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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce, je nastínit problematiku bioplynových stanic.  Popsat 

základní princip funkce bioplynové stanice. Přehled způsobů přeměny bioplynu na 

elektrickou energii za použití kogenerační jednotky.  Druhy a způsoby získávání biomasy 

používané v praxi. Výhody a nevýhody bioplynových stanic. Zhodnotit ekonomickou 

návratnost finančních prostředků investovaných do bioplynové stanice v Kunčině (u 

Moravské Třebové). Uvedení všech investic do projektu nákladů a zisků bioplynové stanice, 

určení návratnosti investic. Prozkoumat další možnosti zvyšování účinnosti bioplynové 

stanice. Porovnání různých typů bioplynových stanic dle způsobů zpracování biomasy.  

 

Abstract 

The main objective of my work, was to talk to you about the problems of the Biogas 

stations, to describe the purpose and the functions of a biogas station. The Kinds and options 

of gathering biomass useable in practice. The ups and downs of biogas stations. Judge the 

economic return of financial properties invested in biogas station in Kunčina( close to 

Moravské Třebové). The income to all biogas projects and the profit of these stations based 

on the income. To investigate next options of increasing useability of a biogas station. 

Compare the different kinds of biogas stations based on the option to treat biomass. 
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Význam použitých symbolů a zkratek 
 

OZE Obnovitelné zdroje energie 
ERU Energetický regulační úřad 
BPS Bioplynová stanice 
BP Bioplyn 

KGJ, KJ Kogenerační jednotka 

NPK Dusík –draslík -fosfor 

IRR Vnitřní výnosové procento 
NPV Čistá součastná hodnota 
VN Vysoké napětí 
PEZ Primární energetický zdroj 
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Úvod 

V dnešní rychle vyvíjející se době, kde každý alternativní zdroj získávání energie je vítán. I 

kvůli ztenčujícím se zásobám uhlí, ropy a jiných fosilních paliv. Tak v neposlední řadě i kvůli 

rostoucí obavě z důsledků globálního oteplování na planetu Zemi. Do podvědomí širší veřejnosti se 

dostávají i metody méně známé jako například přeměna biomasy na bioplyn za účelem výroby 

elektrické energie. Bioplyn je produktem bioplynových stanic, kde jsou použity různé druhy 

biomasy a za použití různých metod pro výrobu bioplynu nebo případně jiných produktů.  

Bioplynové stanice jako takové a jejich technologie a technické provedení se v počátku 

rozšířily v Německu. Postupně se rozšiřují do celé Evropy i mimo ní.  A evropská i česká 

legislativa je pro „zelenou energii“ nakloněna. Snaží se ji podporovat v hojné míře. Ačkoliv 

v posledních letech je vysoká podpora snížena. I tak lze BPS brát jako  jednu z cest od závislosti na 

fosilních palivech. 

V souvislosti s touto prácí jsem se domluvil na konzultaci s exkurzí s panem ing. Markem 

Šejnohou, který byl iniciátorem vybudování bioplynové stanice v Kunčině. Poskytl mi důležité 

informace, data, parametry, v neposlední řadě postřehy z praxe k vypracování mé bakalářské práce. 

Všechny poznatky, které jsem vstřebal studiem bioplynu. kogeneračních jednotek, 

transformátorech, synchronních strojích atd.. se Vám budu snažit osvětlit v celé své práci 

v následujících kapitolách. Problematika BPS je velice obsáhlá a složitá. Snažil jsem se o 

vyzdvižení určitých kapitol, které se budu snažit nastínit.   
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1. Historie využívání bioplynu  

Přirozený proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu byl 

znám již ve středověku. První experimenty využití bioplynu ke svícení údajně prováděl Leonardo 

da Vinci a vlámský vědec Van Helmont. Za objevitele řízené anaerobní digesce je však považován 

italský fyzik A.Volta, který již v roce 1776 provozoval první laboratorní anaerobní fermentor. První 

využití bioplynu k ohřevu vody se uvádí na čistírně odpadních vod (dále ČOV) v nemocnici 

v Bombay v roce 1897.  

K rozvoji anaerobních technologií dochází až ve 20. Století, a to zejména při anaerobní 

stabilizaci čistírenských kalů. V roce 1922 ČOV v Essenu předává bioplyn do městské plynárny a 

v témže roce je uskutečněno první použití upraveného bioplynu jako motorového paliva. V roce 

1937 jsou tankovací stanice na bioplyn v osmi německých městech, dále v Itálii a ve Francii. 

V České republice se využitím bioplynu z metanizačních fermentorů ČOV zabývá po roce 1955 

prof. Vladimír Maděra. 

V součastné době nastává velký rozvoj produkce a využívání bioplynu na celém světě, a to 

především pro kogenerační výrobu  elektrické energie a tepla, a tento  způsob  získáváni 

obnovitelné energie je považován za aktivní ochranu klimatu a za technologii trvale udržitelného 

života na naší planetě. Přestože proces získávání bioplynu rozkladem organických látek bez 

přístupu vzduchu je považován za organizačně a investičně náročný, vzniklo v Číně, Indii a dalších 

rozvojových zemích několik milionů velmi jednoduchých rodinných BPS využívajících bioplyn 

z bioodpadů a komunálních odpadů na topení a svícení. [1] 
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2. Biomasa pro BPS  

Z pohledu obnovitelné energie lze biomasu definovat jako relativně mladou organickou 

hmotu rostlinného nebo živočišného původu, která je využívána k výrobě elektřiny tepla či k 

produkci pohonných hmot díky své chemicky vázané energii. 

Neobyčejně rozmanitá povaha biomasy komplikuje její energetickou využitelnost. Pro jiné 

obnovitelné zdroje energie jako je sluneční, větrná a vodní, je klíčová právě použitá technologie 

energetické přeměny. U biomasy je důležité věnovat pozornost celému systému zpracování a 

důkladně mu porozumět, což zahrnuje :  

• Vlastnosti biomasy a její vliv na snižování produkce skleníkových plynů. 

• Řadu různorodých zdrojů biomasy včetně odpadů. 

• Způsob zpracování a logistiku těchto surovin do elektráren 

• Termochemické přeměně suché biomasy 

• Biochemické přeměně mokré biomasy 

Existuje pochybnost o tom, že biomasa bude schopna nahradit ve stále zvyšující se míře 

spotřebu fosilních paliv a proto v budoucnu se bude muset pokračovat ve vývoji nových a 

kvalitnějších technologií, zaměřených na výrobu energie z biomasy.  

Slovy profesora Davida Halla, jednoho z průkopníků moderní bioenergetiky. „Biomasa je 

věcná.“ 

Mezi zdroje biomasy jsou zahrnuty i zbytky ze zemědělských a lesnických provozoven, 

vedlejší organické produkty (odpady) z potravinářského či textilního průmyslu. Dále odpady 

z chovu domácích zvířat nebo lidské činnosti. [2]  
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2.1. Výčet potencionálních zdrojů biomasy 

• Krátké obmýtní lesní hospodářství (vrba, topol a blahovičník) 

• Bylinné lignocelulózové plodiny (miscanthus) 

• Cukrnaté plodiny (cukrová řepa, čirok, topinambur) 

• Škrobové plodiny (kukuřice, pšenice) 

• Olejnaté plodiny (řepka, slunečnice) 

• Dřevné odpady (dřevařské zbytky) 

• Zemědělské zbytky a odpady (sláma, chlévská mrva atp.) 

• Organické frakce pevných městských odpadů a skládek 

• Kanalizační kaly 

• Průmyslové zbytky (potravinářského nebo papírenského průmyslu) 

 

2.2. Současné a budoucí dostupné zdroje biomasy v EU : 

Je zřejmé, že v dlouhodobé perspektivě by energetické plodiny pěstované na výměře mimo 

běžnou zemědělskou výrobu mohly být velmi důležitým zdrojem biomasového paliva, nicméně 

vedlejší produkty jiných výrobních činností jsou podstatným zdrojem biomasy a jsou přednostní 

surovinou k výrobě energie. Navíc k tomu je zde příspěvek životnímu prostředí v tom, že se 

využívá již existujících sekundárních zdrojů jako jsou městské pevné odpady a kanalizační kaly. 

Dále pak i sekundární suroviny ze zemědělské i jateční činnosti. 
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2.3. Dostupné zdroje biomasy pro výrobu bioplynu v ČR :  

 Většina zdrojů biomasy pro výrobu bioplynu v BPS u nás pochází ze zemědělské činnosti. 

V našich zeměpisných šířkách se dobře daří pěstovat rozmanité druhy obilovin a i chov dobytka má 

u nás svoji tradici. Tyto dva faktory rozhodně velkou měrou přispěly na velkém „boomu“ BPS 

v ČR. I z těchto důvodů většina provozovatelů BPS v ČR jsou zemědělská družstva, která mají 

přímý nebo snadnější přístup k primárním surovinám pro výrobu bioplynu, které jsou mnohdy již 

k jiným účelům nepoužitelné. Samozřejmě v ČR jsou i jiné zdroje biomasy pro BPS, které hrají 

důležitou roli jako jsou například komunální (odpadní) BPS, jejich množství oproti zemědělským 

BPS je značně nižší, ale hrají určitě důležitou roli v řešení otázky: „Kam s komunálními odpady?“ 

 Obr. 1 Základní procesy a technologie přeměny biomasy 

Poznámka : BPS využívají biologických procesů za použití technologie anaerobní digesce, kdy 

vzniká (CH4 = bioplyn). 
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3. Anaerobní digesce  

 Anaerobní digesce je řízený proces rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu, jehož 

koncovým produktem je bioplyn a nerozložený zbytek, tzv. digestát. Proces anaerobní digesce je 

též nazýván metanová fermentace nebo metanizace. Anaerobní rozklad organických látek probíhá 

v několika etapách (fázích). 

 V první fázi- hydrolýze jsou rozkládány cukry,tuky a bílkoviny na nízkomolekulární 

vodorozpustné látky pomocí hydrolytických enzymů produkovaných fermentačními bakteriemi. 

V další navazující fázi acidogenezi se vytváří zejména organické kyseliny, případně alkoholy. 

V třetím stádiu tzv. acetogenezi probíhá oxidace organických kyselin a alkoholů na vodík, oxid 

uhličitý  a kyselinu octovou.  

Nejdůležitější je poslední fáze-metanogeneze, ve které acetotrofní metanující bakterie 

rozkládají kyselinu octovou na metan a oxid uhličitý a hydrotrofní metanogenní bakterie produkují 

metan z vodíku a oxidu uhličitého. V popsaném fermentačním řetězci se fermentační produkt 

mikroorganismů z předcházející fáze stává substrátem pro mikroorganismy v následující fázi. 

Optimální životní podmínky pro skupiny mikroorganismů v jednotlivých fázích (pH, teplota, 

toxické látky) jsou značně odlišné a odlišná je i jejich generační doba. Nejnáročnější jsou 

mikroorganismy metanogenní. [1] 

3.1. Podmínky prostředí 

 Při popisu podmínek prostředí se musí rozlišovat mezi mokrou a suchou fermentací, neboť 

z toho vyplývají, obzvláště s ohledem na obsah vody, rozdíly mezi oběma těmito metodami. Na 

základě dalšího rozšíření se má následně přistoupit na mokrou fermentaci. 

 Striktní rozdělení metod na mokrou a suchou fermentaci je z biologického hlediska 

zavádějící, neboť bakterie podílející se na fermentovacím procesu, potřebují pro své přežití tekuté 

medium. Také u definice o obsahu suché hmoty zfermentovávaného substrátu dochází stále znovu 

k nedorozuměním, neboť často je používáno více substrátů s rozdílnými obsahy suché hmoty. 

 Bakterie ve svém bezprostředním okolí v obou případech potřebují dostatek vody. 

Neexistuje žádná přesná definice hranice mezi mokrou a suchou fermentací, avšak v praxi už 

zdomácnělo, že až do obsahu suché masy ve fermentoru od 12-15% se hovoří o mokré fermentaci, 

neboť takový obsah biofermentoru je ještě pumpovatelný. Přestoupí-li obsah suché hmoty 
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v biofermentoru 16%, tak materiál už není zpravidla pumpovatelný a proces označujeme jakožto 

suché zfermentování. 

 

Obr. 2 Schematické představení anaerobního rozkladu [3] 
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3.2. Důležité faktory ovlivňující anaerobní rozklad  

 Je spousta faktorů, které ovlivňují děj a s tím spojený rozklad, produkci bioplynu.  

3.2.1. Teplota 

 V podstatě lze říci, že chemické reakce probíhají tím rychleji, čím vyšší je okolní teplota. 

Toto je podmíněno biologickými a přeměnnými procesy. Musí tu být pamatováno na to, že existují 

rozdílná teplotní optima pro skupiny bakterií, podílejících se na procesech látkové výměny. 

Nebude-li dosaženo těchto optimálních teplot, nebo budou-li překročeny, může to vést k zabránění 

a v extrémním případě k neodvolatelnému poškození zúčastněných bakterií. Dělení bakterií 

podílejících se na rozkladu podle teplotního optima rozdělit do tří skupin:  

• Psychrofilní teplotní rozmezí - tep. optimum do 25 °C, rozklad a produkce bioplynu 

nízká. 

• Mezofilní tep. rozmezí - tep. optimum mezi 32 a 42 °C, v praxi nejpoužívanější pro 

dobrou produkci bioplynu a dobrou stabilitu procesu. Růstové optimum pro 

metanové bakterie.  

• Termofilní tep. rozmezí - tep. optimum mezi 50 a 57 °C, pro hygienizaci v substrátu 

(zničí zdraví škodlivé zárodky), dosahováno větší produkce bioplynu. Nevýhodou je 

větší potřeba dodání tepla pro proces. Větší citlivost procesu na kolísání dodávky 

substrátu. 

Pro poslední dvě teplotní rozmezí je potřeba externě dodávat tepelnou energii pro dosažení 

optimálních teplotních podmínek pro bakterie. 

3.2.2. Kyslík  

 Metanové bakterie patří k nejstarším živočichům na naší Zemi a vznikly zřejmě před 3 až 4 

miliardami let, tedy předtím než se vytvořila námi známá atmosféra. 

 Z tohoto důvodu jsou tyto bakterie ještě dnes odkázány na životní okolí, v němž se 

nevyskytuje žádný kyslík, neboť některé druhy jsou zabity již jeho nepatrným množstvím. Přesto se 

ale nelze naprosto vyvarovat zanesení kyslíku do nádrže biofermentoru. Důvod, proč nejsou 

metanové bakterie okamžitě inhibovány ve své aktivitě nebo dokonce zcela neodumřou, spočívá 

v tom, že žijí ve společenství s bakteriemi z předchozích kroků rozkladu. Některé z nich jsou  tzv. 

fakultativně anaerobně žijící bakterie, to znamená, že umějí přežít jak pod vlivem kyslíku, tak i 
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naprosto bez něj. Pokud není množství kyslíku příliš velké, mohou ho ostatní bakterie spotřebovat 

ještě předtím, než poškodí ty metanogenní, které jsou nutně odkázány na bezkyslíkové okolí. 

3.2.3 Hodnota pH 

 Pro hodnotu pH platí podobné závislosti jako pro teplotu. Bakterie jednotlivých procesních 

stupňů mají rozdílné hodnoty pH, při nichž mohou optimálně růst. Optimální pH pro hydrolyzující 

a kyselinotvorné bakterie je 4,5 až 6,3. Mohou přežít malé zvýšení pH, přičemž je jejich aktivita jen 

nepatrně zbrzděna. Oproti tomu potřebují bakterie, vytvářející kyselinu octovou a metan, hodnotu 

pH v neutrální oblasti 6,8 až 7,5. Koná-li se proces jen v jednom fermentoru, musí být toto rozmezí 

dodržováno. 

 V normálním případě je hodnota pH uvolněným oxidem uhličitým v neutrálním rozmezí 

vyrovnána, ale pokud i přesto poklesne, jsou ve své látkové výměnně aktivitě inhibovány. 

Metanogenní rozklad  již nefunguje dostatečně rychle, dochází k nakupení kyselin z acidogeneze, 

čímž hodnota pH ještě dále poklesne a metanové bakterie zcela zastaví svoji činnost. Je-li pokles 

zpozorován, musí být dodávka substrátu snížena nebo úplně zastavena, aby byl dán bakteriím čas 

k rozložení přítomných kyselin. 

3.2.4. Zaopatření živin 

 Pro stabilní průběh procesu je důležitý poměr uhlíku a dusíku použitého substrátu. Jestliže 

je příliš vysoký (mnoho uhlíku a málo dusíku), nemůže být zbylý uhlík úplně přeměněn a není 

využit možný potenciál výroby bioplynu. V opačném případě při nadbytku dusíku může dojít ke 

vzniku většího množství amoniaku (NH3), který zabrzdí růst bakterií a může vést k naprostému 

zhroucení procesu. Pro optimální proces by měl být poměr C: N v rozmezí 10-30. Abychom 

bakterie dostatečně zásobili živinami, měl by být poměr C: N: P: S= 600: 15: 5: 1. 

3.2.5. Inhibující látky (Inhibitory) 

 Jsou to všechny látky, které mají za následek zpomalení či zastavení procesu. Rozlišují se 

na látky, které se dostaly do fermentoru s přídavkem substrátu a takové látky, které vznikají jako 

meziprodukty v jednotlivých fázích procesu. Při dávkování substrátu si musíme uvědomit, že 

nadměrný přídavek substrátu může inhibovat fermentační proces. Důležité je také zmínit 

antibiotika, desinfekční prostředky, rozpouštědla, herbicidy, soli nebo těžké kovy, které můžou 

proces zabrzdit již v nepatrném množství. [3] 
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4. Bioplynová stanice v  Kunčině 

4.1. Základní popis  

 Záměr bioplynové stanice (dále jen BPS) je využití místních zemědělských surovin řízenou 

anaerobní fermentací v BPS k produkci bioplynu. Následným spalováním bioplynu 

v kogeneračních jednotkách vyrábět elektrickou a tepelnou energii pro další využití nebo prodej. 

Elektřina bude dodávána do veřejné rozvodné sítě a teplo bude využíváno k pokrytí vlastního 

procesu fermentace a vytápění budov zemědělského družstva. Projekt bioplynové stanice byl 

realizován na vlastních pozemcích. Je skutečností, že druhotné produkty živočišné výroby často 

obtěžují obyvatele obce zápachem. Ten vzniká zejména při manipulaci s těmito produkty během 

jejich likvidace na okolní polnosti a louky. Dalšími, nikoli vedlejšími přínosy je tedy snížení 

zápachu ze surové kejdy, tj. suroviny používané k výrobě bioplynu a k tomu náleží další přínosy 

životnímu prostředí. Odběratelem vyrobeného odpadního tepla bude areál BPS, která toto teplo 

využije k vytápění objektů v areálu, kde bude zařízení postaveno. Stabilizovaný substrát, 

obohacený hnojivými účinky, který je výstupem z BPS je dále využíván ke hnojení zemědělských 

ploch. 

4.2. Charakteristika areálu 

Areál společnosti AGRO Kunčina a.s. se nachází v okrajové části obce Kunčina, nedaleko od 

města Moravská Třebová. Zabývá se rostlinnou zemědělskou výrobou (hrách, mák, triticale, 

pšenice, ječmen, řepka) a živočišnou (výkrm býků, mléko). Areál pro stavbu bioplynové stanice se 

skládá z objektů určených pro chov hovězího dobytka, rostlinnou výrobu, posklizňovou úpravu 

zemědělských produktů a dalších souvisejících činností. Areál společnosti je na jižním okraji obce 

Kunčina, je napojen na veřejné komunikace obce. Jedná se o výhodnou polohu v zemědělské 

výrobní zóně mimo obec, z hlediska navyšování kapacit zde není handicap blízkých obytných 

budov obce. Část pozemků v tomto areálu, která doposud sloužila ke skladování materiálu a účelům 

manipulace (manipulační prostory), byla využita k výstavbě BPS. Stavba BPS vhodným způsobem 

navazuje na stávající hospodářské objekty. Území je zahrnuto v územním plánu obce Kunčina jako 

plocha pro zemědělskou výrobu. 
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Obr. 3 Situační schéma areálu vč. umístění BPS 

 
4.3. Základní popis technologie 

I přesto, že realizovaná BPS z hlediska návrhu kapacit je určena a lze s těmito hodnotami 

kalkulovat, existují rozlišnosti, které mohou mít vliv na realizaci a efektivní provoz. Tyto rozdíly 

mají jen malý vliv na celkovou kapacitu zařízení, ale odlišují se v jiných parametrech. 

Rozdíly lze hledat v:  

• použitých surovinách a jejich manipulaci 

• technologickém řešení BPS 

• ekonomice projektu. 

Je zřejmé, že všechna tři specifika výše zmíněna spolu úzce souvisejí a ovlivňují se. Proto 

bylo pro zdárné koncepční rozhodnutí o výběru vhodné BPS nutné znát důkladně veškeré okolnosti 

a možnosti. Celá BPS je umístěna v areálu společnosti a je zaměřena na využití místních 

zemědělských surovin. Vyrobená elektřina se bude dodávat do veřejné rozvodné sítě a teplo využito 
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k temperování vlastního procesu fermentace, případně k dalším záměrům, které jsou zatím v časti 

příprav. Technologicky se zemědělská bioplynová stanice skládá z: 

• 2 x vstupní betonová jímka o objemu 58 m3 

• zateplený betonový kruhový fermentor 1x 1 880 m3 

• zateplený betonový kruhový dofermentor 1x 2 280 m3 

• skladovací nádrže koncového produktu s celkovým skladovacím objemem 8 702 m3 

•  spojovací šachty a potrubí 

• strojovny kogeneračních jednotek, kogeneračních jednotek o výkonu 3x 250 kWe 

•  kiosková trafostanice pro vlastní připojení a VN kabel 

 
 
Obr. 4 Funkční schéma BPS 
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4.4. Materiálové a surovinové dodávky pro zajištění provozu BPS 

Využívají se suroviny ze zemědělské produkce a odpady z provozu stájí hovězího dobytka, 

které mají zemědělský charakter. Mezi surovinami nejsou ty, které by dle Nařízení ES 1774/2002, 

bylo nutné pasterizovat (hygienizovat). Jednotlivé materiály ve stanovených poměrech jsou 

pravidelně dávkovány, tak aby byly malé odchylky ve složení vsázky a udržela se efektivní stabilita 

procesu. Denní celková dávka představuje cca 53,3 t surovin. Součastně po procesu fermentace 

organické hmoty se vyprodukuje bioplyn v množství 7 266 m3/den a vzniká stabilizovaný digestát, 

cca 38 m3/den, ročně pak cca 13 724 m3. 

Suroviny jsou dvojího druhu: 

• čerpatelné z přípravné vstupní jímky 

• pevné materiály se sušinou od 18 do 35% 

Většina materiálů je do BPS dopravována mobilním manipulátorem s ekologickým provozem 

na bionaftu ze silážních žlabů. Menší část vstupních surovin je navážena stávajícími nákladními 

automobily. Materiál, který bude transportován na náklady provozovatele BPS: 

• kukuřičná siláž 

• travní senáž 

• hovězí kejda 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé suroviny, které má provozovatel zajištěné z 

vlastních zdrojů. 

Tab. 1 Vstupní suroviny z vlastních zdrojů 

Druh suroviny Množství za rok Jednotky 

Kukuřičná siláž 8 955 t 

Travní senáž 2 500 t 

Hovězí kejda 8 000 t 

Celkem 19 455 t 

Jak je patrné z níže uvedeného obrázku pro roční spotřebu surovin. Budou v průběhu roku 

zajištěny formou zakonzervované kukuřice (silážované), travní senáže a hovězí kejdy. 



14 

 

Obr. 5 Roční průběh potřeby surovin 

Na konci fermentačního procesu vzniká digestát, který je využíván ke hnojení. BPS 

vyprodukuje ročně 13 724 m3 zfermentovaného digestátu. Vzhledem k vysokému obsahu NPK a 

výbornému hnojivému účinku, je veškerá hmota aplikována na zemědělské pozemky. 

4.5. Technické a technologické řešení BPS 

Z hlediska technického a technologického řešení zemědělské BPS se jedná o BPS, skládající 

se z fermentační nádrže o objemu 1x 1 880 m3, dofermentační nádrže o objemu 1x 2 280 m3, 

uskladňovací nádrže digestátu o brutto objemu 8 702 m3, strojovny s kogeneračními jednotkami, 

kioskové trafostanice, vlastního připojení k el. síti.  

Ze zásobníku kejdy se čerpá kejda čerpadlem do fermentoru, kde se míchá s další biomasou 

(kukuřičnou siláží, senáží, hovězím hnojem). Vielfrass je zařízení zajišťující vkládání surovin a 

dalších materiálu do fermentoru. Skládá se ze základní jednotky a trychtýře. To je dále rozšířeno o 

zásobník, kvůli méně časté nakládce surovin do vielfrass-u. Základní jednotka se skládá z příruby a 

z vany, a ve které je osazen hlavní vkládací šnek. Nad ním jsou osazeny dva rozdružovací šneky. 

Část vany, která přichází do kontaktu s hlavním šnekem, je opláštěna vyměnitelnými plastovými 

částmi z důvodu ochrany vany proti otěru. Aby se snížilo riziko koroze, je vana vyrobena z 

nerezové oceli. 

 Trychtýř slouží jako zásobník a může být zvětšen až na objem 14 m3. Další výhoda zařízení 

je instalace na vnější straně fermentoru. Protože žádná část vkládacího zařízení nevstupuje do 

prostoru fermentoru, nezabraňuje tak míchacímu procesu ve fermentoru a snižuje tak spotřebu 
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energie. Fermentor a dofermentor jsou zateplené extrudovaným polystyrenem a vytápěné odpadním 

teplem z kogeneračních jednotek přes výměník tepla. Pro zvýšení výtěžnosti bioplynu je nutno 

substrát zahřát na tzv. termofilní teplotu prostředí. Termofilní anaerobní fermentace bude probíhat 

při teplotě kolem 45 °C. 

 Strop nádrží je tvořen dřevěnou konstrukcí stropu složenou z trámů a desek a elastickým 

gumotextilovým plynojemem, který je tvořen membránou biolene. Biolenová membrána je 

vyrobena ze zušlechtěného kaučuku. Tento materiál se vyznačuje: 

•  vysokou stabilitou proti UV záření, proti ozónu a vnějším vlivům 

• nízkou propustností metanu 

• vysokou roztažností a trvanlivostí, což umožňuje upevnění a utěsnění v profilovém 

zámku bez vytváření záhybů a následných netěsností 

 Biolenová membrána se v praxi osvědčila u mnoha BPS. Dřevěný strop rozděluje fermentor 

na dvě části, kdy v jedné je umístěna fermentující hmota a v druhé zase vytvořený bioplyn. Strop 

zabraňuje vniknutí gumotextilové folie do fermentující hmoty v případě snížení tlaku bioplynu ve 

fermentoru. Z plynojemu je bioplyn o průměrném obsahu metanu 50% - 54% dopravován do 

strojovny kogeneračních jednotek. Kde se bioplyn spaluje v KJ, které pohánějí synchronní 

generátory, které vyrábí elektrickou energii. Jejíž napěťová hladina je transformována v kioskové 

trafostanici na hladinu vhodnou pro přenos (distribuci) do veřejné distribuční sítě. Kogenerační 

jednotka je tvořena pístovým dieselovým motorem a synchronním generátorem.  

Tekuté substráty jsou do fermentoru dopravovány čerpadly, pevný substrát (tzn. kukuřice,) 

pomocí vkládacího masivního zařízení Vielfrass. Míchání digestátu se zajistí pomocí míchacího 

zařízení Padelgigant. Paddelgigant je zařízení vhodné pro fermentaci substrátu s vysokým podílem 

vláknitých obnovitelných surovin (např. travní siláže). Čtyři různě vykosená pádla vytvářejí různé 

směry pohybu fermentujícího digestátu a podporují jeho plné prokvašení. Spolehlivé míchání 

zabraňuje vzniku plovoucího "krytu" na hladině, pomalá obvodová rychlost podporuje vznik 

bakterií a vede k nízké spotřebě elektrické energie.  
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Tab. 2 Technologický návrh BPS 

Prvek Velikost [m3] Průměr [m] Výška [m] Počet [-] 

Vstupní jímka  58 5 3 2 

Fermentor 1 880 20 6 1 

Dofermentor 2 280 22 6 1 

Uskladňovací nádrže digestátu 8 702     1 

Velikost vkladače pevné fytomasy 50     1 

Objem plynojemu nad fermentorem 1 307     1 

Objem plynojemu nad dofermentorem 1 558     1 

Instalovaný elektrický výkon KGJ 250 [kWe]     3 

Materiál s vyšším obsahem sušiny (silážovaná kukuřice) je dávkována zařízením s objemem 

50m3. Tento dávkovač je vybaven vahou a řídícím článkem pro dávkování obsahu podle 

nastavených parametrů. Materiál je v dávkovači rozdružován vertikálními míchači. Surovina je do 

tohoto dávkovače nakládána traktorem s čelním nakladačem a to ze silážních žlabů. Materiál je do 

fermentoru podáván z dávkovacího zařízení šnekovým dopravníkem. 

Vstupní suroviny jdou do fermentoru s objemem 1 880 m3 a následně do dofermentoru 

s objemem 2 280 m3. V tomto betonovém kruhovém fermentoru probíhá celý proces termofilní 

anaerobní fermentace při teplotě cca 43°C , přičemž je materiál cca po 30 dnech čerpán do 

dofermentační nádrže. Fermentor je důležitou částí BPS a na jeho funkci výrazně závisí efektivita 

tvorby bioplynu. Ve fermentoru je digestát promícháván míchacím zařízením Padelgigant. 

Fermentor je zakrytý vnější membránou biolene, která složí současně jako plynojem s 

objemem cca 1 307 m3 u fermentoru a 1 558 m3 u dofermentační nádrže. Do nádrží je také 

dávkován vzduch v určitém množství a periodách, který napomáhá k odstranění síry z bioplynu 

(síra poškozuje motory KGJ při spalování bioplynu). Fermentor je vybaven montážními otvory, 

prostupy na čerpání a dávkování suroviny a dále na čerpání do dalších fází postupu suroviny. To je 

následné uskladnění fugátu- vyhnilé suroviny. Celková doba zdržení substrátu ve fermentoru je 

kolem 30 dnů.  

Skladovací nádrž fugátu je dimenzována na minimálně 180 dní uskladnění. V našem případě 

má stávající skladovací nádrže fugátu velikost 8 702 m3. I uskladňovací nádrž je zakryta a vybavena 

potrubím na odvod bioplynu, dále je součástí také vrtulové ponorné motorové míchadlo. To zabrání 

občasným promícháváním tvoření usazenin a plovoucího škraloupu. V nádrži je dále instalováno 

čerpadlo na plnění fekálních vozů, které budou fugát vyvážet na pole jako hnojivo. 
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Fermentor, dofermentor a uskladňovací nádrž jsou částečně zapuštěné do země. Bioplyn je 

z plynojemů fermentoru a dofermentační nádrže odváděn plynovým potrubím za pomoci 

dmychadla k technologii související s jeho energetickým využitím. Součástí toho je sušení plynu a 

jeho případné odsíření. Množství bioplynu je stanoveno na cca 7 266 m3/den, což je cca 303 

m3/hod. Bioplyn je následně dopravován ke KGJ.  Celé soustrojí motor-generátor, včetně výše 

zmíněného příslušenství a ostatních součástí je umístěno v nové budově strojovny, soustrojí je 

opatřeno řídícím a ovládacím rozvaděčem. 

Pro návrh kogeneračních jednotek byli uvažováni 3 výrobci kogeneračních soustrojí. 

Konečná volba padla na Schnell–Scania ES 2507. Přebytky bioplynu jsou v případě poruchy 

kogenerace nebo náhlého přebytku bioplynu páleny na bezpečnostním hořáku (fléře). Elektrická 

energie je z kogenerační jednotky vyvedena do veřejné distribuční sítě, přes kioskovou trafostanici, 

dále bude provedeno propojení zemním kabelem VN 22 kV ke stávajícímu transformátoru. 

Obchodní měření je umístěno v odděleném prostoru od silového zařízení na primární straně 

transformátoru u strojovny KGJ. 

Využití tepelné energie vyplývá zejména z nutnosti ohřívat substrát pro zdárný průběh vlastní 

fermentace a dále z nutnosti chlazení kogeneračních jednotek. K dispozici je v sekundárním  

okruhu voda o teplotě 90 °C, která musí být bezpodmínečně v rámci cirkulace chlazena na cca 50 

°C. V technologickém okruhu se pracuje s vodou vratného okruhu mezi 35 °C až 40 °C, 

technologický okruh se připojuje do sekundárního okruhu. V létě je nezbytně nutné likvidovat část 

tepla, pro které se nenajde uplatnění  na samostatném výměníku. [8] 
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Tab. 3 Důležité technické údaje produkce 

Produkce energií  hodnoty % 
Denní produkce bioplynu [m3] 7 266   

Roční produkce bioplynu [m3] 2 652 000   

Produkce energie z bioplynu [kWh/rok] 13 941 000 96 
Produkce energie z topného oleje (řepka) 
[kWh/rok] 

574 218 4 

Brutto produkce energie v BPS [kWh/rok] 14 515 218 100 

Instalovaný elektrický výkon [kW] 750   

Elektrická učinnost [%] 43   

Tepelný výkon [kW] 696   

Tepelná učinnost [%] 39,9   

Celková učinnost  [%] 82,9   

Časové využití KGJ [%] 95   

Vlastní spotřeba tepla v BPS [%] 1 329 400 23 

Spotřeba elektřiny na provoz BPS [kWh/rok] 249 660   
      

Produkce elektřiny za den [kWh/den] 17 100   

Produkce elektřiny za rok [kWh/rok] 6 241 500 43 

Produkce tepla za den [kWh/den] 15 869   

Produkce tepla za rok [kWh/rok] 5 792 112 39,9 

Nevyužitelná energie [kWh/rok] 1 329 400 9,2 

Využitelné teplo [kWh/rok] 4 462 712 30,8 
Vyrobená el. Energie + využitá tep. Energie 
[kWh/rok] 

7 570 900   
Celková učinnost (z vyrobené el. energie + 
využité term. energie) [%]   52,16% 
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5. Kogenerační jednotka 

 Srdcem každé BPS je KJ od které se odvijí především účinnost a s tím spojená celková 

produkce jak tep. tak i el. energie. Která je plně nebo někdy i částečně spotřebována nebo 

distribuována do sítě. 

5.1. Princip kogenerace 

 Nejstručněji řečeno: kogenerace je sdružená výroba elektřiny a tepla. Proces přeměny 

energie z paliva je proveden tak, že nejprve se využije vysokopotenciální tepelná energie (pracovní 

látka má vysokou teplotu) k vykonání práce a teprve potom se pracovní látka o nižší teplotě využije 

pro pokrytí potřeb tepla. 

 Názvoslovná poznámka: Sdružená výroba elektřiny a tepla je u nás známa jako teplárenská 

výroba. Synonymem k tomuto pojmu je novotvar kogenerační výroba, zkráceně kogenerace. I když 

se jedná o slovo převzaté, je výstižné a krátké, a v našich odborných textech se používá stále 

častěji. Dalším termínem, se kterým je možno se setkat v odborné literatuře, je zkratka KVET 

(kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Do českých textů však nadměrné používání zkratek dobře 

nezapadá. 

V této publikaci proto dáváme přednost termínu kogenerace nebo teplárenství a pojmům 

z nich odvozených. Vítaným důsledkem použití kogenerace je snížení spotřeby primárních 

energetických zdrojů při dodávce spotřebitelem požadovaného tepla a elektrické energie. Se 

snížením této spotřeby pak souvisí i zmenšení škodlivých emisí vznikajících při transformaci PEZ 

do požadovaných forem energií. Zmenšení spotřeby PEZ je možné názorně ukázat porovnáním 

obou možných způsobů výroby energií: 

• odděleného způsobu výroby elektřiny a tepla; 

• kogeneračního způsobu výroby těchto energií. 
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 Při odděleném způsobu výroby můžeme předpokládat, že se elektřina vyrobí v referenční 

kondenzační elektrárně spalující hnědé energetické uhlí a teplo v plynové výtopně. Tento 

předpoklad je oprávněný, neboť výroba elektřiny v kogeneračním zařízení nenahradí výrobu v 

jaderné elektrárně (ta pracuje s téměř neproměnným výkonem) ani ve vodní elektrárně (ta pracuje 

podle požadavku elektrizační soustavy převážně ve špičkách spotřeby) ale právě jen v 

kondenzačních elektrárnách měnících výkon podle okamžité potřeby sítě. Předpokládáme přitom 

účinnost výroby elektřiny, vč. ztrát v rozvodech k místu spotřebitele, 33%, účinnost výtopny 90%.  

Pro ilustrační výpočet uvažujme dodávku 1 GJ tepla spotřebiteli a současně také 0,22 MWh 

elektrické energie. Při výrobě 0,22 MWh elektřiny spotřebuje kondenzační elektrárna 2,38 GJ tepla 

z paliva, z čehož 1,58 GJ se odvede do okolí jako ztráta (větší část z toho chladicími věžemi). 

Výtopna při dodávce 1 GJ tepla spotřebuje v palivu 1,12 GJ, z toho je 0,12 GJ odvedeno do okolí 

jako ztráta (většinou komínem).  

Při kogeneračním způsobu se 1 GJ tepla a 0,22 MWh elektřiny vyrobí v jediném zařízení. Pro 

tento příklad předpokládejme jako kogenerační zařízení spalovací turbínu s kotlem na odpadní 

teplo, která při celkové účinnosti 90% při výrobě 1 GJ tepla vyrobí právě 0,22 MWh elektrické 

energie. V palivu přitom spotřebuje 1,91 GJ tepla, z čehož 0,19 GJ se odvede do okolí jako ztráta 

(převážně výfukovými spalinami). A nyní porovnejme: při rozděleném způsobu výroby se z paliva 

(tedy z PEZ) spotřebuje 3,5 GJ tepla; při stejné dodávce energií spotřebuje kogenerační zdroj z PEZ 

jen 1,91 GJ tepla. Úspora tepla z PEZ je tedy 1,59 GJ, což představuje 45% celková spotřeby při 

rozděleném způsobu výroby. Tyto výsledky jsou názorně uvedeny na obr. 6, další komentář není 

nutný.
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Obr. 6 Schematická výroba energií a porovnání jejich úspor 

 

5.2. Druhy kogeneračních technologií 

Intenzivní vývoj v posledních dvou desetiletích vytvořil širokou paletu vhodných 

kogeneračních zařízení umožňujících jejich instalování přesně podle požadavků odběratelů energií. 

Navíc legislativní opatření dnes, ve srovnání s dřívější dobou, usnadňují nejen investování do 

kogenerační výroby, ale i její provozování. 

 

Každý kogenerační zdroj sestává z těchto čtyř základních částí: 

• motoru (pohonné jednotky) 

• elektrického alternátoru vč. zařízení pro připojení na spotřebitelskou a veřejnou síť 

• kotle nebo výměníků tepla vč. propojení na tepelné rozvodné sítě 

• kontrolního a řídícího systému; 
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V současné době se jako pohon v kogeneračních jednotkách nejčastěji používají: 

• parní turbíny 

• spalovací turbíny 

• spalovací motory 

• paroplynová (kombinovaná) zařízení 

S intenzivním vývojem přicházejí na trh nové druhy pohonných jednotek: 

• Stirlingovy motory 

• mikroturbíny 

• zařízení využívající organický cyklus (ORC) 

• systém Talbott 

• parní motory 

a také zcela nové principy kogeneračních zařízení: 

• palivové články 

Objevují se zařízení dovolující přípravu nových paliv (obnovitelných) pro kogenerační pohony: 

• zplyňovací zařízení 

• zařízení pro rychlou pyrolýzu 

• zařízení vyrábějící bioplyn 

Některé nové technologie rozšiřují možnosti použití kogeneračních jednotek 

• tepelná čerpadla 

• absorpční chladicí zařízení 
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5.2.1.  Spalovací motory pro KJ 

Spalovací motory, používané v kogeneraci, jsou pístové motory s vnitřním spalováním, 

odvozené od klasických mobilních spalovacích motorů (vozidlových, trakčních a lodních). Ty se 

podle způsobu zapálení směsi vzduchu a paliva ve válci rozdělují do dvou skupin: 

 

• vznětové motory 

• zážehové motory 

 

U vznětových motorů (označovaných u nás poněkud nepřesně jako dieselovy nebo naftové) 

dochází k zapálení paliva ve válci samovznícením při vstřiku do horkého stlačeného vzduchu. 

Účinnost těchto motorů na hřídeli je v rozpětí 35% až 45% a jejich jednotkový výkon může 

dosáhnout až 25 MW. Moderní vznětové motory mají vysoký kompresní poměr a používají 

zpožděné zapalování a hoření aby dosáhly snížení emisí NOx, přičemž zůstává zachován vysoký 

výkon a účinnost. Tyto požadavky vynucují dokonalejší provedení vstřiku paliva a řídícího systému 

motoru. 

Zážehové motory se vyznačují zapalováním směsi paliv a vzduchu elektrickou jiskrou. 

Mají spojkovou účinnost nižší než je účinnost vznětových motorů a to mezi 27% a 43%, a také 

jejich výkonové rozpětí je menší. Nové zážehové motory s výkonem nad 3 MW užívají 

předkomůrku, v níž má směs stechiometrické složení. Motory s předkomůrkou mají účinnost až 

43%, obdobně jako velké vznětové motory. 

 Mají-li být spalovací motory využity pro kogeneraci, je nezbytné je rekonstruovat pro 

spalování zemního plynu. Tuto úpravu je možné provést jak u vznětových, tak u zážehových 

motorů. Rekonstrukce se týká především palivového systému a spalovacího prostoru. V palivovém 

systému se připravuje směs plynu a vzduchu o požadovaném složení, která se ve válci zapaluje 

obvykle elektrickou jiskrou. V některých případech (u motorů velkého výkonu) se používá 

dvoupalivový systém, kdy je k dosažení zapálení s plynem vstřikováno malé množství motorové 

nafty (kolem 5% celkového tepelného vstupu). 

 Provozem spalovacích motorů vznikají nevyvážené síly a tyto motory proto potřebují 

speciálně navržené uložení na základ absorbující vzniklé vibrace. Problémem je také hluk, zejména 

nízkofrekvenční složky, které mají nepříjemný dopad na lidský sluch. Motory je proto nutné 

vybavit kvalitní hlukovou izolací.  
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Spalovací motory obsahují mnoho součástí s posuvným pohybem v oblasti vysokých teplot. 

Mazání jejich třecích ploch je obtížné, proto se tyto součásti opotřebovávají mnohem více, než u 

čistě rotačních strojů. Důsledkem jsou vyšší požadavky na údržbu a častější odstavování z provozu. 

Menší frekvenci údržby vyžadují stroje pracující při nižších otáčkách.  

Plynové spalovací motory pracují ve dvou režimech přebytku vzduchu: 

• s množstvím vzduchu blízkém stechiometrickým požadavkům na spalování; 

• s velký přebytkem vzduchu (lean burn). 

Maximálního výkonu a účinnosti motory dosahují při spalování v oblasti mírného přebytku 

vzduchu. Přitom však produkují poměrně velké množství NOx. Použije-li se velký přebytek 

vzduchu emise NOx se podstatně sníží. Takovýto provoz má ale za následek zvýšení obsahu CO a 

nespálených uhlovodíků ve spalinách a někdy vede ke spalovací nestabilitě. 

 

5.2.2. Kogenerační jednotky se spalovacími motory 

 Spalovací motor je tepelný stroj velmi vhodný k teplárenskému využití. Motor pohánějící 

elektrický generátor produkuje současně odpadní teplo. Jedná se o teplo chlazení motoru (blok 

válců a hlava motoru), chlazení mazacího oleje a o teplo výfukových plynů. Chlazení oleje je 

prováděno pomocí vodního chladicího okruhu, z něhož je teplo odváděno topnou vodou. Ohřev této 

vody může být proveden nanejvýš na teplotu kolem 80 °C. Využívá-li se ve zvláštním výměníku 

chladicí teplo bloku motoru a hlav válců, může výstupní teplota topné vody dosahovat i 100 až 110 

°C, jestliže je primární okruh proveden jako tlakový. Vzhledem k tlakovým poměrům v primárním 

chladicím okruhu motoru je ovšem výhodnější, je-li požadováno ohřátí topné vody jen na 90 až 100 

°C. Ve výměníku využívajícím tepla výfukových plynů, jejichž teplota je nejčastěji v rozmezí 400 

až 540 °C, je možné ohřát tlakovou vodu na teploty vyšší než 110 °C (omezení je dáno tlakem v 

okruhu ohřívané vody) nebo vyrábět v něm páru. Principiální uspořádání kogenerační jednotky se 

spalovacím motorem a toky energií jsou nakresleny na obr. 7. 
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Jako tepelný zdroj mohou být spalovací plynové motory využity pro: 

• ohřev sekundární otopné vody s nejobvyklejšími teplotami topné a vratné vody, tj. 

90/70 °C 

• práci v moderních primárních tepelných sítích s nízkými teplotami topné vody a 

kvantitativní regulací 

• ohřev primární vody na teploty 110 až 130 °C 

• výrobu páry o nižším tlaku 

• předehřev napájecí vody parních kotlů a současně pro ohřev okysličovacího média 

hořáků těchto kotlů 

• kombinaci přímého sušení výfukovými spalinami a ohřev topné vody teplem chlazení 

motoru; 

• chladicí zařízení 

• výrobu páry vyššího tlaku spojenou se zařazením protitlakové parní turbíny 

(paroplynové zapojení) 

 

Obr. 7 Toky energií u kogenerační jednotky se spalovacím motorem v základním zapojení  
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1 spalovací motor; 2 elektrický generátor; 3 výměník tepla spaliny/topná voda; 4 výměník tepla 

chladicí voda/topná voda 

 
Nejvýhodnějším využitím odpadního tepla je ohřev topné vody na teplotu kolem 90 °C. 

Výroba páry představuje jisté technické obtíže a může být efektivní jen za předpokladu hybridní 

potřeby tepla, tj. současné potřeby tepla v páře a v teplé vodě. V takovém případě může být teplo 

chlazení oleje, bloku a hlav válců a chlazení vzduchu za turbodmychadlem použito pro ohřev topné 

vody nebo pro předehřev napájecí vody parních kotlů a teplo výfukových spalin pro výrobu páry. 

Tlak páry by neměl být příliš velký, aby se dosáhnulo dostatečného vychlazení spalin. U zařízení 

větších jednotkových výkonů je možno dochlazení spalin provést přídavným výměníkem 

ohřívajícím teplou vodu. Výroba páry, zejména v případě menších kogeneračních jednotek, může 

být nejlépe uskutečněna tak, jak je nakresleno na obr. 8. [4] 

 
Obr. 8 Základní zapojení spalovacích motorů pro kogenerační účely [4] 

1 spalovací motor; 2 elektrický generátor; 3 kompresor přeplňovacího turbodmychadla; 4 turbína 
turbodmychadla; 5 okruh chlazení oleje a bloku válců motoru s ohříváky topné vody; 6 chladič 
stlačeného vzduchu; 7 parní kotel; 8 spalinový ohřívák topné vody; 9 okruh topné vody; 10 
spotřebiče páry 
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6. Synchronní stroje  

 Synchronní alternátory u KJ jsou součástí celku  jako takové. U našeho případu je 

synchronní generátor značky Stamford. 

 
6.1. Použití synchronních strojů (generátorů) 

 Podle funkce rozdělujeme synchronní stroje na synchronní generátory, syn. motory a syn. 

kompenzátory. Syn. stroje se vyrábějí ve velkém rozsahu výkonů od zlomků wattů do stovek MW. 

 Nejčastěji se používají jako měniče mechanické energie v elektrickou tj. jako trojfázové 

alternátory. Tyto jsou téměř výhradním zdrojem výroby elektrické energie. Alternátory se vyrábějí 

pro výkony stovek až tisíce MW a patří k největším elektrickým strojům točivým. Tyto stroje 

velkých výkonů mají vysoce využitý aktivní materiál a netradiční, vysoce účinné způsoby chlazení 

a mají vysokou účinnost. 

 Materiálová pevnost a možnost přepravy omezují současný hraniční výkon na 2000 MW. 

Napětí statorového vinutí bývá až 35 kV (Temelín 24 kV). 

Alternátory pracují v tepelných elektrárnách, poháněné parními turbínami se nazývají 

turboalternátory a jsou většinou dvoupólové nebo čtyřpólové. Mívají malý průměr a značnou délku. 

Pro vodní elektrárny jsou určeny hydroalternátory, jejichž otáčky jsou určeny typem turbíny a mají 

většinou nízké otáčky mezi 68 (Gabčíkovo) až 500 ot/min – jde o mnohapólové stroje velkého 

průměru a malé délky. Volba otáček se řídí ekonomickými hledisky. 

Alternátory jsou zdrojem nejen činné, ale i jalové energie. Používá se jich proto někdy pro 

kompenzaci jalové energie v sítích ( u rychlých změn jalové energie). Takto procující synchronní 

stroj, který je připojen k síti z ní odebírá činnou energii na krytí svých ztrát a naopak do sítě dodává 

jalovou energii, se nazývá synchronní kompenzátor. 

Často se používají i synchronní motory např. pro pohony kompresorů. Jejich výhodou jsou 

konstantní otáčky, možnosti regulace účiníku a dobrá účinnost. Navrhují se pro výkony přesahující 

i 30 MW. V současné době se rozšířilo jejich využití i ve střídavých regulačních pohonech. Velké 

rozšíření mají i malé synchronní motorky pro pohon hodin, zapisovačů, magnetofonů apod. [5] 

 

6.2. Použití synchronních generátorů 

 V současné době jsou provozovány rozsáhlé elektrické sítě s velkým počtem paralelně 

pracujících alternátorů. Tato rozsáhlá energetická soustava, přesahující i hranice států, se považuje 

za tvrdou síť, tzn. že napětí a kmitočet jsou stálé. Přesto se ještě vyskytují případy samostatně 

pracujících generátorů např. jako zdroje v nepřístupných místech, většinou jsou to zdroje mobilní, 
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nebo záložní zdroje poháněné např. spalovacími motory, zdroje pro vojenské účely a také zdroje 

pro samostatné napájení prostředků výpočetní techniky, kde se vyžaduje neovlivňování ostatními 

spotřebiči. 

 

6.3. Paralelní chod generátoru s tvrdou sítí 

 Jestliže uvažujeme provoz s tvrdou sítí (výkon generátoru je proti síti nepatrný), pak změny 

činného a jalového výkonu nezpůsobí žádné změny svorkového napětí nebo tyto změny jsou tak 

malé, že je zanedbáváme.  

 U tohoto chodu se U1 nemění a je konstantní. Regulační charakteristika zde udává závislost 

budícího proudu Ib a statorového proudu I1. Dále jsou cos φ  a n také konstantní. Tato 

charakteristika ukazuje jak je třeba měnit při změně zátěže budící proud, aby svorkové napětí 

alternátoru zůstalo konstantní. Aby napětí U1 zůstávalo konstantní je tedy nutno při zvětšování 

zatížení (proud I1) v podbuzeném stavu budící proud zmenšovat v přebuzeném stavu budící proud Ib 

zvětšovat. 

Při práci generátoru do tvrdé sítě platí: 

1. činný výkon, který generátor dodává do sítě, můžeme měnit pouze změnou točivého 

momentu poháněcího zařízení. Při zvětšování momentu se rotor zrychlí a úhel β se zvětší 

na takovou hodnotu, při které se vytvoří nová rovnováha mezi momentem pohonného 

zařízení a točivým momentem generátoru. Při zmenšení točivého momentu je proces 

opačný. 

Jestliže zůstane budící proud konstantní změní se současně s činným výkonem i výkon jalový.  

2. Chceme-li při změně  činného výkonu udržet konstantní hodnotu účiníku, musíme změnit 

budící proud Ib. 

3. Jalový výkon generátoru pracujícího paralelně se sítí lze měnit změnou budícího proudu. 

Při určitém činném výkonu a malém budícím proudu je alternátor podbuzen, odebírá ze sítě 

jalový výkon a je jalovým proudem přibuzován. Při tomtéž činném výkonu a velkém 

budícím proudu je generátor přebuzen a dodává do sítě jalový výkon a je jalovým proudem 

odbuzován. 

4. Síť nekonečného výkonu je schopna přijmout jakkoli velký činný nebo jalový výkon. 

5. Činný a jalový výkon alternátoru lze regulovat odděleně a nezávisle na sobě. [5] 
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7. Transformátory 

 U realizované BPS v Kunčině je použit vysoce kvalitní transformátor německé  firmy SGB. 

Která disponuje špičkovou technologií a je o ní jen velmi málo informací. K bližšímu rozboru. 

7.1. Definice transformátoru 

 Dle ČSN 345125 je transformátor definován jako netočivý elektromagnetický stroj, 

převádějící bez pohybu elektromagnetickou indukcí střídavé nebo přerušované proudy, přiváděné 

do jedněch obvodů ve střídavé proudy nebo proudové impulzy odebírané z druhých obvodů. Přenos 

elektrické energie transformátorem je možný v obou směrech, avšak většinou jsou transformátory : 

• zvyšovací 

• snižovací 

• s přenosem energie v obou směrech 

Do první skupiny patří elektrárenské transformátory se dvěma vstupními vinutími nebo s 

více vstupními vinutími napájenými z různých generátorů. Vyznačují se velkým výkonem (stovky 

MVA) a velkým výstupním napětím (stovky kVA). 

Do druhé skupiny patří transformátory síťové s výkonem desítek až stovek MVA, které 

snižují velmi vysoké napětí hlavní přenosové sítě 220 kV, 400 kV) na vysoké napětí (22 kV, 35 kV) 

a dále transformátory distribuční s výkonem desítek až stovek kVA, které tvoří nejpočetnější 

skupinu energetických transformátorů, neboť snižují vysoké napětí na nízké 0,525 kV, 0,4 kV a 

0,231 kV. 

7.2. Rozdělení transformátorů 

 Dle typu chladícího media rozdělujeme transformátory na vzduchové a olejové. S ohledem 

na horší chladící poměry vycházejí aktivní materiály u vzduchových transformátorů větší a dražší. 

Olejový transformátor má nádobu, jejíž povrch bývá dle velikosti transformátoru buď hladký nebo 

má radiátory, případně je transformátor vybaven chladičem a nucenou cirkulací chladícího oleje. 

Víko transformátoru je opatřeno izolačními průchodkami (porcelán), kterými se připevňují vývody. 

Dále bývá na víku konzervátor, který zabraňuje styku oleje se vzduchem a umožňuje tepelné 

dilatace oleje. Pro signalizaci poruchy transformátoru, která bývá doprovázena vývinem plynů 

v oleji, se umísťuje do spojovací trubice mezi transformátor a konzervátor plynové relé. 
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 Přírodní oleje, které se většinou užívají k chlazení, jsou nehořlavé, což si vynucuje 

nákladné stavební úpravy a protipožární opatření. Syntetické oleje, které se v poslední době 

používají k chlazení, jsou nehořlavé, vyznačují se i větší dielektrickou konstantou a transformátory 

je možno umístit v tomto případě blíže ke spotřebiči, takže zlevní rozvody. Tyto oleje mají i své 

nevýhody. Mezi ně patří  především vysoká cena a vylučování chlorových par, které dráždí zrak a 

dech, narušují pryskyřice, laky a gumu, atd. [6] 

 
7.3. Transformátor u BPS v Kunčině 

Vysoká cena elektřiny a vysoké průměrné zatížení transformátorů pomohlo k posunutí 

vývoje ztrát distribučních transformátorů. Rychlá návratnost vyšší pořizovací ceny ušetřenými 

provozními náklady byl hlavní důvod pro velmi rychlé rozšíření těchto transformátorů. Myslím si, 

že toto je cesta i pro nasazení těchto transformátorů i do normálních provozů. 

Firma SGB, je špička mezi výrobci transformátorů různých typů a výkonu. U naší BPS je 

použit velice kvalitní transformátor DOT XL 1250/20H - 0,4 / 22 kV. Jehož napětí je vedeno 

zemním vedením do nejbližšího uzlu ES. 

Podrobné informace v podobě výrobního štítku v příloze 1. 
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8. KJ v BPS Kunčina 

 U objektu BPS v Kunčině se uvažovalo o třech kvalitních dodavatelích KJ se spalovacími 

motory: 

• GE Jenbacher, 

• Schnell 

• český Tedom, Třebíč  

Všichni výrobci disponují kvalitními výrobky ve výkonové řadě od 150 do 250 kWe. 

Vybrané technické parametry srovnává tab. 4 níže. 

Tab. 4 Porovnání kogeneračních soustrojí 

Výrobce 
el. výkon 

[kW] 
el. učinnost 

[%] 
tep. výkon 

[kW] 

tep. 
učinnost 

[%] 

spotřeba 
BP/hod. 

celková 
učinnost 

[%] 
Jenbacher - JMC 

208 GS-B.L 
249 39,1 295 46,3 - 85,4 

Tedom - Cento 
T160 SP BIO 

150 36,9 218 49,3 68 83,2 

Schnell - Scania ES 
2507 

250 43 261 39,9 101 82,9 

 

Jak bylo již výše zmíněno, pro finální realizaci byla vybrána KJ od firmy Schnell- Scania. 

Typ ES 2507, která disponuje nejvyšší el. účinností, naproti tomu má nejnižší tep. účinnost. Jistou 

nevýhodou je podle mého názoru i fakt, že KJ pracuje neustále s určitým množství rostlinného 

oleje. Tím jsou náklady na její provoz vyšší. Na druhou stranu při nedostatečném množství 

bioplynu se vyhneme finančním ztrátám. Je možné, aby KJ pracovala čistě na ros. olej a to 

v případě poruchy procesu ve fermenetoru, kdy by nedocházelo k dostatečné tvorbě bioplynu. 

Z čehož plyne doba využití kolem 8 600 hodin ročně. S tím spojen stálý příjem finančních 

prostředků. Který je důležitým faktorem pro ekonomickou návratnost objektu.  

Pozn.: Detailní obrázek KJ s popisem viz. příloha 2. 
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8.1. Vznětový motor se zápalným paprskem 

Vznětový motor se zápalným paprskem pracuje na principu dieselového motoru. Dieselový 

motor se již před více než sto lety etabloval jako nejefektivnější spalovací motor. Vyniká 

fyzikálními vlastnostmi, jejichž výhod využívá i vznětový motor se zápalným paprskem. Vznětový 

motor se zápalným paprskem má však ještě další přednosti: vyšší kompresní poměr zvyšuje 

účinnost. Chudý plyn (bioplyn, kalový a skládkový plyn) vykazuje vzhledem ke svému vysokému 

podílu CO2 vysokou antidetonační odolnost („odolnost proti klepání“), a ideálně se proto hodí ke 

spalování ve vznětových motorech se zápalným paprskem. Plyn se přimíchává do nasávaného 

spalovacího vzduchu. Tato směs chudého plynu a vzduchu se v motoru stlačí a vstříknutím malého 

množství zapalovacího oleje se ve spalovacím prostoru aktivuje zapálení směsi. Aby se plně 

využilo termodynamických výhod principu dieselového motoru při spalování bioplynu, upravili 

jsme dieselový motor na vznětový motor se zápalným paprskem. Optimalizovaný vačkový hřídel 

například minimalizuje ztrátu při výplachu bioplynu. Nejdůležitějším opatřením pro dosažení 

maximální možné účinnosti je však inteligentně řešená vstřikovací technika. Vyšší účinnost 

znamená vyšší energetickou výtěžnost. To znamená: dokonalé využití surovin, optimalizovaný, 

hospodárný provoz. [7] 

  

8.2. Vstřikovací technika 

Bioplyn má vlivem svého složení silně kolísavé vlastnosti. U zemědělských stanic, v nichž 

se zpracovává kejda a obnovitelné suroviny, z toho vyplývá: hodnoty, jako je antidetonační 

odolnost a rychlost plamene, se mohou během několika vteřin zdvojnásobit nebo o polovinu 

zmenšit. Jak lze tyto proměnlivé podmínky udržet pod kontrolou? Vznětová technika SCHNELL je 

založena na mnohokrát oceněné technologii elektronického vstřikování, která optimálně 

reguluje bod zápalu. Toto řešení představuje mezník v dějinách vznětové techniky.  

Inteligentní regulační elektronika stanovuje ideální okamžik vstřiku a potřebné množství 

zapalovacího oleje. Díky tomu se nastaví ideální teplota spalování. Regulační elektronika 

kontroluje a optimalizuje vstřikování. Ve srovnání s běžnými vstřikovači má tato elektronická 

vstřikovací technika rozhodující přednosti: 

• podstatně vyšší účinnost 

• prokazatelně nižší emise 

• méně poruch, méně výpadků 
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• delší životnost motoru 

• hospodárné využití bionafty a rostlinného oleje 

• postačuje minimální podíl zapalovacího oleje 

• delší životnost trysek 

 

8.3. Princip fungování elektricky řízené techniky vstřikování 

• Teplota ve spalovacím prostoru se používá jako akční veličina. Díky tomu se bod 

zápalu/okamžik vstřiku ideálním způsobem reguluje na základě rychlosti plamene a 

antidetonační odolnosti samostatně pro každý jednotlivý válec. Díky tomu lze 

dosáhnout maximální účinnosti a dlouhé životnosti motoru. 

• Senzory a elektronika slouží ke kontrole vstřikování a inteligentnímu monitorování 

funkce trysek. Tak je zaručena maximální možná provozní bezpečnost. 

• Speciální chlazení a úprava článků čerpadlo-tryska na provoz s rostlinným olejem 

jsou zárukou dlouhé životnosti vstřikovacích trysek. [7] 
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9. Ekonomické vyhodnocení  

 Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických, organizačních a stavebně 

technických opatření na úsporu energie. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace 

opatření z ekonomického hlediska. Hlavními vstupními údaji do ekonomické analýzy jsou 

investiční náklady, popř. náklady provozního charakteru, které se porovnávají v čase s příjmovými 

položkami. Dalšími údaji jsou doba, diskontní sazba, cenový vývoj. 

9.1. Celkové investiční náklady  

Výše nákladů na realizaci dle projektové dokumentace a úprav zadavatele je stručně vypsán 

v tabulce níže. 

Tab. 5 Náklady na provozní soubor BPS Kunčina 

Rozpočet Kč 

Technologická část 40 760 600 

Stavební část 23 563 400 
Projektové práce (projekt pro ÚŘ, stav. Povolení, technologický 
projekt) 

0 

Trafostanice a vyvedení el. energie  3 000 000 

Celková cena, bez DPH 67 324 000 
 
Z hlediska instalovaného výkonu KGJ jde o měrnou investici ve výši 89 7654,-- Kč/kWe. 



35 

9.2. Celkové provozní náklady a tržby z provozu BPS 

Celkové průměrné provozní náklady na provoz bioplynové stanice, v rozsahu dle nabídky 

dodavatele technologie, jsou ve výši 9 783,57 tis. Kč/rok. Pro další výpočty je níže v tabulce 

uvedena rozvaha o provozních nákladech na základě údajů obdobných BPS. Biologicky 

rozložitelná hmota (kukuřice) se bere z vlastních zdrojů a neuvažuje se jejich pořízení od cizích.  

Tab. 6 Provozní náklady na BPS 

Položka Kč  

Údržba příslušenství bez KGJ 700 000 

Náklady na výrobu surovin OZE 6 873 000 

Mzdový náklad na provoz 149 850 

Údržba,výměna oleje a provozních kapalin 1 436 656 

Spotřeba el. Energie 624 150 

Celkem 9 783 565 

Celkové průměrné roční provozní náklady v plném provozu: 9 783 565 Kč. 

Tab. 7 Celkové roční tržby 

  kWh Kč 

Výroba 6 241 500 25 714 980 

Srážky na trafu 2% 124 830 514 300 

Výroba netto 6 116 670 25 200 680 

Celkové roční tržby v plném provozu: 25 200 680,-- Kč. 
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Tab. 8 Cash-flow projekt bez dotace 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Příjmy 
 

25 200 
680 

25 200 
680 

25 200 
680 

25 200 
680 

25 200 
680 

25 200 
680 

25 200 
680 

Údržba (bez 
KGJ)  

700 
000 

700 
000 

700 
000 

700 
000 

700 
000 

700 
000 

700 
000 

Náklady - 
Výroba 
surovin OZE 

 
6 873 
000 

6 873 
000 

6 873 
000 

6 873 
000 

6 873 
000 

6 873 
000 

6 873 
000 

Mzdové 
náklady  

149 
850 

149 
850 

149 
850 

149 
850 

149 
850 

149 
850 

149 
850 

Údržba, 
provoz. olej.  

1 436 
565 

1 436 
565 

1 436 
565 

1 436 
565 

1 436 
565 

1 436 
565 

1 436 
565 

Spotřeba el. 
energie  

624 
150 

624 
150 

624 
150 

624 
150 

624 
150 

624 
150 

624 
150 

KGJ generální 
oprava  

0 0 
2 100 
000 

0 0 0 
2 100 
000 

Cash Flow 1 
(před 
financováním) 

 
15 417 

115 
15 417 

115 
13 317 

115 
15 417 

115 
15 417 

115 
15 417 

115 
13 317 

115 

Úvěr saldo 67 324 000 
53 505 

988 
48 849 

778 
43 914 

194 
38 682 

476 
33 136 

855 
27 258 

496 
21 027 

436 

Anuita 
 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

-7 866 
570 

z toho úmor 
 

-4 392 
652 

-4 656 
211 

-4 935 
583 

-5 231 
718 

-5 545 
621 

-5 878 
359 

-6 231 
060 

z toho úrok 
 

-3 473 
918 

-3 210 
359 

-2 930 
987 

-2 634 
852 

-2 320 
949 

-1 988 
211 

-1 635 
510 

Cash Flow 2 
(po 
financování) 

 
7 550 
545 

7 550 
545 

5 450 
545 

7 550 
545 

7 550 
545 

7 550 
545 

7 450 
545 

 

Příjmy z prodeje tepla nejsou kalkulovány v celkových tržbách z důvodu využití jen pro 

vlastní spotřebu pro vytápění areálu, příp. technologie sušení. Dojde tím ke zlepšení ekonomických 

parametrů (reálná doba návratnosti, IRR). Během doby provozování zařízení se může významně 

měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie významně 

ovlivňují ekonomické výsledky energeticky zaměřených projektů. Vzhledem k možné realizaci 

BPS s využitím dotace byl u cen elektrické energie byl zvolen meziroční nárůst 0 %. V následující 

tabulce jsou uvedeny nejen finanční úspory vznikající prostou úsporou paliv a energií, ale také 

finanční úspory vznikající jako důsledek zhodnocení BPS. 
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Tab. 9 Tabulka úspor 

Název 
Pořizovácí 

výdaje 
Úspora energie Úspora 

osob.výdajů 

Úspora 
výdajů 
opravy 

Úspora 
ostatních 
výdajů 

Úspora 
celkem 

tis. Kč GJ/rok tis.Kč/rok tis. Kč/rok tis. Kč/rok tis. Kč/rok tis. Kč/rok 

BPS 67 324,00 22 020,00 25 200,68 -149,85 -2 136,57 -7 497,14 15 417,12 
 

Výstupní údaje jsou: 

• Prostá návratnost investic – pomocné kritérium pro rozhodování, nezohledňuje 

skutečnou časovou hodnotu peněz. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí příjmy 

z projektu jeho investiční náklady. 

• Diskontovaná doba návratnosti – při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze 

určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Toto 

kritérium lze považovat za srovnatelné s ukazatelem  ;. Obecně lze 

diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV=0 

• Čistá současná hodnota (NPV) – hodnota diskontovaného kumulovaného toku 

hotovosti v posledním roce se označuje NPV a slouží jako důležité kritérium pro 

posuzování a porovnávání projektů. Vhodnost použití NPV je dána především tím, že 

zohledňuje vliv času po celou dobu hodnocení, zahrnuje změnu hodnotových vstupů a 

výstupů realizace opatření a může zohledňovat způsob financování. Pokud je hodnota 

NPV záporná, opatření by se nemělo realizovat. Kritérium NPV lze na rozdíl od 

ostatních kritérií výše zmíněných použít i na opatření, která žádné dodatečné investice 

nevyžadují. Výsledek pak udává přínos opatření za dobu životnosti vyjádřený 

v peněžních jednotkách. 

• Vnitřní výnosové procento, vnitřní úroková míra (IRR) – je taková hodnota 

úrokové míry, která použita pro diskontování dává za dobu životnosti právě nulovou 

hodnotu diskontovaného toku hotovosti. Jeho jistou výhodou je to, že jej lze 

interpretovat ve srovnání s úrokovou mírou, takže se často používá pro porovnání 

projektů různé velikosti. Naopak nevýhodou je jeho relativní podstata, takže se nehodí 

pro srovnání velikostně značně odlišných investic a někdy nemusí hodnota IRR 

matematicky vůbec existovat.  
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Pro ekonomické vyhodnocení jednotlivých energeticky úsporných opatření byla použita 

diskontní sazba 6 %. Porovnávací doba byla zvolena na 15 let. Celé podrobné ekonomické 

zhodnocení je uvedeno v příloze 3. Cenový vývoj energií a míra inflace nebyly uvažovány 

s meziročním nárůstem. 

 

9.3. Vyhodnocení opatření 

Energeticky úsporné opatření – bioplynová stanice byla podrobena ekonomickému výpočtu 

(Software EFINA). 

Tab. 10 Tabulka ekonomického výpočtu softwarem EFINA. 

Název Investiční náklady 
(tis. Kč) 

Přínos (tis. 
Kč/rok) 

Prostá 
doba 

návrat. (let) 

NPV       
(tis. Kč) 

Reálna 
doba 

návrat. (let) 

IRR 
(%) 

BPS 67 324,00 15 417,12 5,4 107 829,86 6,20 28,37 
 

Vyhodnocení je provedeno jak z hlediska prosté návratnosti, tak z hlediska diskontované 

doby návratnosti, hodnoty NPV a IRR. V účinku se neuplatňuje tzv. synergický efekt, kdy se 

jednotlivá dílčí opatření buď podporují nebo omezují, protože je vyhodnocováno pouze opatření 

technologického charakteru bez návaznosti na systém vytápění a tepelně – technický stav budov. 

 

Tab. 11 Ekonomické vyhodnocení  

Údaje 
tis. Kč, ost. 
Jednotky 

Investiční výdaje projektu 67 324,00 
Změna nákladů na energii  -9 783,56 

Změna ostatních provozních nákladů, v tom: +2 286,42 

- změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) +149,85 

- změna ostatních provozních nákladů +2 136,57 

- samostatně lze uvést i změnu nákladů na emise, resp.i odpady 0,00 

Změna tržeb (za teplo, el. energii,využité odpady) +25 200,68 

Přínosy projektu celkem 15 417,12 
Doba hodnocení 15,00 

Diskont 6,00 

Hodnoty kriterií Ts 5,40 
Tsd 6,20 
NPV 107 829,86 
IRR 28,37 

Pozn. : U položky se znaménkem „ –„ došlo ke snížení nákladů, naproti tomu u položek se 

znaménkem „+“ došlo k navýšení nákladů. 
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9.4. Citlivostní analýza 

Ekonomiku úsporných opatření mohou ovlivnit různé vlivy. Především pohyby cen energií, 

změny pořizovacích nákladů a pohyby inflační míry a úrokových sazeb. V následujících tabulkách 

je zachycen vliv změn pořizovacích nákladů a přínosů na ukazatele NPV a IRR. 

V případě posuzovaného opatření – BPS má největší vliv výkupní cena za dodávku energií 

z BPS do distribuční sítě. Vzhledem k současné cenové politice výkupních cen elektrické energie 

z OZE je málo pravděpodobné, že by mělo dojít ke snížení ceny. Cena elektrické energie bude 

pravděpodobně na VN odběru poměrně stabilní, I vzhledem k přebytkům elektrické energie v síti. 

Ekonomické přínosy z úspor energie by se tedy neměly v budoucnu snižovat. Při dalším zvyšování 

ceny tepla naopak dojde ke zlepšení ekonomických ukazatelů úsporného opatření – BPS. [8] 



40 

10. Sumarizace výsledků ekonomického zhodnocení 

Pro určení vhodnosti realizace stavby a její ekonomické návratnosti je potřeba znát širokou 

škálu souvislostí. Které jsou ovlivňovány jedna druhou, například samotný proces fermentace, kdy 

vzniká bioplyn, je velmi náchylný na různé změny prostředí atd. Měl jsem to štěstí, že jsem 

zkoumal již zrealizovaný projekt, který již rok běží v praxi. A mohl jsem tedy porovnat 

předpokládané zisky se zisky reálnými za jeden celý rok, kdy je BPS v provozu. 

Je jasné, že předpokládané výsledky jsou jiné než praxe ukazuje a finanční zisk je nižší než 

se předpokládalo. To lze přičíst k rozběhu samotného procesu, dále uvedení do provozu bylo 

zahájeno až v měsíci únoru. Což hraje také roli pro finanční výnos. 

V roce 2011 si provozovatel BPS AGRO a.s. Kunčina fakturoval od firmy ČEZ s.r.o za 

výrobu el. energie 15 800 000 Kč. Což činí rozdíl cca. 10 000 000 Kč od očekávaného zisku. 

Důvody těchto ztrát jsem se pokusil vysvětlit výše. I s touto ztrátou je ale provoz BPS výdělečný a 

má příznivou ekonomickou návratnost. Podrobná tabulka hodnot s vyrobenou energií na svorkách 

KJ, vlastní spotřeby BPS a dále přikládám v příloze 4. 
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11. Zajímavosti a porovnání s jinou BPS 

Bioplyn v ČR k 15. 2. 2012 

Počet bioplynových elektráren: 327 

Instalovaný výkon: 224.17 MW 

Výroba elektřiny v aktuálním roce: 868.2 GWh 

Podíl bioplynu na OZE: 11.1% 

 
V Moravské Třebové byla realizována roku 2009 BPS s instalovaným výkonem 1MW. 

Její náklady byly 88 000 000 Kč z toho šlo 22 440 000 Kč z evropské unie 61 600 000 Kč bylo 

použito z vlastních soukromých prostředků. Částka 3 960 000 Kč byla dána státním sektorem. 

Je tu použito 1 fermentoru o objemu 7 500 m3 a plynojemu 800 m3 a dvou KJ od firmy Deutz o 

výkonu 490 kWe  a 520 kWtep. 

Rozpočet celkem: 88 000 000 

z toho Příspěvek EU: 22 440 000 

 
Soukromé prostředky: 61 600 000 

 
Národní veřejné prostředky celkem: 3 960 000 

 
z toho Národní veřejné prostředky: 3 960 000 

Další BPS v blízkosti mého bydliště je ještě stanice v Třeštině, kde bylo využito stávajících 

prostor. Realizace proběhla roku 2009 a instalovaný elektrický výkon je kolem 1MWe. Dodavatel 

KJ u tohoto projektu byl zvolen GE Jenbacher. Je velice individuální, které dodavatele si zvolí 

projektant nebo firma, která realizuje výstavbu stanice.  
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12. Závěr 

Cílem mé práce bylo nastínit problematiku spojenou s realizací BPS a uvedením do  

provozu. Kdy se vlastně z biomasy, ve které nějakou formou vázaná energie, termochemickým 

procesem získává bioplyn. Ten je následně odčerpáván, upravován a následně přiveden ke 

kogeneračním jednotkám, kde se spaluje v KJ. A jeho energie je při spalování přeměněna na energii 

mechanickou, která je přes synchronní generátor převáděna na elektrickou energii. Ta je vedena na 

distribuční transformátor, kde se upraví na hodnotu vhodnou k distribuci dále do elektrizační 

soustavy. Dále jsem vyjmenoval stručně zdroje biomasy, uvedl schematický obrázek procesů 

přeměny biomasy za použití různých technologii. Stručně charakterizoval samostatný proces 

anaerobní digesce a faktory které ho ovlivňují. 

Okrajově jsem charakterizoval objekt, kde došlo k realizaci BPS. Popsal technologii 

použitou u BPS. Přidal i funkční schéma bioplynové stanice, které se plně neshoduje s naší 

realizací. 

Uvedl jsem princip kogenerace, praktický příklad v čem je lepší využití kogenerace oproti 

klasickému teplárenskému provozu. Kdy se ušetří značné množství energie. Stručně jsem popsal 

druhy kogeneračních technologií. Detailněji jsem popsal spalovací motory, které se hojně využívají 

pro kogeneraci. Dále jsem uvedl obrázek pro tok energií v KJ se spalovacími motory v základním 

zapojení.  

U synchronních strojů jsem uvedl jejich použití jako alternátory. Pro paralelní provoz 

generátoru a tvrdé sítě jsem vypsal co platí v takovém případě. 

K transformátorům jsem uvedl definici dle normy ČSN. Jejich rozdělení dle chladícího 

media na suché a olejové.  

Detailněji jsem rozebral KJ od firmy Schnellmotor, jejich vyspělou technologii, která má za 

následek, že Schnellmotor jsou nejkvalitnějším dodavatelem KJ na trhu. V příloze jsem uvedl 

obrázek s detailním popisem KJ.  

V kapitole ekonomické vyhodnocení jsem ujasnil pojmy jako doba návratnosti finančních 

prostředků, čistá současná hodnota (NPV), diskontovaná doba návratnosti, vnitřní výnosové 

procento, vnitřní úroková míra (IRR). Tyto pojmy nám usnadní prokouknout do ekonomického 

vyhodnocení, které je významnou kapitolou celé mé práce, má poukazovat na fakt, že provoz BPS 

je velmi finančně zajímavý.  A doba návratnosti finančních prostředků dle prognózy se pohybuje 

kolem 6-7 let. Samozřejmě tento odhad není zcela přesný a každá změna položky, jak v nákladech 

tak i v zisku, má velký význam na ekonomické vyhodnocení. To se projevilo již první rok provozu, 

kdy zisk za výrobu energie byl asi o 10 000 000 Kč nižší než se předpokládalo. Navzdory tomu i 
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tak BPS vykazuje vysoký příjem, který je velmi lákavý pro většinu investorů zajímajících se o 

obdobné projekty.  
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Přílohy 

Příloha 1. Výrobní štítek distribučního transformátoru od firmy SGB s.r.o  
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Příloha 2. Detailní obrázek KJ s popisem 
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Příloha 3. Tabulka podrobného ekonomického vyhodnocení  



Příloha 4. Podrobná tabulka zisků, vlastní spotřeby, vyrobené el. energie.
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řeby, vyrobené el. energie. 

 


