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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá anaerobními technologickými procesy, které se využívají 

v odpadovém hospodářství. Práce je literární rešerší, ve které je popsána charakteristika, 

současný stav, využití a výhody anaerobních procesů v České republice, ale také 

v zahraničí. V práci jsou taktéž charakterizovány anaerobní mikroorganismy, díky kterým 

tyto procesy probíhají. Kapitola je taktéž věnovaná bioplynu, který je hlavním produktem 

anaerobních technologických procesů a v současnosti je také velmi efektivně využíván. 

Klí čové slova 

Anaerobní digesce, anaerobní fermentace, bioplyn, bioplynová stanice, anaerobní 

mikroorganismy, digestát. 

Abstract 

The idea of bachelor thesis is the study of anaerobic technologic processes, which are used 

in waste management. This work is the literal recherché, in which is described the 

characteristic of the anaerobic processes, utilization and advantages of these processes in 

Czech Republic and in outland, too. In this bachelor work there are described anaerobic 

microbes, which are very important in anaerobic processes. There is writing about the main 

product of anaerobic technology processes - biogas in one chapter, because this gas is used 

very effectively. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Odpad, který vzniká každodenní činností člověka, má negativní dopad na jeho 

okolí. S růstem jeho produkce začíná být čím dál větší problém s jeho zpracováním 

a ukládáním, tak aby nepůsobil negativně na životní prostředí. Tento odpad obsahuje 

organickou složku tzv. biologicky rozložitelný odpad (BRO), která tvoří jeho značnou část 

a dá se zpracovávat ne jen ekologicky, ale i ekonomicky výhodně pomocí anaerobních 

rozkladných procesů. Právě proto jsou anaerobní technologické procesy v současnosti tak 

využívány. 

Anaerobními technologickými procesy lze zpracovávat organické odpady, ve formě 

znečistěných vod nebo tuhých nerozpuštěných odpadů. Tyto organické látky jsou 

substrátem pro mikroorganismy, které je umí rozložit a přeměnit na energeticky bohatý 

bioplyn, který je výsledkem oxidačně redukčních reakcí. Bioplyn se využívá jako palivo, 

produkuje teplo a energii, je náhradou fosilních paliv. Využívání anaerobních procesů 

při zpracovávání organické složky také přispívá ke snížení spotřeby průmyslových hnojiv, 

protože zbytkový digestát slouží jako hnojivo. 

Anaerobními technologiemi se stabilizuje čistírenský kal, zpracovávají se 

zemědělské odpady jak živočišné tak rostlinné. Anaerobní digescí se zpracovávají také 

tuhé komunální odpady a odpady z potravinářského průmyslu (jatka, pivovary, 

konzervárny).  

Cílem mé bakalářské práce je vypracování literární rešerše o anaerobních 

technologiích využívaných při zpracování odpadů. Taktéž v práci uvádím základní 

principy a vlastnosti anaerobních technologií a informace o jejich současném stavu. 
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2 VÝVOJ A SOUČASNÉ VYUŽITÍ ANAEROBNÍCH TECHNOLOGIÍ   

V roce 1881 byl ve francouzském časopise M. Louisem Mourasem popsán první 

postup stabilizace kalů z odpadních vod [1], kde se v podstatě jednalo o první septik, který 

znamenal velkou změnu ve zpracování odpadních vod. V letech 1890 až 1891 byl 

zkonstruován v Anglii nový typ zařízení na čištění odpadních vod [2]. Zařízení se skládalo 

z nádrže, jejíž spodní část byla prázdná a horní část naplněna kamením, pravděpodobně 

první typ anaerobního filtru. Bylo pozorováno snížení množství kalu, který byl vybírán 

jednorázově po několika letech provozu. Od roku 1897 v anglickém městě Exeter již byly 

čištěny odpadní vody z celého města v septicích.  

V této době dochází v USA k prvnímu jímání a využívání bioplynu ke svícení a 

vytápění na čističce odpadních vod. Další vývoj anaerobních čistících zařízení se zaměřil 

na oddělení sedimentace a fermentace suspendovaných částic, protože vody vytékající ze 

septiků obsahovaly velké množství koloidních a jemně suspendovaných částic. 

V roce 1904 byly konstruovány nové, tzv. dvouúčelové nádrže, které se pod 

názvem Imhoffovy nádrže, nebo Emšerské studny používají v modifikacích na některých 

místech dodnes. V těchto nádržích docházelo k rozdílnému zadržení vody a kalu. 

Z odpadní vody protékající nádrží sedimentovaly suspendované látky, které zde následně 

podléhaly anaerobní fermentaci. V roce 1924 již byla postavena první anaerobní 

stabilizační nádrž, kde již bylo použito vyhřívání kalu pomocí vznikajícího bioplynu [3]. 

V České republice byla v 90 letech realizována výstavba několika bioplynových 

stanic určených k anaerobní stabilizaci kejdy a slamnatého hnoje z podestýlky jak uvádí 

tabulka č. 1. Vzrůstající legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí nutí 

chovatele stále více k řešení problémů spojených s lokální nadprodukcí exkrementů 

hospodářských zvířat. 

Předpokládá se, že v budoucnosti se limitujícím faktorem pro další existenci 

velkochovů stane nadprodukce odpadů a jejich zpracování. Jednou z technologií, která 

přichází v úvahu je anaerobní digesce v bioplynových stanicích. 

V České republice má rozvoj a aplikace této technologie řadu předpokladů 

v podobě vysoké koncentrace živočišné výroby, relativně dlouhých zkušenostech 

s provozem bioplynových stanic (tab. č. 1), vývojové a výrobní základně. 
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Tabulka č. 1: Vybrané zemědělské bioplynové stanice v ČR [4] 

  
zahájení 

provozu 

fermentovaný 

materiál 

(m3
·den-1) 

Objem 

fermentorů 

(m3) 

teplota 

fermentace 

(°C) 

produkce 

bioplynu 

(m3
·den-1) 

využití 

bioplynu 

Třeboň 1973 P/Č 200/40 3 200+2 800 39-41 4 200 kogenerace 

Krom ěříž 1985 P/Č 180/100 
2×980 

2×3 500 
35-40 3 800 teplo 

Kladruby  1989 P 100 2×1 200 39-41 2 200 kogenerace 

Plevnice 1991 P/Ku 70/10 2×1 100 39-41 1 700 kogenerace 

Mimoň 1994 P 120 2×1 800 42-45 3 500 kogenerace 

Šebetov 1993 P 120 2×2 000 39-41 2 000 kogenerace 

Trhový 

Štěpánov 
1994 P/K 10/10 700 42-44 1 000 kogenerace 

Jindřichov 1989 S 21t 6×85 35-40    600 kogenerace 

Výšovice 1987 S, 11t 6×110 35-40    350 teplo 

Vysvětlivky: 
P – kejda  prasat, K – kejda  skotu, S - slamnatý hnůj, Ku - slepičí trus, Č - čistírenský kal 

Po roce 1990 bylo postaveno v České republice ve spolupráci s rakouskými 

firmami i několik malých, farmářských bioplynových stanic. Většinou se však potýkaly 

s provozními a ekonomickými problémy, často způsobenými nedostatkem zkušeností 

farmářů s jejich provozem [4]. 

2.1 Využití anaerobních technologií v sou časnosti 

Anaerobní rozkladné procesy se využívají ke zpracování odpadních vod, ale taktéž 

ke zpracování nerozpustného znečistění. 

V současnosti se anaerobní technologie využívají hlavně kvůli ekonomickým 

výhodám a produkci bioplynu. Energeticky lze bioplyn využívat různými způsoby jako 

například na výrobu tepla v teplovodních (horkovodních) resp. parních kotlích, 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách, na čištění bioplynu 

a jeho prodej do plynárenské sítě, ale taktéž na čištění a jeho využití pro pohon dopravní 

techniky a automobilů [5], což je rozepsáno v kapitole 5 Bioplyn. 
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Biomasa je stále více využívána jako zdroj energie a to po celém světě. Velice 

atraktivní metodou pro zpracování biomasy je kombinace výroby methanu s konečným 

kompostováním na otevřeném prostranství, které se využívá ve Francii. Umožňuje to ne 

jenom zhruba třikrát rychlejší získávání zemědělského kompostu, ale taktéž na to stačí 

třikrát menší prostor. Tímhle procesem se dodávají organické látky, obohacující svrchní 

půdu, vyčerpanou v důsledku intenzivního zemědělství. 

Francouzská inženýrská společnost Valorga Intenational vyvinula a patentovala 

proces, který zahrnuje urychlený rozklad organické hmoty v anaerobním prostředí bez 

přístupu vzduchu. Tenhle proces je v současnosti provozován v sedmi evropských 

městech: Amirens (Francie), Freiberg a Engelskirchen (SRN), Ženeva (Švýcarsko), 

Corunna (Španělsko), Tilburg (Nizozemí) a Mons (Belgie). Další jednotky budou 

realizované v městech Bassano (Itálie), v Barceloně a v Cádizu (Španělsko) a ve 

Varennes-Jarcy (Francie). Tímto způsobem se může zpracovat 10 000 až 200 000 t 

odpadů ročně. 

Nově budovaný závod ve Varennes-Jarcy u Paříže zpracovává 70 000 t domácího 

odpadu společně s 30 000 t bioodpadu ročně. Odpady nejdříve projdou kontrolou 

a odstraní se z nich plastické hmoty, sklo, kameny apod., které představují asi 20 000 t. Po 

výrobě methanu tento provoz získává 40 000 t kompostu a jedenáct miliónů krychlových 

metrů plynu, což se rovná 14 000 MWh [6].  

Současná energetická a environmentální politika přináší nové impulsy k rozvoji 

bioplynových stanic i v České republice. Budování nových bioplynových stanic je dáno 

požadavkem, aby byl do roku 2010 snížen hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky 

o 20 %, ve srovnání s rokem 2000. Dále snížit maximální množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil 

v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních 

a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) vzniklého v roce 1995. Do roku 2010 má být 

dále dosaženo podílu 3,6 % obnovitelných energií z celkové energetické potřeby. Česká 

republika se také zavázala zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % 

všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů 

na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 



Daniel Bula  Anaerobní technologie v odpadovém hospodářství 
 

Rok 2009  5 
 

Pro cca 2 mil. t·r-1 biologicky rozložitelných odpadů bude nutno vybudovat kapacity 

technologií materiálového nebo energetického využití. Z důvodu dobrých ekologických 

ekonomických výsledků anaerobních technologií při zpracovávání bioodpadů je třeba usilovat 

o její upřednostnění [7]. 

Ve státech EU, je anaerobní digesce využívána v oblasti komunálních bioodpadů 

především ke zpracování kuchyňských odpadů z veřejného stravování, dále ke zpracování 

odpadů z údržby travních ploch a bioodpadu ze sběru separovaného domovního odpadu. 

Stejným způsobem se zpracovávají i odpady z cukrovarů, pivovarů, lihovarů 

a konzerváren. V České republice však chybí kapacity pro zpracování těchto odpadů [7]. 

2.2 Přínos anaerobní fermentace  

Využitím biomasy anaerobních fermentací se snižuje množství uvolňovaných emisí 

(CH4, NH4, N2O, aromatické látky), a tím se omezují škodlivé vedlejší účinky na životní 

prostředí, které by jinak při skladování vznikaly ve větší míře. Pozitivní vliv má také 

pomalejší průběh denitrifikace v půdě při aplikaci anaerobně stabilizovaného hnoje. Digestát 

používaný jako hnojivo tak umožňuje nahradit umělá hnojiva přirozeným materiálem 

a aplikace anaerobně stabilizovaných hnojiv tak snižuje ztráty nutrietů a nebezpečí 

kontaminace vod důsledkem použitých nestabilizovaných stájových odpadů [8]. 

Využitím anaerobní fermentace se omezují také negativní účinky působení 

statkových hnojiv na spodní a povrchové vody. Jedná se především o velkou spotřebu 

kyslíku, čímž dochází k odumírání živočichů v takto kontaminované vodě a dále velkému 

uvolňování sloučenin dusíku. 

Po ukončení rozkladného procesu je vyhnilý substrát zařazen mezi organická 

hnojiva. Aplikováním substrátu na půdu se zlepšuje struktura půdy. Tvorbou a následným 

využitím bioplynu se sníží negativní vliv na životní prostředí, protože se nespálí uhlí 

a nemusí se ani těžit, odpadá také doprava, úprava, odsíření a popel se nemusí ukládat [9]. 

Emise vznikající při spalování bioplynu (cca 60 kg CO2/GJ) jsou podstatně nižší 

než například u hnědého energetického uhlí (100 kg CO2/GJ) a nezhoršují antropogenní 

skleníkový efekt, jelikož vyprodukovaný oxid uhličitý (CO2) byl předtím rostlinami 

navázán a velká část uhlíku tak zůstane ve stabilizovaném kompostu a kořenovém systému 

rostlin. I když nahradíme fosilní paliva bioplynem, lze očekávat při racionálním systému 

biozplynování fytomasy spojeného s výrobou organického hnojiva dobrou energetickou 
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výtěžnost. Na jednotku energetického vkladu je 6,5-9,5 jednotek energetického výstupu. 

Při aplikaci organického hnojiva připraveného anaerobní digescí jsou také minimální ztráty 

čpavkového dusíku a nenastávají pachové závady [10]. 

Další velkou výhodou je likvidace plevelů, protože jejich semena prošlá fermentací 

ztrácí schopnost klíčit. Tím je možné uspořit aplikaci chemických přípravků, a proto je 

velmi výhodné upřednostnit anaerobní rozklad a kompostování biologicky rozložitelných 

odpadů s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích, 

úpravách zeleně. 
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3 ANAEROBNÍ TECHNOLOGIE 

Anaerobní technologie jsou biologické procesy rozkladu organické hmoty, 

probíhající za nepřístupu vzduchu. O rozložitelnosti organických látek za anaerobních 

podmínek je psáno v následující kapitole.  

3.1 Princip a využití anaerobních technologií 

Anaerobní technologie, které rozkládají organické látky, lze charakterizovat jako 

biologické procesy, na kterých se podílí několik skupin bakterií, jejichž konečným 

produktem je methan a oxid uhličitý. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává 

substrátem skupiny druhé, a proto nedostatečná aktivita jen jedné skupiny mikroorganismů 

může způsobit porušení rovnováhy v celém systému a snížení účinnosti procesu. Z tohoto 

důvodu je nutné zajistit řízenou metabolickou součinnost mikroorganismů. Dohánios 

(1996) rozděluje anaerobní rozkladné procesy na čtyři stádia (obr. č. 1). [11] 

 
Obrázek č. 1: Průběh čtyřfázové anaerobní fermentace [11] 

První stadium, hydrolýza, je charakteristické rozkladem makromolekulárních látek 

(lipidy, polysacharidy, proteiny) na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí 

extracelulárních hydrolytických enzymů, produkovaných převážně fermentačními 

bakteriemi. Nízkomolekulární látky, již mohou být transportovány dovnitř buňky a dále 

podléhat rozkladným procesům. 

Nízkomolekulární látky z hydrolýzní fáze, jsou uvnitř buňky během druhé fáze 

acidogenese rozkládány na jednodušší organické látky (alkoholy, kyseliny, vodík, oxid 
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uhličitý). Fermentací těchto látek vzniká řada konečných redukovaných produktů, které 

jsou závislé na charakteru substrátu a podmínkách prostředí. Při vyšším parciálním tlaku 

vodíku jsou produkovány vyšší organické kyseliny, mléčná kyselina, ethanol. Při nižším 

parciálním tlaku vodíku jsou tvořeny kyselina octová, vodík a oxid uhličitý. 

V třetí fázi acetogeneze, probíhá oxidace látek na vodík, oxid uhličitý a kyselinu 

octovou. V této fázi mají důležitou roli syntrofní acetogenní mikroorganismy produkující 

vodík, protože rozkládají organické kyseliny vyšší než octovou, některé aromatické 

sloučeniny a alkoholy. Je pro ně nezbytná spoluúčast bakterií spotřebovávajících jimi 

produkovaný vodík, protože nadbytek vodíku inhibuje jejich činnost a tím i činnost celého 

systému. 

Methanogeneze je čtvrtá fáze při které se rozkládají některé jednouhlíkaté látky 

(methanol, methylaminy, kyselina mravenčí, oxid uhelnatý a uhličitý, vodík) a kyselina 

octová jako jediná víceuhlíkatá látka působením methanogenních mikroorganismů za 

vzniku methanu a oxidu uhličitého jako rozkladných produktů. Methanogenní substráty 

mohou v tomto stádiu konkurenčně zpracovávat také denitrifikační a nesulfatační bakterie, 

pokud jsou přítomny jejich elektronové akceptory [8]. 

3.2 Rozložitelnost škodlivých organických látek v a naerobních 
podmínkách  

Jedna z vlastností anaerobních mikroorganismů je také schopnost rozkládat některé 

toxické a karcinogenní látky. Anaerobní mikroorganismy mají některé metabolické dráhy, 

které za aerobních podmínek nemohou probíhat, a proto mohou rozkládat některé látky 

aerobně těžce rozložitelné nebo nerozložitelné. 

Jsou popsány různé plazmidy, kódující enzymy pro rozklad toluenu, xylenu, 

chlorovaných fenolů aj. Plazmidy jsou při adaptaci kultury přenášeny z jednoho organismu 

do druhého. Bakteriální kultura si však nemusí udržet tuto vlastnost a při nízké koncentraci 

rozkládané látky může dojít ke ztrátě rozkladné funkce [12]. Pro tyto speciální bakterie 

musí substrát obsahovat určitou koncentraci dané toxické látky, protože nejsou schopné 

soupeřit s ostatními bakteriemi o jiné substráty.  

Rozklad aromatických látek v anaerobním prostředí byl dlouho pokládán za 

nemožný, protože anaerobní mikroorganismy nemají enzym dioxygenasu, která je schopna 

rozštěpit benzenové jádro. Neschopnost rozkladu v anaerobním prostředí platí pro 
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aromatické uhlovodíky, které nenesou žádnou funkční skupinu, jako benzen a jeho 

homology (anthracen, naftalen apod.) Jakmile však nese benzenový kruh nějakou funkční 

skupinu, je jeho anaerobní rozklad možný. 

Methylová skupina nejméně přispívá k anaerobní rozložitelnosti aromátů. Lepší 

rozklad již zajišťuje hydroxylová skupina a nejlépe jsou rozložitelné látky s karboxylovou 

funkční skupinou. 

Dalším zajímavým procesem je reduktivní dehalogenace a deaminace při štěpení 

různých derivátů cyklických a aromatických látek. Vysoce halogenované organické látky 

(např. polycyklické chlorované bifenyly, PCBs) jsou lépe dehalogenovány v redukčním 

prostředí anaerobními mikroorganismy než v přítomnosti kyslíku [13]. Organismy schopné 

těchto reakcí jsou v životním prostředí vyhledávány a jsou studovány jejich vlastnosti 

a možnosti jejich využití. Získávají se z kontaminovaného prostředí a zjišťují se podmínky 

jejich růstu a množení, aby mohly být technologicky využívány. 

Potřebná doba aklimatizace anaerobní biomasy závisí na rozložitelnosti látek 

a růstové schopnosti mikroorganismů potřebných k jejich rozkladu. Hydrolytické 

a fermentační bakterie mají vysokou růstovou rychlost a jsou schopny se rychle 

aklimatizovat. Naproti tomu syntrofní mikroorganismy rozkládající kyseliny a aromatické 

látky rostou pomalu s generační dobou od tří do devíti dnů a vyžadují tak delší 

aklimatizační dobu [8]. 
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4 ANAEROBNÍ MIKROORGANISMY A JEJICH VLASTNOSTI 

Anaerobní mikroorganismy se vyskytují v prostředí s nulovou nebo nízkou 

koncentrací kyslíku, která může působit na některé organismy jako jed nebo inhibitor 

růstu. Podle stupně tolerance vůči molekulárnímu kyslíku, je lze dělit anaerobní 

mikroorganismy na [14]: 

• striktně anaerobní mikroorganismy, které vyžadují úplnou absenci kyslíku, koncentrace 

více než 0,5 % působí toxicky na mikroorganismy, které pak odumírají;  

• obligátně anaerobní mikroorganismy (neutilizují kyslík jako konečný akceptor 

elektronů a mají schopnost tolerance kyslíku v koncentracích maximálně do 2 – 3 %);  

• aerotolerantní mikroorganismy (neutilizují kyslík jako konečný akceptor elektronů 

a mají schopnost tolerance kyslíku v nízkých koncentracích); 

• fakultativně anaerobní mikroorganismy (mají schopnost utilizace kyslíku, jako 

konečného akceptoru elektronů, ale nerostou za přítomnosti vzdušného kyslíku za 

normálního tlaku).  

4.1 Hydrolytické a fermenta ční mikroorganismy 

Hydrolytické a fermentační mikroorganismy jsou zodpovědné za první dvě fáze 

anaerobních rozkladných procesů, hydrolýzu a acidogenesi. Mají nejvyšší růstovou 

aktivitu a vykazují nejvyšší odolnost vůči změnám podmínek. Produkují enzymy, které 

hydrolyzují složité organické látky jako pektin, polysacharidy, celulosu, hemicelulosu na 

látky jednodušší, které je již bakterie schopna transportovat do svého organismu. 

Následnou fermentací těchto látek vznikají konečné produkty nižších mastných kyselin 

jako kyselina máselná, octová a propionová dále ethanol a kyselina mléčná.  

Mezi druhy mikrobiálního osídlení, které převažují v anaerobních reaktorech, patří 

hlavně do čeledí Streptococcaceae, Enterobacteriaceae a do rodů Bacteroides, 

Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium, Bifidobacterium a Lactobacillus. Konečné 

produkty metabolismu těchto mikroorganismů závisí na podmínkách prostředí a složení 

substrátu [15]. 
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4.2 Acetogenní mikroorganismy 

Acetogenní bakterie, tzn. syntrofní, jsou silně závislé na přítomnosti vodíku 

v prostředí. Produkují vodík, který však inhibuje jejich růst a metabolismus, proto je 

důležité jejich stabilní společenství s hydrogenomorfními mikroorganismy, které 

zpracovávají vodík a zvyšují tím účinnost procesů acetogenních bakterií.  

Přítomnost této skupiny mikroorganismů při anaerobním rozkladu je nutná, protože 

katabolisují vyšší organické kyseliny než octovou, dále kyselinu propionovou, alkoholy 

a některé aromatické sloučeniny např. kyselina benzoová na kyselinu octovou oxid uhličitý 

a vodík. Zatím bylo pozorováno pouze několik málo zástupců acetogenních bakterií mezi něž 

často patří Syntrophomonas wolfei, Syntrophobacter wollinii a Syntrophus busweli [16]. 

4.3 Homoacetogenní mikroorganismy 

Další skupinou mikroorganismů působící v anaerobních rozkladných procesech 

jsou homoacetogenní mikroorganismy. Jejich růst probíhá na jednouhlíkatých 

a víceuhlíkatých substrátech. Netvoří vodík, některé druhy jej však spotřebovávají při růstu 

a vytváří tak příznivé podmínky díky stálému udržování nízkého objemu vodíku v systému 

pro acetogenní mikroorganismy. V městských anaerobně stabilizovaných kalech byly 

nejčastěji izolovány a identifikovány tyto dva druhy homoacetogenních bakterií: 

Clostridium thermoaceticum, které je neschopné růstu na jednouhlíkatém substrátu 

a Acetobacterium woodii. Dalším zástupcem je Butyribacterium methylotrophicum, které 

má specifickou schopnost růst na víceuhlíkatých i jednouhlíkatých substrátech jako 

např. oxidu uhličitého, methanolu, vodíku nebo kyselině mléčné [17]. 

Vědci Lu, Lai a spol. v roce 2008 zkoumali produkci vodíku a methanu 

z kukuřičných slupek použitím dvoustupňové a trojstupňové anaerobní fermentace 

a účinným umělým mikrobiálním společenstvem. Aby byla dvojstupňová fermentace 

použitím anaerobního kalu a DGGE analýzy efektivnější, do systému by se měly zavést 

stále kmeny mikroorganismů. Při tomto pokuse byly do vodíkové části přidány 

Enterobacter aerogenes (obr č. 2.) a zvlášť Clostridium paraputrificum, které jsou 

zobrazeny na (obr. č. 3), přičemž použitím C. paraputrificum byl proces účinnější. 

V trojstupňovém procese se zlepšila hydrolýza, produkce vodíku a methanu, nejvyšší 

rozpustné sacharidy (0,482 kg/kg kukuřičných slupek) byly získané po aplikování 

Clostridium thermocellum do hydrolýzního stupně při teplotě 55 °C a hodnotě pH 5,0. 
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Hydrolyzáty z 1 kg kukuřičných slupek můžou produkovat 2,61 mol (63,7 l) vodíku při 

rozšíření s C. paraputrificum a 4,69 mol (114,6 l) methanu anaerobním granulovaným 

kalem, který odpovídá 54,1 % návratnosti energie [18]. 

 
Obrázek č. 2: Enterobacter aerogenes [19] 

 
Obrázek č. 3: Clostridium thermocellum [20] 

4.4 Desulfata ční a denitrifika ční mikroorganismy 

Obě tyto skupiny bakterií rostou na víceuhlíkatých substrátech a s využitím síranů 

nebo dusičnanů tvořit sulfan, vodík, amoniak, kyselinu octovou a tím podporují 

methanogenesi tvorbou methanogenních substrátů. Mezi zástupce nesulfatačních bakterií 

patří Desulfotomaculum a Desulfobulbus. Některé zdroje uvádějí možnost inhibičního 

účinku síranů na methanogenesi a vysvětlují jej substrátovou konkurencí a toxickým 

účinkem vyšších koncentrací produktů, jimiž jsou sulfidy, a působí tak při vyšších 

koncentracích hlavně inhibici acetotrofních methanogenů, jak uvádí Dohányus a spol. ve 

své publikaci. Při vyšších koncentracích NO-3 a SO4
2- může dojít k inhibici methanogenese, 

protože energetická výtěžnost jejich reakcí je mnohem vyšší než u methanogenů [21]. 
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4.5 Methanogenní mikroorganismy 

Methanogenní mikroorganismy jsou nejdůležitější skupinou mikroorganismů 

v procesu methanisace a zakončuje proces anaerobního rozkladu organických látek 

přeměnou konečných produktů obsahujících uhlík na plynnou fázi. Jsou to striktně 

anaerobní mikroorganismy, protože jsou vývojově příbuzné s nejstaršími organismy 

mikroorganismy na počátku života na planetě, kdy bylo prostředí silně redukční. 

Tvorba methanu z kyseliny octové je nejméně výhodná. Při růstu na kyselině 

octové je generační doba dva až deset dnů, na vodíku s oxidem uhličitým 9 až 24 hod. 

V přítomnosti energeticky výhodnějších substrátů (vodíku, methanolu) může docházet 

i k inhibici využívání octové kyseliny. Nejznámější zástupci této skupiny mikroorganismů 

jsou Methanosarcina bakteri (obr. č. 4) a Methanobakterium thermoautotrophicum 

(obr. č. 5), které je nejplodnějším methanogenem, avšak roste na omezeném množství 

substrátů. Na vodíku a oxidu uhličitém roste s dvouhodinovou generační dobou a velmi 

pomalu na kyselině octové a oxidu uhličitém jako jediném zdroji uhlíku. Většina známých 

druhů methanogenů využívá jako substrát vodík a oxid uhličitý. Dosud byly objeveny 

pouze tyto tři druhy methanogenů Methanothrix soehngenii, Methanobacterium bakteri, 

Methanobacterium mazei, které jsou schopné využívat kyselinu octovou jako substrát [22]. 

 
Obrázek č. 4: Methanosarcina bakteri [23]     
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Obrázek č. 5: Methanobakt. thermoautotrophicum [24] 
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5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ANAEROBNÍ PROCESY 

Teplota, nutriety, hodnota pH, toxické látky, koncentrace těkavých mastných 

kyselin a charakter substrátu jsou faktory, které při anaerobním rozkladu organických látek 

ovlivňují přímo nebo nepřímo životní prostředí anaerobních mikroorganismů. 

5.1 Vliv teploty 

Teplota ovlivňuje hlavně interakci mezi jednotlivými druhy mikroorganismů 

účastnících se anaerobních rozkladných procesů. S rostoucí teplotou vzrůstá rychlost všech 

procesů probíhajících při methanisaci. Proces je udržován při teplotě, kterou lze udržovat 

konstantně, protože při vyšších teplotách nastává kolísání, což může způsobit porušení 

rovnováhy procesu. Změny teplot jsou nebezpečné hlavně při kratším zadržení a menší 

koncentraci biomasy v reaktoru. Při přechodu na jinou teplotu nastává dlouhodobá 

postupná adaptace mikroorganismů, popřípadě nová inokulace mikrobiálního osídlení. 

Tvorba methanu probíhá v širokém rozmezí teplot od 4 °C do 97 °C. Optimální 

teplota pro tvorbu methanu je dána druhem organismu. Optimální teplota vhodná pro jeho 

tvorbu je rozdílná pro jednotlivé druhy bakterií. 

Jsou známy tři druhy mikroorganismů termofilní, psychrofilní a mesofilní. 

Termofilní mikroorganismy mají teplotní optimum pro produkci methanu 45 °C až 60 °C. 

Psychrofilní methanogeny nejsou využívány. Většina methanogenních bakterií 

v anaerobních reaktorech pro stabilizaci kalů i čištění odpadních vod jsou nejčastěji 

mesofilní organismy pracující v teplotním rozmezí 30 až 45 °C. Při nižších teplotách se 

provozují hlavně reaktory pro anaerobní čištění městských odpadních vod a stabilizace 

kalů v menších čistírnách.  

Při procesu methanisace v termofilní oblasti dochází k rychlejšímu rozkladu 

organických látek, vyššímu stupni rozkladu a zlepšuje se hygienizace (destrukce 

patogenních bakterií) kalu, ve srovnání s mesofilním tepelným procesem. Nevýhodami 

termofilní stabilizace je snížená kvalita kalové vody, nižší stabilita procesu a větší spotřeba 

energie nutná k ohřevu substrátu na vyšší požadovanou teplotu [25]. 
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5.2 Vliv složení substrátu 

K dosažení maximální výtěžnosti anaerobního rozkladu je nutný správný poměr 

dusíku a fosforu k organickým látkám C:N:P=100:1:0,2; který je kvůli pomalému růstu 

anaerobních mikroorganismů daleko nižší než u aerobních procesů. K dosažení maximální 

výtěžnosti také napomáhá přítomnost některých stopových prvků, jako jsou nikl, kobalt, 

molybden. Zvyšují růst anaerobní biomasy, stimulují její agregaci a zvyšují methanogenní 

aktivitu. 

Negativně působí škodlivé oxidanty jako je molekulární kyslík, peroxid (H2O2), aj. 

a také vyšší obsah těžkých kovů jako je měď, olovo, chrom, zinek aj. Látky tvořící 

s těžkými kovy nerozpustné sloučeniny však působí detoxikačně. Negativně působí 

i některé organické látky, mezi které patří například rozpouštědla, pesticidy, tenzory. 

Koncentrace látky, při které se projevuje inhibiční efekt, závisí na fyziologickém 

stavu biomasy, na přítomnosti detoxikačních látek a na způsobu dávkování. Kontinuální 

dávkování je bezpečnější pro stabilitu procesu než dávka jednorázová., protože nedochází 

k narušení již probíhajícího rozkladného procesu a k opakované adaptaci mikrobiální 

kultury. Odolnost anaerobního procesu závisí na době zadržení biomasy. Delší doba 

zadržení biomasy působící pozitivně, díky možnosti lepší adaptace mikroorganismů na 

nepříznivé podmínky, může být anaerobní směsnou kulturou metabolizována celá řada 

látek dříve uváděných jako toxické. 

Při vyšších koncentracích sulfátů ve zpracovávaném substrátu biomasy, dochází 

k většímu zastoupení sulfátredukujících bakterií. Tyto sulfátredukující bakterie tvoří 

amoniak, který má ve vyšších koncentracích inhibiční účinek. Údaje o inhibici 

anaerobního rozkladu amonnými ionty uvádějí koncentraci vyšší než 1 g·l-1 jako inhibiční 

pro agregaci biomasy, vyšší než 2-3 g·l-1 jako inhibiční i pro methanogenesi. Dlouhodobou 

adaptací však lze vypěstovat biomasu, tolerujících koncentraci amonných iontů mnohem 

vyšší, např. při zpracování slepičího trusu nebo prasečí kejdy [8]. 

5.3 Vliv hodnoty pH 

Optimální hodnota pH pro růst methanogenních bakterií je 6,2 až 7,8. Optimální 

hodnota pH pro jednotlivé druhy se liší. Většina však roste nejlépe v neutrálním nebo slabě 

kyselém prostředí. Pokles hodnoty pH pod 6 se projevuje inhibičně pravděpodobně i kvůli 
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vzrůstu koncentrace neionizovaných mastných kyselin. Při vzrůstu hodnoty pH nad 7,6 

může být proces inhibován vyšší koncentrací neionizovaného amoniaku. Menší citlivost 

vůči nižší hodnotě pH mají acidogenní bakterie. Optimální hodnota pH substrátu pro 

mikroorganismy předmethanizační fáze se pohybují v oblasti hodnot pH nad 5. 

Limitujícím faktorem anaerobního procesu je úzký rozsah optimální hodnoty pH substrátu 

pro růst methanogenních mikroorganismů, která se pohybuje v neutrální oblasti 6,5 až 7,5, 

a proto je nutné ji v mediu stále udržovat.  

K nejčastější změně hodnoty pH, kdy nastává jeho snížení, dochází vlivem 

přetížení anaerobního kalu, kdy je produkce nižších mastných kyselin rychlejšími 

mikroorganismy acidogenní fáze vyšší než jejich spotřeba v acetogenní a methanogenní 

fázi, a tím dochází k jejich hromadění v systému a tím ke snižování hodnoty pH. Z tohoto 

důvodu je nutné podle složení a množství mastných kyselin v médiu udržovat dostatečnou 

neutralizační kapacitu, aby nedošlo k zastavení methanogenese. Pro udržení stabilního 

provozu je třeba je udržovat na nízké úrovni. Při stabilizaci městských kalů se jejich 

koncentrace pohybují v rozmezí 0,5 – 2,0 g·l-1. Další příčinou, při které dochází ke změně 

hodnoty pH v anaerobních reaktorech, je náhlý přítok extrémně alkalického nebo kyselého 

substrátu. Dále také muže dojít ke snížení hodnoty pH následkem inhibice methanogenních 

mikroorganismů teplotou nebo toxickou látkou [25]. 

5.4 Vliv koncentrace t ěkavých mastných kyselin 

Těkavé mastné kyseliny v neionizované formě působí inhibičně až toxicky na 

methanové bakterie. Poměr mezi ionizovanou a neionizovanou formou je dán ionizační 

konstantou a závisí zejména na hodnotě pH, teplotě a koncentraci kyselin. 

Koncentrace a zastoupení těkavých mastných kyselin, jako např. kyselina octová, 

propionová, máselná, mléčná, valerová a kapronová, závisí na druhu substrátu a průběhu 

anaerobního procesu [26]. 
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6 TECHNOLOGIE FERMENTACE 

Technologii fermentace lze rozdělit na suchou a mokrou. V následujících 

kapitolách jednotlivé typy fermentací budu stručně charakterizovat a provedu rovněž jejich 

srovnání. 

6.1 Technologie suché fermentace 

Suchá fermentace zpracovává substráty o sušině 30 až 35%. Zpravidla jde 

o aplikace mesofilního anaerobního procesu, kde je rozsah používaných reakčních teplot 

32-38°C. Optimální hodnota pH se pohybuje mezi 6,5-7,5. Technologie se dělí na 

diskontinuální (vsázkové) a kontinuální. Diskontinuální technologie suché fermentace 

(obr. č. 6) se skládá z několika reakčních komor (kovový kontejner nebo zděná komora 

s plynotěsnými vraty) a meziskladu. Doprava zpracovávaného materiálu do komor a z nich 

je zpravidla prováděna běžnou manipulační technikou. Proces probíhá diskontinuálně, kdy 

se vyprazdňuje a opětovně naplňuje komora. Adaptační fáze inokulovaných 

mikroorganismů trvá tři dny. Pak probíhá vlastní reakce, při které se tvoří bioplyn. Celý 

jeden cyklus trvá 24-27 dnů.  

 
Obrázek č. 6: Suchá fermentace, diskontinuální technologie [27] 

Podle druhu výstavby je lze rozdělit na výstavbové a vestavbové to znamená, že se 

jedná o lehčené fermentační komory, které se využívají k instalaci do nevyužívaných 

objektů, v zemědělství např. seníky, kravíny, apod. Principiálně lze technologii navrhovat 

jako jedno případně vícestupňovou (investičně a provozně náročnější) bioplyn.  
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K inokulaci (očkování) dochází jednak pravidelným vstřikování perkolátu (látka 

s obsahem vhodných kultur anaerobních mikroorganismů) a přídavků části fermentačního 

zbytku z předcházejícího cyklu do nové dávky substrátu. 

Dávkování substrátu do reaktoru zajišťuje hydraulický dopravník, který odebírá 

biomasu z mezizásobníku a dopravuje ji přes předehřívací trubkový výměník tepla do 

zadní části reakční komory. Pohyb, míchání a vyprazdňování reaktoru zajišťuje šnekový 

dopravník, který je uložen uvnitř reakční komory. Vyprazdňování fermentačního zbytku 

probíhá na čele reakční komory. 

Kontinuální technologie jsou doprovázeny vysokou investiční a provozní 

náročností a jsou využívány zpravidla pro zpracování komunálních a tříděných domovních 

odpadů. Avšak kontinuální metodou lze zpracovat větší množství biomasy. Reakční objem 

bývá rozdělen na několik fermentorů. Běžně jsou využívány válcové fermentory s jedním 

pomaloběžným míchacím zařízením [27]. 

Suchá anaerobní fermentace organických materiálů se využívá i v české republice. 

První experimenty v VÚZT Praha s anaerobní fermentací slamnaté chlévské mrvy byly 

provedeny v roce 1956. Byl realizován systém suché anaerobní fermentace slamnaté 

chlévské mrvy ve fermentačních jednotkách složených z fermentačních košů krytých 

tepelně izolovanými zvony. Mimořádně se osvědčil technologický proces rozdělený do tří 

etap: aerobní fermentace s intenzívním samoohřevem materiálu, suchá anaerobní 

fermentace v mesofilním teplotním režimu, aerobní kompostování na hromadách. 

V současné době je předmětem výzkum suché anaerobní fermentace směsných 

organických materiálů zemědělského a komunálního původu, především exkrementů 

z chovů hospodářských zvířat, fytomasy, organického podílu komunálních odpadů 

a průmyslových organických odpadů. Výsledky laboratorních experimentů jsou využívány 

pro návrhy konstrukčních parametrů fermentačních jednotek [28]. 

6.2 Technologie mokré fermentace 

Nejpoužívanější technologií výroby bioplynů je tzv. „mokrá fermentace“, která 

zpracovává substráty s výsledným obsahem sušiny <12 %. Mokrá anaerobní fermentace 

probíhá v uzavřených velkoobjemových nádobách (fermentorech/reaktorech). Tyto nádoby 

jsou vyhřívány na navrženou provozní teplotu (35 °C až 55 °C) a míchány. Technologická 

linka je tvořena čtyřmi základními stavebně-technologickými celky (obr. č. 7). 
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Obrázek č. 7: Blokové schéma technologie mokré fermentace [27]. 

V příjmovém systému se připravuje čerstvý substrát před jeho vstupem do 

fermentoru. Probíhá úprava velikosti částic, míchání, homogenizace, ředění a jeho 

optimální dávkování biomasy do anaerobního procesu. Skládá se ze zásobníku tuhé 

biomasy a jímky kapalné biomasy. 

Ve fermentačním systému probíhá vlastní anaerobní vyhnívání. Fermentor je vybaven 

odpovídajícím příslušenstvím podle konstrukce a druhu substrátu. Běžně jde o topný a míchací 

systém, v případě potřeby je možné provádět odsíření bioplynu – např. dávkováním malého 

množství vzduchu do bioplynu, apod. 

Stabilizovaný materiál se po fermentaci ukládá v uskladňovacím systému 

a následně se využívá ke hnojení. Může být také odvodňován. Tekutá složka (fugát) se 

sušinou pod 1 % se skladuje a následně používá k zavlažování zemědělské půdy, nebo se 

dočišťuje a vypouští do recipientu. Tuhá složka (digestát) se sušinou 25 až 35 % se 

využívá ke kompostování nebo sušení a následnému spalováním [27]. 

O energetickém využití bioplynu je psáno v kapitole 9 Bioplyn. 

6.3  Srovnání technologií mokré a suché fermentace 

Mokré technologie mají širší uplatnění, jsou technicky propracovanější a dobře 

provozně prověřené. Bohatší technologická výbava a příslušenství však zvyšuje provozní 

náklady a četnosti poruch. Suché technologie byly původně navržené pro zpracování 

komunálních bioodpadů. Vzhledem k nové přísnější legislativě se lze domnívat, že 

v podmínkách České republiky bude využitelná především v zemědělských provozech, kde 

jsou k dispozici pouze substráty s vysokým podílem sušiny.  

Z hlediska četnosti silně převažují aplikace mokré fermentace nad suchou. Je to 

dáno historií, neboť většina bioplynových stanic je stavěna u intenzivních chovů zvířat. 

Literární prameny uvádí, že aplikace suché fermentace má, ve srovnání s mokrou, nižší 

specifickou výtěžnost bioplynu, a proto je zde nedůvěra některých investorů. Je nutné si 
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ovšem uvědomit, že suché fermentory zpracovávají substráty s cca 3-4 násobně vyšším 

obsahem organické hmoty oproti reaktorům na mokrou cestu. 

Suché technologie jsou zpravidla využívány u bioplynových stanic, které 

zpracovávají komunální a domovní odpady. Nicméně suchou fermentaci lze použít také 

u biomasy, která nelze mokrou cestou zpracovat (např. podestýlky na bázi pilin, které 

ucpávají čerpadla, nedokonale vytříděné bioodpady obsahující příměsi plastů, dřeva, 

kovů, zeminy, atd. [27]. 
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7 APLIKACE ANAEROBNÍHO ROZKLADU P ŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH 
VOD 

Charakteristické pro rozklad rozpuštěných organických látek je kratší zadržení 

vody v reaktorech, protože se ztrácí význam hydrolýzy. To je příčina daleko vyšší rychlosti 

rozkladu rozpuštěného znečištění až na methan a oxid uhličitý. Existují různé typy 

reaktorů, které se od sebe liší často jen malými detaily v konstrukci.  

Z hlediska kultivace lze anaerobní reaktory pro čištění odpadních vod rozdělit do 

dvou skupin. Jedná se o reaktor s kultivací imobilizované biomasy, který se hodí pro hůře 

rozložitelné organické látky a je odolnější proti účinkům toxických látek. A reaktor 

s kultivací biomasy v suspenzi, který se hodí pro dobře rozložitelné látky. Výkonnost 

anaerobních reaktorů ovlivňuje množství biomasy, která zůstává v reaktoru i při vysokých 

zátěžích, dále kontakt biomasy s přiváděným substrátem a specifická aktivita biomasy vůči 

danému substrátu [29].  

7.1 Odpadní voda s vysokou koncentrací suspendovaný ch látek 

Odpadní voda, ve které větší část organického znečištění připadá na suspendované 

(nerozpuštěné) látky, není vhodné zpracovávat na všech typech reaktorů. Imobilizace 

a agregace anaerobní biomasy se v tom případě omezuje na kontakt mikroorganismů 

s jednotlivými částicemi znečištění, atak zpomaluje limitující fázi rozkladu – hydrolýzu. 

U reaktorů s agregovanou biomasou může docházet buď k nahrazování částic tvořených 

mikroorganismy částicemi znečištění, a tím zmenšovaní podílu aktivní biomasy v kalovém 

loži, nebo naopak k průchodu větších částic kalovým ložem, což znamená velmi nízkou 

účinnost čištění. Právě proto je nejvýhodnější používat při čištění odpadních vod 

s vysokým podílem nerozpuštěného znečištění systémy s anaerobní biomasou ve formě 

suspenze. Mikroorganismy tak mají možnost dokonale obklopit částici znečištění, a tím 

zefektivnit a zrychlit její hydrolýzu.  

Čistící jednotka, která používá reaktor s biomasou v suspenzi, se skládá z dvou 

částí a to anaerobního reaktoru a separačního zařízení. V anaerobním reaktoru je třeba 

zabezpečit dokonalou homogenizaci odpadní vody. Takové homogenizace lze dosáhnout 

mícháním reaktoru nebo homogenizačním efektem vzestupného proudu odpadní vody 

a vznikajícího bioplynu v reaktorech s vertikálním průtokem vody zdola nahoru. 
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Na separaci vody a anaerobní biomasy je možné použít například sedimentaci, 

usazování spojené s chemickou flokulací, usazování spojené s vakuovým odplyněním, 

nebo odplyněním aeraci, flotaci, centrifugaci anebo pomocí nové metody použitím 

membránových procesů [8]. 

7.2 Odpadní voda s vysokým obsahem rozpušt ěných organických 
látek 

Při čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek je vhodné 

využívat anaerobní biologický proces, protože ve většině případů představuje optimální 

technologii z ekologického i ekonomického hlediska. Při vysokých koncentracích 

rozpuštěného znečištění má anaerobní technologie nejlepší podmínky k využití svých 

předností. Hlavně pro čištění odpadních vod s vysokou koncentrací organických látek je 

nutné na odtoku ji aerobně dočistit před vypuštěním do recipientu [8]. 

Z hlediska způsobu kultivace lze anaerobní čištění vod rozdělit na [27]: 

• Kultivaci s biomasou v suspenzi. 

• Kultivaci imobilizovanou biomasou. 

Kultivace s biomasou v suspenzi 

Čištění pracuje na principu chemostatu, tj. ideálního směšovacího reaktoru bez 

recirkulace biomasy. Doba zadržení kapalné a tuhé fáze je stejně dlouhá. Reakční směs je 

promíchávána plynem, recirkulací nebo přerušována mechanickým míchadlem. Odpadní 

voda je dávkována kontinuálně.  

Kultivace imobilizovanou biomasou  

Tento proces se vyznačuje tím, že doba zadržení biomasy je podstatně delší než 

doba zadržení kapaliny a zároveň je nezávislá na době zadržení kapaliny. Tím se umožní 

vyšší koncentrace anaerobní biomasy v reaktoru a proces je intenzifikován [27]. 
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8 ANAEROBNÍ ROZKLADNÉ PROCESY NEROZPUŠT ĚNÝCH 
LÁTEK 

Jako substrát jsou zde využívány čistírenské kaly, exkrementy hospodářských zvířat 

a rostlinné odpady ze zemědělské činnosti a mimo jiné tuhý domovní odpad.  

8.1 Zpracování čistírenských kal ů 

Čistírenské kaly se zpracovávají většinou methanizací, při které dochází 

k objemovému úbytku organické hmoty uvolněním vody vázané fyzikálně a chemicky 

a velké části organického uhlíku v plynné formě. Dále dochází i k snížení výskytu 

patogenních mikroorganismů tzv. hygienizace. 

Surový kal, který je složen z primárního a aktivovaného kalu je přiveden 

k anaerobní stabilizaci, která má nejen své výhody, ale také nevýhody popsané 

v následujícím textu. V čistírnách se přebytečný aktivovaný kal z dosazovací nádrže vede 

do usazovací, kde se smíchá s primárním kalem. Takto smíchané kaly jsou vedeny do 

zahušťovací nádrže, kde dochází k zahuštění kalů. Surový kal se dále kontinuálně nebo 

semikontinuálně přivádí do methanizačních nádrží (obr. č. 8) za současného odběru kalové 

vody a methanizovaného kalu. Typický surový kal obsahuje přibližně 5 % sušiny a z toho 

asi 70 % organických látek. Po metanizačním procesu a oddělení kalové vody má kolem 7 

až 10 % sušiny, z toho asi 50 % organických látek. V praxi se jako dobře anaerobně 

stabilizovaný kal považuje takový, který obsahuje pod 50 % organických látek. Dobře 

stabilizovaný kal je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný a hygienicky nezávadný. Je to černá 

amorfní heterogenní směs koloidních a suspendovaných látek [8]. 

 
Obrázek č. 8: Methanizační věže na ČOV Ostrava - Přívoz [30]. 
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Nevýhody anaerobní stabilizace kalů [8]: 

• Dlouhá doba zadržení v reaktorech. 

• Vysoké investiční náklady. 

• Nutnost čistit kalovou voda, která je po stabilizaci znečištěna anorganickými 

i organickými látkami. 

Výhody anaerobní stabilizace kalů: 

• Dobré vlastnosti stabilizovaného kalu jako prostředku na hnojení půd zlepšující její 

strukturu.  

• Kaly jsou zbaveny zápachu a částečně i patogenních mikroorganismů.  

• Procesem anaerobní stabilizace se částečnou přeměnou organických látek na 

bioplyn sníží sušina kalu a tím dochází ke snížení nákladů na jejich další 

zpracování.  

• Získaná energie ze vznikajícího bioplynu stačí k pokrytí energetických požadavků 

anaerobní stabilizace kalů.  

• Nadbytečná energie slouží k vytápění budov čistírny nebo jako elektrická energie 

pro pohon zařízení. 

V České republice se většinou používá methanizace při mesofilních teplotách 30 až 

35 °C, avšak výhodou termofilní stabilizace kalu je vyšší hygienizace. To znamená, že 

dochází k větší destrukci patogenních mikroorganismů, než v mesofilním procesu [8].  

Vhodným zpracování kalů lze značně snížit množství patogenních organismů. 

V mesofilní anaerobní stabilizaci je střední doba zadržení minimálně dvanáct dní v prvním 

stupni při teplotě 35 °C nebo dvaceti dní v druhém stupni při teplotě 25 °C. V termofilním 

procesu se kal vystaví teplotě 55 °C po dobu minimálně čtyř hodin. Hygienizace 

čistírenského kalu se provádí také po skončení stabilizace přidáním vápna a dosažením 

minimálně hodnoty pH 12 po dobu dvou hodin [31]. 

Vytápění a udržování stálé teploty se provádí teplou párou nebo teplou vodou 

cirkulující v topném tělese uvnitř reaktoru nebo teplou párou a vodou ve výměnících tepla 

vně nádrže. Dále existuje i možnost přímého injektování vodní páry do reaktoru nebo 

ohřívání surového kalu pomocí ponořených plynových hořáků [29]. 
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Provozují se dva způsoby metanizace kalů [8]:  

1) Standardní méně zatížená metoda, při které, je doba zadržení dvacet až třicet dní 

a míchání je přetržité. 

2) Metoda vysoce zatížená (tzv. rychlovyhnívání), při kterém se doba zadržení 

zkracuje na deset až patnáct dnů a pracuje se ve dvou stupních:  

• v prvním stupni probíhá míchání a vyhřívání v anaerobním reaktoru,  

• v druhé fázi doznívá metanizační proces a odděluje se kal od kalové vody.  

Při anaerobní stabilizaci kalů se používají různé druhy fermentačních reaktorů. Pro 

velké bioplynové stanice se používají konstrukce vertikálních nádrží. Nutné zabezpečení 

plynotěsnosti lze zajistit kvalitní betonovou konstrukcí nádrže a střechy, případně 

doplněním plynotěsné fólie. K tepelné izolaci se používají běžné izolační materiály jako je 

polystyrén, nebo skelná vata. Používané objemy se pohybují v rozmezí 250 až 1 000 m3 

i více. Hloubka reaktorů bývá kolem 3-6 m a průměr 8-18 m. 

Starší nádrže mají často konstrukci s plovoucím stropem, který plave na hladině 

substrátu. To umožní udržet stálý tlak na hladině plynu i při změně reakční směsi. 

Konstruovány jsou také reaktory s plovoucím plynojemem. Použitím dvoumembránového 

plynojemu lze zajistit dostatečný přetlak bioplynu pro další použití. Do membránového 

meziprostoru se ventilátorem vhání vzduch pod tlakem 200-300 Pa, kterým se nafoukne 

venkovní membrána. Ta slouží jako střecha a tlak vzduchu působící na vnitřní membránu, 

oddělující bioplyn, tak zabezpečuje dostatečný přetlak bioplynu [32]. 

V současnosti se staví nádrže s pevným stropem spojeným s tělesem nádrže. Pro 

dobrou energetickou výtěžnost je výhodná výstavba velkých nádrží, protože s objemem 

klesá velikost povrchu nádrže a tím i ztracené teplo. Nejvýhodnější tvar je kombinace 

vejčitého a kuželovitého tvaru (obr. č. 9), ve kterém nedochází k ulpívání na stěnách 

nádrže jako v samotném vejčitém tvaru. 
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Obrázek č. 9: Metanizační nádrž ČOV Třeboň [29]  

Kónický tvar ve spodní části nádrže znesnadňuje tvorbu usazenin na dně reaktoru. 

Ve spodní třtině bývají umístěné trysky, které vhání bioplyn do reaktoru a zajišťují tak 

míchání a zabraňují tvorbě usazenin na stěnách nádrže. Ve vrchní části je umístěno 

mechanické míchadlo, které slouží k odstranění plovoucích látek. Většina velkých 

anaerobních reaktorů používaných k stabilizaci kalů jsou zapuštěné z části v terénu [8]. 

Využívají se také věžové reaktory s plochým dnem i stropem. Jsou to dvě nádrže 

vzájemně propojené potrubím v horní a dolní části (obr. č. 10). Míchací zařízení je 

instalováno na obě nádrže, avšak míchání bioplynem probíhá jen v prvním reaktoru. 

Vzestupná síla bioplynu způsobuje cirkulaci v obou reaktorech a tím dosahuje až 50 % 

úspory energie oproti klasickému způsobu [8]. 
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Obrázek č. 10: Věžová methanizační nádrž [8] 

Vysvětlivky k obrázku: 
1 - metnizační nádrž 2 - spojovací potrubí 3 - rozvod bioplynu 4 - výměník tepla 5 -  plynový dóm 

 6 - kontrola výšky hladiny 7 - odstraňování plovoucího vrstvy 8 - zachycování pěny  

U malých bioplynových jednotek se lze často setkat s horizontálními průtokovými 

reaktory. Reaktor je nejčastěji ocelová nebo plastová, tepelně izolovaná válcová nádrž 

v průměru okolo 2-3 m dlouhá, podle potřebné kapacity reaktoru. Tyto menší reaktory se 

můžou také transportovat. Často se využívají použité zásobníky na naftu. Fermentační 

nádrž je uložena na betonových podstavcích tak, aby její sklon byl 3-5 %. Zpracovávaný 

materiál se čerpá do výše položené části. Pohyb směsi směrem k druhému níže 

položenému konci je zabezpečen lopatkami umístěnými na hřídeli procházející 

horizontální osou reaktoru. Rychlost míchání je pomalá, 1-3 otáčky za minutu. Tomu 

odpovídá i nízká spotřeba energie na míchání. Vznikající bioplyn se hromadí v horní části 

reaktoru, odkud je odváděn do plynojemu. Ve spodní části, v nejnižším bodě reaktoru, je 

jeden nebo více odkalovacích ventilů. Vytápění zajišťuje potrubí uvnitř reaktoru. Běžné je 

také vytápění zajišťováno umístěním reaktoru ve dvojité stěně, anebo je vytápění 

integrováno v duté hřídeli míchadla. Vzhledem k poměrně velkým investičním nákladům, 

se tento typ reaktoru využívá hlavně k fermentaci odpadů s vyšším obsahem sušiny jako je 

drůbeží trus, domovní odpad nebo hnůj s vyšším obsahem slámy, kdy se využívá vhodnosti 

tohoto typu míchacího zařízení. [32] 
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Rozhodující faktory pro výběr reaktoru k výstavbě jsou [8]: 

• Doba zadržení, která musí být dostatečně dlouhá na to, aby došlo k potřebnému 

rozmnožení mikroorganismů a zároveň aby došlo k rozložení organických látek. 

• Koncentrace - čím vyšší koncentrace kalu tím je lepší využití objemu reaktoru.  

• Míchání - jeho účelem je homogenizace prostředí, zlepšuje odvod plynné složky, 

zamezuje tvorbě sedimentu na dně reaktoru. Míchání se provádí pomocí míchadel 

nebo čerpadel. Dále se používá i cirkulace kalů za pomocí kalových čerpadel, kdy 

se kal odčerpá ze spodní části a je pod tlakem vstřikován do různých míst nádrže. 

Existuje i způsob míchání pomocí recirkulovaného plynu, kde čerpaný bioplyn 

zpětně vhání do reaktoru. 

Na konci procesu stabilizace kalu dochází k separaci tuhé fáze od kalové vody 

sedimentací kalu v druhém stabilizačním stupni. Kalová voda se zpětně vrací do aktivační 

nádrže. Dále se separuje tuhá fáze pomocí strojového odvodňování a zahušťování 

(centrifugace, filtrace na kalolisech a sítových pásových lisech a vakuová filtrace) 

a následně se používá jako hnojivo. Kalová voda se dále vrací do aktivační nádrže nebo se 

dále čistí nebo se může využít jejich hnojivých vlastností a použít ji k zavlažování 

v souladu s agrotechnickými podmínkami [8]. 

8.2 Anaerobní rozklad exkrement ů hospodá řských zví řat a odpadní 
biomasy ze zem ědělství 

Organické odpady ze zemědělství, mezi které patří rostlinné i živočišné zbytky, 

mají vysoký energetický potenciál, a proto jsou vhodné ke zpracování anaerobní digescí. 

V české republice se stále zvětšuje výměra travních porostů hlavně z důvodu přebytku 

zemědělské půdy, která není potřebná pro produkci potravin. Dalším velkým zdrojem 

fytomasy je údržba krajiny a veřejné zeleně v obcích a městech. Tyto odpady se 

zpracovávají se samostatně nebo společně s čistírenskými kaly.  

Problémem při anaerobním zpracování exkrementů hospodářských zvířat, hlavně 

prasečí kejdy, je vysoká koncentrace amoniakálního dusíku, a proto na něj musí být po 

skončení fermentace kalová voda kontrolována. K odstranění amoniaku napomáhá zvýšená 

teplota a hodnota pH. Amoniak se odstraňuje čištěním v aktivaci a následnou nitrifikací 

a denitrifikací, destilací a také odvětráváním vzduchem po fermentaci [8]. 
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V České republice provádí anaerobní fermentaci prasečí kejdy spolu s čistírenskými 

kaly bioplynová stanice v Třeboni a agrokombinát Kladruby zpracovávající směs hovězí 

a prasečí kejdy, který provádí odstraňování amoniaku destilací. Surová kejda je po 

fermentaci používaná jako hnojivo. Kapalná fáze je zalkalizována hydroxidem vápenatým 

a vzniklá sraženina se odstraní sedimentací. Dále se pak kapalná fáze vede přes výměník 

tepla do destilační kolony, která je vyhřívána vodní párou z bojleru, v němž je spalován 

bioplyn. V destilační koloně se oddestiluje amoniak a část oxidu uhličitého. Amoniak 

v plynném skupenství je jímán v kyselině dusičné nebo jako čpavková voda. V absorbéru 

je do čpavkové vody vháněn bioplyn, a tím dochází k zachycení části oxidu uhličitého 

a současně dochází k odstranění sulfanu z bioplynu. Úspěšnost odstranění amoniaku je 

okolo 90 %. Bioplyn se obohatí methanem až na koncentraci 71 %. Kapalná fáze se 

anaerobně dočišťuje [8]. 

Dalším problémem odpadů z komunální sféry, veřejného stravování a odpadů 

z jatečného provozu, ale také městské odpadní vody je obsah mikroorganismů negativně 

působících na člověka. Proto je s nimi nakládáno jako s problematickým substrátem a je 

nutná jejich hygienizace (destrukce patogenních mikroorganismů a jejich zárodků). Při 

termofilním procesu je pro dostatečnou hygienizaci materiálu nutné zadržení v tlecí nádrži 

po dobu nejméně dvaceti čtyř hodin. Při mesofilních procesech je zpracovávaný substrát 

pasterizován. Dochází k jeho zahřátí v předřazené hygienizační nádrži na teplotu 70 °C po 

dobu minimálně jedné hodiny. Při probíhající hygienizaci je nutné zajistit, aby došlo 

k zahřátí celého objemu substrátu a nevznikaly místa s nedostatečným ohřevem. 

Kontaminovaný materiál je před ohřevem nejprve podrcen na zrnitost pod 10 mm. Důležité 

je zajistit nehygienizovaný uskladněný materiál tak, aby nedocházelo ke kontaktu s právě 

hygienizovaným a nebo zfermentovaným materiálem [33]. 

Anaerobně se taktéž zpracovává slamnatý hnůj. Specifické pro slamnatou 

chlévskou mrvu je vysoký obsah sušiny nad 20 %. Hnůj se z počátku předehřeje na 40 až 

60 °C. Po vyčerpání kyslíku nastává rozvoj anaerobních procesů a tvorba bioplynu. Hnůj je 

ukládán do speciálních košů z ocelových prutů, po jejichž naplnění se koš překryje 

izolovaným zvonem. Doba fermentace je dvacet osm až třicet dva dní. Anaerobní 

fermentace hnoje zvyšuje jeho kvalitu v důsledku nižšího úbytku organických látek 

a dusíku než při uložení na hnojišti a tím je i ekologicky a ekonomicky výhodnější [8]. 
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8.3 Anaerobní stabilizace tuhého domovního odpadu 

Tuhý domovní odpad obsahuje kolem 60 až 70 % organických látek, a proto má 

vysokou energetickou hodnotu, kterou lze využít právě anaerobní fermentací. Organickou 

složku domovního odpadu lze zpracovávat následovně [8]: 

• po separaci společně s čistírenskými kaly nebo zemědělským bioodpadem,  

• použitím speciálních reaktorů pracujících s vyšší koncentrací sušiny, kde se odpady 

zpracovávají samostatně, 

• využití vznikajícího bioplynu při anaerobní fermentací probíhající na skládkách. 

Anaerobní fermentace a spalování je výhodnější oproti skládkování a přímému spalování:  

• sníží se množství ukládaného odpadu na skládku,  

• sníží se okyselování a emise dioxinů, rtuti a kadmia, 

• mírně se zvýši energetický výtěžek, 

• odstraní se zápach. 

V budoucnosti se očekává čím dál větší rozvoj bioplynových stanic v důsledku 

intenzivnějšího obdělávání půd, zákazu vyvážení odpadů do moře a ekologičtějším 

a ekonomičtějším podmínkám oproti skládkování a spalování odpadů [8]. 
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9 BIOPLYN 

Hlavním produktem anaerobní digesce organické hmoty je bezbarvý plyn 

tzv. bioplyn, který se skládá hlavně z methanu (cca 60 %) a oxidu uhličitého (cca 40 %), 

ovšem může ještě obsahovat malá množství dusíku (N2), sulfanu (H2S), amoniaku (NH3), 

vody (H2O), ethanu a nižších uhlovodíků. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny 

vlastnosti a složení vybraných druhů bioplynů. Hodnoty je však nutné brát jako 

informativní. Skutečné vlastnosti bioplynů vždy závisí na mnoha faktorech, zejména na 

fermentovaném materiálu [27]. 

Tabulka č. 2: Složení a vlastnosti bioplynů [27]  

Parametr Skládkový plyn Bioplyn (ČOV) Bioplyn  
(prasečí kejda) 

1)Výhřevnost (MJ/m3) 16,9 21,1 24,0 

H2 (%) 1 1 - 

CO (%) 1 - - 

O2 (%) 3 - - 

N2 (%) - - - 

Cl-, F- (mg/m3) - - - 

NH3 (mg/m3) - - 40 

CO2 (%) 46 38 31 

CH4 (%) 49 61 69 

H2S (mg/m3) 350 1 000 2)2 300 
1) vztaženo na 15°C, 101 325 Pa. 2) na vstupu do odsiřovacího zařízení. 

9.1 Využití bioplynu 

Bioplyn vznikající při anaerobním zpracování odpadů je obnovitelným zdrojem 

energie. Pokud se bioplynem nahradí fosilní palivo, sníží se tak emise oxidu uhličitého. 

Bioplyn lze využívat [8]: 

• na výrobu tepla v teplovodních resp. parních kotlích, 

• na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách, 

• po vyčištění k prodeji do plynárenské sítě resp. provozovatelům jiných 

energetických systémů (průmyslové teplárny, apod.), 

• po vyčištění jako pohon dopravní techniky a automobilů, apod., 
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• zásobování technologickou parou nebo metylalkoholem. 

Z hlediska aktuálních podmínek na trhu s energiemi v České republice se bioplyn 

nejčastěji využívá pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v tzv. kogeneračních 

jednotkách na bázi pístových spalovacích motorů (obr. č. 11) [27]. 

 

 

 
Obrázek č. 11: Princip využití bioplynu pro kombinovanou výrobu tepla a energie [27] 

Taktéž se u větších bioplynových stanic s vyšší produkcí doporučuje budovat 

kompostárenské linky pro výrobu tuhých organických hnojiv a pěstebních substrátů. 

Výroba komerčních hnojiv navyšuje ekonomickou efektivnost bioplynových stanic [8]. 

V roce 2006 byl prováděn výzkum, který zkoumal procesní podmínky různých 

kombinací materiálů ve vztahu k optimálním výtěžkům výstupních produktů, zejména 

množství a složení vznikajícího bioplynu. Tento výzkum byl zaměřen na kofermentaci 

zemědělských odpadů (kejda z bezstelivového ustájení, chlévská mrva aj.) s odpady 

z potravinářského průmyslu a kafilérií, biologicky rozložitelnými komunálními odpady a kaly 

z ČOV, i s fytomasou z údržby veřejné zeleně či k tomuto účelu záměrně pěstovanou. Úkol byl 

realizován účelovým seskupením pracovníků firmy VÍTKOVICE-ENVI, a.s. a Centra 

environmentálních technologií VŠB-TUO, kde se s ním na katedře energetiky zabývali 

Židek, Juchelková a Raclavská [34]. Cílem řešení byl návrh a ověření nových a zlepšených 

technologií kofermentace biogenních materiálů a transfer získaných výsledků na úroveň 

pilotního zařízení, vykazujícího zlepšenou technologickou funkci a efektivnější využití 
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obnovitelných zdrojů energie. Na základě výsledků výzkumu, který byl proveden na 

katedře energetiky na VŠB – TUO, bylo zjištěno, že kvalita bioplynu je uspokojivá. 

V průměru bylo dosaženo více než 55-60 % methanu/m3 bioplynu. Oxid uhličitý byl 

v přímém poměru k obsahu methanu [35]. 

Na VŠB-TUO kromě výzkumu a vývoje nových technologií kofermentace 

zemědělských odpadů a dalších biogenních materiálů s cílem zvýšení energetické 

a ekonomické efektivnosti procesu, probíhá také výzkum vlastností a využití digestátu 

z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších, zejména obtížně 

využitelných organických odpadů [36]. 

9.2 Významné bioplynové stanice v České republice 

Rozvoj bioplynových stanic v České republice je žádoucí s ohledem na její závazek 

dosáhnout 8 % podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů z celkové 

elektrické spotřeby. V současnosti je tento podíl kolem 3,5 %, to představuje 

cca 2 340 GWh ročně. Největší měrou se na této produkci podílejí vodní elektrárny, které 

vyrobí 1 915 GWh ročně a dále pak energie z biomasy 420 GWh za rok. Do budoucna se 

však předpokládá, že hlavním zdrojem energie se stane biomasa, která bude jednak 

spalována samostatně v menších zdrojích nebo spoluspalována s uhlím ve větších 

elektrárnách a jednak transformována anaerobní kofermentací na bioplyn [35]. Rozvoji 

bioplynových stanic brání především nízké výkupní ceny elektrické energie vyráběné na 

bioplynových stanicích. Připravovaná legislativa na podporu obnovitelných energií by 

měla zvýšit ceny elektrické energie na bioplynových stanicích. Další budování nových 

bioplynových stanic v České republice je doporučeno zabezpečit technologiemi 

umožňujícími kofermentovat při anaerobní digesci zvířecích fekálií další bioodpady 

zemědělské, komunální a průmyslové. Ze zemědělství jde především o travní fytomasu, 

která počínaje rokem 2001 musí být z dotačně udržované zatravněné půdy odstraňována. 

Tato fytomasa může být též senážována a skladována pro biozplynování v zimním období. 

Analogické problémy s travní fytomasou vznikají i v komunální oblasti při údržbě veřejné 

zeleně, kde v České republice vzniká ročně cca 200 000 t trávního odpadu. 

Z průmyslových bioodpadů jsou vhodné pro anaerobní zpracování především odpady 

z potravinářského průmyslu. 
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V případě, že by v České republice byl po vzoru států EU separovaně sbírán 

domovní bioodpad, je možný způsob jeho zpracování také kofermentací na zemědělských 

bioplynových stanicích. 

Ceny za zpracování komunálních a průmyslových bioodpadů se začnou zvyšovat 

a tím zabezpečí ekonomickou efektivnost bioplynových stanic [37]. Provoz takovéto 

bioplynové stanice se nachází na následujícím obrázku č. 12. 

 
Obrázek č. 12: Schéma provozu bioplynové stanice[38]. 

Příkladem využití anaerobních technologií v České republice je nejstarší 

bioplynová stanice a ČOV Třeboň. Zpracovává kejdu prasat společně s městskými 

odpadními vodami. Do provozu byla ČOV uvedena v roce 1974. Čistírna byla postavena 

jako mechanicko-biologická čistírna pro společné čištění kejdy a odpadních vod z města 

Třeboň. Producentem kejdy je velkovýkrmna prasat se stavem 19 tis. ks. Z důvodu 

zvyšujících se požadavků na kvalitu odtoku byla čistírna rozšířena o druhý aerobní stupeň, 

který tvoří aktivační a dosazovací nádrž doplněná kaskádou čtyř biologických rybníků 

o celkové ploše 10 ha. 

Kejda je z velkovýkrmny z části čerpána do homogenizační jímky potrubím, z části 

je dovážena v cisternách. Směs je čerpána do prvního fermentoru. Fermentor má objem 

3 200 m3 a je vytápěn na teplotu 39-41°C. Ohřev je zabezpečen čerpáním substrátu přes tři 

výměníky tepla (obr. č. 13)a provoz je zde dvoustupňový. 
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Obrázek č. 13: Výměníky tepla na ČOV Třeboň [39]. 

Obsah fermentoru je odčerpáván asi z 2/3 výšky a navrácen do jeho spodní části. 

Tímto zajišťují současně míchání i ohřev substrátu. Míchání je zároveň zajišťováno 

bioplynem, který je vháněn kompresorem do středu dna fermentoru. Míchání provádí 

přibližně každé dvě hodiny po dobu 20-30 min. Za dobu provozu třiceti let byl fermentor 

čištěn pouze jednou, přičemž zhutnělá vrstva usazeného kalu zabírala asi 10 % objemu 

nádrže. Doba zdržení zde činí dvacet pět dnů a uvolňuje se zde přes 80 % z celkové 

produkce plynu. 

Předfermentovaný substrát přetéká do druhého reaktoru, který je míchán bioplynem 

a není vytápěn. Teplota je zde o 4-8 °C nižší, než v prvním reaktoru. Reaktory jsou 

železobetonové konstrukce izolované polystyrénovým obkladem, který je chráněn 

hliníkovým plechem. Shromažďování bioplynu se uskutečňuje v horních částech reaktorů. 

Vznikající bioplyn je uskladňován v samostatném plynojemu (obr. č. 14) [39]. 
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Obrázek č. 14: Plynojem u biologické Stanice v Třeboni [39]. 

V České republice však výstavba bioplynových stanic pokračuje. Jednou z našich 

nejnovějších stanic je bioplynová stanice na Znojemsku ve Velkém Karlově. Je to dokonce 

jedna z největších staveb tohoto druhu ve střední Evropě. Do provozu byla uvedena 

v květnu 2006. Zpracovávají se zde odpady z úpravy zeleně, sláma, hnůj, kejdu i odpady 

ze stravovacích zařízení. Všechen organický odpad je veden do vstupní jímky, která je 

zobrazena na následujícím (obrázku obr. č. 15). 

 
Obrázek č. 15: Vstupní jímka [40]. 

Následuje pasterizace, homogenizace a transport do fermentačních nádrží (obr č. 16). 

Jejich základem je nádrž z ocelového plechu s nerezovou vystýlkou s integrovaným 

plynojemem v horní části pod střechou. Jako vedlejší produkt vzniká hnojivo a bioplyn. 
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Obrázek č. 16: Fermentační nádrže [40]. 

Ze vznikajícího bioplynu zde vyrábějí elektrickou energii spalováním 

v kogeneračních jednotkách (obr. č. 17) a dále jí prodávají do rozvodné sítě. Teplo, které 

vzniká ochlazováním kogeneračních jednotek, využívají formou teplé vody k pasterizaci 

odpadu. Zbytek tepla využívají k vytápění přilehlé obce a velkokapacitního chovu prasat.   

 
Obrázek č. 17: Kogenerační jednotka na spalování bioplynu [40]. 

Ve Velkém Karlově můžeme vidět moderní zařízení na zpracování odpadů 

a získávání energie, která ve střední Evropě nemá srovnání [40]. 

Anaerobní technologie se neujali jenom v české republice nebo v Evropě, ale taktéž 

po celém světě. Velmi rozšířenými jsou například technologie v Americe, kde se anaerobní 

digescí zpracovávají odpadní vody ne jen ze splašků, ale i z mlékáren a vepřínů a celkově 

jsou tak zpracovávány vody z průmyslu. Tento systém technologií slouží taktéž jako 

alternativa výroby energie. 

Zajímavostí však je, že technologie byly pozorované i na arktických půdách. 

V chladných vodách Arktidy se zjistilo uhlovodíkové znečistění, které se však pomocí 
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bioremediace dá odstranit. Účinek anaerobní degradace byl sledován na dvacetileté ropné 

skvrně, kde se zlepšila degradace uhlovodíků účinkem anaerobní digesce [41]. 
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10  ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci je zpracována rešerše o anaerobních 

technologických procesech používaných v odpadovém hospodářství. Hlavním cílem práce 

bylo detailněji popsat anaerobní technologie, jejichž působením jsou organické látky 

z odpadů rozkládány na bioplyn a vedlejší produkty, které jsou dále využívány.  

Bioplyn, který je běžně využíván, ať už ve formě tepla nebo elektrické energie, je 

hlavním důvodem využívání anaerobních procesů při zpracovávání odpadů. V práci jsem 

poukázal na klady těchto procesů. Důvodem provozu těchto technologií je šetrnost 

k životnímu prostředí a jeho ekonomická přijatelnost.  

V této práci, také popisuji současný stav řešené problematiky, z kterého vyplývá, že 

anaerobní procesy jsou známé ne jen ve světě ale i v České republice, kde však nejsou tak 

efektivně využívány. 
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