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Projekt přehledně shrnuje problematiku bioplynových stanic a blíže se věnuje příkladu 

komunální bioplynové stanici Přibyšice. Porovnává její přínos, ale i negativní dopady. 

V závěru autorka vyjadřuje svůj pohled na ekonomickou situaci bioplynové stanice a její 

přínos. 
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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybrala, protože jsme bioplynovou stanici navštívili v červnu se 

školou. Paní učitelka nám zatajila, že je možné tam jet přistaveným autobusem a zdarma!  

 

Obr. 1: Nabídka exkurze  

 

Jeli jsme raději „ekologicky na kole“, bylo 

po dešti…. 

Ale aspoň o tom něco vím. Zážitkem pro nás 

byla nejen náročná cesta, ale i velký zápach zvláště 

v některých úsecích bioplynové stanice.  

 

 

 

 

Obr. 2: Cesta do Přibyšic    [foto autor]  
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Základní pojmy 

Bioplynová stanice  

Je moderní a ekologická, provozuje se v ČR i ve světě. Zpracovává mnoho odpadů a 

materiálů z organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu 

vzduchu v uzavřených fermentačních nádržích. Výsledkem je bioplyn a digestát.  

Anaerobní digesce 

Označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu.  

Fermentační nádrže 

Plynotěsně a hermeticky uzavřené.  

Železobetonové a uvnitř se promíchává 

odpad. 

 

 

 

 

  

 

 

 Obr. 4: Bioplynová stanice  

Obr. 3: Schéma bioplynové stanice  
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Bioplyn 

Je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se 

zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Je to zdroj pro výrobu obnovitelné 

elektrické a tepelné energie, vedoucí ke snížení závislosti ČR na fosilních palivech (uhlí, ropa, 

plyn) a na jejich dovozu z nestabilních zemí.  

Jeho využívání pomáhá:  

 při řešení problematiky klimatických změn  

 přispívá k rozvoji venkova  

 k tvorbě nových pracovních míst 

 snižuje skládkování biologicky rozložitelných odpadů a zvyšuje jejich recyklaci 

Digestát 

Digestát je zbytek po fermentačním procesu vznikající anaerobní fermentací při výrobě 

bioplynu. Kvalitní hnojivo.  

Fugát 

Fugát nebo- li procesní voda, je tekutý produkt vyhnívacího procesu a má 

charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje produkty anaerobního rozkladu 

organických látek. Zpravidla je odváděn 

do čistírny odpadních vod. 

Materiály  

 hnůj 

 kejda 

 močůvka 

 potraviny  

 jatka 

Obr. 5: Tekutý digestát  

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Odpadn%C3%AD_voda
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
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Podmínky procesu 

Aby proces anaerobní digesce probíhal správně, je třeba zajistit vhodné životní 

podmínky pro činnost mikroorganismů.  

 striktně anaerobní prostředí 

 optimální pH 

 stálá teplota 

 vhodné složení substrátu 

V ČR je v dnešní době již 554 bioplynových stanic, ale jejich počet dále roste.  

 

Obr. 6: Mapa bioplynových stanic 

Průmyslová bioplynová stanice 

Průmyslové bioplynové stanice zpracovávají ve fermentoru výlučně nebo alespoň 

zčásti rizikové vstupy. Mezi rizikové vstupy patří zejména jateční odpady, kaly z různých 

provozů (např. čističek odpadních vod) a podobně. Kladeny jsou tedy větší nároky na 

technologii a na splnění všech provozních podmínek.  

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Anaerobn%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Kyselost
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Komunální bioplynová stanice 

Komunální bioplynové stanice zpracovávají komunální bioodpady. Komunální odpad 

zahrnuje odpad z údržby zeleně, vytříděné bioodpady z domácností a stravovacích provozů 

(restaurací a jídelen). Komunální stanice mají technologicky náročnější průběh zpracování 

vstupů. Problematická je především příjmová část technologie. Odpad zapáchá, a tak je nutné, 

aby byla pachová zátěž okolí minimalizována. K tomu mohou přispět uzavíratelné haly 

s odtahem a čištěním vzduchu. Ve snaze ušetřit investiční náklady často dochází 

k nedodržení technologických postupů a okolí bioplynové stanice je zatíženo nepřiměřeným 

zápachem z odpadů. Přestože náklady 

na komunální stanici jsou oproti 

zemědělské stanici přibližně 

dvojnásobné (100 000 Kč/kW 

zemědělská stanice, 200 000 Kč/kW 

komunální stanice), šetření se 

nevyplatí a nápravná opatření náklady 

dodatečně ještě zvýší.                            

                                                                    Obr. 7: Komunální odpad 

Bioplynové stanice  

Mají tradici v evropských zemích. Nejvíce zkušeností s technologií výroby bioplynu má 

sousední Německo. Více než 3500 bioplynových stanic je především komunálního typu 

a jejich provoz navazuje na dobrý systém zacházení s komunálním odpadem. Ekologicky 

zaměřené severoevropské země Švédsko a Dánsko využívají bioplyn ve velké míře.                     

Ve Švédsku se bioplyn využívá také k pohonu vozidel, byl zde zprovozněn první vlak na 

světě poháněný bioplynem. V Dánsku tvoří bioplynové stanice centralizovaný systém se 

svozem odpadu, přičemž zóny svozu se nepřekrývají.  
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Zemědělská bioplynová stanice 

Zemědělské bioplynové stanice jsou v tuzemsku nejhojněji zastoupeny. Vstupy tvoří 

statková hnojiva (kejda, hnůj) a energetické plodiny (např. kukuřice). Jejich výstavba 

nejčastěji probíhá přímo v areálech zemědělských provozů, a protože jde o koncepčně 

jednodušší zařízení, než je tomu u ostatních bioplynových stanic, uvedení do činnosti není 

problematické. Mezi technologicky komplikovanější kroky zemědělských stanic pa tří míchání 

ve fermentorech, kdy může dojít k vytvoření vrstvy, která brání prostorově funkci fermentoru, 

může ucpávat potrubí a narušovat proces vyhnívání.  

Pro výstavbu kvalitní zemědělské stanice bylo na žádost Ministerstva zemědělství ČR 

zpracováno Českým sdružením pro biomasu Desatero přípravy bioplynových stanic. 

Desatero bioplynových stanic  

1. Precizní příprava projektu 

2. Dostatek kvalitních vstupních surovin 

3. Výtěžnost bioplynu z jednotlivých materiálů 

4. Komunikace se samosprávou a veřejností 

5. Spolehlivá a ověřená technologie 

6. Optimalizace investičních nákladů 

7. Volba vhodné kogenerační jednotky 

8. Využití odpadního tepla 

9. Nakládání s digestátem – kvalitní hnojivo  

10. Další možnosti využití bioplynu  
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Kolik se vyprodukuje: 

Každý z nás vyprodukuje ročně necelých 300 kg komunálního odpadu. Nejlevnějším 

způsobem jeho likvidace je skládkování. To však při současném objemu odpadků není 

udržitelné. EU proto podporuje jejich maximální využívání. Podle posledních údajů Českého 

statistického úřadu bylo v roce 2007 v České republice vyprodukováno 25,1 milionů tun 

odpadu. Podle měření Eurostatu, připadá na každého Čecha 294 kg komunálního odpadu 

ročně. Ačkoli se to může zdát jako velké číslo, je to nejméně z celé Evropské unie. Nejvíce 

komunálního odpadu produkují v Dánsku, kde na hlavu připadá něco přes 800 kg. 

Nejbližší bioplynové stanice  

Přibyšice 

 

Obr. 8: Lokalita Přibyšice 

Kněžice 

Zařízení: bioplynová stanice 

Adresa: Kněžice 37, Kněžice 

Výkon [kW]: 330 

Vstupní 

suroviny: 

prasečí kejda, jateční, kuchyňské a některé průmyslové odpady, rostlinný 

materiál, odpady z výroby MEŘO, kaly z ČOV 

Stav: v provozu od roku 2006 
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Bioplynová stanice Přibyšice 

Historie skládky 

Založení skládky – 1982 - první etapa: odpad z města Benešov, Týnec a dalších obcí 

z bývalého okresu Benešov a průmyslových podniků z Benešovska, zejména společnost 

Metaz.. Na skládku bylo uloženo cca 240 000 m3 odpadu z demolice domů. 1989 došlo ke 

zvýšení podílu plastů nacházející se v komunálním odpadu. První etapa skládky do roku 1995.  

V roce 1992 bylo rozhodnuto o vybudování další etapy - II. Výstavba od roku 1992 a 

kolaudace byla provedena v roce 1994. Kapacita skládky byla plánována na 240 000 m3. 

Provoz od roku 1995. Při vyjednávání došlo ještě k navýšení množství ukládaného odpadu na 

celkovou kapacitu 444 000 m3. Pro II. etapu skládky bylo získáno povolení EIA - ekologické 

ukazatele k ovlivnění provozem skládky v životním prostředí, v důsledku navýšení kapacity. 

V roce 1996 byly zahájeny projektové přípravy na odstranění již neprovo zované I. etapy 

skládky a to systémem odtěžení dojde ke snížení ekologické zátěže a bude vytvořen prostor 

pro novou zabezpečenou skládku. Zahájení odtěžování bylo v roce 1998. Materiál byl po 

roztřídění a je nadále využíván na technologické vrstvy v II. etapě skládky. 

 

Obr. 9: Pohled na skládku z fermentační věže vysoké 17 metrů              [foto autor] 
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Jedno řešení pro dva problémy 

V areálu skládky odpadů Benešov - Přibyšice byla v létě roku 1998 uvedena do provozu 

dotřiďovací linka, která zde byla vybudována jako hlavní součást provozu rozebrání staré 

skládky. Lokalita, v níž se v těsném sousedství nachází stará nebezpečná a nová ekologicky 

zabezpečená skládka, se nachází asi 11 km od města Benešov na katastrálním území obce 

Neveklov. Stará skládka Přibyšice je pro skládkování již uzavřena, není rekultivována a 

opatřena vrchním těsnicím systémem a je pro životní prostředí závažnou ekologickou zátěží.  

Odpady ze svozové oblasti jsou již ukládány na nově vybudované zabezpečené skládce 

Přibyšice II., jejíž předpokládaná životnost je devět let. Po vyčerpání kapacity nové skládky 

bude svozová oblast stát před závažným problémem dalšího řešení zneškodňování odpadů, 

protože v regionu nelze získat další vhodné místo pro výstavbu nové skládky. 

Jako komplexní řešení těchto problémů byla zvolena metoda rozebrání skládky, čímž se 

definitivně odstraní stará ekologická zátěž bez dalších nároků na monitorování lokality. 

Zároveň se tím vylučuje jakákoliv možnost případné další havárie staré nezab ezpečené 

skládky a uvolní se prostor pro další rozvoj nové skládky zabezpečené a vybavené v souladu 

s platnou legislativou. 

Provoz dotřiďovací linky a rozebírání skládky je v současné době teprve v začátcích, ale 

podle známých údajů a zkušeností našich zahraničních partnerů můžeme předpokládat, že na 

zabezpečenou skládku budeme muset znovu uložit asi 60 000 m3, což je asi 27 % původního 

objemu. To znamená, že zbývajících 73 % objemu nyní zaplněného prostoru bude uvolněno 

pro budoucí rozvoj nové ekologicky zabezpečené skládky.  

Nová technologie rozebrání skládky umožňuje vytvořit ze staré skládky novou, moderní, 

kontrolovanou a s poměrně inertním odpadem. Rekonstruovaná skládka odpovídá stavu 

techniky a neskrývá v sobě nepředpokládaná rizika. Navíc je možné získat z původního 

obsahu skládky suroviny a zároveň vytvořit nový, v současné době tak cenný skladovací 

prostor. 
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Odstranění zápachu 

Skládky produkují ve svém nitru – na základě biologických reakcí – plyny, které zatěžují 

bezprostředně okolí, a to hlavně svým zápachem. Při otvírání staré skládky, doprovázeném  

Jedním z možných systémů ke stabilizaci zápachových emisí je tzv. SMELL-WELL-

SYSTÉM. Jeho funkční princip vede k přestavbě biologických poměrů uvnitř otevřené části 

skládky. Prostřednictvím vhánění vzduchu je zastavena aktivita anaerobních bakterií, které 

zapříčiňují vznik zápachových emisí. Zároveň je směs plynu a vzduchu odsáta a zbavena 

zápachu. 

Pro zajištění zásobování obsahu skládky dostatečným kyslíkem jsou sondy zavibrovány na 

skládky do mříže s mezerou od 5 do 6 m a do hloubky 3,5 m tělesa skládky. Přitom je díky 

hodinové změně směru vzduchu zabráněno tvorbě kanálu uvnitř sk ládky a tímto je rozebírané 

pole rovnoměrně odvětráno.  

V České republice byl poprvé tento systém použit při rozebírání části skládky BOPO Třebíč, 

kdy byl odtěžován nestabilní svah čela skládky. Důslednou koordinací prací bylo v průběhu 

2,5 měsíců stabilizováno a odtěženo 44 000 m3 odpadu. 

Bylo prověřeno, že použitím technologie Smell-Well je možné během 7-8 dnů stabilizovat 

daný objem odpadu z počátečních 55 % obsahu CH4 až na hodnoty blízké nule. Technologie 

Smell-Well je používána také na skládce Benešov – Přibyšice. Stabilizace odtěžovaného 

odpadu má v tomto případě 

významný ekologický dopad, 

neboť je zabráněno emisím 

zápachu. Bez předchozí 

stabilizace zápachu by však také 

prakticky nebylo možné 

realizovat třídění odtěžovacích 

frakcí odpadu v dotřiďovací 

lince. 

 

 Obr. 10: Pohled do skladu                                      [foto autor] 
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Řízení bioplynové stanice 

Celá bioplynová stanice je řízena z dispečinku 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Dispečink                                                     [foto autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Spolužák David na fermentační věži           [foto autor] 
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„Bioplynku na Benešovsku koupil investor ze Saúdské Arábie“ 

Po čtyřech letech provozu, v roce 2013, koupil zadluženou bioplynovou stanici za 

37,2 milionu korun investor ze Saúdské Arábie. 

Jde o jednu z osmi stanic v Česku, které vyrábějí elektřinu z komunálního odpadu. Její 

výstavba stála 250 milionů korun.  

Bioplynovou stanici vlastnila společnost Bio Servis. Firma dlužila asi padesátce věřitelů 

236 milionů korun. 

Závěr 

Bioplynová stanice je podle projektu schopná denně zpracovat až 100 tun organického 

odpadu a přeměnit ho na elektrickou energii. Roční kapacita je až 28.000 tun organického 

odpadu s výrobou osm gigawatthodin elektrické energie. Těchto výsledků však zatím podnik 

nedosáhl. 

Myslím si, že není jednoduché, aby takovéhle zařízení vydělávalo natolik, aby se zaplatily 

investice i provoz. Bioplynová stanice v Přibyšicích nemá dostatečné prostředky na 

radikálnější řešení zápachu a zápach se line do okolí bioplynové stanice.  
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