosti 

metanu energetických trav, námi analyzovaných vzorků a BRKO Benešov 2007 (data 

poskytla Prof. Raclavská H.). 

Srovnání výt ěžnosti metanu
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Graf 4.6 Srovnání teoretické výtěžnosti metanu různých substrátů 

Z grafu je patrné, že teoretická výtěžnost metanu je pro vzorky Fryčovice 1 a 2 

srovnatelná s energetickými travami. Vzorky Brušperk a Benešov 2007 vykazují výtěžnost 
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téměř poloviční. Pro vysvětlení těchto rozdílů by se musely doplnit ještě další analýzy, 

charakterizující majoritní zastoupení jednotlivých složek v BRO (množství a formy 

výskytu dalších polysacharidů a volně dostupného rozpuštěného organického uhlíku 

apod.). Lze předpokládat, že nízká výtěžnost bioplynu je podmíněna vysokým obsahem 

anorganické složky v biosložce, která byla u vzorku z Brušperka vyšší než 51 %, což se 

pravděpodobně projevilo již u parametru CHSK stanoveného v sušině. 

4.3 Anorganický podíl v BRKO 

Ve vzorku, který byl používán jako vstup pro AD byla zároveň stanovena 

výhřevnost a chemické složení. Výhřevnost je důležitým parametrem z hlediska možného 

využití BRO ke spalování. 

Použité metody stanovení 

Jedním z nejdůležitějších parametrů je stanovení obsahu vody, která ovlivňuje 

výhřevnost paliva. Je to také důležitý parametr pro výrobu pelet z biomasy. Z materiálu s 

vyšším obsahem vody lze jen s problémy vyrobit kvalitní pelety nebo je to zcela nemožné. 

Voda se v palivu tuhé biomasy stanovuje jako celková voda dle ČSN P CEN/TS 14774-1 

až 3 nebo DIN 51 718. Prakticky se jedná o řízené vysušení vzorku při 105 °C a zjištění 

úbytku vážením.  

Dalším důležitým parametrem je obsah popela, podle jehož charakteru lze 

usuzovat na vznik nánosů ve spalovacím prostoru a na charakter popelovin. Pro stanovení 

obsahu popela se u tuhého biopaliva používá norma ČSN P CEN/TS 14775 a DIN 51 790, 

jejichž podstatou je spálení vzorku a jeho vyžíhání do konstantní hmotnosti.  

Kovy a jiné prvky  se do tuhých biopaliv mohou dostat z konzervačních chemikálií 

(kontaminace As, B, Cl, Cr, Cu, F, P, Zn), barev (kontaminace Cd, Pb, Ti), použitých 

minerálních olejů a plastických maziv, zeminy (např. při skladování, transportu nebo 

manipulaci), dopravy (kontaminace solí k úpravě silnic), použitých nástrojů či strojů 

(kontaminace Fe, Cr, Ni), aditiv (např. vápenec – kontaminace Ca, kaolin – kontaminace 

Si, Al) či chemických přísad (louhy, lepidla, pojiva). Stanovení obsahu hlavních prvků v 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   68 
 

biopalivech se provádí podle ČSN P CEN/TS 15290 na přístrojové technice, např. ICP, 

AAS apod.  

Důležitým parametrem je také obsah prchavé hořlaviny, jejíž vysoký podíl může 

ovlivnit emise. Stanovení prchavé hořlaviny se u biopaliv provádí podle ČSN P CEN/TS 

15148, kdy se vzorek žíhá v muflové peci bez přístupu vzduchu na tak vysokou teplotu, 

aby unikla všechna prchavá hořlavina ze zbytku po karbonizaci.  

Stanovení spalného tepla a přepočtem i výhřevnosti tuhých biopaliv je nezbytné 

pro zjištění využitelnosti daného paliva ve spalovacím procesu. Postupuje se dle normy 

ČSN P CEN/TS 14918 a DIN 51 900 část 1-3. Provádí se v kalorimetru, kde se po spálení 

vzorku v kyslíku stanovuje reakční teplo, které se při této reakci uvolní.  

Z hlediska ochrany spalovacího zařízení je vhodné znát koncentrace síry a chlóru, 

které jsou obsaženy v tuhých biopalivech, protože se tyto během hoření přeměňují na 

oxidy síry a chloridy. Ty pak jako chlorované aromatické sloučeniny a další emise mohou 

být nebezpečné životnímu prostředí. Stanovení celkového obsahu síry a chloru se pro tuhá 

biopaliva provádí podle ČSN P CEN/TS 15289. Stanovení může být prováděno 

elementárními analyzátory nebo jinými metodami.  

Stanovení dusíku, uhlíku a vodíku se provádí instrumentálními metodami podle 

ČSN P CEN//TS 15104.   

Tab. 4.7 Energetické parametry vzorku Fryčovice 1 

Fryčovice 1 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku 
Voda celková % 27.79   
Popel % 30.78 42.62  
Hořlavina % 41.43 57.38 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 7695 10 656 18571 
Výhřevnost kJ/kg 6410 9762 17012 
     
Vodík % 3.13 4.341 7.57 
Uhlík % 20.13 27.878 48.58 
Dusík % 1.28 1.775 3.09 
Kyslík % 16.71 23.15 40.34 
Síra % 0.17 0.239 0.42 
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Tab. 4.8 Energetické parametry vzorku Fryčovice 2 

Fryčovice 2 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku  
Voda celková % 36.74   
Popel % 30.81 48.71  
Hořlavina % 32.45 51.29 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 7329 11 586 22589 
Výhřevnost kJ/kg 6033 10873 21198 
     
Vodík % 2.19 3.463 6.75 
Uhlík % 19.53 30.868 60.18 
Dusík % 1.37 2.165 4.22 
Kyslík % 9.35 14.78 28.81 
Síra % 0.011 0.016 0.03 

 

Tab. 4.9 Energetické parametry vzorku Brušperk 

Brušperk 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý  Hořlavina vzorku  
Voda celková % 35.64   
Popel % 32.65 51.61  
Hořlavina % 30.61 48.39 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 7095 11 215 23176 
Výhřevnost kJ/kg 5780 10472 21641 
     
Vodík % 2.28 3.606 7.45 
Uhlík % 19.72 31.177 64.43 
Dusík % 1.32 2.079 4.30 
Kyslík % 7.23 11.43 23.62 
Síra % 0.06 0.098 0.20 

 

  Tab. 4.10 Porovnání výhřevnosti pevných paliv 

Palivo Rozmezí Výhřevnost 
[MJ/kg] 

Obsah popelovin 
[%] 

Dřevo min. 16.9 0.2 
 max. 19 3 
Černé uhlí min. 27 3.7 
 max. 32.5 17 
Seno min. 13.5 4.2 
 max. 17.7 5.8 
Sláma min. 15 3.5 
 max. 17.5 6.5 
Fryčovice 1  9.76 42.62 
Fryčovice 2  10.87 48.71 
Brušperk  10.42 51.61 
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V tabulce 4.10 jsou uvedena vybraná tuhá paliva pro srovnání jejich výhřevnosti 

s měřenými BRO. Výhřevnost BRO je pod minimální hranicí výhřevností ostatních paliv. 

BRO ve srovnání se zbylými palivy mají výrazně vyšší obsah popelovin. Fakt, že měřené 

BRO obsahují téměř 50 % nespalitelných tuhých částí se jeví jako problematické pro jejich 

využití v procesu přímého spalování.  

Obsah anorganické složky v BRO může být limitujícím parametrem z hlediska 

další možnosti využití. Charakter zastoupení jednotlivých minerálů v BRO byl stanoven 

metodou RTG-difrakce. Ze zastoupení minerálů může být určena příčina jejich přítomnosti 

(stavební materiál, zemina, popel ze spalování apod.). 

RTG – analýza 

Analýzy fázového složení krystalických fází v BRO byly provedeny u tří vzorků – 

Fryčovice 1, Fryčovice 2 a Brušperk. Vzorky pro analýzu byly vysušeny, pomlety na 

diskovém mlýnku a přesítovány přes síto 0,16 mm. Pro analýzy bylo použito frakce 

podsítné, nadsítná frakce obsahovala především nedomleté dřevní třísky. Obsah amorfních 

složek nebyl sledován, semikvantitativní analýzy jsou tudíž vztaženy na sumu 100 % 

krystalických fází. Z difraktogramu bylo patrné, že obsah amorfních složek je velmi 

vysoký. Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru 

URD-6 (Rich.Seifert-FPM, SRN) za podmínek: Záření CoKα/Ni filtr, napětí 40kV, proud 

35 mA, krokový režim s krokem 0.05o 2Θ, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním 

výsledných dat. Jak pro měření, tak pro vyhodnocovaní byl použit firemní program 

RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze,verze 2.289). Pro kvalitativní vyhodnocení 

byla dále použita databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2001 (International Centre for 

Diffraction Data, Pensylvania, USA). Pro semikvantitativní analýzu byl použit program 

RayfleX Autoquan verze 2.6. Jedná se v podstatě o komerční, upravenou verzi programu 

BGMN [46]. Označení Autoquan se vztahuje k programovému interface BGMN pro práci 

v prostředí Windows NT 4. Výsledky jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby 

obsahu jednotlivých fází při pravděpodobnosti > 99 % (tj. trojnásobek směr. odchylky). 

Výsledky kvalitativního a semikvantitativního vyhodnocení vzorků jsou uvedeny  

v tabulce 4.11. 
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 Tab. 4.11 Zastoupení minerálů v anorganické složce  BRO (včetně st. směrodatné odchylky) 

Minerál Chem. vzorec Brušperk Fryčovice 1 Fryčovice 2 
Křemen SiO2 68.50 ± 4.80 74.50  ± 4.20 52.40  ± 3.30 
Kalcit CaCO3 15.58 ± 2.55 13.87  ± 2.34 29.50  ± 3.30 
Hematit Fe2O3 2.52  ± 1.80  5.18  ± 1.59 
Mikroklin KAlSi 3O8 8.50  ± 3.60 3.02  ± 2.07 7.93  ± 2.55 
Plagioklas, albit NaAlSi3O8 4.92  ± 2.43 3.90  ± 3.30  
Akermanit Ca2MgSi2O  2.34  ± 1.89  
Wustit FeO  1.35  ± 1.08  
Fe Fe  1.08  ± 0.33  
Halit NaCl   5.00  ± 0.90 

 

Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, že se vzorky vzájemně podstatně liší. 

Ve vzorku Fryčovice 2 byl zjištěn významný obsah halitu a kalcitu (zbytky potravin – 

polévek), což dokumentuje i vodivost  vodného výluhu (6.14 mS/cm), zatímco u ostatních 

vzorků byla pouze 3.52 mS/cm. Vysoký obsah křemene ve vzorku Fryčovice 1 je 

pravděpodobně ovlivněn přítomností popela. Pouze u vzorku z Brušperka souvisí obsah 

zjištěných minerálů z „kontaminací“ BRO půdními částicemi.     

4.4 Možnosti využití digestátu 

Využití digestátu je podmíněno splněním legislativních požadavků vyhlášky 

č. 341/2008 Sb. V příloze 5 této vyhlášky jsou uvedeny požadavky a kritéria pro hodnocení 

a kontrolu výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů. Při zpracování BRKO v BPS je 

důležité splnit kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování 

indikátorových mikroorganismů (tab. 4.12). 
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Tab. 4.12 Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování 

indikátorových mikroorganismů [26]  

Indikátorový 
mikroorganismu  Výstup Jednotky 

Počet zkoušených 
vzork ů při každé 

výstupu 
Limit (nález/KTJ *) 

Salmonella spp. 
Rekultivační 

kompost/rekultivační 
digestát 

nález v 50g 5 negativní 

2 < 103 Termotolerantní 
koliformní 
bakterie ** 

Rekultivační 
kompost/rekultivační 

digestát 
KTJ v 1 gramu 5 

3 < 50 

2 < 103 
Enterokoky ** 

Rekultivační 
kompost/rekultivační 

digestát 
KTJ v 1 gramu 5 

3 < 50 

Poznámky k tabulce:*KTJ - kolonie tvořící jednotky, **Z odebraných 5 vzorků musí minimálně       
stanovený počet vyhovět předepsaným limitům 

Vzhledem k tomu, že se při analýze vzorků pracovalo s vysušenými vzorky BRKO 

při 105 ºC (vzorky byly sterilizovány), bylo provedení mikrobiálního rozboru pro 

laboratorní anaerobní digesci zbytečné.  
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5 Zhodnocení laboratorních výsledků 

Spalování BRKO 

Při spalování odpadů je velice důležitá výhřevnost, která by měla dosáhnout 

minimálně 5 – 6 MJ/kg, přičemž výsledná energetická účinnost je závislá na obsahu 

vlhkosti. Další podmínkou spalování je obsah spalitelných látek a látek nespalitelných, čili 

popelovin. V následující tabulce jsou srovnány energetické parametry analyzovaných 

vzorků spolu s parametry „ideálního“ paliva. 

Tab. 5.1 Srovnání energetických parametrů 

Podmínky 
spalováni Ideální palivo Fry čovice 1 Fry čovice 2  Brušperk  

Výhřevnost MJ/kg 
(v dodaném stavu) 

min. 5 - 6 6,41 6,03 5,78 

Obsah vlhkosti % 
(v dodaném stavu) 

do 50 % 27,79 36,74 35,64 

Obsah popela % 
(v sušině) 

do 50 % 42,62 48,71 51,61 

Obsah hořlaviny % 
(v sušině) 

nad 25 % 57,38 51,29 48,39 

Co se týče obsahu vlhkosti a hořlaviny, dodané vzorky parametrům vyhovují. 

Avšak jednoznačně vylučujícím parametrem pro využití BRKO spalováním je vysoký 

obsah anorganických látek ve vzorcích. Vzorek Brušperk dokonce přesáhl limitní hranici 

50 % popelovin.  Přesvědčivá není ani výhřevnost jen mírně překračující minimální 

hodnotu. Výsledkem srovnání je, že analyzované vzorky BRKO pro proces přímého 

spalování nedoporučuji.  

Kompostování BRKO 

Způsoby intenzifikace kompostování jsou shrnuty v kapitole 3.1. Nejdůležitější 

z hlediska kompostování je poměr C:N, který by měl v čerstvém kompostu být  

cca 30 – 35:1. Námi analyzované vzorky dopadly následovně. 

Tab. 5.2 Poměr C.N analyzovaných BRKO 

Podmínky kompostování  Fryčovice 1 Fry čovice 2 Brušperk  
C:N 15,7 :1 14,3 :1 14,9:1 
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Všechny vzorky mají zhruba polovinu požadovaného množství uhlíku. Samostatné 

kompostování BRKO, by v tomto případě bylo nežádoucí. Doporučila bych kompostování 

spolu s jinými materiály, př. kůra, piliny, sláma, které mají vysoký obsah uhlíku. 

Vysoký podíl anorganických složek ve vzorcích, který se v procesu spalování jevil 

jako problematický by se při kompostování využil z hlediska zlepšování provzdušňování 

substrátu. 

Výhodou užití kompostování jako alternativy využívání BRKO se jednoznačně 

může zdát získání finálního produktu – kompostu a jeho prodej S tímto tvrzením lze 

souhlasit, jen za předpokladu, že kvalita kompostu splňuje požadavky vyhlášky č.341/2008 

Sb. a majitelé kompostáren jsou schopni řešit krizi s odbytem kompostů. Řešením je 

akreditovaný systém certifikace kompostů provozován Zemědělskou a ekologickou 

regionální agenturou ZERA o.s. a dohodnutý odběr takto certifikovaného produktu 

zemědělskými podniky. 

Efektivnější je předcházení vzniku BRKO systémem obecního kompostování, čímž 

se rozumí komunitní či domácí kompostování nebo sběr a svoz biologicky rozložitelného 

odpadu na obecní kompostárnu. Komunitní kompostování obce je upraveno v novele 

zákona o odpadech č.383/2008 Sb., kde se v  § 10a  odstavci (2) uvádí: „ Obec může ve své 

samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce [26].“  Konkrétně to bude 

znamenat, ze obec bude moci přikázat vyhláškou oddělený sběr odpadu ze zeleně (veřejná 

zeleň i zeleň od občanů) a po jejím zkompostování jej zpět aplikovat na veřejnou zeleň v 

obci. Výhodou je zjednodušení zavádění kompostování odpadů ze zeleně v obcích. Takto 

vyrobený kompost nemusí podléhat vzorkování, ale může být automaticky aplikován do 

obecní zeleně. Musí být však zajištěno, že k odpadu ze zeleně nebude přimícháván 

kuchyňský odpad, který by mohl obsahovat patogenní organismy. [47] 

Anaerobní digesce 

Při rozhodování, zda je anaerobní digesce vhodným způsobem využívání BRKO 

využiji teoretických poznatků z kapitoly 3.3, zejména pak tabulku 3.6, ve které jsou 

uvedeny vhodné parametry vstupního materiálu. 



Martina Kučerová: Využití BRKO pro technologii anaerobní digesce 
 

2009   75 
 

Tab. 5.3 Parametry substrátů pro anaerobní digesci 

Anaerobní digesce Vhodný materiál Fry čovice1  Fryčovice 2 Brušperk  
C:N 20 – 40:1 15,7:1 14,3:1 14,9:1 

CHSK v sušině g/g sušiny min. 1,5 0,823 0,972 0,529 
Organické látky v sušině 

% 
nad 50 % 57,38 51,29 48,39 

Z tabulky vyplývá, že ani jeden ze vzorků nemá optimální poměr C:N a nedosahuje 

požadované hodnoty CHSK v sušině. Vzorky Fryčovice 1 a 2 mají limitní obsah 

organických látek, vzorek Brušperk požadavkům na minimální obsah org, látek v sušině 

nevyhovuje. Pro zlepšení optimálních podmínek navrhuji kofermentaci s energetickými 

trávami, nebo odpadními produkty z výroby etanolu (tzv. G-fáze), případně komerčně 

dodávanými produkty firmou Brenntag (Brenta plus), které neobsahují žádný dusík a mají 

CHSK 1200 g/l.  Tyto produkty se začaly používat v SRN ke zlepšení uhlíkové bilance na 

ČOV místo metanolu a jejich vhodnost pro využití v rámci anaerobní digesce byla 

vyzkoušena i v laboratořích VŠB – TU Ostrava. [48] 
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6 Závěr 

Na základě laboratorních analýz a výpočtů vzorků Fryčovice 1, 2 a Brušperk jsem 

dospěla k tomuto závěru.  

Pro proces spalování bych uvedené vzorky nedoporučila, vzhledem k vysokému 

obsahu popelovin cca 50 % v sušině a relativně nízké výhřevnosti 6 MJ/kg. 

Vysoký obsah anorganických látek by negativně ovlivnil i využití BRKO anaerobní 

digescí. Ručním tříděním se nepodařilo odstranit malé kusy nerozložitelného odpadu. Je 

nutné přikládat větší důraz na separaci nežádoucích složek, kterých se i po vytřídění 

objevilo ve vzorcích vysoké množství. Řešením by mohla být sítová analýza pro 

odstranění písčité zrnitostní třídy, které bude předcházet dokonalé vysušení vzorku pro 

odpojení zrn od organického materiálu. Vysoký obsah anorganického materiálu, respektive 

nízký obsah organického materiálu byl zřejmě příčinou nízké výtěžnost metanu. Výtěžnost 

vzorku Fryčovice 1 byla 0,021 dm3CH4/g, Fryčovice 2 0,026 dm3CH4/g, čili pouhá 1/7 

z předpokládané výtěžnosti. Průběh procesu a finální výtěžnost bioplynu také negativně 

ovlivnil vysoký obsah ligninu přesahující u všech vzorku hranici 18 %. Pro zlepšení 

optimálních podmínek navrhuji předúpravu vstupního materiálu tlakovou hydrolýzou 

v alkalickém prostředí a výběr vhodných kosubstrátů. Pro kofermentaci lze 

použít energetické trávy, nebo odpadní produkty z výroby etanolu (tzv. G-fáze), případně 

komerčně dodávané produkty firmou Brenntag (Brenta plus), které neobsahují žádný dusík 

a mají CHSK 1200 g/l. 

 Případná výstavba bioplynové stanice pro zpracování BRKO v lokalitě odběru 

vzorků (skládka Fryčovice)  se v současnosti nejeví jako efektivní. Vzhledem k tomu, že 

v lokalitě prozatím neexistuje síť sběrných míst BRKO a s přihlédnutím k výsledkům 

analýz o výtěžnosti metanu analyzovaných vzorků, by potenciální provozovatel BPS hledal 

velice těžko investory pro realizaci projektu.  

Jako nejoptimálnější se pro využití BRKO jeví kompostování. Vzhledem k novele 

zákona o odpadech, která tento trend podporuje se do využití, potažmo předcházení 

ukládání biodegradabilních odpadů na skládky, zapojí i široká veřejnost. V technologiích, 

kde se vysoký obsah anorganických látek jevil jako problém můžeme při kompostování 
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využit jako výhodu – provzdušňování substrátu. Pro hygienickou a zdravotní nezávadnost 

kompostu bych doporučila provést analýzu rizikových prvků.  
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Seznam použitých zkratek 

AD  anaerobní digesce 

BPS  bioplynová stanice 

BRKO  biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO  biologicky rozložitelný odpad 

CH4  metan 

CVZ  centrálně vytápěná zástavba 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

EO  ekvivalent obyvatel 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

EU   Evropská unie 

KO  komunální odpad 

LVZ  lokálně vytápěná zástavba 

MBÚ  mechanicko – biologická úprava 

SKO  směsný komunální odpad 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

POXČ  průměrné oxidační číslo uhlíkového atomu 

ÚČOV  ústřední čistírna odpadních vod 
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