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ANOTACE 

Předložená práce se zabývá problematikou uplatnění digestátu. V teoretické části je 

definován pojem digestát v souvislosti s platnou legislativou a jednotlivé možnosti 

uplatnění digestátu, především z hlediska použitých vstupů. V praktické části je nastíněna 

praxe na dvou bioplynových stanicích, přičemž jedna je zemědělská, druhá odpadová. 

V následující části jsou srovnány parametry výstupů jednak mezi sebou, jednak s platnou 

legislativou. Dále je zde vyhodnocen digestát z hlediska jeho uplatnění na zemědělské 

půdě.  

Klíčová slova: digestát, zemědělská bioplynová stanice, odpadová bioplynová stanice, 

vedlejší živočišné produkty, průmyslové hnojivo, organické hnojivo, rizikové prvky 

 

 

 

SUMMARY 

This thesis is concern to digestate use. In theoretical part, there term “digestate” is defined 

in accordance with valid legislation and particular possibilities of digestate use described, 

especially in view of used input substrates. In practical part, there is praxis of two biogas 

plants outlined. One of them uses only agricultural input substrates; the second also uses a 

waste as input substrate. In next part the output parameters are compared, for one thing 

between themselves for another thing with valid legislation. Digestate is also evaluated in 

view of its use on arable land. 

Key words: digestate, agricultural biogas plant, waste biogas plant, animal by-products, 

mineral fertilizer, organic fertilizer, hazardous materials 
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1. ÚVOD 
 

V současné době lze vysledovat trend rostoucího zájmu o využívání obnovitelných zdrojů 

pro výrobu energie. Jednak se v naší společnosti projevuje ekologické cítění, ale především 

stojí za nárůstem alternativních „výroben“ energie ekonomický prospěch. Ten je 

jednoznačně nastartován nařízeními Evropské unie, kterými se musíme coby členský stát 

řídit. V případě výstavby takového zařízení lze navíc využít k jeho financování evropských 

fondů až do výše 60 % celkových pořizovacích nákladů. Další významnou podporu 

představuje státní podpora jednak ve formě různých ekologických programů, ze kterých lze 

čerpat dotace, jednak ve formě pevně stanovených výkupních cen „zelené“ energie.  

Daná situace dala mimo jiné vzniknout poměrně vysokému počtu bioplynových stanic. 

Tato zařízení lze s úspěchem využít k likvidaci odpadu, a to nejen v zemědělství, ale  

za pevně stanovených pravidel i komunálního odpadu. To umožňuje přiblížit se splnění 

jednoho z požadavků EU v oblasti nakládání s odpady, a to snížení podílu biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu sváženého na skládky. Produktem bioplynových 

stanic je jednak bioplyn, který lze dále využit k výrobě elektrické energie či tepla, jednak 

digestát.  

Digestát je převážně prezentován jako kvalitní organické hnojivo, které lze za určitých 

podmínek použít k hnojení zemědělských ploch. Poslední dobou se však začínají objevovat 

protichůdné názory, charakterizující digestát jako slabé minerální hnojivo. 

Cílem této práce je zjistit kvalitu digestátu ze zemědělské a odpadové bioplynové stanice a 

vyhodnotit možnosti jeho využití s ohledem na platnou legislativu. 
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2. PROCES ANAEROBNÍ DIGESCE A ZPŮSOB VYUŽITÍ DIGESTÁTU 

2. 1. ANAEROBNÍ DIGESCE 

Anaerobní digesce (AD) vede ke vzniku bioplynu a fermentačního zbytku – digestátu. 

Nejedná se o jednoduchý proces, ale o celý souhrn procesů, kdy se složitější 

makromolekulární látky rozkládají na látky jednodušší, primární. Schéma AD je 

znázorněno na obr. č. 1. 

Proces se skládá ze čtyř etap, přičemž jednotlivé etapy mohou probíhat souběžně, zejména 

jedná-li se o jednostupňový systém výroby bioplynu, často využívaný v zemědělství.  

První fází je hydrolýza, kdy se ještě i za aerobních podmínek rozkládají makromolekulární 

látky (polysacharidy, lipidy či proteiny) na jednodušší organické sloučeniny (jednoduché 

cukry, mastné kyseliny a aminokyseliny).  

V následující fázi – acidogenezi – pokračuje rozklad a dochází působením 

kyselinotvorných bakterií k tvorbě nižších mastných kyselin (kyselina propionová, máselná 

či octová), oxidu uhličitého a vodíku.  

Další fází je acetogeneze. Jedná se již o striktně anaerobní proces, při kterém dochází 

k produkci kyseliny octové, oxidu uhličitého a vodíku, tedy základních substrátů pro vznik 

bioplynu.  

V závěrečné fázi – methanogenezi – dochází ke vzniku bioplynu, tedy směsi methanu a 

oxidu uhličitého, přičemž se spotřebovává vodík, vzniklý v předchozí fázi, který působí  

na acetogenní organizmy inhibičně. Acetogeneze a methanogeneze jsou procesy, které 

probíhají simultánně, přičemž tyto procesy je nutné udržovat v rovnováze. [3] 

Chemicky lze znázornit proces AD následovně: 

CH3COOH         CH4 + CO2 

CO2 + 4H2         CH4 + 2H2O 
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Mikroorganismy zapojené do procesu AD jsou trojího typu: psychrofilní, které jsou však 

v praxi málo využívány pro jejich nízkou efektivitu. Naopak nejvyužívanějšími jsou 

mikroorganismy mezofilní, které jsou účinné v procesech o teplotách 25 - 39°C. 

Nejefektivnějšími jsou mikroorganismy termofilní, které se účastní procesů za teplot  

40 – 55°C a jejichž výnosnost při produkci bioplynu je nejvyšší. [4] 

Na průběh AD mají kromě teploty vliv i další faktory – obsah sušiny, hodnota pH, 

přítomnost kyslíku, inhibitory obsažené v substrátu či vznikající při procesu AD. 

Jako vhodný substrát pro proces anaerobní digesce lze považovat organický materiál 

s optimálním obsahem sušiny 22 – 25 % (pevné BRO) a 8 – 14 % (tekuté BRO), přičemž 

maximální obsah sušiny v materiálu, kdy ještě může probíhat AD je 50%.  Na druhou 

stranu, je-li obsah sušiny nižší než 3 %, musí se do systému dodávat teplo, potřebné pro 

činnost mikroorganismů. [2.] 

 

 

 

Obr. č. 1 Schéma procesu anaerobní digesce. Zdroj: [2], upraveno autorkou.  

 

 

 

HYDROLÝZA 

• složitější organické látky se rozkládají na 
jednodušší 

 

ACIDOGENEZE 

• čistě anaerobní prostředí 

• vznik nižších mastných kyselin, CO2 a H2 

 

ACETOGENEZE 

• vyšší organické kyseliny jsou rozkládány 
na kyselinu octovou, CO2 a H2 

METHANOGENEZE 

• kyselina octová je rozkládána na methan 
a CO2 
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2.2. DIGESTÁT 

Digestát je hmota bohatá na nutrienty, vznikající při výrobě bioplynu pomocí AD, 

využitelná mj. jako hnojivo. Obsahuje látky nerozložené v procesu AD a odumřelé 

mikroorganismy. [22] Využívá se ve 3 formách – kompletní digestát; separát (pevná 

frakce) -  a fugát (tekutá frakce, získaná průchodem digestátu separátorem či centrifugou). 

Kompletní digestát představuje zpracovaný vstupní materiál, vypuštěný/vyvezený 

z digestoru/digestační komory. Jedná se obvykle o čerpatelnou hmotu s obsahem sušiny  

do 13 %, v případě suchého procesu může být obsah sušiny vyšší. Skládá se z vláken  

ze stavebních komponent rostlin, bio-minerální frakce, pocházející z minerálních částí 

obsažených v BRO, vedlejších produktů anaerobního rozkladu a mrtvých bakterií a vody. 

[12]  

Kvalitu digestátu ovlivňuje substrát, vstupující do procesu AD. Jako vstupy pro AD se 

používají kejda, rostlinné suroviny, biomasa, kaly, biologicky rozložitelný odpad (BRO) či 

vedlejší živočišné produkty (VŽP). Od vstupů se pak odvíjí i následné využití 

digestátu.[17]  

Dalšími faktory, které ovlivňují výsledný digestát jsou konfigurace procesu AD a případná 

předúprava substrátu či následná úprava digestátu. Jako příklad předúpravy lze jmenovat 

např. termální hydrolýzu, při které dochází k narušení struktury substrátu, což usnadňuje 

bakteriím přístup k potřebným látkám. Tímto způsobem dochází k intenzivnější přeměně 

uhlíku na bioplyn. Příkladem následné úpravy digestátu je aerobní stabilizace 

(kompostování). [12] 

Digestát můžeme dělit z různých hledisek: podle vstupních surovin, podle obsahu sušiny, 

podle využití vyrobeného digestátu. 

Dělení digestátu podle vstupních surovin: 

a) substrátem je statkové hnojivo a materiály rostlinného charakteru (sláma, 

bramborová nať, travní biomasa, kukuřičná siláž ad.) – vzniklý digestát je možno 

dle platné legislativy použít za stanovených podmínek k hnojení zemědělských 

plodin 
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b) substrátem jsou BRO  

c) substrátem jsou VŽP – v tomto případě musí mít BPS hygienizační jednotku 

(pasterizace, vysokoteplotní hygienizace) a musí splňovat podmínky stanovené 

v Nařízení ES 1069/2009. Při nakládání s digestátem je nutno zabránit jeho 

dekontaminaci stykem s nově naváženým substrátem. [17] 

Dělení digestátu dle obsahu sušiny není stanoveno legislativně.  V současné době se 

připravuje novela vyhlášky č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva. V současné 

verzi vyhlášky je digestát označen jako organické hnojivo, typ 18.1e (viz příloha 3 této 

vyhlášky) a jsou zde stanoveny limity rizikových prvků pro substráty či organická a 

statková hnojiva s obsahem sušiny nad a do 13 %. Dle této normy má digestát obsahovat 

minimálně 25 % spalitelných látek a 0,6 % celkového obsahu dusíku v sušině. Je nutno jej 

skladovat a zacházet s ním v souladu s vyhláškou č. 91/2007 Sb.,  

o skladování a způsobu používání hnojiv. [5] 

Dělení digestátu dle možnosti jeho použití: 

a) použití jako organické hnojivo – nejedná se o odpad, podléhá předpisům 

Ministerstva zemědělství a Zákonu č. 156/1998 Sb. o hnojivech 

b) použití jako vstup kompostáren pro výrobu kompostu 

c) použití mimo zemědělskou půdu – rekultivační digestát 

d) odpad – obsahuje-li nadlimitní hodnoty stanovených prvků 

e) použití pro výrobu tuhých alternativních paliv – nutné předchozí usušení separátu 

[17] 

2.3. VLASTNOSTI DIGESTÁTU 

Digestát charakterizují následující vlastnosti: 

- vysoký celkový obsah dusíku (0,2 – 1%) 

- vyšší pH (7 – 8) 

- nižší obsah uhlíku 

- sušina 2 – 13 % 
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Dusík je v digestátu obsažen i v plynné formě, tzn., že hrozí riziko úniku do ovzduší  

před jeho aplikací do půdy. Z tohoto důvodu je nutno použít hadicových aplikátorů, které 

digestát přivedou co nejblíže k půdě, a v co nejkratší lhůtě jej zapravit do půdy. 

 

Tab. č. 1 Složení dvou typů digestátu. Zdroj: wrap.org.uk. Upraveno autorkou. 

 

Jednotka 

Digestát z odpadu 

potravinářského 

průmyslu 

Digestát  z kejdy 

Sušina % 4,33 8,22 

pH  8,41 8,22 

Hustota kg/m
3
 0,99 0,97 

Celkový dusík kg/m
3
 7,35 4,40 

Snadno dostupný N kg/m
3
 5,94 2,55 

P2O5 kg/m
3
 0,48 1,35 

K2O kg/m
3
 1,81 3,49 

MgO kg/m
3
 0,06 0,74 

SO3 kg/m
3
 0,44 1,28 

 

Z výše uvedené tabulky č. 1 vyplývá, že jako zdroj dusíku je výhodnější digestát, vyrobený 

především z odpadů z potravinářského průmyslu (směs kejdy a odpadů). Naopak obsah 

ostatních živin je významnější v digestátu, vyrobeném pouze z kejdy. Tento fakt je nutno 

brát v potaz při plánování hnojení konkrétních plodin. [12] 

Ideální vlastnosti digestátu představují dostatečné množství organických látek a 

minerálních živin v souladu s minimálním, příp. žádným zápachem. Toho lze docílit 

použitím vhodné skladby substrátu a jeho dostatečným zdržením ve fermentoru. 

K dosažení optimálních hodnot digestátu a minimalizaci emisí je nutno splnit určitá 

kritéria: 

- „ používat zakryté dohnívací nádrže 

- vlévat digestát do skladovacích jímek pod hladinou tekutiny 

- nerozrušovat přirozeně plovoucí vrstvy ve skladovacích nádržích 
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- u otevřených (polních) jímek zamezit přímému účinku větru na hladinu digestátu, 

např. ochranným prostorem u jímky 

- ke kvalitnímu odvodnění s možností recyklace fugátu lze využít vhodné separátory 

- při aplikaci digestátu na půdu jako hnojivo se doporučuje využívání hadicových 

aplikátorů s dosahem až k zemi, neboť tento způsob aplikace zaručuje lepší a 

rychlejší vsakování digestátu do půdy a tím výrazně snižuje emise dusíku a 

případného zápachu do ovzduší“[17] 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách představuje digestát závadnou látku, tudíž nesmí 

proniknout do podzemních vod -> je nutno dodržovat opatření, vyplývající z Nařízení 

vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 

V praxi to například znamená, že se nesmí digestát používat na pozemky s meliorací, 

nesmí se aplikovat na zamokřenou či zasněženou půdu, je nutné zajistit ochranný pás  

bez aplikace digestátu v případě jeho použití na svazích nad vodním tokem.[9] 

2.4.  ZPŮSOBY VYUŽITÍ DIGESTÁTU 

Digestát lze využít – jak bylo uvedeno výše – jako hnojivo, materiál využívaný  

při rekultivacích či pro výrobu alternativního paliva. V případě, že obsahuje vysoké 

hodnoty rizikových látek, je nutné jej uložit na skládku coby odpad.  

2.4.1. Digestát jako hnojivo 

V současné odborné literatuře se rozcházejí názory na to, zda je digestát hnojivo organické 

či jen slabě minerální, a vedou se debaty o jeho kvalitě. Pozitivem využívání digestátu je 

snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry či nižší vyplavování znečišťujících látek  

do půdy ve srovnání s neupraveným substrátem. Tyto faktory vedou k naplnění požadavků 

evropské nitrátové směrnice (91/676/EHS) a rámcové směrnice o vodní politice EU 

(2000/60/ES). Dalším přínosem využití digestátu může být považováno snížení zápachu, 

zvýšení veterinární bezpečnosti, redukce rostlinných patogenů a redukce nežádoucího 

šíření semen plevele. [12]. V rámci naplnění požadavků nitrátové směrnice nesmí být 

digestát aplikován na půdu, a to v obdobích, zachycených v tabulce č. 2. Aplikace se liší 

podle klimatických regionů, kde je prováděna. Seznam klimatických regionů je znázorněn 

v příloze č. 1. [23] 
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Tab. č. 2 Zákaz aplikace digestátu. Zdroj: [23]. Upravenou autorkou. 

 Travní porosty Plodiny na orné půdě 

Klimatický region 0 – 5 6 – 9 0 – 5 6 – 9 

Zákaz aplikace 

hnojiv s rychle 

dostupným dusíkem , 

vč. digestátu 

15.11. – 31.1. 5.11. – 28.2. 15.11. – 31.1. 5.11. – 28.2. 

 

Zejména zápach spojený s provozem BPS bývá ožehavým problémem. Kejda a organický 

odpad obsahují těkavé organické látky (např. kyselinu máselnou), které produkují silný 

zápach. V tabulce č. 3 je zaznamenán pokles obsahu zmíněných organických látek po AD.  

Tab. č. 3 Koncentrace těkavých mastných kyselin v nezpracované a fermentované kejdě.  

Zdroj: [12]. Upraveno autorkou. 

Mg/l kejdy 
Kyselina 

isomáselná 

Kyselina 

máselná 

Kyselina 

isovalerová 

Kyselina 

valerová 

Nezpracovaná 

kejda 
440 880 600 215 

Fermentovaná 

kejda 
100 20 120 0 

Při využití vhodné techniky pro aplikaci digestátu do půdy je i zůstatkový zápach 

minimalizován. Zbývá fáze převozu digestátu z BPS na pole, kdy může docházet k úniku 

zápachu. [12]. Z tohoto důvodu bývá doporučováno vyhýbat se aplikaci na půdu  

o víkendech či vpodvečer, v blízkosti obytných zón, nehnojit digestátem opakovaně 

v krátkém časovém úseku na stejném místě, aplikovat přiměřené objemy a co nejdříve 

zapravit digestát do půdy. Na obrázku č. 2 je zobrazen příklad vhodného zemědělského 

stroje, používaného k aplikaci tohoto typu hnojiva. [11] 
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Obr. č. 2 Botkový zapravovač na ornou půdu. Zdroj: DSP Engineering, s.r.o. 

Aplikace digestátu na zemědělskou půdu může představovat určitá zdravotní rizika. Z toho 

důvodu je tento proces ošetřen legislativně. Česká republika jako členský stát EU musí 

dodržovat Nařízení EU 1069/2009, který nahradil Nařízení EU 1774/2002, týkající se 

vedlejších živočišných produktů. Dle této normy musí substrát, který obsahuje VŽP, projít 

pasterizací (substrát musí v pasterizační jednotce setrvat 1 hodinu při teplotě 70°C) nebo 

termofilním procesem (doba zdržení v digestoru po dobu 24 hod. při teplotě 55°C). 

Procesem AD lze tedy úspěšně redukovat množství patogenů, které by se jinak mohly 

dostat do kontaktu s plodinami pěstovanými pro lidskou potřebu. Z toho důvodu lze  

dle této normy za přesně stanovených podmínek použít specifické výrobky živočišného 

původu jako organické hnojivo na zemědělské půdě. Jedná se o masokostní moučku  

(2. kategorie) a zpracované živočišné bílkoviny (3. kategorie). [20] 

Vzhledem k podmínkám v digestoru nedochází pouze k redukci patogenů nebezpečných  

pro člověka, ale rovněž i patogenů, postihujících rostliny. Tyto patogeny jsou běžně 

likvidovány pesticidy, kterým se však mnoho zemědělců snaží (nebo musí) vyhnout. 

Studie provedené ve Švédsku ukazují, že běžné plísňové nemoci rostlin jsou nezvratně 

inhibovány nebo úplně zlikvidovány již při mezofilním průběhu AD s dobou zdržení  

25 – 30 dní. Zároveň bylo dokázáno, že to není samotná teplota, díky které dochází k této 

inhibici. K dosažení pozitivních výsledků vede právě kombinace podmínek v digestoru – 

pH, množství těkavých mastných kyselin, negativní vliv chloridu amonného a 

hydrogensulfidu v kombinaci s teplotou, která vytváří prostředí, které spory rostlinných 

patogenů nejsou schopny přežít. [12] 
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Aby mohl být digestát používán jako hnojivo, musí být podroben pravidelným kontrolám  

a analýze vzorků akreditovanými laboratořemi. Ty vyhodnotí, zda digestát neobsahuje 

vysoké hodnoty nebezpečných látek (zbytky pesticidů, antibiotik, těžkých kovů  

a patogenů). Limitní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1 Vyhlášky č. 474/2000 Sb.,  

o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. (viz příloha č. 2). Dále je 

nutno se řídit Zákonem č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle kterého lze  

od 23.1. 2009 digestát pouze ohlásit jako typové hnojivo u Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského. V případě, že firma vyrábí digestát z vlastních zdrojů a 

aplikuje jej na vlastní pozemky, není třeba digestát ani ohlašovat. Naopak – pokud jsou do 

procesu anaerobní digesce zapojeny i VŽP, je nutno digestát registrovat. [23] 

Pro hnojení digestátem hovoří např. i výsledky výzkumu, který provedl v letech  

2008 – 2010 Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Instituto al. 1, 

Akademija v centrální Litvě. Cílem výzkumu bylo srovnat účinnost průmyslových hnojiv a 

digestátu. Účinnost byla sledována na produkci traviny srhy říznačky, používané  

pro výrobu bioplynu anaerobní digescí.  Bylo zjištěno, že průmyslová hnojiva nejsou 

významně účinnější než digestát. Naopak pro hnojení rostlin pěstovaných speciálně  

pro výrobu bioplynu se ukázal vhodnější digestát, jelikož při jeho použití vykazovala 

vypěstovaná biomasa poměr C:N vhodný pro anaerobní digesci (C:N 20 – 30: 1).  

Při použití průmyslových hnojiv byl tento poměr příliš nízký, nedosáhl požadované 

hodnoty. Tento fakt je patrný z obr. č. 3. Na ose x jsou zaznamenána množství 

aplikovaného dusíku jednotlivých typů hnojiv (minerální hnojivo, digestát) v kg/ha. [19] 
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 2009       2010 

Obr. č. 3 Změna poměru C:N v biomase srhy říznačky v letech 2009 a 2010. Zdroj: [19]. 

2.4.2. Rekultivační digestát 

Nelze-li vyprodukovaný digestát použít jako hnojivo na zemědělskou půdu, otevírá se 

možnost jeho využití jako hnojiva mimo zemědělskou půdu, např. na městskou zeleň a 

parky, při pěstování energetických, technických či okrasných rostlin apod. V tomto případě 

se vyrobený produkt anaerobní digesce nazývá rekultivační digestát.  

Legislativně je tento pojem definován v příloze č. 5 vyhlášky č. 341/2008 Sb., upravující 

podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.: „Rekultivačním kompostem se 

rozumí stabilizovaný výstup z aerobního zpracování bioodpadů, určený pro udržení nebo zlepšení 

vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu.“ [9] 

V příloze č. 1 této vyhlášky je uveden seznam BRO, které lze využít v zařízeních pro tento 

účel zřízených, a to v kompostárnách a v bioplynových stanicích. V příloze č. 5 této 

vyhlášky jsou stanoveny mezní hodnoty rizikových látek, které může rekultivační digestát 

obsahovat (viz příloha 3). Ve vyhlášce jsou rovněž stanoveny znaky jakosti, a to: 

- maximální vlhkost – 98 % hm., 

- celkový dusík přepočtený na sušinu – minimálně 0,3 % 

- pH – 6,5 – 9 

V této normě jsou rozděleny výstupy z BPS do skupin, dle jejich vlastností a dalšího 

využití, a to do tří skupin, přičemž 2. skupina má 3. třídy. Využití první skupiny se řídí 

zákonem o hnojivech. Výstupy spadající do druhé skupiny jsou rozděleny podle obsahu 

rizikových složek. Lze je využívat k hnojení zeleně u sportovních a rekreačních zařízení 

(třída 1), městské zeleně, zeleně parků a lesoparků a rekultivaci průmyslových zón  
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(třída 2), případně k rekultivaci povrchu na zabezpečených skládkách odpadů (třída 3). 

Pokud výstupy nesplňují zákonná kritéria, je nutno je odstranit (jedná se o odpad 

biologicky nerozložitelný). [9] 

Kromě výše uvedené vyhlášky musí rekultivační digestát splňovat požadavky Zákona  

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší na zabezpečení proti úniku zápachu. 

2.4.3. Digestát jako alternativní tuhé palivo 

Další možností, jak využít digestát vzniklý při výrobě bioplynu, je použít jej jako palivo. 

Pro tyto účely je však nutné jej upravit, jelikož celkový digestát zpravidla obsahuje  

cca 6 – 10 % sušiny (při mokrém procesu výroby bioplynu). Z tohoto důvodu je nutné 

digestát odseparovat, čímž vzniknou dvě složky – tekutý fugát, který lze – jak již bylo 

uvedeno – využít jako organické hnojivo či technologickou vodu pro proces AD, a pevný 

separát s obsahem sušiny cca 30 %. [18] 

Separaci lze provádět mnoha způsoby, jak mechanicky, tak chemicky. Lze ji provádět i 

před samotnou digescí, což vede ke snížení nákladů na dopravu (užívá se např. v Dánsku). 

V případě využití separace vzniklého digestátu jednak usnadňuje využití digestátu jako 

hnojiva, jednak umožňuje využití separátu k topným účelům. 16] 

Aby bylo možno separát použít pro výrobu pelet či briket, musí obsahovat cca 85 – 90 % 

sušiny (optimálně 88 %). Při nižším podílu sušiny může docházet k rozkladu či k množení 

plísní (dle způsobu uskladnění). [18] 

V současné době není tento způsob uplatnění digestátu běžný, a to pro jeho finanční 

nákladnost. Jednou z možností, jak snížit náklady na úpravu digestátu, je využití tepla 

vyrobeného anaerobní digescí k sušení digestátu.  
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3. BIOPLYNOVÁ STANICE – PRODUCENT DIGESTÁTU  

3.1.  BPS KLOKOČOV 

Bioplynová stanice Vítkovská zemědělská s r.o. (dále jen „BPS Klokočov“, viz obr. 2) se 

nachází v Klokočově, nedaleko Vítkova na Opavsku. Byla uvedena do provozu v r. 2006. 

BPS Klokočov funguje v rámci ekologické farmy. Jedná se tedy o bioplynovou stanici 

zemědělskou. Ve zkušebním provozu zpracovávala i odpady, např. z firmy Biocel  

Paskov, a.s. Právě při zpracovávání odpadů této firmy se zvedla vlna odporu  

mezi obyvateli Klokočova i okolních obcí kvůli vzniklému zápachu. Protesty občanů bylo 

možné vysledovat i v místním tisku a na různých blozích. (např. 

http://www.bioplynovastanice.cz/news/vitkovsti-biostanice-pachne-jak-pet-let-stara-

mocuvka/)  

Na základě těchto „protestů“ se firma rozhodla zpracovávat pouze vlastní vstupy – řepné 

řízky, kejdu apod. Vzniklý digestát je separován, získaný separát je používán jako kvalitní 

hnojivo, fugát se vrací zpět do procesu anaerobní digesce, jednak k obohacení vstupního 

substrátu methanovými bakteriemi a jednak k dosažení optimální hustoty substrátu.  

 

Obr. č. 4 BPS Klokočov. V popředí vstupní substráty. Foto autorka. 

Do BPS  Klokočov lze navážet dle schváleného provozního řádu materiál, uvedený 

v tabulce č. 5, přičemž tento materiál nesmí překročit mezní hodnoty koncentrací 

http://www.bioplynovastanice.cz/news/vitkovsti-biostanice-pachne-jak-pet-let-stara-mocuvka/
http://www.bioplynovastanice.cz/news/vitkovsti-biostanice-pachne-jak-pet-let-stara-mocuvka/
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závadných látek, uvedených v tabulce č. 4. Tyto hodnoty vycházejí z ČSN 465735 

Průmyslové komposty a Vyhlášky MŽP č. 382/01 Sb. o podmínkách upravených kalů  

na zemědělské půdě. [6] 

Tab. č. 4 Mezní koncentrace škodlivin ve využívaných odpadech. Zdroj: ČSN 465735. Upraveno 

autorkou. 

Sledovaný 

ukazatel 
As Cd Cu Cr Hg Ni Pb Zn AOX PCB

1
 

Mezní 

hodnota 

v mg/kg 

sušiny 

50 13 1200 1000 10 200 500 3000 500 0,6 

1 – suma 6 kongenerů 

Tab. č. 5 Vstupy do BPS v Klokočově. Zdroj: Provozní řád. Upraveno autorkou. 

02 ODPADY Z PRVOVÝROBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, MYSLIVOSTI, 

RÝBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN 

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

    02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování, separace 

    02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

    02 02 02 Odpad živočišných tkání, zpracovaný hygienizaci 

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; 

odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, 

z přípravy a kvašení melasy 

    02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

    02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (zejména odpady ze zpracování olejnin, 

výrobky s prošlou záruční lhůtou), zpracováno hygienizaci 

    02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

    02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (mouka a pečivo s prošlou záruční lhůtou apod.)  

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

    02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

    02 07 02 Odpady z destilace lihovin 
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    02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (zejména odpady z lihovarů, dále odpady 

koncentrátů z výroby nealkoholických nápojů) 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

    02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (syrovátka, zbytky tuků, zbytky jogurtů apod.) 

 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 

PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

    20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven, zpracovaný hygienizací 

    20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

    20 02 01 BRO (odpady z údržby městské zeleně, odpady z údržby zeleně od obyvatelstva) 

 

Do budoucna firma počítá opětovně se zpracováním odpadů v souladu s již schváleným 

provozním řádem. Nežádoucímu úniku zápachu mají zabránit instalované biofiltry a 

případné delší zdržení substrátu v digestorech. 

V současnosti BPS primárně zpracovává cíleně pěstované rostliny zemědělské prvovýroby 

s využitím kapalných, příp. pevných BRO pro výrobu bioplynu a digestátu, využívaného 

jako organické hnojivo na plochách určených pro produkci výše uvedených rostlin. 

Bioplyn vzniká při mezofilním procesu, tj. při provozní teplotě 36 - 42°C. 

Roční objemy vstupních surovin a odpadů: 

Slamnatý hnůj      2 200 t  70 % sušiny 

Siláž, senáž, fytomasa, obiloviny 16 000 t  30 % sušiny 

Cukrovarnické řízky     8 000 t  20 % sušiny 

BRO a VŽP      1 000 t  12 % sušiny 

BRO, odpady      3 000 t  35 % sušiny 

obiloviny         300 t  86 % sušiny [6] 

Vyrobený bioplyn je spalován v kogeneračních jednotkách s pístovými zážehovými 

motory. V průběhu spalování se vyrábí elektrická energie a teplo. Elektrická energie je 
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odváděna do sítě ČEZ a zároveň slouží potřebám farmy a napájení bioplynové stanice 

elektrickým proudem. Teplo je využíváno k zahřívání digestorů na požadovanou teplotu, 

k vytápění přilehlých objektů a k ohřevu vody. 

V BPS v Klokočově se vyrobí cca 2,5 mil. m
3
 bioplynu/rok. Následná výroba elektrické 

energie činí cca 5 000 MWh. 

Složení vyrobeného bioplynu: 

NH4 – 50 – 60 % 

CO2 – 39 – 49 % 

N – 1 % 

SO2 – 1 500 ppm 

H2O – 80 – 100 % meze nasycení 

Ostatní znečišťující látky – cca 1 – 2 % 

Odpady dodávané do BPS Klokočov musí splňovat nároky Zákona č. 185/2001 Sb.  

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Pro kontrolu 

kvality dodávaných odpadů jsou obsluze BPS předávány rozbory vzorků, a to jednou ročně 

a při každé změně technologie, která by mohla vést ke změně vlastností předávaných 

odpadů. Tyto rozbory mohou provádět pouze akreditované laboratoře, splňující podmínky 

norem ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN 45 001. Pokud dodávaný odpad nesplňuje 

požadavky v tabulce č. 2, nesmí být zpracován na BPS.  

Vyrobený digestát je podrobován kontrole jednou měsíčně, a to na výstupu z BPS. Rozbor 

provádí Laboratoř MORAVA s.r.o. ze Studénky. Sledují se tyto hodnoty: pH, obsah 

sušiny, spalitelné látky (%) v sušině, N, P, K (%) v sušině a poměr C:N. Odběr dílčích 

vzorků probíhá ručně za pomoci vzorkoměru se zpětnou klapkou o objemu 1 l.  

5 takových vzorků je následně smícháno a odesláno do akreditované laboratoře. Vzorek 

nevyžaduje žádné zvláštní skladování a balení. Je nutné jej zpracovat do 8 hodin  

po odběru. Teplota při odběru nesmí překročit 40 °C. Příklad rozboru – viz příloha č. 4. 

Digestát je šedočerná až hnědočerná nebo černá kapalná homogenní hmota  

bez nerozpojitelných částic. Výrobek nesmí vykazovat pachy svědčící o přítomnosti 

nežádoucích látek nebo nedostatečném zpracování substrátu. Vyrobený digestát je 
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využíván ke hnojení pozemků obhospodařovaných provozovatelem zařízení v režimu 

zákona o hnojivech. 

Negativním projevem procesu výroby bioplynu bývá nežádoucí únik zápachu. Emise 

pachových látek mohou vznikat na příjmu vstupních materiálů, při plnění přepravních 

prostředků digestátem, při hnojení digestátem, příp. při skladování separátu na polním 

hnojišti.  

Aby bylo zabráněno těmto emisím, byla v areálu BPS v Klokočově realizována následující 

opatření: 

a) příjmové jímky vstupů pro výrobu bioplynu v BPS jsou uzavřené, 

b) cisterny pro přepravu digestátu jsou opatřeny těsnými ventily, 

c) aplikovaný digestát/separát je do 24 hod. po aplikaci zaorán 

d) separát je ponechán v klidu, bez mísení, čímž se na povrchu vytvoří krusta, která 

omezuje šíření pachových látek. [6] 

K vývinu pachových látek může dojít i při nedokonalé fermentaci obsahu digestoru. 

V takovém případě dochází k následné fermentaci vzniklého digestátu po výstupu 

z digestoru, což je spojeno s nadměrnou emisí pachových látek. K takové situaci dochází, 

je-li do digestoru přiveden hůře rozložitelný materiál. K odstranění nežádoucího procesu je 

nutno omezit příjem substrátu do digestoru a vrátit vzniklý digestát k opětovné digesci.   

 

BPS se řídí následujícími předpisy: 

- zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

- vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší, a jeho prováděcí předpisy 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

- vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu 
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- ČSN 46 5735 Průmyslové komposty 

- vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s BRO 

 

3.2. BPS SUGAL 

Firma SUGAL spol. s r.o. provozuje dvě bioplynové stanice - bioplynovou stanici Velké 

Albrechtice č.p. 306 (dále jen „BPS 306“, viz obr. č. 3) a plemennou farmu spojenou 

s bioplynovou stanicí Velké Albrechtice č.p. 305. (dále jen „BPS 305“).  

BPS 306 se nachází poblíž města Bílovec, v katastru obce Velké Albrechtice, v těsném 

sousedství zemědělské farmy s výkrmnou prasat. Je v provozu od r. 1995. Tato BPS je 

zřízena za účelem využití BRO, kapalných i pevných, pro výrobu bioplynu a digestátu. 

Zařízení využívá mezofilní technologii. Denní vsázka vstupních substrátů činní cca 120 t 

s průměrným obsahem sušiny 12 %. [8] 

 

Obr. č. 5 BPS 306 – pohled na digestory. Zdroj: fa SUGAL spol. s r.o. 

 



Lenka Fabíková: VYUŽITÍ DIGESTÁTU Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 

 

2012 27 

Vstupní suroviny: 

a) prasečí kejda z prvovýroby fy SUGAL spol. s r.o. a slamnatý hnůj  

(v případě nedostatku hnoje je možno jej nahradit čerstvou travní hmotou; zbytky 

krmiv, senáže a siláže; řepnými řízky (v souladu se Zákonem č. 91/96 Sb.  

o krmivech), BRO z údržby městské zeleně, obsahy jímek oplachových vod 

z prvovýroby fy SUGAL spol. s r.o., recyklát) 

b) drůbeží podestýlka z prvovýroby fy BROJLER s.r.o., Velké Albrechtice 

(podestýlka je evidována jako odpad, dle Zákona č. 156/98 Sb. o hnojivech.  

c) biologicky a anaerobně rozložitelné materiály – odpady kategorie „O“ (ostatní 

odpad) 

02 01 01 Kaly z praní a čištění 

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 

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

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku (např. 

drůbeží podestýlka fy BROJLER s.r.o., kejda jiných původců) 

 02 03 01    Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

            02 03 04    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (zpracování 

olejnin) 

            02 05 01    Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (mléčné výr.) 

            02 06 01         Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování(mouka,pečivo)       

            02 07 01   Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

            02 07 02   Odpady z destilace lihovin 

 02 07 04   Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (lihovary, nealko) 

 19 08 12    Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod  

 neuvedené pod číslem 19 08 12 (kaly z fy Biocel Paskov a.s.)  

 20 01 08    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 02 01   BRO (odpady z údržby městské zeleně, odpady z údržby zeleně od 

obyvatel) [8] 

 

Proces anaerobní digesce na této bioplynové stanici probíhá ve dvou fermentorech  

o celkovém objemu 5 000 m
3
 (2 x 2 500 m

3
) v mezofilním programu při maximálních 
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teplotách do 41 °C. Fermentory jsou zapojeny paralelně a jsou naplňovány střídavě  

ve čtyřhodinovém cyklu. Celková doba zdržení je 33 dnů, přičemž tato doba je upravována 

v závislosti na podílu organických látek v sušině. Při denní dávce 120 m
3
činí doba zdržení 

41 dnů. 

Pro výrobu elektřiny a tepla je instalováno 6 kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 

900 kWe (6 x 150 kWe). K výrobě elektřiny a tepla dochází spalováním bioplynu. 

Bioplyn vyrobený na BPS SUGAL splňuje stejné parametry jako bioplyn z BPS Klokočov, 

viz výše. 

Digestát vyrobený fermentací vstupních substrátů je skladován v otevřených zemních 

železobetonových jímkách s celkovou kapacitou 7 600 m
3
, v jedné zemní otevřené laguně, 

s  betonovým dnem, stěnami z betonových dlaždic, s kapacitou 5 000 m
3
 a v nadzemních 

otevřených věžích mimo areál zařízení s celkovou kapacitou 1 800 m
3
. Celková kapacita 

všech skladů je 14 400 m
3
. Tato kapacita umožňuje skladovat digestát po dobu minimálně 

120 dnů, činí-li nátok do fermentorů 120 m
3
. Při nižším nátoku v zimním období je doba 

uskladnění ještě delší. [8] 

V níže uvedené tabulce č. 6 jsou uvedeny požadavky na kontrolu digestátu. Tento je nutno 

sledovat průběžně během procesu dohnívání na skladovacích jímkách, jednak  

před expedicí. V tabulce je zaznamenána četnost, pověřené osoby a sledované hodnoty 

jednotlivých kontrol.  

Jednou měsíčně jsou odesílány vzorky odebraného digestátu do akreditované laboratoře 

Laboratoř MORAVA s.r.o. ve Studénce. Pro výsledný vzorek je nutno odebrat z celého 

objemu zkoumaného digestátu 5 dílčích vzorků o objemu 1 l, které se následně smíchají. 

Při odběru nesmí překročit teplota 40°C. Vzorek musí být zpracován do 8 hodin od odběru. 

V případě kontroly účinnosti hygienizace je nutno odebraný vzorek uchovávat při teplotě 

do 6°C a zpracovat jej do 48 hodin. Při vzorkování se postupuje podle ČSN 14899 – 

Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a 

jeho použití.  
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Tab. č. 6 Kontrola kvality digestátu. Zdroj: provozní řád fy SUGAL spol. s r.o. Upraveno autorkou. 

 

Způsob aplikace digestátu se řídí plánem hnojení fy SUGAL spol. s r.o., který je 

každoročně aktualizován vždy k 31.3. Součástí plánu je i evidence o použití hnojiv. 

BPS 305 může zpracovávat i odpady, vyžadující hygienizaci. Jedná se o: 

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živ. původu 

02 02 02 Živočišné tkáně 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě 

02 03  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých 

olejů, kakaa, kávy a tabáku 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě 

02 03 05 Směs tuků a olejů 

19 08  Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů 

20 01  Složky z odděleného sběru KO (kromě odpadů uvedených v podskupině  

15 01) 

20 01 08 BRO z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý tuk a olej 

 

Průběžná kontrola Kontrola před expedicí 

výstup z BPS 1x měsíčně  (tj.ze skladu 

s dohníváním,  ze  skladů expedice)   

 

Jednou za 3 měsíce v místě výstupu  

pro expedici (při vyskladňování 2-3x za rok 

vždy tak, aby rozbory byly provedeny 

 před vyskladňováním) 

odběr provádí vedoucí provozu, rozbory 

odborná organizace-pH, sušina, spalitelné látky 

v sušině, N, P, K v sušině 

 

Odběr a rozbory provádí odborná 

organizace,typy rozborů : 

Mikrobiologie dle NEP č.1774/2002 

(Salmonella,Enterococaceae,Escheria coli) a 

rozbory na požadavky na hnojivo dle vyhl. 

č.474/2000Sb.(spalitelné látky v sušině,obsah N 

v sušině(%),těžké kovy(mg/kg sušiny) 
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Roční objemy vstupních surovin 

Kejda prasat, obsahy jímek     14 600 t  6 % sušiny 

Fytomasa, obiloviny, suroviny ze zemědělské výroby  3 000 t 80 % sušiny 

Cukrovarnické řízky       9 000 t 22 % sušiny 

BRO živočišného původu a VŽP      1 500 t 12 % sušiny 

BRO rostlinného původu     16 500 t 30 % sušiny 

Kaly z fy Biocel Paskov a.s.     14 600 t 25 % sušiny 

Kaly z rostlinných pletiv fy Teva Czech Industries s.r.o.  3 700 t 25 % sušiny [7] 

Pro výše uvedené odpady je využívána hygienizační jednotka o objemu 4 m
3
, která je 

vybavena míchacím zařízením a předřazeným drtičem. Vstupní materiál se nejdříve naředí 

vyhnilým kalem na čerpatelnou konzistenci. Poté proběhne homogenizace cirkulací 

materiálu ve vyrovnávací nádrži na částečky menší než 10 mm. Nadrcená homogenizovaná 

hmota je přečerpána do homogenizačního tanku, kde se ohřeje na teplotu 70°C (během 

cca 2 hod.) a 60 minut zde setrvá pro účely pasterizace. Po ukončení procesu je substrát 

přečerpán do homogenizační jímky příjmu surovin, nevyžadujících hygienizaci. Cyklus 

bez homogenizace trvá cca 4 hodiny. Maximální denní množství činí 10 t materiálu. 

 

BPS 305 se skládá ze dvou fermentorů – první má objem 5 000 m
3
 s integrovaným 

plynojemem o objemu 1 200 m
3
, druhý 3 000 m

3
 s plynojemem 1 000 m

3
. BPS 305 pracuje 

v mezofilním režimu. Bioplyn je jímán i z dohnívací nádrže o objemu 5 000 m
3
. [7] 
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Obr. č. 6 BPS 305. Zdroj: fa SUGAL spol. s r.o. 
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4. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ DIGESTÁTU 

4.1. Nežádoucí látky 

Parametry digestátu z hlediska obsahu nežádoucích látek jsou stanoveny legislativně,  

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

předpisů, viz tabulka č. 7.  

Součástí tabulky jsou i reálné hodnoty rizikových prvků naměřené na BPS Klokočov, BPS 

305 a BPS 306.  Z uvedených hodnot je jasně patrné, že digestát vyrobený na zemědělské 

bioplynové stanici plně vyhovuje potřebám ekologického zemědělství a nenaplňuje ani 

z poloviny limity rizikových prvků. Z hlediska vstupů do této BPS nelze očekávat zvýšený 

obsah těchto nežádoucích prvků, jelikož se v současnosti jedná o uzavřený systém, 

zjednodušeně vyjádřený koloběhem „biomasa – bioplyn – biomasa“z vlastní produkce.  

Jiná situace by se dala očekávat v případě bioplynových stanic, přijímajících ke zpracování 

odpady. Jak je uvedeno již v kapitole 3. 2. této práce, na obou bioplynových stanicích  

fy SUGAL spol. s.r.o. jsou zpracovávány mimo jiné poměrně různorodé odpady, přičemž 

na BPS 305 jsou naváženy i VŽP, vyžadující hygienizaci. Z tabulky je patrné, že se 

různorodost vstupních materiálů projevila zvýšenými koncentracemi obsahu rizikových 

látek, srovnáme-li je s hodnotami naměřenými na BPS Klokočov, nicméně stále se jedná  

o velmi nízké hodnoty zdaleka nedosahující ani polovinu zákonem stanoveného limitu  

(s výjimkou kadmia, jehož koncentrace v digestátu mírně překročila 50 % povoleného 

limitu).   

Z hlediska nezávadnosti digestátu lze s jistotou tvrdit, že se jedná o materiál bezpečný  

pro aplikaci na zemědělskou půdu ve smyslu platné legislativy České republiky. 

Riziko kontaminace zemědělské půdy těžkými kovy a jinými nežádoucími prvky se tedy 

nepotvrdilo.  
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 Tab. č. 7 Mezní koncentrace nežádoucích látek v digestátu. Zdroj: Vyhláška č. 474/2000 Sb.  

Protokoly z rozboru vzorku digestátu. Upraveno autorkou. 

Sledovaný 

ukazatel 

Mezní hodnota 

v mg/kg sušiny 
BPS Klokočov BPS 305 BPS 306 

As 20 1,34 8,53 7,63 

Cd 2 0,86 1,25 1,35 

Cr 100 13,4 19,9 21,3 

Cu 250 40,8 46,2 80,1 

Hg 1 0,094 0,241 0,339 

Mo 20 2,46 2,48 2,16 

Ni 50 14,4 9,88 10,8 

Pb 100 10,8 6,28 10,4 

Zn 1200 144 316 574 

 

4.2. Obsah živin v digestátu 

Dalším problémem, které používání digestátu představuje, je zákaz jeho aplikace v zimním 

období a na zamokřenou či zasněženou půdu. Toto omezení vyplývá z tzv. nitrátové 

směrnice, jak již bylo zmíněno dříve. V rámci plnění této normy je nutno hlídat množství 

dusíku aplikovaného na půdu. Proto se při rozborech digestátu sleduje i obsah dusíku a 

dalších živin, které obsahuje. Tyto rozbory smí provádět autorizované laboratoře se 

zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo ČSN EN 45 001. 

V přílohách č. 4 - 6 jsou k nahlédnutí protokoly, ve kterých jsou zaznamenány výsledky 

rozboru digestátu ze sledovaných bioplynových stanic. Na základě těchto rozborů se 

následně plánuje množství digestátu, aplikovaného na půdu. Tento proces je vzhledem 

k jeho náročnosti řízen speciálním softwarem. 

V následující tabulce č. 8 jsou uvedeny koncentrace vybraných živin, obsažených  

v  digestátu a další vybrané parametry – pH, sušina, spalitelné látky a poměr uhlíku a 

dusíku, a to ze všech sledovaných bioplynových stanic. Z uvedených údajů lze 
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vypozorovat, že všechny vzorky splňují parametry Vyhlášky č. 474/2000 Sb. o stanovení 

požadavků na hnojiva, specifikované v příloze č. 3, na digestát, tedy minimální obsah 

spalitelných látek (25 %) a minimální obsah celkového dusíku (0, 6 %). Kromě toho 

obsahuje digestát i další živné látky nezbytné pro zdárný růst rostlin. Z rozboru vzorků 

digestátu plyne, že „odpadový“ digestát má výrazně vyšší obsah amoniakálního dusíku. Je 

nutné proto aplikovat na půdu přiměřené množství, aby nebyla narušena půdní rovnováha a 

nedocházelo k únikům nadbytečného dusíku do spodních či povrchových vod. Zejména, 

leží-li tato pole ve zranitelné oblasti, což je právě případ fy SUGAL s.r.o. (viz příloha č. 7).  

Naproti tomu digestát ze zemědělské bioplynové stanice vykazuje vyšší obsahy draslíku a 

fosforu, což příznivě ovlivňuje kvalitu tohoto hnojiva. Draslík zvyšuje odolnost plodin 

vůči nepříznivým klimatickým podmínkám (zejména mrazu) a chorobám, fosfor má 

pozitivní vliv na reprodukci – stimuluje nasazování květů a plodů a jejich zrání. [13].  

Z toho vyplývá, že i „odpadový“ digestát lze výhodně použít jako hnojivo, dodrží-li se 

legislativně stanovený maximální obsah nežádoucích látek, což je v tomto konkrétním 

případě splněno bez výhrad.  

Tento požadavek je rovněž podmínkou registrace digestátu jako hnojiva v rámci 

Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (v případě nutnosti registrace, 

tzn. použití vstupů vyžadujících hygienizaci). Fa SUGAL spol. s r.o. má digestáty obou 

bioplynových stanic u tohoto ústavu zaregistrovány (evid.č. R5408 a R5409). Platnost 

registrace je legislativně stanovaná na dobu 5 let. Firmě Vítkovská zemědělská s.r.o., 

provozující BPS Klokočov, stačilo vzhledem k použitým vstupům pouze ohlášení (evid.č. 

O134).[21] 
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Tab.č. 8 Rozbor vzorku digestátu. Zdroj: BPS Klokočov, BPS SUGAL. Upraveno autorkou. 

Ukazatel Jednotka  BPS 

Klokočov 

BPS 305 BPS 306 

Draslík Mg/kg 

v sušině 

65,3 15,6 29 

Fosfor Mg/kg 

v sušině 

35,9 19,3 12,2 

Sušina celková % 5,33 6,94 5,39 

pH (H2O) - 7,84 8,12 8,15 

Spalitelné látky % v sušině 52,9 53,0 57,6 

Poměr C:N - 4 4 4 

Dusík 

amoniakální 

Mg/kg 

v sušině 

27 300 40 000 49 990 

Dusík celkový % v sušině 6,07 7,22 7,75 
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5. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Jak již bylo uvedeno a jak vyplývá z tabulek č. 7 a 8, digestáty sledovaných bioplynových 

stanic plně vyhovují platné legislativě a oba zemědělské subjekty – Vítkovská zemědělská, 

s.r.o. i SUGAL spol. s r.o. mají s aplikací digestátu na svá pole dobré zkušenosti. 

Nepotvrdil se ani nedostatek dusíku dostupného rostlinám, který se objevil v různých 

odborných periodikách.  

Rovněž z výzkumů probíhajících v současné době ve Velké Británii vyplývá, že velká část 

dusíku obsaženého v digestátu, vyrobeném z odpadů z potravinářského průmyslu  

(tzv. food-based digestate), je snadno plodinám dostupný – tato forma představuje celých 

80 % objemu celkového dusíku obsaženého v digestátu. Pro srovnání je možno uvést 70 % 

snadno dostupného dusíku obsaženého v prasečí kejdě a 45 % tohoto typu dusíku v hovězí 

kejdě. To v praxi znamená, že digestát může být použit jako vhodná náhrada 

průmyslových hnojiv. Výzkum prokázal, že 60 % snadno dostupného dusíku mohou 

plodiny využít ještě v roce jeho aplikace za předpokladu, že je aplikován na jaře.  

 

Graf č. 1 Množství snadno uvolnitelného substrátu v různých organických substrátech. Zdroj: [10]. 

Upraveno autorkou. 
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Jinou variantou aplikace organického hnojiva je aplikace kompostu. V tomto případě však 

mohou plodiny potřebné látky čerpat v horizontu měsíců až let, což je dáno přítomností 

většiny dusíku v organické formě (min. 95 %). [10] 

Dalším pozitivem využití digestátu je přítomnost jiných látek, potřebných pro zdárný růst 

plodin. Jedná se především o fosfor, draslík a hořčík. Obsah těchto živin v jednotlivých 

typech organických hnojiv je uveden v tabulce č. 9. V případě digestátu se jedná  

o zprůměrované hodnoty zjištěné u 15 vzorků digestátu, odebraných v rámci výzkumu 

probíhajícího ve Velké Británii, přičemž rozsah naměřených hodnot je uveden 

v závorkách. Obsahy živin v kompostech jsou čerpány z publikace „Fertilizer Manual“. 

Z tabulky vyplývá, že pro rychlé dosažení potřebné úrovně dusíku v půdě je mnohem 

vhodnější využití digestátu, a to přes nižší obsah celkového dusíku ve srovnání s další 

variantou organického hnojiva – kompostem. Naopak z dlouhodobého hlediska přísunu 

dusíku v menších objemech je vhodné aplikovat na půdu kompost. Dalším pozitivem jeho 

použití může být i přítomnost dalších živin, která je v digestátu nižší než v případě 

kompostu. Kompost navíc může zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. 

Tab. č. 9 Obsah živin v organických hnojivech. Zdroj: [10, 1]. Upraveno autorkou 

 Dusík (kg/t) Fosfáty (P2O5) (kg/t) Potaš (K2O) (kg/t) 

Celkový Snadno 

dostupný 

Celkový Dostupný 

plodinám 

Celkový Dostupný 

plodinám 

Digestát 5,0 

(3,5 – 6,0) 

4,0 (80 %) 0,5 

(0,25 – 1,5) 

0,25 

 

2,0 

(1,5 – 2,5) 

1,6 

Kompost 

ze zeleně 

7,5 < 0,2 

< 2 % 

3,0 1,5 5,5 4,4 

Kompost 

ze zeleně/ 

z potravin 

11 0,6 

5 % 

3,8 1,9 8,0 6,4 

 

Na základě výsledků výzkumu, uvedených v tabulce č. 9 lze spočítat ekvivalentní hodnotu 

digestátu, použitého jako hnojivo. Při výpočtu vycházím z průměrných cen průmyslových 

hnojiv z roku 2010, které jsou k dispozici v tzv. „Zelené zprávě“, čili Zprávě o stavu 
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zemědělství ČR za rok 2010, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství v lednu 2012. 

Použité ceny hnojiv jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tab. č. 10 Průměrné ceny průmyslových hnojiv v roce 2010 (Kč/t). Zdroj: Zelená zpráva. 

Upraveno autorkou. 

Hnojivo Cena (Kč/t) 
Obsah hnojivé 

látky (%) 

Cena hnojivé látky 

(Kč/t) 

Močovina 7 616 46 % N 16 556 

DAM 390 4 792 30% N 15 973 

Síran amonný 3 735 21 % N 17 786 

Ledek amonný 

s vápencem 
4 906 27 % N 18 170 

Průměr dusíkatá 

hnojiva 
- - 17 121 

Superfosfát 6 905 18 % P 38 361 

Draselná sůl 9 443 60 % K 15 738 

 

V tabulce č. 11 je naznačena finanční hodnota klíčových živin, dodávaných do půdy 

prostřednictvím hnojiv – dusíku, fosforu a draslíku, přičemž při výpočtu vycházím 

z průměrných tržních cen minerálních hnojiv v roce 2010 (viz tab. č. 10). Ve výpočtu 

figuruje rovněž obsah živin obsažený v organických hnojivech – pro ucelenější informaci 

je zde zařazena i další varianta organického hnojiva – kompost. V tomto případě jsou 

využity čtyři rozdílné hodnoty: 

a) průměrné objemy živin, zjištěné výzkumem, probíhajícím ve Velké Británii 

b) průměrné objemy živin v digestátu z BPS Klokočov¨ 

c) průměrné objemy živin v digestátu z BPS 305 

d) průměrné objemy živin v digestátu z BPS 306 

Hodnoty, týkající se sledovaných bioplynových stanic, jsou stanoveny akreditovanou 

Laboratoří MORAVA s.r.o.  
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Tab. č. 11 Finanční hodnota živin, obsažených v organických hnojivech. Zdroj: [10] a autorka. 

 N P K Celkem 

Tržní cena živin (Kč/kg) 17, 121 38, 361 15, 738  

Ekvivalentní objem živin 

v digestátu (kg/t), VB 

4 0,5 1,6  

Ekvivalentní finanční hodnota 

(Kč/t) 

68,5 19,2 25,2 112,9 

Ekvivalentní objem živin 

v kompostu (ze zeleně a 

s potravinářských odpadů 

0,6 1,9 6,4  

Ekvivalentní finanční hodnota 

(Kč/t) 

10,3 72,9 96,9 180,1 

Ekvivalentní objem živin 

v digestátu (kg/t), BPS 

Klokočov 

1,46 0,0044 0,0042  

Ekvivalentní finanční hodnota 

(Kč/t) 

25 0,17 0,07 25,24 

Ekvivalentní objem živin 

v digestátu (kg/t), BPS 305 

2,78 0,018 0,004  

Ekvivalentní finanční hodnota 

(Kč/t) 

47,6 0,69 0,062 47,73 

Ekvivalentní objem živin 

v digestátu (kg/t), BPS 306 

2,69 0,0016 0,0019  

Ekvivalentní finanční hodnota 

(Kč/t) 

46,1 0,027 0,03 46,16 

 

Hodnoty z protokolů laboratoře Morava, s.r.o. jsou uvedeny v mg/kg sušiny, zatímco ceny 

živin, obsažených v průmyslových hnojivech v Kč/kg celkového objemu. Aby bylo možno 

vypočítat požadované hodnoty, bylo nutno jednotky sjednotit. Pro tyto účely byl použit 

následující vzorec: 
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DM … sušina 

FW … celkový objem (fresh weight) [1] 

 

Pomocí jednoduchého propočtu je tedy v tabulce č. 11 vyjádřena hodnota hnojivých látek 

obsažených v 1 tuně digestátu při stanovení průměrných cen průmyslových hnojiv. Jedná 

se pouze o přibližnou hodnotu, jelikož průmyslových hnojiv je na trhu mnohem více, než 

bylo použito při výpočtu, navíc byla pro zjednodušení vybrána pouze jednosložková 

hnojiva. Je zřejmé, že průmyslová hnojiva se aplikují v daleko menším množství, jedná se 

o koncentráty, obsahující vysoké procento hnojivých látek. O tento fakt se zřejmě opírají 

studie, poukazující na nízký podíl využitelného dusíku, obsaženého v digestátu. 

Je třeba se však na celou záležitost podívat i z hlediska využití. Bioplynové stanice jsou 

v naprosté většině stavěny v rámci zemědělských a chovatelských farem, tudíž výroba 

digestátu pro ně nepředstavuje primární náklad. Provoz těchto BPS je spojen s potřebou 

nakládat s chlévskou mrvou a dalšími produkty, které jsou spojeny s chovem 

hospodářských zvířat (a které v dané situaci dle platné legislativy nejsou odpadem). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o substrát vhodný k výrobě bioplynu, který lze následně 

finančně uplatnit na trhu s obnovitelnými zdroji, příjmy z prodeje elektřiny za státem 

garantované ceny a případně i z distribuce tepla pokryjí náklady na celý provoz a mohou 

vyprodukovat i zisk. Využití digestátu je tedy možno chápat jako další příjem pro firmu 

v podobě úspory financí nevydaných na průmyslová hnojiva. Jako celek se tedy tato 

technologie dá interpretovat jako nízkoodpadová, což je v souladu s ekologickými trendy 

dnešní doby. V případě, že by nebylo možno digestát využít, muselo by se s ním nakládat 

jako s odpadem, což by naopak znamenalo náklad v podobě poplatků za uložení odpadu na 

skládce. Takový krok by navíc byl v rozporu s evropskou legislativou a naším plánem 

odpadového hospodářství, ve kterém jsme se zavázali snižovat podíl BRO ukládaného  

na skládkách. 

I v případě pěstování technických plodin vhodných pro výrobu bioplynu lze kromě 

finančního hlediska vypozorovat i hledisko environmentální. V současnosti se potýkáme 

s výrazným úbytkem orné půdy. Je tedy logické, že technické plodiny nelze pěstovat 
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kdekoliv. Na druhou stranu se v naší republice nachází spousta míst, která nejsou vhodná 

pro pěstování plodin určených pro lidskou spotřebu, ale je vhodné je osadit právě 

technickými plodinami, které danou plochu zpevní a zabrání tak půdní erozi. Po sklizni 

pak poslouží k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, tedy opět v souladu s evropskou 

legislativou, která je implementovaná do zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. A právě pro produkci technických 

plodin se ukazuje digestát vhodnější než průmyslová hnojiva, jelikož zajišťuje pěstované 

biomase lepší parametry pro následnou produkci bioplynu, a to konkrétně optimální poměr 

uhlíku a dusíku. Jak vyplynulo z výzkumu, který proběhl v centrální Litvě, při aplikaci 

minerálních hnojiv nebylo dosaženo ani minimálního potřebného poměru C:N (20:1). 

V případě odpadových bioplynových stanic může být situace složitější, protože je nutno 

zajistit si odběr hnojiva a rovněž dostatek skladovacích prostorů pro období, kdy nesmí být 

digestát aplikován. V případě fy SUGAL spol. s r.o. se nejedná o klasickou odpadovou 

BPS, jelikož je přidružená k plemenné a zemědělské farmě. Jako příklad typicky odpadové 

BPS by mohla být označena BPS, která se v současné době staví v Horní Suché v rámci 

odpadářské firmy Depos Horní Suchá, a.s. Tato firma provozuje kompostárnu, kde lze 

z digestátu vyrábět hnojivo. 

 

Pozitivní je, že i v případě, že vyrobený digestát nesplňuje nejpřísnější požadavky, 

stanovené legislativně pro jeho uplatnění na zemědělské půdě, existují zde i další možnosti 

využití. Ve hře je zejména rekultivační digestát, definovaný ve vyhlášce č. 341/2008 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Zde se otevírá prostor  

pro využití digestátu produkovaného typicky odpadovými bioplynovými stanicemi, jejichž 

výsledný produkt má zvýšené hodnoty obsahu nežádoucích látek. Takovýto materiál je 

podle zařazení do konkrétní kategorie dle výše uvedené normy použit buď k rekultivaci 

různých městských ploch a sportovišť, nebo na úpravu povrchu provozované skládky. Jako 

výhodu lze považovat fakt, že v mnohých obcích je provozovatelem odpadové firmy přímo 

obec, což může usnadnit široké využití tohoto substrátu. 

Konečně třetí možností, jak využít vyrobený digestát, je vysušit jej a použít jako 

alternativní palivo. Tato varianta využití ještě není příliš rozšířená, jelikož si klade 
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poměrně vysoké nároky na finanční investice, přičemž pro tyto účely není možné čerpat 

finance prostřednictvím dotací ať už z evropských či českých zdrojů.  

BPS Klokočov zahrnuje i malou peletizační linku, avšak jejím účelem není výroba pelet 

určených k topení, ale pouze k výrobě tuhého hnojiva, aplikovaného na půdu, přičemž 

odstředěná voda je použita jako tzv. technologická voda k naředění vstupního substrátu a 

k jeho naočkování methanovými bakteriemi. 

Vzhledem k rostoucím cenám energií a rozvoji „bioplynového průmyslu“ je však otázkou 

času, kdy se i tento směr rozvine. Už v současné době probíhají studie využití zbytkového 

tepla, vzniklého na kogeneračních jednotkách při spalování bioplynu, k dosušování 

digestátu. Rovněž probíhají testy výhřevnosti a produkce spalin pelet, které jsou čistě 

z digestátu nebo v kombinaci s pilinami či dřevní štěpkou. [15] 

 

Obr. č. 7 Pelety z digestátu. Zdroj: termické využití 
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6. ZÁVĚR 

V práci byla použita jednak vstupní data tří bioplynových stanic – zemědělské BPS 

Klokočov a odpadových BPS SUGAL (305, 306). Kromě toho bylo využito výsledků 

výzkumů probíhajících v současné době v ostatních evropských zemích, a to zejména 

z důvodu časového omezení, jelikož relevantní výzkum v oblasti uplatnění digestátu 

v zemědělství či v oblasti termického využití digestátu by vyžadoval delší časové období. 

Na základě vstupních informací z bioplynových stanic byly srovnány parametry digestátu 

s platnou legislativou a rovněž mezi vzorky samotnými. Na digestát bylo pohlíženo  

ze dvou úhlů – jednak jako potenciální zdroj kontaminace zemědělské půdy těžkými kovy 

a jinými nežádoucími prvky, jednak jako potenciální zdroj živných látek potřebných pro 

zdárný růst rostlin.  

Z analýzy vyplynuly dva závěry: nebylo prokázáno ohrožení půdy nežádoucími prvky při 

aplikaci digestátu v praxi, jelikož koncentrace těchto látek ve vzorcích byly velice nízké. 

Z rozborů vzorků digestátu, vyprodukovaného na sledovaných bioplynových stanicích 

vyplývá, že tento materiál obsahuje dostatečné množství snadno uvolnitelného dusíku a 

navíc obsahuje další živiny, potřebné pro zdárný růst rostlin. Tento závěr byl podpořen i 

přibližným finančním vyjádřením obsahu živin v digestátu, vycházejícím z průměrných 

cen průmyslových hnojiv na českém trhu a přepočtu obsahu živných látek. 

Vzhledem k nedostatečnému časovému horizontu pro vlastní výzkum je práce doplněna o 

poznatky zahraniční praxe, která je bohatá zejména ve Velké Británii. Zahraniční výzkumy 

rovněž dokazují vhodnost uplatnění digestátu na zemědělských půdách zejména pro 

schopnost rychle uvolňovat dusík.  

Zajímavým výstupem je závěr litevského výzkumu, ve kterém bylo prokázáno, že hnojení 

technických plodin digestátem má příznivý vliv na poměr uhlíku a dusíku ve vypěstované 

biomase z hlediska následné produkce bioplynu, přičemž výnosy plodin jsou srovnatelné 

v případě aplikace obou typů hnojiv.  
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Významným argumentem pro aplikaci digestátu (včetně související výroby bioplynu) 

z hlediska státu a jeho členství v Evropské Unii, jakož i pozitivního vlivu na životní 

prostředí, je možno jmenovat nutnost významně snížit podíl biologicky rozložitelných 

odpadů ukládaných na skládku. 
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PŘÍLOHA č. 1 SEZNAM KLIMATICKÝCH REGIONŮ ČR 
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PŘÍLOHA č. 2 Vyhláška č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva 

 

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 

2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva 

 

a) substráty:  
                        mg/kg sušiny 

---------------------------------------------------------------                         

kadmium olovo  rtuť  arsen chrom   měď   molybden nikl  zinek 

---------------------------------------------------------------                         

  22)    100    1,0   20    100    100     53)     50    300 

---------------------------------------------------------------                         

 

 

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %:  
--------------------------------------------------------------- 

                        mg/kg sušiny 

--------------------------------------------------------------- 

kadmium olovo  rtuť  arsen chrom   měď   molybden nikl  zinek 

--------------------------------------------------------------- 

   2     100    1,0   20    100    150      20     50    600 

--------------------------------------------------------------- 

Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny.ha-1v průběhu 3 let. 

 

 

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %:  
 

                        mg/kg sušiny 

--------------------------------------------------------------- 

kadmium olovo  rtuť  arsen chrom   měď   molybden nikl  zinek 

--------------------------------------------------------------- 

   2     100    1,0   20    100    250      20     50   1200 

--------------------------------------------------------------- 

Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny.ha -1v průběhu 3 let. 
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PŘÍLOHA č. 3 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem, příl. č. 5 

 

Tabulka   č.   5.   1   –   Limitní   koncentrace   vybraných   rizikových   látek 

 a   prvků 

Sledovaný 

ukazatel 

Jednotka Výstupy 

(skupina 2) 

Stabilizovaný BRO (skupina 3) 

Třída I Třída II Třída III 
                                       

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 As               mg/kg   sušiny          10              20         30               40 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Cd               mg/kg   sušiny          2                3           4                  5 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Cr celkový  mg/kg   sušiny         100            250         300           600 

 ------------------------------------------------ --------------   ---------------------------- 

 Cu               mg/kg   sušiny         170            400         500            600 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Hg               mg/kg   sušiny          1               1,5          2                  5 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Ni               mg/kg   sušiny          65             100         120             150 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Pb               mg/kg   sušiny         200            300         400            500 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Zn               mg/kg   sušiny         500           1200       1500            1800 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 PCB            mg/kg   sušiny         0,02           0,2          -         dle   způsobu využití 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 PAU            mg/kg   sušiny          3             6             -         dle   způsobu využití 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 Nerozložitelné     % hm.            max.        . max  - - 

 příměsi   > 2   mm                     2%   hm.    2%hm 

  --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

 AT4             mg   O2/ g   suš.        -               -           -                <   10 

 --------------------------------------------------------------   ---------------------------- 

  

 

 
 

 

 



Lenka Fabíková: VYUŽITÍ DIGESTÁTU Z BIOPLYNOVÝCH STANIC 

 

2012 52 

PŘÍLOHA č. 4  ROZBOR  VZORKU DIGESTÁTU Z BPS KLOKOČOV 
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PŘÍLOHA č. 5 ROZBOR VZORKU DIGESTÁTU Z BPS 305 
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PŘÍLOHA č. 6 ROZBOR VZORKU DIGESTÁTU Z BPS 306 
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PŘÍLOHA č. 7 MAPA ZRANITELNÝCH OBLASTÍ 

 

 

 

 

 


