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Anotace: 

Práce popisuje princip bioplynových stanic, porovnává jejich výhody a nevýhody.  

Blíže se věnuje bioplynové stanici v objektu Zemědělské společnosti Kosova Hora, a.s.  

Uvádí názory obyvatel, žijících v těsné blízkosti bioplynové stanice, a zaměstnanců 

Zemědělské společnosti.  
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Úvod  

Já osobně si myslím, že bioplynová stanice je užitečná v mnoha věcech, protože se v ní 

dá zužitkovat a získat víc věcí najednou.  

Bioplynové stanice jsou dnes již běžně používaná ekologická zařízení nejen u nás, ale 

po celém světě. Bioplyn se využívá k výrobě elektřiny i tepla a může sloužit také jako náhrada 

zemního plynu. Víte však, z čeho a za jakých podmínek se bioplyn vyrábí? A věděli jste, že 

odpadním produktem při výrobě bioplynu je kvalitní hnojivo?  

Měla jsem možnost navštívit bioplynovou stanici v Zemědělské společnosti Kosova 

Hora, a.s.  
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Bioplynová stanice  

V zemědělství, potravinářství nebo při chovu zvířat vzniká velké množství biologického 

odpadu, který je však možné velmi efektivně využít k výrobě bioplynu, který dále slouží jako 

zdroj elektrické energie, tepla nebo jako palivo v dopravě. Zbylým produktem při výrobě 

bioplynu je vysoce kvalitní hnojivo (digestát). K výrobě bioplynu dochází v bioplynových 

stanicích, jejichž hlavní část (fermentor) si můžeme představit jako velkou nádrž, kde se 

zředěná a rozmělněná organická biomasa promíchává a zahřívá na 45 °C, přičemž dochází 

k rozkladným procesům a současné produkci bioplynu. Uvolněný bioplyn je následně 

odváděn do plynojemu, kde se dále upravuje a čistí. Pokud má bioplyn sloužit k výrobě 

elektrické energie, je po vyčištění spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí elektřinu, ale 

současně také teplo. Kogenerační jednotka je spalovací motor s elektrickým generátorem, 

přizpůsobený ke spalování bioplynu, vzniklé teplo z chlazení motoru lze využít třeba 

k vytápění obytných budou, skleníků nebo pro sušení zemědělských produktů, dřeva apod.  

 

 

 

Obr. 1: Proces výroby bioplynu                                                                  [5] 
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Obr. 2: Fermentory                                                                                        [4] 

 

 

Co zpracovávají?  

 zbytky potravin z domácností a jídelen 

 kejdu, drůbeží hnůj, senáž, siláž nebo cíleně pěstované plodiny- např. kukuřici 

 organická hmota je v nich zpracována bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktorech 

 

Pozitivní trendy: 

 zvyšují se poplatky za skládkování 

 výhodné a dlouhodobě garantované výkupní ceny za elektřinu z bioplynu¨ 

 dotace a výhodné půjčky ze státních a evropských zdrojů 
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Pozitiva: 

Bioplyn: zdroj pro výrobu obnovitelné elektrické a teplené energie, snížení závislosti ČR na 

fosilních palivech (uhlí, ropa, plyn) a na jejich dovozu z nestabilních zemí.  

Jeho využívání pomáhá: 

a) při řešení problematiky klimatických změn 

b) přispívá k rozvoji venkova  

c) tvorbě nových pracovních míst 

d) snižuje skládkování a zvyšuje jejich recyklaci BSP, jsou alternativou spalovnám 

- produkují energii přímo z biomasy obsažené v odpadu=skutečně obnovitelný 

zdroj energie  

Umístění provozu: 

Je vhodné zohlednit rozptylové podmínky (oblast s obydlenou zástavbou) umístění na 

závětrné straně a také vhodně přepravní trasy zapáchajícího materiálu. Při podání návrhu na 

vydání územního rozhodnutí je vhodné požádat stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma 

podle §83 stavebního zákona:    

a) u zemědělských bioplynových stanic alespoň 300 m vzhledem k územnímu plánování 

rodinné výstavby 

b) u ostatních bioplynových stanic pak minimálně 800 m 

 

Obr. 3 Bioplynová stanice                                               [5] 
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Jak tedy řešit problém se zápachem?  

Základními předpoklady pro bezproblémový provoz:  

1) vhodné vstupní suroviny 

2) dobře zpracovaný a schválený provozní řád zařízení 

3) kvalitní vybavení technologických celků zařízení  

4) dodržování provozní kázně a řádného fermentačního procesu-při dodržení 

zásad jsou rizika zápachu maximálně omezena  

 

Obr. 4: Kde se nacházejí po ČR bioplynové stanice                                                  [3] 
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Bioplynová stanice Kosova Hora 834kW- Jenbacher:  

Tato bioplynová stanice je v provozu od 5.  12. 2011. Bioplynová stanice je systém kruh 

v kruhu o výkonu 834 kW. Zpracovává biomasu (travní senáž, kukuřičná siláž) a kejdu skotu. 

Elektrická energie je z části cca 6-7% spotřebována na vlastní provoz BPS (čerpadla, 

míchadla apod.) a cca 780 kW je dodáváno přes transformátor do sítě vysokého napětí 22 kW. 

Při provozu vzniká odpadní teplo o výkonu 924 kW, toto teplo je využíváno na vytápění 

fermentoru, vytápění a ohřevu vody ve všech objektech vékáčka. Dále byl vybudován 

teplovod, který zajišťuje vytápění a ohřev vody v celém areálu dílen Dohnalova Lhota a 

teletníku Janov a také dva rodinné domy. Současně s BPS byly postaveny 2 silážní jámy 

o celkové kapacitě 3000 m3 na skladování siláže a senáže pro BPS. Celkové náklady na BPS, 

teplovody a silážní jámy byly zřízeny za necelých 90 milionů Kč. Návratnost je spočítána na 

8 let. 

 

Obr. 5: Bioplynová stanice                                                              [foto autor] 

 

Doba provozu BPS se skládá: 

 fermentor s příjmovou jímkou na kejdu, dávkovacím zařízením na siláž a senáž a 

čerpacím centrem  

  plynojem s kapacitou 600 m3 a bezpečnostní plynový hořák  
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 provozní budova s kogenerační jednotkou a automatickým řídícím centem celé BPS  

 trafostanice 22 kV s elektroměrem  

 2 jímky na digestát o kapacitě 11 168 m3  

 

Obr. 6: Letecký pohled na BPS Kosova Hora                            [8] 

 

 
Obr. 7: Kde se bioplynová stanice nachází                              [3] 
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Obr. 8 a 9: Provozní budova s kogenerační jednotkou a automatickým řídícím centem 

                   celé BPS, fermentor                                                                   [foto autor] 
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Závěr:  

Z rozhovoru s panem Řehákem, který na bioplynové stanici pracuje: 

„Já si myslím, že bioplynové stanice jsou dobré, protože v zemědělství, když mají 

moc biomasy, tak ji nemusí vyhazovat nebo se snažit ji prodat někomu jinému, ale 

použijí ji do bioplynové stanice a mají z toho navíc elektrickou energii a teplo.“ 

Já si o bioplynové stanici v Zemědělské společnosti Kosova Hora myslím, že jsou s ní 

spokojení kvůli tomu, že si sami vytápějí budovy a ohřívají vodu.  

Sama bydlím v Kosově Hoře. Bioplynová stanice se nachází asi 1 km na jihozápad od 

středu obce. Ani jsem nemusela provádět anketu, nikdo z obyvatel si zatím nestěžoval, že by 

bioplynová stanice zapáchala.  

Takže si myslím, že se pořízení bioplynové stanice vyplatilo.  
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