
1. Úvod
Tuzemsk! trh s bioplynem v posledních letech za"ívá velk! rozvoj. Díky p#i-
jetí zákona o podpo#e v!roby elekt#iny z obnoviteln!ch zdroj$ a zavedení in-
vesti%ních podpor z národních program$ kofi nancovan!ch EU vzrostl po%et 
bioplynov!ch stanic (dále jen také „BPS“) v zemi za posledních p&t let rychle 
z n&kolika málo provoz$ na aktuáln& mo"ná ji" 150 stanic o celkovém insta-
lovaném el. v!konu p#evy'ujícím 100 MW (stav k polovin& roku 2011). 
B&hem tohoto desetiletí má p#itom tento dynamick! r$st dál pokra%ovat, 
a pokud by m&ly b!t napln&ny cíle Národního ak%ního plánu pro energii 
z OZE, vznikne v zemi do roku 2020 dal'ích n&kolik set v!roben elekt#iny 
z bioplynu o souhrnném el. v!konu více ne" 300 MWel.
V!voj posledních let v'ak za%íná odhalovat n&kolik záva"n!ch skute%ností 
majících souvislost s energetickou efektivností BPS.
Velká v&t'ina z doposud vybudovan!ch stanic je lokalizována do míst, kde 
není mo!né nalézt efektivní vyu!ití pro ve"keré teplo, které vzniká jako 
vedlej'í produkt p#i spalování bioplynu v kogenera%ní jednotce mající zpravi-
dla podobu stacionárního spalovacího motoru s generátorem.
Vlastní technologická spot#eba tepla reprezentuje jen relativn& malou %ást 
jeho celkové v!roby (typicky 20 – 30 %) a tak, není-li pro disponibilní teplo 
z bioplynové kogenerace vyu"ití, m$"e b!t de facto v praxi ma#ena i t#etina 
energie v bioplynu. Trendem je p#itom stavba stanic o stále v&t'ím jednot-
kovém v!konu, %ím" se tento problém s ma#en!m teplem stává vá"n&j'ím. 
A to i z toho d$vodu, "e stále v&t'í %ást vstupních substrát$ b!vá pro stanici 
zám&rn& p&stována na orné p$d&. Jedná-li se o jednotlivé p#ípady, není to 
záva"né, je-li to ale systémov! jev u desítek stanic, pak to dokládá nevhodn& 
zvolen! systém podpory jejich v!stavby.
Není dnes v!jimkou, "e BPS z vyrobeného bioplynu dodávají k dal'ímu vyu-
"ití – ve form& elekt#iny – jen i mén& ne" t#etinu jeho celkové (primární) ener-
gie. (e'ení, jak provoz BPS zefektivnit, v'ak existují a cílem této publikace je 
jejich p#edstavení v%etn& vzorov!ch p#íklad$ z praxe s vy%íslením mo"n!ch 
úspor z toho vypl!vajících. 

2. Jak defi novat energetickou ú!innost
Za vstupní energii do procesu konverze je mo"no pokládat energii v su-
rovém bioplynu (QBPbrutto) vzniklém rozkladem biomasy dodávané do BPS. 
V 'ir'ím pohledu by bylo mo"no za vstupní – primární energii pokládat ener-
gii vstupních substrát$ vyjád#enou jejich v!h#evností. Z praktického hledis-
ka je v'ak vhodn&j'í zam&#it se pouze na vyu"ití energie vzniklého bioplynu, 
proto"e v!h#evnost typick!ch substrát$ BPS je pouze teoretickou hodnotou 
a v praxi ji nelze pro vysok! obsah vlhkosti jinak vyu"ít.
Ú$eln% u!itou energií je potom ta, která je p#edána k dal'ímu vyu"ití mimo 
vlastní bioplynovou stanici. P#i obvyklém #e'ení stanice se jedná o: 
!  %istou elekt#inu Edod dodanou do distribu%ní sít& a/nebo spot#ebovanou 

v dané lokalit& (farm&, areálu, kde je BPS umíst&na) mimo vlastní techno-
logickou spot#ebu vlastní stanice. 

!  %istou dodávku tepla Qdod, tj. po ode%tení vlastní technologické pot#e-
by tepla stanicí, pro uspokojení nejr$zn&j'ích ekonomicky od$vodn&n!ch 
tepeln!ch pot#eb (vytáp&ní staveb, p#íprava teplé vody, su'ení atd.). 

Ukazatel nazvan! jako „Stupe& energetického vyu!ití bioplynu“ zkrácen& 
SEVBP se spo%te vztahem: 

SEVBP = (Edod + Qdod) / QBP, brutto

Ve zvlá'tních p#ípadech se m$"e jednat i o prodej surového bioplynu jinému 
subjektu nebo prodej biometanu do plynárenské sít&. Defi ni%ní vztah SEVBP 
je pak mo"no upravit následovn&: 
!  P#i prodeji surového bioplynu by se m&la energetická bilance posuzovat 

rovn&" podle v!'e uvedeného vztahu jako jeden projekt, tj. s p#ihlédnutím 
ke skute%nému vyu"ití vyrobené elekt#iny a tepla. Není-li to mo"né, jako 
p#ibli"n! ukazatel je mo"no p#edpokládat 60% vyu"ití energie z prodeje 
surového bioplynu QBP,prod:

SEVBP = (0,6 ) QBP,prod + Edod,BPS) / QBPbrutto

!  V p#ípad& úpravy bioplynu na biometan a jeho vtlá%ení do sít& je mo"-
no energii biometanu (QBM,prod) zahrnout úpln& (je ekvivalentní náhradou 
zemního plynu).

SEVBP = (QBM,prod + Edod, BPS) / QBPbrutto

Oba uvedené v!po%ty SEVBP nicmén& implicitn& p#edpokládají, "e energe-
tické pot#eby BPS budou kryty z vyrobeného bioplynu a p#ípadné p#ebytky 
elekt#iny z bioplynové kogenerace situované v míst& stanice (Edod, BPS) budou 
dodávány do distribu%ní sít&, co" lze pova"ovat za „standardní“ #e'ení. 
Mohou se v'ak vyskytnout situace, kdy energetické pot#eby a* u" v!roby bio-
plynu a/nebo jeho úpravy na biometan k dal'ímu vyu"ití budou kryty externí-
mi energetick!mi zdroji – nap#. elekt#inou z distribu%ní sít&, zemním plynem 
%i jin!m palivem fosilního i nefosilního p$vodu.  
Pro zamezení mo"nosti zneu"ívání nákupu „'pinavé“ levn&j'í energie a její 
prom&ny do více cen&né energie „zelené“ by s ur%itostí m&ly b!t ode$ítány 
jakékoliv vstupy mající p'vod v konven$ních zdrojích, za které lze pova-
"ovat elekt#inu z distribu%ní sít&, zemní plyn %i jakékoliv jiné palivo fosilního 
p$vodu.   
S ohledem na odli'nou formu energie by p#itom m&l b!t v p#ípad& elekt#iny 
odebírané z elektriza%ní soustavy navíc uplatn&n koefi cient zohled+ující sou-
%asnou míru ú%inností její v!roby a distribuce v systémov!ch elektrárnách a tedy 
skute%né nároky na primární energii (zjednodu'en& lze pou"ít násobek 3).

3. Opat"ení pro vy##í efektivnost vyu$ití energie

3. 1.  Dostate!né dimenzování fermentor%
Pro zpracování biologicky rozlo"iteln!ch materiál$ procesem anaerobní fer-
mentace za ú%elem v!roby bioplynu je t#eba vytvo#it ur%ité podmínky, k nim" 
pat#í rovn&" dostate%n! %as. 
Je-li spolu s dal'ími zásadními parametry procesu (stupe+ pH, teplota atd.) 
optimalizován, poda#í se do podoby bioplynu (tj. sm&si, v ní" dominuje CH4 
a CO2) transformovat i více ne" 90 % p$vodní organicky rozlo"itelné hmoty. 
P#i nedostate%ném zdr"ení to v'ak m$"e b!t i mén& ne" 70 %. 
Klí%em k tomu je správné dimenzování fermentor', které by m&lo b!t 
p#izp$sobeno charakteru vstup$ a zejména teplotním podmínkám, za kter!ch 
proces probíhá (mezofi lní versus termofi lní). 
Nejdel'í by tzv. doba zdr!ení substrát' ve fermentorech (aktivní objem 
fermentor$ d&len! denní sumou mno"ství dávkovan!ch vstup$ v%. procesní 
vody) m&la b!t u vstup$ rostlinného p$vodu zpracovávan!ch p#i mezofi lních 
podmínkách (35 – 40 °C). Dle doporu%ení správné praxe by m&la %init mini-
máln% 70 dní, p#i v&t'ím zastoupení h$#e rozlo"iteln!ch vstup$ jako je travní 
sená" pak je't& déle (nad 90 dn$).
V!razn& krat'í (v #ádu 30 – 40 dn') m$"e b!t "ádoucí doba zdr"ení p#i zpra-
cování pr$myslov!ch a komunálních bioodpad$, stejn& tak jako v p#ípad& 
anaerobního rozkladu p#i termofi lních teplotách (>50 °C). 
Efektivní cestou, jak maximalizovat míru rozkladu organické hmoty do bi-
oplynu, je zajistit plynot%sné zakrytí koncov(ch sklad' digestátu, co" 
má pozitivní vliv nejen na vy''í v!t&"nost bioplynu, ale i znateln& eliminuje 
ne"ádoucí úniku metanu a 'í#ení senzorick!ch emisí voln& do ovzdu'í.

3. 2.  Zv&#ení !isté dodávky elekt"iny
Elekt#ina je nejhodnotn&j'ím produktem a její produkce by m&la b!t co nej-
vy''í. ,istá dodávka z daného mno"ství bioplynu je v!sledkem rozdílu hrubé 
svorkové v!roby a vlastní spot#eby stanice.

Zv&#ení ú!innosti v&roby elekt"iny 
Kogenera!ní jednotka 
Základní cestou, jak maximalizovat mno"ství vyráb&né elekt#iny z daného 
mno"ství vstup$ a v!roby bioplynu z n&j, je volba kogenera%ní jednotky s vyso-
kou el. ú%inností. Na trhu jsou jednotky od #ady v!robc$, které se li'í svorkovou 
ú%inností i o n&kolik procent. U jednotek nad cca 500 kWel by jmenovitá svor-
ková ú%innost m&la b!t alespo& 41  –  42 %, u men'ích pak min. 38 – 39 %. 
Z ekonomického pohledu v'ak míra ú%innosti v!roby elekt#iny není jedin!m 
determinantem p#i volb& typu kogenera%ní jednotky. Stejn& zásadní roli pak 
hrají i náklady na údr"bu a opravy, tj. cenová náro%nost a %asová dostupnost 
servisu. Ve sv&tle dosavadních zku'eností lze doporu%it rad&ji up#ednostnit 
jednotky, které jsou na %eském trhu dostate%n& zastoupeny.

Komplementární technologie pro v&robu elekt"iny  
Druhou dnes technicky dostupnou mo"ností, jak v!robu el. energie z bioply-
nu dále nav!'it, je vyu"ít vysokoteplotního potenciálu spalin odcházejících 
z motorové kogenerace za pomoci parního motoru %i systému ORC (Or-
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"ovat elekt#inu z distribu%ní sít&, zemní plyn %i jakékoliv jiné palivo fosilního 
p$vodu.   
S ohledem na odli'nou formu energie by p#itom m&l b!t v p#ípad& elekt#iny 
odebírané z elektriza%ní soustavy navíc uplatn&n koefi cient zohled+ující sou-
%asnou míru ú%inností její v!roby a distribuce v systémov!ch elektrárnách a tedy 
skute%né nároky na primární energii (zjednodu'en& lze pou"ít násobek 3).

3. Opat"ení pro vy##í efektivnost vyu$ití energie

3. 1.  Dostate!né dimenzování fermentor%
Pro zpracování biologicky rozlo"iteln!ch materiál$ procesem anaerobní fer-
mentace za ú%elem v!roby bioplynu je t#eba vytvo#it ur%ité podmínky, k nim" 
pat#í rovn&" dostate%n! %as. 
Je-li spolu s dal'ími zásadními parametry procesu (stupe+ pH, teplota atd.) 
optimalizován, poda#í se do podoby bioplynu (tj. sm&si, v ní" dominuje CH4 
a CO2) transformovat i více ne" 90 % p$vodní organicky rozlo"itelné hmoty. 
P#i nedostate%ném zdr"ení to v'ak m$"e b!t i mén& ne" 70 %. 
Klí%em k tomu je správné dimenzování fermentor', které by m&lo b!t 
p#izp$sobeno charakteru vstup$ a zejména teplotním podmínkám, za kter!ch 
proces probíhá (mezofi lní versus termofi lní). 
Nejdel'í by tzv. doba zdr!ení substrát' ve fermentorech (aktivní objem 
fermentor$ d&len! denní sumou mno"ství dávkovan!ch vstup$ v%. procesní 
vody) m&la b!t u vstup$ rostlinného p$vodu zpracovávan!ch p#i mezofi lních 
podmínkách (35 – 40 °C). Dle doporu%ení správné praxe by m&la %init mini-
máln% 70 dní, p#i v&t'ím zastoupení h$#e rozlo"iteln!ch vstup$ jako je travní 
sená" pak je't& déle (nad 90 dn$).
V!razn& krat'í (v #ádu 30 – 40 dn') m$"e b!t "ádoucí doba zdr"ení p#i zpra-
cování pr$myslov!ch a komunálních bioodpad$, stejn& tak jako v p#ípad& 
anaerobního rozkladu p#i termofi lních teplotách (>50 °C). 
Efektivní cestou, jak maximalizovat míru rozkladu organické hmoty do bi-
oplynu, je zajistit plynot%sné zakrytí koncov(ch sklad' digestátu, co" 
má pozitivní vliv nejen na vy''í v!t&"nost bioplynu, ale i znateln& eliminuje 
ne"ádoucí úniku metanu a 'í#ení senzorick!ch emisí voln& do ovzdu'í.

3. 2.  Zv&#ení !isté dodávky elekt"iny
Elekt#ina je nejhodnotn&j'ím produktem a její produkce by m&la b!t co nej-
vy''í. ,istá dodávka z daného mno"ství bioplynu je v!sledkem rozdílu hrubé 
svorkové v!roby a vlastní spot#eby stanice.

Zv&#ení ú!innosti v&roby elekt"iny 
Kogenera!ní jednotka 
Základní cestou, jak maximalizovat mno"ství vyráb&né elekt#iny z daného 
mno"ství vstup$ a v!roby bioplynu z n&j, je volba kogenera%ní jednotky s vyso-
kou el. ú%inností. Na trhu jsou jednotky od #ady v!robc$, které se li'í svorkovou 
ú%inností i o n&kolik procent. U jednotek nad cca 500 kWel by jmenovitá svor-
ková ú%innost m&la b!t alespo& 41  –  42 %, u men'ích pak min. 38 – 39 %. 
Z ekonomického pohledu v'ak míra ú%innosti v!roby elekt#iny není jedin!m 
determinantem p#i volb& typu kogenera%ní jednotky. Stejn& zásadní roli pak 
hrají i náklady na údr"bu a opravy, tj. cenová náro%nost a %asová dostupnost 
servisu. Ve sv&tle dosavadních zku'eností lze doporu%it rad&ji up#ednostnit 
jednotky, které jsou na %eském trhu dostate%n& zastoupeny.

Komplementární technologie pro v&robu elekt"iny  
Druhou dnes technicky dostupnou mo"ností, jak v!robu el. energie z bioply-
nu dále nav!'it, je vyu"ít vysokoteplotního potenciálu spalin odcházejících 
z motorové kogenerace za pomoci parního motoru %i systému ORC (Or-
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ganick! Rankin"v Cyklus). Jejich nasazení umo#$uje docílit zv!%ení hrubé – 
svorkové ú&innosti o n'kolik dal%ích procent (3 – 6 %), nicmén' ekonomická 
smysluplnost je v praxi podmín'na vysok!m ro&ním vyu#itím a tedy spolehli-
v!m provozem z d"vodu vysoké po&áte&ní investice.  
Dosavadní zku%enosti s jejich provozem na n'kolika BPS v tuzemsku jsou 
v%ak smí%ené a spí%e vedou k doporu&ení hledat pro vyráb'né teplo z bioply-
nové kogenerace jiné (levn'j%í) vyu#ití.   
  
Sní!ení vlastní (technologické) spot"eby elekt"iny 
Bioplynová stanice pot(ebuje pro sv"j provoz (adu aparát" s elektrick!m po-
honem. Jedná se p(edev%ím o míchadla, &erpadla a dávkova&e substrát" a &er-
padla a ventilátory kogenera&ní jednotky. K vlastní spot(eb' je t(eba po&ítat 
i ztráty trafostanice na dodávku elekt(iny do sít' VN.
Vlastní spot(eba se zpravidla udává v pom'ru k mno#ství vyrobené elekt(iny 
m'(ené na svorkách generátoru a celková hodnota dnes b!vá v %irokém roz-
mezí 5 – 10 %. Dosa#ení optimálních hodnot (7 – 8  %) p(edpokládá pe&liv! 
v!b'r v%ech hlavních komponent a „energeticky %etrn!“ zp"sob jejich provozu. 
Ní#e upozorníme zejména na míchací techniku fermentor!, vybraná za(í-
zení strojovny kogenerace a transformátor. 

Míchadla
Míchadla musí zajistit ú&inné promíchávání nápln' fermentor", aby se vy-
tvo(ily optimální podmínky pro tvorbu bioplynu, zamezilo se vytvá(ení nemí-
chatelné vrstvy u hladiny nebo sediment" u dna a st'n a zárove$ nedocházelo 
k pl!tvání cennou elektrickou energií. 
Na trhu jsou dnes nabízena (e%ení vybavující fermentor (prvního stupn') 
míchadly s celkov!m el. p(íkonem v %irokém rozmezí od mén" ne# 10 a# 
po více ne# 20 W v p$epo%tu na m3 u#itného objemu fermentoru. Obec-
n' men%ího m'rného p(íkonu vykazují technologie schopné pracovat s vy%-
%í su%inou (nad 10 – 12 %), míchadla u nich v%ak pracují s vy%%ím zatí#ením 
a i vy%%í frekvencí míchání. 
O v!sledné hodnot' spot(eby elekt(iny míchadly ve fermentorech v!znamn' 
rozhoduje rovn'# charakter zpracovávan!ch vstup" a zp"sob jejich p(edúpra-
vy (délka (ezanky atd.). 
Z hlediska energetické efektivnosti procesu je nejvhodn'j%í porovnávat tuto 
spot(ebu míchadly k celkové hrubé v!rob' elekt(iny (&i mno#ství energie v bi-
oplynu), jeliko# je tím rozhodujícím ukazatelem efektivnosti stanice. Typick! 
pom'r b!vá mezi 2 – 4 % celkové ro&ní svorkové v!roby elekt(iny, dobré pro-
vozy p(itom nep$esahují 2,5 – 3 %.  
  
Strojovna kogenerace – chlazení plynu
Pro spolehliv! provoz kogenerace je t(eba vstupní plyn zbavit vlhkosti a zchla-
dit na ni#%í teplotu. Chlazení bioplynu se provádí pomocí vodního okruhu 
a její chlazení zaji%)uje elektricky pohán'n! chladicí agregát. P(edchlazení 
plynu (a# o n'kolik °C) lze zajistit té# zemní smy&kou (p(edáváním tepla 
do p"dy), &ím# se uspo(í spot(eba elekt(iny chladicího agregátu. Alternativní 
(e%ení je udr#ování teploty plynu na nejvy%%í mo#né hodnot', kterou umo#-
$uje kogenera&ní jednotka (typicky okolo 40 °C), &ím# se zamezuje mo#né 
kondenzaci vlhkosti v plynu a hlavn' pak ve spalinách – je to v%ak mén' do-
poru&en! zp"sob, kter! m"#e v!znamn' zkrátit #ivotnost jednotky a jejích 
kritick!ch &ástí.  

Strojovna kogenerace – nouzové chladi#e
P(ebytek tepla z kogenerace (kter! se nespot(ebuje pro vytáp'ní fermentor" 
ani jej nelze ú&eln' vyu#ít mimo stanici) je t(eba odvést do okolí. Zpravidla se 
tak d'je na tzv. nouzov!ch chladi&ích, co# jsou v!m'níky voda/vzduch s elek-
tricky pohán'n!mi ventilátory. V (ad' bioplynov!ch stanic bez vyu#ití tepla 
jsou tyto „nouzové“ chladi&e v provozu trvale a spot(eba elekt(iny, zvlá%t' v let-
ním období tvo(í v!znamn! podíl vlastní spot(eby stanice (na 1 odveden! kilo-
watt tepla je pot(eba 1 a# 2 watty el. energie pohán'jící ventilátory chladi&e). 
Pokud je z projektového zám'ru jasné, #e vyu#ití tepla bude malé, nemá smysl 
instalovat spalinov! v!m'ník (a pak teplo p(edané do vody ma(it na chladi-
&ích). Pro odvod tepla z vodního okruhu chlazení motoru je pak t(eba v tomto 
p(ípad' instalovat dostate&n' dimenzované vzduchové chladi&e, aby pot(ebn! 
v!kon ventilátor" a doba jejich chodu byly co nejmen%í.

Transformátor
Pro mo#nou dodávku el. energie z bioplynové kogenerace do nad(azené distri-
bu&ní sít' je pot(eba zajistit její transformaci na pot(ebnou nap')ovou hladiny 
(typicky 22 kV). Vyu#ívány jsou k tomu transformátory – suché nebo olejové. 
Efektivn'ji p(itom pracují olejové transformátory, které jsou dnes navíc do v!-
konu 2,5 MVA dle &SN EN 50 464-1 &len'ny z hlediska energetick!ch ztrát 
do &ty( kategorií – energetick!ch t(íd (A – nejlep%í a# D – nejhor%í), a to zvlá%) 
z hlediska hodnocení ztráty naprázdno (Po) a nakrátko (Pk). Dnes nejlep%í 
dostupné v!robky na trhu spl$ují t(ídu Ao a Bk a jsou ozna&ovány jako tzv. 
nízkoztrátové transformátory. 
Vyplatí se jim dávat p(ednost, jeliko# i kdy# jejich po(ízení m"#e b!t o n'co 
(20 – 30 %) nákladn'j%í ne# v p(ípad' standardních typ" (typicky Co, Ck), 
návratnost víceinvestic je díky ni#%ím transforma&ním ztrátám i mén' ne# 
jeden rok.
Efektivnost transformátoru je mo#né dále zlep%it správn!m v!konov!m 
dimenzováním. Empirické zku%enosti dokazují, #e kapacitu transformáto-
ru se vyplatí volit v'razn" (nejlépe 2krát) v"t(í, ne# je provozní v'kon 
kogenerace. Nap(. návratnost vícenáklad" na transformátor s dvojnásobnou 
kapacitou (ve stejné energetické t(íd') je okolo dvou let. Touto optimalizací 
je mo#né sní#it ztráty elekt(iny p(i její transformaci na vy%%í nap')ovou hladi-
nu na mén' ne# 1 % ro&ní svorkové v!roby elekt(iny bioplynové kogenerace 
(oproti b'#n!m 1 – 2 %). 

3. 3.  Sní!ení únik$ metanu
Ztráty bioplynu resp. metanu v n'm obsa#eném jsou rovn'# ur&itou formou 
vlastní spot(eby stanice, kterou je t(eba minimalizovat.  
Systém plynového hospodá(ství stanice tvo(í horní prostor fermentor" a skla-
du digestátu, plynojemy a dopravní trasa ke kogenera&ní jednotce. Za nor-
málního provozu jsou ztráty net'sností tohoto systému zanedbatelné (dle 
empirick!ch zku%eností v (ádu desetin procent celkové v!roby). V'znamné 
ztráty v $ádu a# jednotek procent ro%ní v'roby bioplynu v%ak mohou 
vzniknout p(i del%ích v!padcích na stran' spot(eby (poruchy a plánované od-
stávky kogenerace) a zbytkov!m v!vinem metanu v koncovém skladu, pokud 
tento není zakryt.
Doporu&ení pro minimalizaci únik" metanu jsou proto následující:

Správné provedení plynojemu, existence fl éry
V!vin bioplynu má velkou setrva&nost a tak p(i v!padku kogenera&ní jednotky 
pokra&uje, i kdy# se dávkování surovin p(eru%í. P(i nedostate&né kapacit' ply-
nojemu za&ne tlak plynu v systému rychle stoupat a musí b!t z n'j odpou%t'n.
Z ekonomick!ch i ekologick!ch d"vod" by bioplyn nem'l samovoln' uni-
kat do ovzdu%í. Pojistné klapky plynového systému by tak m'ly b!t uvád'ny 
do provozu jen v krajních p(ípadech a jako poslední v (et'zci za(ízení plyno-
vého hospodá(ství stanice.
Del%í plánované odstávky &i v!padky kogenera&ní jednotky(ek) by tak m'ly 
b!t kryty odpovídající kapacitou plynojemu, a p(ekro&í-li mezní hodnotu, 
pak by p(ebyte&n! bioplyn m'l b!t odveden na havarijní ho$ák – fl éru, kde 
se metan spálí na CO2 (vnikne tak ekonomická újma provozovateli stanice ale 
minimalizuje se dopad na ovzdu%í). Vhodná kapacita plynojemu (doporu%it 
lze alespo) 6 – 8 hodin) a fl éra by tak m'ly b!t samoz(ejmou sou&ástí BPS. 
Proti mo#nému del%ímu v!padku napájení z distribu&ní sít' (a nefunk&nosti 
mj. fl éry) by pak stanice m'la b!t standardn' vybavena i zálo#ním zdrojem 
elekt(iny – dieselagregátem. 
Plynojemy by pak sou&asn' m'ly b!t vyráb'ny z materiál" s ni#(í propust-
ností metanu (nejlep%í dosahují mén' ne# 100 cm3 metanu v p(epo&tu na m2 
plochy plynojemu, tlakov! rozdíl 1 bar a den) – ano, ani samotné plynojemy 
nejsou zcela plynot'sné.   

Zakrytí skladu digestátu
Ke zdaleka nejv't%ím samovoln!m únik"m metanu v%ak dochází u sklad" di-
gestátu. P(i zdr#ení substrát" ve fermentorech neodpovídajících jejich povaze 
m"#e docházet k emisím CH4 tak vysok!m, #e bilance p(ísp'vku projektu 
k omezení emisí CO2,ekv m"#e b!t i jen polovi&ní, ne# je v rámci v!po&tu 
ekologick!ch p(ínos" pro pot(eby r"zn!ch systém" podpory vy&íslováno. 
Jin!mi slovy elekt(ina z takto nevhodné BPS m"#e b!t ve skute&nosti zatí#ena 
„nenulov!m“ emisním faktorem CO2,ekv majícím p"vod v únicích metanu 
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na úrovni odpovídající 30  –  50 % emisního faktoru elekt(iny vyráb'né uhelnou 
elektrárnou (viz záv'ry evropského projektu „EU-AGRO-BIOGAS“).
Plynot"sné zakrytí skladu digestátu by proto m"lo b't standardem, které 
vedle uveden!ch ekologick!ch p(ínos" sou&asn' umo#ní zv't%it skladovací kapa-
citu bioplynu a (e%it, jak del%í provozní v!padky systému bez pot(eby mrhání bio-
plynu, tak i mo#nost v!konové regulace kogenera&ní jednotky, bude-li vy#adována 
operátorem elektriza&ní soustavy.  

3. 4.  Zv%&ení vyu!ití tepla z kogenera#ní jednotky
Bioplynová stanice, která dodává pouze elekt(inu do sít', má stupe$ vyu#ití energie 
bioplynu pouze cca 35 % (㼳 2 %). P(ibli#né podíly energie pou#ité pro vlastní 
spot(ebu a vynucen' ma(ené ukazuje následující obrázek.

Vyu#ití tepla z bioplynové stanice mohou zv!%it v principu následující zp"soby:

Vyvedení tepla teplovodem
Po technické stránce je to nejjednodu%%í (e%ení, je v%ak vhodné pouze pro malé vzdá-
lenosti. Ideální je takové umíst'ní bioplynové stanice, kde najde disponibilní teplo 
celoro&ní uplatn'ní v její blízkosti, nap(. p(ímo v areálu farmy (nap(. k su%ení d(eva 
a zem'd'lsk!ch produkt", p(íprav' teplé vody a vytáp'ní objekt"). Dodávka tepla 
teplovodem na vzdálenost del%í ne# cca 1 km je problematická kv"li vysok!m inves-
ti&ním i provozním náklad"m (relativn' vysoké teplené ztráty a &erpací práce).

Dodávka surového bioplynu plynovodem
V tomto p(ípad' je kogenera&ní jednotka umíst'na v blízkosti spot(eby tepla a su-
rov! bioplyn se k ní dopravuje samostatn!m potrubím. Náklady na jeho instalaci 
jsou n'kolikrát men%í ne# na teplovod stejné délky a provozní náklady na dopra-
vu plynu jsou zanedbatelné. Investi&ní náklady takovéhoto projektu jsou ov%em 
v't%í ne# kdyby byla kogenera&ní v!roba umíst'na na bioplynové stanici – stav-
ba bioteplárny zpravidla ve m'st' vy#aduje dokonalé odhlu&n'ní a na bioplynové 
stanici je t(eba umístit dal%í malou jednotku pro krytí vlastní spot(eby elekt(iny 
a tepla na v!robu bioplynu. Návratnost vícenáklad! závisí na objemu pro-
daného tepla. Nejlep%ích v!sledk" by se dosáhlo p(i celoro&ní dodávce tepla, tj. 
nap(. napojení na stávající dostate&n' velk! systém CZT nebo pr"myslov! odb'r 
s vyrovnanou celoro&ní spot(ebu. Av%ak i p(i dodávce tepla p(edev%ím pro sezónní 
vytáp'ní a s men%ím odb'rem v lét', kdy &ást tepla kogenerace je t(eba ma(it, m"#e 
b!t toto (e%ení ekonomicky p(ijatelné.
Následující obrázek ukazuje bilanci vyu#ití energie pro tento posledn' jmenova-
n! p(ípad. Parametr SEVBP m"#e p(i vysokém stupni vyu#ití tepla z bioplynové 
kogenerace (50 – 60 % celkové produkce) dosáhnout hodnoty 55 – 60 %, teoretické 
maximum p(edjímající 100 % vyu#ití disponibilního tepla m"#e hodnotu SEVBP 
posunout k hranici 65 – 70 %.
 

3. 5.  Úprava na biometan
Pokud investor plánuje instalaci bioplynové stanice v lokalit' vhodné z hlediska 
zásobování substráty av%ak s mal!m uplatn'ním tepla, p(ichází v úvahu úprava 
bioplynu na kvalitu zemního plynu a vtlá%ení tohoto produktu do plyná-
renské sít".  
Technologie úpravy jsou dnes ji# komer&n' dostupné a byly nasazeny na mnoha 
desítkách stanic, p(edev%ím v N'mecku, ale i v dal%ích zemích. V principu se jedná 
o odstran'ní zbytkové síry a vlhkosti a odd'lení hlavních sou&ástí bioplynu, tj me-
tanu a oxidu uhli&itého r"zn!mi metodami separace, které se li%í v principu separa-
ce, energetické náro&nosti a dal%ích provozních parametrech (nap(. tlak atd.).  
V!sledkem procesu jsou v#dy dva proudy plynu – tzv. biometan s vlastnostmi 
blízk'mi zemnímu plynu a odlou&en! oxid uhli&it! s mal!m zbytkov!m obsa-
hem metanu, kter! musí b!t p(ed vypu%t'ním do atmosféry zne%kodn'n oxidací 
na CO2. Technologické aparáty jsou zpravidla umíst'ny kompaktn' v kontejneru 
(„stanice úpravy“), a jejich provoz je automaticky (ízen.
Upraven! biometan je pak t(eba dodat do plynárenské sít'. P(íslu%ná za(ízení b!vají 
umíst'na v dal%ím samostatném kontejneru („vtlá%ecí stanice“) a zahrnují m'(e-
ní objemu a stavov!ch veli&in plynu, jeho chemického slo#ení (pomocí procesního 
chromatografu) a úpravu tlaku na po#adovanou úrove$ v síti, tj. zpravidla kompresi 
(vy#adující následné odvlh&ení a odstran'ní zbytk" mazacího oleje), dále odorizaci 
a p(ípadn' dávkování malého mno#ství propanu pro dorovnání v!h(evnosti.
Energetickou bilanci bioplynové stanice s úpravou a vtlá&ením do sít' ukazuje ná-
sledující obrázek. Pro pokrytí vl. spot(eby v!roby surového bioplynu slou#í op't 
malá kogenera&ní jednotka. Do biometanu p(ejde prakticky ve%kerá energie dis-
ponibilního surového bioplynu. Pokud je pro pokrytí vl. spot(eby úpravy a vtlá&ení 
pou#ita elekt(ina ze sít', je t(eba p(i v!po&tu celkového stupn' vyu#ití energie tuto 
vlastní spot(ebu uva#ovat s ú&inností její v!roby a distribuce (tj. faktorem 3).
 

Tam, kde kon&í teoretická ú&innost dokonalého vyu#ití elekt(iny a tepla z BPS 
s kogenera&ní jednotkou, tam stupe$ energetického vyu#ití „v!roby biometanu“ 
za&íná a p(i zohledn'ní skute&nosti, #e biometan musí b!t p(i dodávce do plyná-
renské sít' m'(en ve spalném teple, lze dále k dal%ímu vyu#ití v podob' biometanu 
i více ne# 80 % v!chozí energie v bioplynu (vyjád(ené jeho v!h(evností). Dal-
(í v'hodou úpravy bioplynu na biometan je jeho univerzální pou#ití a p$i 
jeho v"t(ím roz(í$ení pak sní#ení závislosti na dovozu zemního plynu. Ne-
v!hodou jsou dodate&né investi&ní náklady, které zdra#ují dodanou energii oproti 
energii v surovém bioplynu.  
V!roba biometanu si u v't%ích za(ízení (od cca 250 Nm3/hod biometanu, co# je 
ekvivalent 1 MWel) vy#aduje obdobnou &i jen mírn' vy%%í podporu, jako v p(ípad' 
tradi&ních BPS, umo#$uje v%ak dosahovat a# dvojnásobné celkové ú&innosti v po-
m'ru k v!chozí energii v bioplynu. Nabízí tak efektivní $e(ení n"kolika aktuál-
ních problém! tuzemského trhu s bioplynem a jeho budoucnosti sou%asn".

4. Záv'r
V!%e uvedené p(íklady opat(ení, je# umo#$ují zefektivnit u#ití obnovitelné energie 
získané v!robou bioplynu, se postupn' dostávají do praxe. V men%í &i v't%í mí(e 
ji# byly uplatn'ny u n'kolika konkrétních projekt" u nás. Zasluhují si proto bli#%í 
p(edstavení – jako mo#ná inspirace sou&asn!m i budoucím majitel"m a provo-
zovatel"m BPS, jak jejich v!stavbu a provoz u&init energeticky i ekologicky více 
%etrnou.
K (v!razn') vy%%ímu stupni energetického vyu#ití bioplynu budou v p(í%tích letech 
proto motivovat i programy ve(ejné podpory, jeliko# vy%%í efektivnost je jedním 
z klí&ov!ch prost(edk" k tomu, aby energie (z) bioplynu byla mén' nákladná a jed-
nou t(eba pln' konkurenceschopná s konven&ními zdroji energie.

Obr. 1:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS bez vyu!ití tepla z kogenera#ní 
jednotky (nad rámec vlastní technologické pot!eby)

Obr. 2:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS s v%znamn%m vyu!itím tepla 
z kogenera#ní jednotky (nad rámec vlastní technologické pot!eby)

Obr. 3:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS s úpravou bioplynu
na biometan pro dodávku do plyn. sít'
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ganick! Rankin"v Cyklus). Jejich nasazení umo#$uje docílit zv!%ení hrubé – 
svorkové ú&innosti o n'kolik dal%ích procent (3 – 6 %), nicmén' ekonomická 
smysluplnost je v praxi podmín'na vysok!m ro&ním vyu#itím a tedy spolehli-
v!m provozem z d"vodu vysoké po&áte&ní investice.  
Dosavadní zku%enosti s jejich provozem na n'kolika BPS v tuzemsku jsou 
v%ak smí%ené a spí%e vedou k doporu&ení hledat pro vyráb'né teplo z bioply-
nové kogenerace jiné (levn'j%í) vyu#ití.   
  
Sní!ení vlastní (technologické) spot"eby elekt"iny 
Bioplynová stanice pot(ebuje pro sv"j provoz (adu aparát" s elektrick!m po-
honem. Jedná se p(edev%ím o míchadla, &erpadla a dávkova&e substrát" a &er-
padla a ventilátory kogenera&ní jednotky. K vlastní spot(eb' je t(eba po&ítat 
i ztráty trafostanice na dodávku elekt(iny do sít' VN.
Vlastní spot(eba se zpravidla udává v pom'ru k mno#ství vyrobené elekt(iny 
m'(ené na svorkách generátoru a celková hodnota dnes b!vá v %irokém roz-
mezí 5 – 10 %. Dosa#ení optimálních hodnot (7 – 8  %) p(edpokládá pe&liv! 
v!b'r v%ech hlavních komponent a „energeticky %etrn!“ zp"sob jejich provozu. 
Ní#e upozorníme zejména na míchací techniku fermentor!, vybraná za(í-
zení strojovny kogenerace a transformátor. 

Míchadla
Míchadla musí zajistit ú&inné promíchávání nápln' fermentor", aby se vy-
tvo(ily optimální podmínky pro tvorbu bioplynu, zamezilo se vytvá(ení nemí-
chatelné vrstvy u hladiny nebo sediment" u dna a st'n a zárove$ nedocházelo 
k pl!tvání cennou elektrickou energií. 
Na trhu jsou dnes nabízena (e%ení vybavující fermentor (prvního stupn') 
míchadly s celkov!m el. p(íkonem v %irokém rozmezí od mén" ne# 10 a# 
po více ne# 20 W v p$epo%tu na m3 u#itného objemu fermentoru. Obec-
n' men%ího m'rného p(íkonu vykazují technologie schopné pracovat s vy%-
%í su%inou (nad 10 – 12 %), míchadla u nich v%ak pracují s vy%%ím zatí#ením 
a i vy%%í frekvencí míchání. 
O v!sledné hodnot' spot(eby elekt(iny míchadly ve fermentorech v!znamn' 
rozhoduje rovn'# charakter zpracovávan!ch vstup" a zp"sob jejich p(edúpra-
vy (délka (ezanky atd.). 
Z hlediska energetické efektivnosti procesu je nejvhodn'j%í porovnávat tuto 
spot(ebu míchadly k celkové hrubé v!rob' elekt(iny (&i mno#ství energie v bi-
oplynu), jeliko# je tím rozhodujícím ukazatelem efektivnosti stanice. Typick! 
pom'r b!vá mezi 2 – 4 % celkové ro&ní svorkové v!roby elekt(iny, dobré pro-
vozy p(itom nep$esahují 2,5 – 3 %.  
  
Strojovna kogenerace – chlazení plynu
Pro spolehliv! provoz kogenerace je t(eba vstupní plyn zbavit vlhkosti a zchla-
dit na ni#%í teplotu. Chlazení bioplynu se provádí pomocí vodního okruhu 
a její chlazení zaji%)uje elektricky pohán'n! chladicí agregát. P(edchlazení 
plynu (a# o n'kolik °C) lze zajistit té# zemní smy&kou (p(edáváním tepla 
do p"dy), &ím# se uspo(í spot(eba elekt(iny chladicího agregátu. Alternativní 
(e%ení je udr#ování teploty plynu na nejvy%%í mo#né hodnot', kterou umo#-
$uje kogenera&ní jednotka (typicky okolo 40 °C), &ím# se zamezuje mo#né 
kondenzaci vlhkosti v plynu a hlavn' pak ve spalinách – je to v%ak mén' do-
poru&en! zp"sob, kter! m"#e v!znamn' zkrátit #ivotnost jednotky a jejích 
kritick!ch &ástí.  

Strojovna kogenerace – nouzové chladi#e
P(ebytek tepla z kogenerace (kter! se nespot(ebuje pro vytáp'ní fermentor" 
ani jej nelze ú&eln' vyu#ít mimo stanici) je t(eba odvést do okolí. Zpravidla se 
tak d'je na tzv. nouzov!ch chladi&ích, co# jsou v!m'níky voda/vzduch s elek-
tricky pohán'n!mi ventilátory. V (ad' bioplynov!ch stanic bez vyu#ití tepla 
jsou tyto „nouzové“ chladi&e v provozu trvale a spot(eba elekt(iny, zvlá%t' v let-
ním období tvo(í v!znamn! podíl vlastní spot(eby stanice (na 1 odveden! kilo-
watt tepla je pot(eba 1 a# 2 watty el. energie pohán'jící ventilátory chladi&e). 
Pokud je z projektového zám'ru jasné, #e vyu#ití tepla bude malé, nemá smysl 
instalovat spalinov! v!m'ník (a pak teplo p(edané do vody ma(it na chladi-
&ích). Pro odvod tepla z vodního okruhu chlazení motoru je pak t(eba v tomto 
p(ípad' instalovat dostate&n' dimenzované vzduchové chladi&e, aby pot(ebn! 
v!kon ventilátor" a doba jejich chodu byly co nejmen%í.

Transformátor
Pro mo#nou dodávku el. energie z bioplynové kogenerace do nad(azené distri-
bu&ní sít' je pot(eba zajistit její transformaci na pot(ebnou nap')ovou hladiny 
(typicky 22 kV). Vyu#ívány jsou k tomu transformátory – suché nebo olejové. 
Efektivn'ji p(itom pracují olejové transformátory, které jsou dnes navíc do v!-
konu 2,5 MVA dle &SN EN 50 464-1 &len'ny z hlediska energetick!ch ztrát 
do &ty( kategorií – energetick!ch t(íd (A – nejlep%í a# D – nejhor%í), a to zvlá%) 
z hlediska hodnocení ztráty naprázdno (Po) a nakrátko (Pk). Dnes nejlep%í 
dostupné v!robky na trhu spl$ují t(ídu Ao a Bk a jsou ozna&ovány jako tzv. 
nízkoztrátové transformátory. 
Vyplatí se jim dávat p(ednost, jeliko# i kdy# jejich po(ízení m"#e b!t o n'co 
(20 – 30 %) nákladn'j%í ne# v p(ípad' standardních typ" (typicky Co, Ck), 
návratnost víceinvestic je díky ni#%ím transforma&ním ztrátám i mén' ne# 
jeden rok.
Efektivnost transformátoru je mo#né dále zlep%it správn!m v!konov!m 
dimenzováním. Empirické zku%enosti dokazují, #e kapacitu transformáto-
ru se vyplatí volit v'razn" (nejlépe 2krát) v"t(í, ne# je provozní v'kon 
kogenerace. Nap(. návratnost vícenáklad" na transformátor s dvojnásobnou 
kapacitou (ve stejné energetické t(íd') je okolo dvou let. Touto optimalizací 
je mo#né sní#it ztráty elekt(iny p(i její transformaci na vy%%í nap')ovou hladi-
nu na mén' ne# 1 % ro&ní svorkové v!roby elekt(iny bioplynové kogenerace 
(oproti b'#n!m 1 – 2 %). 

3. 3.  Sní!ení únik$ metanu
Ztráty bioplynu resp. metanu v n'm obsa#eném jsou rovn'# ur&itou formou 
vlastní spot(eby stanice, kterou je t(eba minimalizovat.  
Systém plynového hospodá(ství stanice tvo(í horní prostor fermentor" a skla-
du digestátu, plynojemy a dopravní trasa ke kogenera&ní jednotce. Za nor-
málního provozu jsou ztráty net'sností tohoto systému zanedbatelné (dle 
empirick!ch zku%eností v (ádu desetin procent celkové v!roby). V'znamné 
ztráty v $ádu a# jednotek procent ro%ní v'roby bioplynu v%ak mohou 
vzniknout p(i del%ích v!padcích na stran' spot(eby (poruchy a plánované od-
stávky kogenerace) a zbytkov!m v!vinem metanu v koncovém skladu, pokud 
tento není zakryt.
Doporu&ení pro minimalizaci únik" metanu jsou proto následující:

Správné provedení plynojemu, existence fl éry
V!vin bioplynu má velkou setrva&nost a tak p(i v!padku kogenera&ní jednotky 
pokra&uje, i kdy# se dávkování surovin p(eru%í. P(i nedostate&né kapacit' ply-
nojemu za&ne tlak plynu v systému rychle stoupat a musí b!t z n'j odpou%t'n.
Z ekonomick!ch i ekologick!ch d"vod" by bioplyn nem'l samovoln' uni-
kat do ovzdu%í. Pojistné klapky plynového systému by tak m'ly b!t uvád'ny 
do provozu jen v krajních p(ípadech a jako poslední v (et'zci za(ízení plyno-
vého hospodá(ství stanice.
Del%í plánované odstávky &i v!padky kogenera&ní jednotky(ek) by tak m'ly 
b!t kryty odpovídající kapacitou plynojemu, a p(ekro&í-li mezní hodnotu, 
pak by p(ebyte&n! bioplyn m'l b!t odveden na havarijní ho$ák – fl éru, kde 
se metan spálí na CO2 (vnikne tak ekonomická újma provozovateli stanice ale 
minimalizuje se dopad na ovzdu%í). Vhodná kapacita plynojemu (doporu%it 
lze alespo) 6 – 8 hodin) a fl éra by tak m'ly b!t samoz(ejmou sou&ástí BPS. 
Proti mo#nému del%ímu v!padku napájení z distribu&ní sít' (a nefunk&nosti 
mj. fl éry) by pak stanice m'la b!t standardn' vybavena i zálo#ním zdrojem 
elekt(iny – dieselagregátem. 
Plynojemy by pak sou&asn' m'ly b!t vyráb'ny z materiál" s ni#(í propust-
ností metanu (nejlep%í dosahují mén' ne# 100 cm3 metanu v p(epo&tu na m2 
plochy plynojemu, tlakov! rozdíl 1 bar a den) – ano, ani samotné plynojemy 
nejsou zcela plynot'sné.   

Zakrytí skladu digestátu
Ke zdaleka nejv't%ím samovoln!m únik"m metanu v%ak dochází u sklad" di-
gestátu. P(i zdr#ení substrát" ve fermentorech neodpovídajících jejich povaze 
m"#e docházet k emisím CH4 tak vysok!m, #e bilance p(ísp'vku projektu 
k omezení emisí CO2,ekv m"#e b!t i jen polovi&ní, ne# je v rámci v!po&tu 
ekologick!ch p(ínos" pro pot(eby r"zn!ch systém" podpory vy&íslováno. 
Jin!mi slovy elekt(ina z takto nevhodné BPS m"#e b!t ve skute&nosti zatí#ena 
„nenulov!m“ emisním faktorem CO2,ekv majícím p"vod v únicích metanu 
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na úrovni odpovídající 30  –  50 % emisního faktoru elekt(iny vyráb'né uhelnou 
elektrárnou (viz záv'ry evropského projektu „EU-AGRO-BIOGAS“).
Plynot"sné zakrytí skladu digestátu by proto m"lo b't standardem, které 
vedle uveden!ch ekologick!ch p(ínos" sou&asn' umo#ní zv't%it skladovací kapa-
citu bioplynu a (e%it, jak del%í provozní v!padky systému bez pot(eby mrhání bio-
plynu, tak i mo#nost v!konové regulace kogenera&ní jednotky, bude-li vy#adována 
operátorem elektriza&ní soustavy.  

3. 4.  Zv%&ení vyu!ití tepla z kogenera#ní jednotky
Bioplynová stanice, která dodává pouze elekt(inu do sít', má stupe$ vyu#ití energie 
bioplynu pouze cca 35 % (㼳 2 %). P(ibli#né podíly energie pou#ité pro vlastní 
spot(ebu a vynucen' ma(ené ukazuje následující obrázek.

Vyu#ití tepla z bioplynové stanice mohou zv!%it v principu následující zp"soby:

Vyvedení tepla teplovodem
Po technické stránce je to nejjednodu%%í (e%ení, je v%ak vhodné pouze pro malé vzdá-
lenosti. Ideální je takové umíst'ní bioplynové stanice, kde najde disponibilní teplo 
celoro&ní uplatn'ní v její blízkosti, nap(. p(ímo v areálu farmy (nap(. k su%ení d(eva 
a zem'd'lsk!ch produkt", p(íprav' teplé vody a vytáp'ní objekt"). Dodávka tepla 
teplovodem na vzdálenost del%í ne# cca 1 km je problematická kv"li vysok!m inves-
ti&ním i provozním náklad"m (relativn' vysoké teplené ztráty a &erpací práce).

Dodávka surového bioplynu plynovodem
V tomto p(ípad' je kogenera&ní jednotka umíst'na v blízkosti spot(eby tepla a su-
rov! bioplyn se k ní dopravuje samostatn!m potrubím. Náklady na jeho instalaci 
jsou n'kolikrát men%í ne# na teplovod stejné délky a provozní náklady na dopra-
vu plynu jsou zanedbatelné. Investi&ní náklady takovéhoto projektu jsou ov%em 
v't%í ne# kdyby byla kogenera&ní v!roba umíst'na na bioplynové stanici – stav-
ba bioteplárny zpravidla ve m'st' vy#aduje dokonalé odhlu&n'ní a na bioplynové 
stanici je t(eba umístit dal%í malou jednotku pro krytí vlastní spot(eby elekt(iny 
a tepla na v!robu bioplynu. Návratnost vícenáklad! závisí na objemu pro-
daného tepla. Nejlep%ích v!sledk" by se dosáhlo p(i celoro&ní dodávce tepla, tj. 
nap(. napojení na stávající dostate&n' velk! systém CZT nebo pr"myslov! odb'r 
s vyrovnanou celoro&ní spot(ebu. Av%ak i p(i dodávce tepla p(edev%ím pro sezónní 
vytáp'ní a s men%ím odb'rem v lét', kdy &ást tepla kogenerace je t(eba ma(it, m"#e 
b!t toto (e%ení ekonomicky p(ijatelné.
Následující obrázek ukazuje bilanci vyu#ití energie pro tento posledn' jmenova-
n! p(ípad. Parametr SEVBP m"#e p(i vysokém stupni vyu#ití tepla z bioplynové 
kogenerace (50 – 60 % celkové produkce) dosáhnout hodnoty 55 – 60 %, teoretické 
maximum p(edjímající 100 % vyu#ití disponibilního tepla m"#e hodnotu SEVBP 
posunout k hranici 65 – 70 %.
 

3. 5.  Úprava na biometan
Pokud investor plánuje instalaci bioplynové stanice v lokalit' vhodné z hlediska 
zásobování substráty av%ak s mal!m uplatn'ním tepla, p(ichází v úvahu úprava 
bioplynu na kvalitu zemního plynu a vtlá%ení tohoto produktu do plyná-
renské sít".  
Technologie úpravy jsou dnes ji# komer&n' dostupné a byly nasazeny na mnoha 
desítkách stanic, p(edev%ím v N'mecku, ale i v dal%ích zemích. V principu se jedná 
o odstran'ní zbytkové síry a vlhkosti a odd'lení hlavních sou&ástí bioplynu, tj me-
tanu a oxidu uhli&itého r"zn!mi metodami separace, které se li%í v principu separa-
ce, energetické náro&nosti a dal%ích provozních parametrech (nap(. tlak atd.).  
V!sledkem procesu jsou v#dy dva proudy plynu – tzv. biometan s vlastnostmi 
blízk'mi zemnímu plynu a odlou&en! oxid uhli&it! s mal!m zbytkov!m obsa-
hem metanu, kter! musí b!t p(ed vypu%t'ním do atmosféry zne%kodn'n oxidací 
na CO2. Technologické aparáty jsou zpravidla umíst'ny kompaktn' v kontejneru 
(„stanice úpravy“), a jejich provoz je automaticky (ízen.
Upraven! biometan je pak t(eba dodat do plynárenské sít'. P(íslu%ná za(ízení b!vají 
umíst'na v dal%ím samostatném kontejneru („vtlá%ecí stanice“) a zahrnují m'(e-
ní objemu a stavov!ch veli&in plynu, jeho chemického slo#ení (pomocí procesního 
chromatografu) a úpravu tlaku na po#adovanou úrove$ v síti, tj. zpravidla kompresi 
(vy#adující následné odvlh&ení a odstran'ní zbytk" mazacího oleje), dále odorizaci 
a p(ípadn' dávkování malého mno#ství propanu pro dorovnání v!h(evnosti.
Energetickou bilanci bioplynové stanice s úpravou a vtlá&ením do sít' ukazuje ná-
sledující obrázek. Pro pokrytí vl. spot(eby v!roby surového bioplynu slou#í op't 
malá kogenera&ní jednotka. Do biometanu p(ejde prakticky ve%kerá energie dis-
ponibilního surového bioplynu. Pokud je pro pokrytí vl. spot(eby úpravy a vtlá&ení 
pou#ita elekt(ina ze sít', je t(eba p(i v!po&tu celkového stupn' vyu#ití energie tuto 
vlastní spot(ebu uva#ovat s ú&inností její v!roby a distribuce (tj. faktorem 3).
 

Tam, kde kon&í teoretická ú&innost dokonalého vyu#ití elekt(iny a tepla z BPS 
s kogenera&ní jednotkou, tam stupe$ energetického vyu#ití „v!roby biometanu“ 
za&íná a p(i zohledn'ní skute&nosti, #e biometan musí b!t p(i dodávce do plyná-
renské sít' m'(en ve spalném teple, lze dále k dal%ímu vyu#ití v podob' biometanu 
i více ne# 80 % v!chozí energie v bioplynu (vyjád(ené jeho v!h(evností). Dal-
(í v'hodou úpravy bioplynu na biometan je jeho univerzální pou#ití a p$i 
jeho v"t(ím roz(í$ení pak sní#ení závislosti na dovozu zemního plynu. Ne-
v!hodou jsou dodate&né investi&ní náklady, které zdra#ují dodanou energii oproti 
energii v surovém bioplynu.  
V!roba biometanu si u v't%ích za(ízení (od cca 250 Nm3/hod biometanu, co# je 
ekvivalent 1 MWel) vy#aduje obdobnou &i jen mírn' vy%%í podporu, jako v p(ípad' 
tradi&ních BPS, umo#$uje v%ak dosahovat a# dvojnásobné celkové ú&innosti v po-
m'ru k v!chozí energii v bioplynu. Nabízí tak efektivní $e(ení n"kolika aktuál-
ních problém! tuzemského trhu s bioplynem a jeho budoucnosti sou%asn".

4. Záv'r
V!%e uvedené p(íklady opat(ení, je# umo#$ují zefektivnit u#ití obnovitelné energie 
získané v!robou bioplynu, se postupn' dostávají do praxe. V men%í &i v't%í mí(e 
ji# byly uplatn'ny u n'kolika konkrétních projekt" u nás. Zasluhují si proto bli#%í 
p(edstavení – jako mo#ná inspirace sou&asn!m i budoucím majitel"m a provo-
zovatel"m BPS, jak jejich v!stavbu a provoz u&init energeticky i ekologicky více 
%etrnou.
K (v!razn') vy%%ímu stupni energetického vyu#ití bioplynu budou v p(í%tích letech 
proto motivovat i programy ve(ejné podpory, jeliko# vy%%í efektivnost je jedním 
z klí&ov!ch prost(edk" k tomu, aby energie (z) bioplynu byla mén' nákladná a jed-
nou t(eba pln' konkurenceschopná s konven&ními zdroji energie.

Obr. 1:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS bez vyu!ití tepla z kogenera#ní 
jednotky (nad rámec vlastní technologické pot!eby)

Obr. 2:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS s v%znamn%m vyu!itím tepla 
z kogenera#ní jednotky (nad rámec vlastní technologické pot!eby)

Obr. 3:  Modelov% v%po#et SEVBP u BPS s úpravou bioplynu
na biometan pro dodávku do plyn. sít'
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1. Úvod
Tuzemsk! trh s bioplynem v posledních letech za"ívá velk! rozvoj. Díky p#i-
jetí zákona o podpo#e v!roby elekt#iny z obnoviteln!ch zdroj$ a zavedení in-
vesti%ních podpor z národních program$ kofi nancovan!ch EU vzrostl po%et 
bioplynov!ch stanic (dále jen také „BPS“) v zemi za posledních p&t let rychle 
z n&kolika málo provoz$ na aktuáln& mo"ná ji" 150 stanic o celkovém insta-
lovaném el. v!konu p#evy'ujícím 100 MW (stav k polovin& roku 2011). 
B&hem tohoto desetiletí má p#itom tento dynamick! r$st dál pokra%ovat, 
a pokud by m&ly b!t napln&ny cíle Národního ak%ního plánu pro energii 
z OZE, vznikne v zemi do roku 2020 dal'ích n&kolik set v!roben elekt#iny 
z bioplynu o souhrnném el. v!konu více ne" 300 MWel.
V!voj posledních let v'ak za%íná odhalovat n&kolik záva"n!ch skute%ností 
majících souvislost s energetickou efektivností BPS.
Velká v&t'ina z doposud vybudovan!ch stanic je lokalizována do míst, kde 
není mo!né nalézt efektivní vyu!ití pro ve"keré teplo, které vzniká jako 
vedlej'í produkt p#i spalování bioplynu v kogenera%ní jednotce mající zpravi-
dla podobu stacionárního spalovacího motoru s generátorem.
Vlastní technologická spot#eba tepla reprezentuje jen relativn& malou %ást 
jeho celkové v!roby (typicky 20 – 30 %) a tak, není-li pro disponibilní teplo 
z bioplynové kogenerace vyu"ití, m$"e b!t de facto v praxi ma#ena i t#etina 
energie v bioplynu. Trendem je p#itom stavba stanic o stále v&t'ím jednot-
kovém v!konu, %ím" se tento problém s ma#en!m teplem stává vá"n&j'ím. 
A to i z toho d$vodu, "e stále v&t'í %ást vstupních substrát$ b!vá pro stanici 
zám&rn& p&stována na orné p$d&. Jedná-li se o jednotlivé p#ípady, není to 
záva"né, je-li to ale systémov! jev u desítek stanic, pak to dokládá nevhodn& 
zvolen! systém podpory jejich v!stavby.
Není dnes v!jimkou, "e BPS z vyrobeného bioplynu dodávají k dal'ímu vyu-
"ití – ve form& elekt#iny – jen i mén& ne" t#etinu jeho celkové (primární) ener-
gie. (e'ení, jak provoz BPS zefektivnit, v'ak existují a cílem této publikace je 
jejich p#edstavení v%etn& vzorov!ch p#íklad$ z praxe s vy%íslením mo"n!ch 
úspor z toho vypl!vajících. 

2. Jak defi novat energetickou ú!innost
Za vstupní energii do procesu konverze je mo"no pokládat energii v su-
rovém bioplynu (QBPbrutto) vzniklém rozkladem biomasy dodávané do BPS. 
V 'ir'ím pohledu by bylo mo"no za vstupní – primární energii pokládat ener-
gii vstupních substrát$ vyjád#enou jejich v!h#evností. Z praktického hledis-
ka je v'ak vhodn&j'í zam&#it se pouze na vyu"ití energie vzniklého bioplynu, 
proto"e v!h#evnost typick!ch substrát$ BPS je pouze teoretickou hodnotou 
a v praxi ji nelze pro vysok! obsah vlhkosti jinak vyu"ít.
Ú$eln% u!itou energií je potom ta, která je p#edána k dal'ímu vyu"ití mimo 
vlastní bioplynovou stanici. P#i obvyklém #e'ení stanice se jedná o: 
!  %istou elekt#inu Edod dodanou do distribu%ní sít& a/nebo spot#ebovanou 

v dané lokalit& (farm&, areálu, kde je BPS umíst&na) mimo vlastní techno-
logickou spot#ebu vlastní stanice. 

!  %istou dodávku tepla Qdod, tj. po ode%tení vlastní technologické pot#e-
by tepla stanicí, pro uspokojení nejr$zn&j'ích ekonomicky od$vodn&n!ch 
tepeln!ch pot#eb (vytáp&ní staveb, p#íprava teplé vody, su'ení atd.). 

Ukazatel nazvan! jako „Stupe& energetického vyu!ití bioplynu“ zkrácen& 
SEVBP se spo%te vztahem: 

SEVBP = (Edod + Qdod) / QBP, brutto

Ve zvlá'tních p#ípadech se m$"e jednat i o prodej surového bioplynu jinému 
subjektu nebo prodej biometanu do plynárenské sít&. Defi ni%ní vztah SEVBP 
je pak mo"no upravit následovn&: 
!  P#i prodeji surového bioplynu by se m&la energetická bilance posuzovat 

rovn&" podle v!'e uvedeného vztahu jako jeden projekt, tj. s p#ihlédnutím 
ke skute%nému vyu"ití vyrobené elekt#iny a tepla. Není-li to mo"né, jako 
p#ibli"n! ukazatel je mo"no p#edpokládat 60% vyu"ití energie z prodeje 
surového bioplynu QBP,prod:

SEVBP = (0,6 ) QBP,prod + Edod,BPS) / QBPbrutto

!  V p#ípad& úpravy bioplynu na biometan a jeho vtlá%ení do sít& je mo"-
no energii biometanu (QBM,prod) zahrnout úpln& (je ekvivalentní náhradou 
zemního plynu).

SEVBP = (QBM,prod + Edod, BPS) / QBPbrutto

Oba uvedené v!po%ty SEVBP nicmén& implicitn& p#edpokládají, "e energe-
tické pot#eby BPS budou kryty z vyrobeného bioplynu a p#ípadné p#ebytky 
elekt#iny z bioplynové kogenerace situované v míst& stanice (Edod, BPS) budou 
dodávány do distribu%ní sít&, co" lze pova"ovat za „standardní“ #e'ení. 
Mohou se v'ak vyskytnout situace, kdy energetické pot#eby a* u" v!roby bio-
plynu a/nebo jeho úpravy na biometan k dal'ímu vyu"ití budou kryty externí-
mi energetick!mi zdroji – nap#. elekt#inou z distribu%ní sít&, zemním plynem 
%i jin!m palivem fosilního i nefosilního p$vodu.  
Pro zamezení mo"nosti zneu"ívání nákupu „'pinavé“ levn&j'í energie a její 
prom&ny do více cen&né energie „zelené“ by s ur%itostí m&ly b!t ode$ítány 
jakékoliv vstupy mající p'vod v konven$ních zdrojích, za které lze pova-
"ovat elekt#inu z distribu%ní sít&, zemní plyn %i jakékoliv jiné palivo fosilního 
p$vodu.   
S ohledem na odli'nou formu energie by p#itom m&l b!t v p#ípad& elekt#iny 
odebírané z elektriza%ní soustavy navíc uplatn&n koefi cient zohled+ující sou-
%asnou míru ú%inností její v!roby a distribuce v systémov!ch elektrárnách a tedy 
skute%né nároky na primární energii (zjednodu'en& lze pou"ít násobek 3).

3. Opat"ení pro vy##í efektivnost vyu$ití energie

3. 1.  Dostate!né dimenzování fermentor%
Pro zpracování biologicky rozlo"iteln!ch materiál$ procesem anaerobní fer-
mentace za ú%elem v!roby bioplynu je t#eba vytvo#it ur%ité podmínky, k nim" 
pat#í rovn&" dostate%n! %as. 
Je-li spolu s dal'ími zásadními parametry procesu (stupe+ pH, teplota atd.) 
optimalizován, poda#í se do podoby bioplynu (tj. sm&si, v ní" dominuje CH4 
a CO2) transformovat i více ne" 90 % p$vodní organicky rozlo"itelné hmoty. 
P#i nedostate%ném zdr"ení to v'ak m$"e b!t i mén& ne" 70 %. 
Klí%em k tomu je správné dimenzování fermentor', které by m&lo b!t 
p#izp$sobeno charakteru vstup$ a zejména teplotním podmínkám, za kter!ch 
proces probíhá (mezofi lní versus termofi lní). 
Nejdel'í by tzv. doba zdr!ení substrát' ve fermentorech (aktivní objem 
fermentor$ d&len! denní sumou mno"ství dávkovan!ch vstup$ v%. procesní 
vody) m&la b!t u vstup$ rostlinného p$vodu zpracovávan!ch p#i mezofi lních 
podmínkách (35 – 40 °C). Dle doporu%ení správné praxe by m&la %init mini-
máln% 70 dní, p#i v&t'ím zastoupení h$#e rozlo"iteln!ch vstup$ jako je travní 
sená" pak je't& déle (nad 90 dn$).
V!razn& krat'í (v #ádu 30 – 40 dn') m$"e b!t "ádoucí doba zdr"ení p#i zpra-
cování pr$myslov!ch a komunálních bioodpad$, stejn& tak jako v p#ípad& 
anaerobního rozkladu p#i termofi lních teplotách (>50 °C). 
Efektivní cestou, jak maximalizovat míru rozkladu organické hmoty do bi-
oplynu, je zajistit plynot%sné zakrytí koncov(ch sklad' digestátu, co" 
má pozitivní vliv nejen na vy''í v!t&"nost bioplynu, ale i znateln& eliminuje 
ne"ádoucí úniku metanu a 'í#ení senzorick!ch emisí voln& do ovzdu'í.

3. 2.  Zv&#ení !isté dodávky elekt"iny
Elekt#ina je nejhodnotn&j'ím produktem a její produkce by m&la b!t co nej-
vy''í. ,istá dodávka z daného mno"ství bioplynu je v!sledkem rozdílu hrubé 
svorkové v!roby a vlastní spot#eby stanice.

Zv&#ení ú!innosti v&roby elekt"iny 
Kogenera!ní jednotka 
Základní cestou, jak maximalizovat mno"ství vyráb&né elekt#iny z daného 
mno"ství vstup$ a v!roby bioplynu z n&j, je volba kogenera%ní jednotky s vyso-
kou el. ú%inností. Na trhu jsou jednotky od #ady v!robc$, které se li'í svorkovou 
ú%inností i o n&kolik procent. U jednotek nad cca 500 kWel by jmenovitá svor-
ková ú%innost m&la b!t alespo& 41  –  42 %, u men'ích pak min. 38 – 39 %. 
Z ekonomického pohledu v'ak míra ú%innosti v!roby elekt#iny není jedin!m 
determinantem p#i volb& typu kogenera%ní jednotky. Stejn& zásadní roli pak 
hrají i náklady na údr"bu a opravy, tj. cenová náro%nost a %asová dostupnost 
servisu. Ve sv&tle dosavadních zku'eností lze doporu%it rad&ji up#ednostnit 
jednotky, které jsou na %eském trhu dostate%n& zastoupeny.

Komplementární technologie pro v&robu elekt"iny  
Druhou dnes technicky dostupnou mo"ností, jak v!robu el. energie z bioply-
nu dále nav!'it, je vyu"ít vysokoteplotního potenciálu spalin odcházejících 
z motorové kogenerace za pomoci parního motoru %i systému ORC (Or-
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BIOPLYNOVÁ STANICE T!EBO"

Ji! v polovin" sedmdesát#ch let vznikl v T$eboni respektive v areálu 
tehdy vybudované %istírny odpadních vod zajímav# spole%n# provoz 
pro anaerobní stabilizaci %istírensk#ch kal& a kejdy z blízkole!ícího 
velkokapacitního chodu prasat známého pod názvem Gigant. Jeliko! 
velkou v"t'inu organického zatí!ení p$edstavovala kejda, za%alo se 
postupem %asu toto za$ízení spí'e pova!ovat za zem"d"lskou bioply-
novou stanici, první svého druhu v zemi. 
Dlouholetá tradice, bohaté zku'enosti a zhor'ující se ekonomické 
podmínky !ivo%i'né v#roby v nov#ch podmínkách vedly místní ze-
m"d"lské subjekty k rozhodnému kroku – vyu!ít p&du uvoln"nou 
rychle klesajícími po%ty prasat i skotu pro p$ímé zaji't"ní pot$ebn#ch 
surovin pro energetické ú%ely.
Zalo!ením spole%ného subjektu BIOPLYN T!ebo" spol. s r.o. vznikl
zám"r, kter# po n"kolikaleté p$íprav" vedl k realizaci projektu, jen! 
potvrdil pov"st T$ebon" jako „Mekky“ %eského trhu s bioplynem.

Technické !e"ení
Podstatou unikátnosti projektu nové bioply-
nové stanice v T$eboni je její odli'né kon-
cep%ní $e'ení. Zatímco tradi%ní stanice dnes 
vyu!ívají ve'ker# bioplyn v míst" pro v#robu 
elekt$iny a tepla bez ambice teplo ve v"t'í 
mí$e efektivn" vyu!ívat, v p$ípad" t$ebo(ské 
„nové“ BPS vedla blízkost m"sta (areál, kde 
BPS je situována, se nachází necelé 2 kilo-
metry od hranice m"sta) k rozhodnutí vy$e'it 
tuto nehospodárnost p$emíst"ním kogenera%ní jednotky na bioplyn 
blí!e k mo!nému odb"ru tepla.
Díky ochot" m"sta se tak poda$ilo vybudovat první projekt v zemi, kte-
r# odd"luje v#robu bioplynu od jeho faktického vyu!ití a tím dociluje 
v#razn" vy''ího stupn" energetického vyu!ití získávaného bioplynu. 
Projekt byl ji! od po%átku %len"n na t!i samostatné díl#í stavby: 
vlastní v#robnu bioplynu, plynovod a bioteplárnu s kogenera%ní jed-
notkou v podob" spalovacího motoru. Ka!d# z nich byl $e'en v rámci 
povolovacích proces& samostatn".
V$robna bioplynu byla z$ízena v nov" uvoln"n#ch %ástech areálu
a zahrnuje trojici fermentor& (dva paraleln" pracující prvního stupn" 
a spole%n# fermentor druhého stupn"), malou kogenera%ní jednotku 
o 175 kWelWW  a 226 kWtepWW pro krytí vlastních energetick#ch pot$eb, za$í-
zení pro úpravu vlhkosti a tlaku plynu pro jeho dodávku plynovodem 
do bioteplárny a skladovací prostory pro vstupní suroviny. Ve ve$ejné 
sout"!i na dodavatele technologie stanice zvít"zila n"mec ká spole%-
nost MT-Energie, která investory p$esv"d%ila %etn#mi referencemi. 
Spole%nost nabízí technologii dvoustup(ové anaerobní fermentace
pracující v mezofi lním re!imu s fermentory osazen#mi v#'kov" 
i stranov" nastaviteln#mi míchadly.
Stanice byla dimenzována na zpracování více ne% 20 tis. tun surovin
ro%n" odpovídající produkci bioplynu v mí$e dosta%ující pro chod 
kogenera%ní jednotky o instalovaném el. v#konu více ne! 1 MWel. 

Tak velk# produk%ní v#kon v'ak 
m&!e zabezpe%it pouze p"stovaná 
biomasa – kuku$i%ná silá! spolu 
s travní sená!í, a tak prase%í kejda, 
je! v p&vodní stanici reprezento-
vala dominantní vstup, nov" plní 
funkci jen $edící tekutiny pro optimalizaci pr&m"rné su'iny.
Druhou a velmi zajímavou díl%í stavbou je plynovod. Propojuje v#-
robnu bioplynu s místem faktického energetického vyu!ití bioplynu 
– bioteplárnou a má délku více ne% 4 kilometry. Na své trase n"koli-
krát k$í!í silni%ní komunikace i !eleznici a tak$ka polovina jeho délky 
je vedena m"stem.    
P$i jeho projektování a stavb" nebyly vhodné technické p$edpisy 
a tak bylo nutné se inspirovat standardy v plynárenství (mj. zavedeno 
chlazení plynu p$ed vstupem do plynovodu, dále byly na trase insta-
lovány jímky kondenzátu, volba materiálu potrubí volena s ohledem 

na vlastnosti plynu atd.). 
Plynovod zaji')uje transport více ne% 80 %
vyráb"ného plynu do objektu bioteplárny
vybudované v areálu m"stsk#ch lázní Aurora. 
Bioteplárna má podobu samostatné stavby, 
velmi dob$e odhlu%n"né (35 dB), v jejím! 
„srdci“ b"há tak$ka nep$etr!it" po cel# rok 
kogenera%ní jednotka o elektrickém v#konu 
844 kWelWW  a tepelném v#konu 840 kWtepWW .
Vyráb"ná elekt$ina je dodávána p$es transfor-
ma%ní stanici na úrovni VN p$ímo do místní 

distribu%ní sít" a teplo nachází ve velké mí$e vyu!ití v láze(ském areá-
lu, kde napomáhá kr#t tepelné pot$eby balneoprovoz&, bazénu i otop-
ného systému budov lázní i blízkole!ících obytn#ch staveb. Pro vy-
rovnávání rozdíl& mezi v#robou a pot$ebou tepla je teplárna vybavena 
dv"ma akumula%ními zásobníky tepla (o celkovém objemu 200 m3).
P$enos informací mezi bioplynovou stanicí, bioteplárnou a $ídícím 
systémem vytáp"ní provozu lázní je zaji't"n pou!itím optického ka-
belu, kter# je polo!en podél plynovodu.
Vedlej'ím produktem v#roby elekt$iny a tepla z bioplynu je digestát, 
kter# je po od%erpání z dofementoru skladován ve dvou otev$en#ch be-
tonov#ch jímkách (objem 2 * 3 700  m3) a následn" je pou!íván v povo-
len#ch intervalech ke hnojení zem"d"lsk#ch pozemk&. Sklady digestá-
tu m"l zájem investor plynot"sn" zakr#t, bohu!el mu to v'ak z d&vodu 
po!ární bezpe%nosti nebylo povoleno (v blízkosti je lesní porost).
Dodávku tepla do lázní bylo mo!né teoreticky $e'it i teplovodem. 
Jeho v#stavba byla ale mnohem investi%n" náro%n"j'í a s jeho provo-
zem by se pojily nemalé tepelné ztráty. Proto zvít"zil plynovod.    

Provozní zku"enosti
Bioplynová stanice ji! b"!í druh#m rokem. Po%áte%ní provozní pro-
blémy se postupn" da$í odstra(ovat a provoz se stává stále spoleh-
liv"j'ím. Pr&m"rná denní produkce bioplynu se aktuáln" pohybuje 
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na úrovni cca 12,3 tis. m3  z toho se 10,1 tis. m3 dopravuje do koge-
nera!ní jednotky v bioteplárn". Zde se z n"j vyrobí na 20 MWh elek-
t#iny a více ne$ 70 GJ tepla. V zimním období bylo v%echno vyrobené
teplo dodáno do lázní. S r&stem venkovní teploty mno$ství dodáva-
ného tepla logicky klesá. Zb'vajících cca 2,2 tis. m3 bioplynu se vy-
u$ívá pro vlastní pot#ebu v kogenera!ní jednotce instalované na bio-
plynové stanici. Denní produkce elektrické energie se zde pohybuje
kolem 4 MWh, z cca ( jsou jím kryty pot#eby stanice a zbytek je
dodáván do ve#ejné distribu!ní sít" na úrovni VN. Teplo je vyu$íváno
k oh#evu fermenta!ních nádr$í, není ho ale pot#eba mnoho – v pr&-
m"ru jen asi 10 % teoretické celkové v'roby v bioplynové kogeneraci
o v'konu odpovídající celkové v'rob" bioplynu.
Lázn" Aurora odb"rem tepla z bioteplárny %et#í p!es 500 tis. m3 zem-
ního plynu ro"n#. )istá v'roba elekt#iny z bioplynu pak p!evy$uje
7 GWh/rok. To p#edstavuje více ne$ 25 % celkové ro!ní spot#eby 
elektrické energie celého m"sta.

Ekonomika a fi nancování
Realizace celého projektu v'stavby trvala 6 m"síc& (kv"ten – listopad
2009) a celková cena projektu dosáhla !ástky cca 125 milion% K".
Projekt byl spolufi nancován Evropsk'm fondem pro regionální rozvoj,
Opera!ním programem pro podnikání a inovace, EKO-ENERGIE.
Jako dodavatel bylo vybráno sdru$ení dvou fi rem MT Energie (do-
davatel vlastní BPS) a Stavcent a.s. Jind#ich&v Hradec (dodavatel
bioteplárny a plynovodu). N"které dal%í speciální práce byly #e%eny 
pomocí subdodavatel&. P#íprava projektu (rozpracování zám"ru, zís-
kání pot#ebn'ch povolení, projek!ní práce, v'b"r dodavatel& apod.)
trvala tém"# 4krát déle ne$ samotná realizace. 
Prodejní cena tepla je navázána na aktuální cenu zemního plynu,
kter' je základním palivem energocentra lázní.

Dov!tek
Díky vícestranné spolupráci investora a zástupc& m"sta T#ebo* vznikl
v )R unikátní a jedine!n' projekt bioplynové stanice s vysok'm
stupn"m vyu$ití vyráb"ného bioplynu pro dodávky elekt#iny a tep-
la. V rámci celostátní sout"$e vyhla%ované spole!n" MPO, M+P
a MMR byl projekt vyhlá%en jako „&esk' energetick' a ekologic-
k' projekt roku 2009“. A to zaslou$en", jeliko$ projekt z doposud

vybudovan'ch stanic v zemi do-
sahuje z#ejm" zatím nejvy%%ího 
stupn" efektivního energetického 
vyu$ití bioplynu, tzv. paramet-
ru SEVBPVV  (55 – 60 %). Zástupci 
investora v%ak ji$ mají plán, jak 
energetickou efektivnost za#ízení je%t" dále zlep%it – zva$ují stanici
roz%í#it a dodate!nou v'robu bioplynu spolu s !ástí sou!asné pro-
dukce, u ní$ se zatím neda#í dosáhnout vysokoú!inné kombinova-
né v'roby elekt#iny a tepla, vyu$ít pro úpravu na biometan, jen$ by 
byl poté dodáván do nedaleké VTL sít" zemního plynu zásobující
T#ebo*. Propo!ty nazna!ují, $e by v'sledn' parametr SEVBPVV  (netto
dodávky biometanu, tj. po odpo!tu vlastní spot#eby elekt#iny a tepla,
v pom"ru k energii v bioplynu) pak mohl dosahovat hranice 70 mo(-
ná i více procent. První dodávky biometanu by mohly b't zahájeny 
ji$ na p#elomu let 2012/2013.

Bioplynová stanice T"ebo#

Uvedení do provozu Listopad 2009

Investor BIOPLYN T!ebo" spol. s r.o.

Generální dodavatel sdru#ení fi rem MT-Energie $eská 
republika s.r.o. (dodavatel BPS a KJ)
a Stavcent a.s. Jind!ich%v Hradec 
(bioteplárna a plynovod)

Instalovan$ elektrick$ 
a tepeln$ v$kon

1.019 kWel (175 + 844 kWel)                                    
1.066 kWtep (226+840 kWtep) 

Vstupní suroviny kuku!i&ná silá# (15,5 tis. tun/rok),
travní sená# (4,3 tis. tun/rok),
prase&í kejda (3 tis. tun/rok)

Investi%ní náklady 125 mil. K&

Objem fermentor&
celkem / reak%ní 6645 / 5885 m3

Produkce elekt"iny ro%n! 
brutto / netto 8 a# 8,3 / 7,1 a# 7,3 GWh

Produkce tepla ro%n!
brutto / efektivn! vyu'ito 8,5 a# 8,8 / 4,2 a# 5,5 GWh (15 a# 20 TJ)

Orienta%ní SEVBP* 55 – 60 %

*) Stupe" energetického vyu#ití bioplynu

T!EBO"
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Jen u n!kolika bioplynov"ch stanic v zemi se investor rozhodl kon-
cep#ní $e%ení stanice pod$ídit zám!ru co nejefektivn!ji vyu&ívat vy-
ráb!n" bioplyn. Jeden z nejnáro#n!j%ích projekt' vznikl v P$e%ticích 
a po letech p$íprav byl uveden do zku%ebního provozu v b!eznu to-
hoto roku (2011).
Cel" zám!r má n!kolikaletou zajímavou historii. B!hem ní se m!nila 
lokalizace bioplynové stanice i místo, kde nachází bioplyn faktické vy-
u&ití. Zatímco u velké v!t%iny projekt' je jedním z rozhodujících fak-
tor' mo&nost p$ipojení k distribu#ní síti, v p$ípad! bioplynové stanice 
v P$e%ticích jím bylo naopak co nejvy%%í vyu&ití vyráb!ného tepla.   
Co více m'&e dokázat náro#nost projektu ne& fakt, &e stanice bioplyn 
energeticky vyu&ívá hned na t$ech místech a do konce roku by m!lo 
p$ib"t #tvrté.

Technické !e"ení
Projekt byl prakticky rozd!len do dvou fází a n!kolika díl#ích staveb. 
V první fázi vzniká bioplynová stanice, plynovod a integrace dvou 
kogenera#ních jednotek (KJ) na bioplyn do ostrovních soustav CZT 
ve m!st!, v druhém kroku je stanice roz%í$ena a ve m!st! je vybu-
dována t$etí kogen. jednotka, která bude kr"t pot$eby tepla místní 
základní %koly a v budoucnu bazénu.
Vlastní bioplynová stanice se nachází v katastrálním území obce 
St$í&ov cca 1,5 kilometru v"chodn! od hranice m!sta. Vybudová-
na byla v p$ímé blízkosti v míst! $adu let existující dr'be&í farmy, 
co& krom! jiného usnadnilo proces schvalování (posuzování vliv' 
na &ivotní prost$edí nebylo vy&adováno) a zajistilo #ást surovinov"ch 
vstup' (dr'be&í trus). 
Zám!r na vyu&ití energeticky hodnotného dr'be&ího trusu ovlivnil 
i technické $e%ení stanice. Investor se rozhodl pro technologii n!-
meckého dodavatele stanic Lüthe, jejím& specifi kem je spole#ná 
vstupní homogeniza#ní jímka (u&itn" objem cca 500 m3), její& funkcí
je dr'be&í trus dob$e promíchat spolu s ostatními vstupy (kuku$i#ná 
silá&, travní sená& a hov!zí kejda) a zahájit proces hydrol"zy p$ed 
p$ívodem do fermentor'.
Z jímky je homogenizovaná sm!s dávkována v defi novan"ch in-
tervalech do dvojice paraleln! pracujících fermentor' kruhového 
pr'm!ru prvního stupn! o objemu 2 ( 2 500 m3 brutto. Hydrau-
lické zatí&ení je takové, &e zde substrát setrvává v pr'm!ru 20 a& 
25 dn'. Ka&d" fermentor je osazen pot$ebnou míchací technikou 
(jedno pádlové míchadlo a dv! vrtulová), topn"m okruhem, #idly 
v"%ky hladiny, teploty a tlaku v prostoru vypln!ném bioplynem. 
Strop fermentor' tvo$í integrovan" plynojem. Obdobn" #as pak 
p$e#erpávan" materiál z'stává v zast$e%en"ch koncov"ch skladech-

dofermetorech, které mají stejn" 
objem a z kter"ch je digestát p$e-
#erpáván do otev$en"ch sklad' 
digestátu. I ty v%ak v druhé fázi 
projektu budou rovn!& plynot!s-
n! zast$e%eny a stanou se dofer-
mentory druhého stupn!. 
Zajímavostí je fakt, &e stanice pracuje s men%ím pr'm!rn"m ob-
sahem su%iny (8 – 9 %), co& na jednu stranu zkracuje dobu zdr&ení, 
na druhou dává investorovi mo&nost ve v"znamné mí$e recirkulovat 
digestát (bez rizika p$etí&ení procesu dusíkem). Reálné zp!tné vyu-
&ití digestátu se pohybuje na úrovni cca 80 %, #ím& se digestát podílí 
mo&ná a& 30 % na vstupní su%in! p$ivád!né do procesu a tím de facto 
prodlu&uje dobu zdr&ení na hodnoty obvyklé u stanic na obdobné 
vstupy av%ak pracující p$i vy%%í su%in!.   
Stanice byla v první fázi dimenzována na zpracování cca 25 tis. tun 
surovin ro"n#. 
Hlavní pozornost si nicmén! zasluhuje vlastní energetické vyu&i-
tí vyráb!ného bioplynu. Jen malá #ást bioplynu je energeticky vy-
u&ita p$ímo na stanici, kde byly instalovány dv! KJ (2 ( 190 kWelWW
a 180 kWtepWW ). Velká v!t%ina bioplynu proudí vybudovan"m plyno-
vodem v celkové délce cca 2,7 kilometru do nedalekého m!sta, kde 
byly do dvou kotelen ostrovních soustav centrálního zásobování 
teplem (CZT) instalovány dal%í dv! kogenera#ní jednotky. Ta v!t%í
v ulici Husova (600 kWelWW / 646 kWtepWW ) a men%í pak v ul. Palacké-

ho (175 kWelWW a 223 kWtepWW ). V ka&dé z kotelen byla vybudována 
samostatná strojovna, p$edávací stanice pro dodávku tepla do sys-
tému CZT a trafostanice pro vyvedení v"konu do distribu#ní sít!. 
S ohledem na velmi blízkou zástavbu bylo nutné jednotky kapotovat 
a odvod spalin i nasávání vzduchu velmi dob$e odhlu#nit. Pro p$ekle-
nutí disproporcí mezi v"robou a pot$ebou tepla pak byly ob! kotelny 
dovybaveny malou akumulací tepla. Celkov" objem dodávek tepla 
z obou jednotek má dosahovat cca 15 tis. GJ/rok.
T$etí plánovaná KJ na bioplyn ve m!st! pak vznikne do konce tohoto 
roku (575 kWelWW  / 626 kWtepWW ) a pln! vyu&ije zv"%enou produkci bio-
plynu. Situována bude ale tentokrát do nového objektu, kter" bude 
vybudován v trase plynovodu v blízkosti základní %koly. Z po#átku 
bude vytáp!t pouze Z) (spot$eba tepla cca 5 tis. GJ/rok), v budouc-
nu by v%ak teplo mohlo nalézt uplatn!ní i v p$ípad! v"stavby plavec-
kého bazénu, jen& je nedaleko %koly zva&ován.       
Propojovací plynovod mezi bioplynovou stanicí a kotelnami CZT 
v P$e%ticích m!$í 2,7 km a je veden po pozemcích asi 10 r'zn"ch 
vlastník', s nimi& muselo b"t v rámci stavebního $ízení sjednáno z$í-
zení v!cného b$emena.
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Provozní zku!enosti
Prvních n!kolik m!síc" provozu nebylo snadn#ch. Uvád!ní do pro-
vozu bylo komplikováno $adou technick#ch problém" a nesnadnou
komunikací se sdru%ením dodavatel" bioplynové stanice. Zprovoz-
n!ní jedné z KJ ve m!st! pak bylo provázeno obstrukcemi ze strany 
místního distributora z d"vodu vy&&ího &títkového el. v#konu, ne% 
jak# byl povolen. Jako ne zcela bezproblémová se pak ukazuje vstupní
homogeniza'ní jímka, která zatím zcela neplní roli, jaká od ní byla
o'ekávána. N!kolikrát pak ji% do&lo k v#padku celé stanice v d"-
sledku poruchy distribu'ní sít! (co% by v budoucnu mohla napravit 
instalace zálo%ního zdroje). Technické komplikace jsou pak i u dmy-
chadla, které dopravuje bioplyn ze stanice do KJ ve m!st!. Investor se
v&ak nevzdává a v!$í, %e se problémy poda$í postupem 'asu odstranit.
V sou'asnosti probíhá p$íprava roz&í$ení stanice a v#stavba páté KJ,
která by m!la b#t uvedena do provozu na p$elomu roku 2011/12.     

Ekonomika a fi nancování
Investi'ní náklady první fáze projektu 'inily cca 120 mil K! a inves-
tor na realizaci získal podporu z programu OPPI ve v#&i 30 mil. K'.
I roz&í$ení stanice a instalace páté KJ je realizována s podporou toho-
to programu a p$edpokládané náklady mají dosahovat celkové v#&e
asi 50 mil. K! (zahrnují krom! roz&í$ení fermenta'ní kapacity i stav-
bu sklad" surovin a v#stavbu nové teplárny s KJ ve m!st!).
K ekonomické stabilit! projektu p$ispívá fakt, %e na umíst!ní KJ
do kotelen a odb!r tepla za defi novanou cenu (stanovena jako %
palivov#ch náklad" kotelny) je uzav$en s m!stem a smluvním pro-
vozovatelem kotelen mnohalet# v#hodn# smluvní vztah a %e v!t&inu
dodávek surovin zaji&(uje sp$ízn!n# subjekt investora (zem!d!lská
spole'nost LUKRENA, a.s.).

Dov"tek
Investor se nespokojil s tradi'ní koncepcí bioplynové stanice, v které
je vyu%ití tepla mén! d"le%ité ne% jiná hlediska (p$ipojení k el. rozvod-
né síti, vyu%ití stávající infrastruktury, blízkost surovin) a odhodlal se

projekt koncipovat tak, aby teplo 
z bioplynové kogenerace nalezlo 
co nejvy&&í uplatn!ní. P$íprava 
projektu v&ak byla mnohem ná-
ro'n!j&í a i první provozní zku&e-
nosti nazna'ují, %e synchronizovat 
n!kolik technologick#ch za$ízení není v praxi jednoduché. O to víc
je nutné vyzdvihnout odvahu investora, kter# si prochází nelehkou
cestou, po ní% by se nicmén! m!lo v budoucnu vydat mnohem více
projekt".   

Bioplynová stanice P#e!tice (p#ed roz!í#ením)

Uvedení do provozu B!ezen 2011

Investor Úslava a.s.

Generální dodavatel Anlage und Apparatebau Lüthe GmbH
(technologie bioplynové stanice),
"IMÁ#EK – STAVBY s.r.o. (plynovod
a stavební $ást BPS),
TEDOM s.r.o. (kogenera$ní jednotky)

Instalovan$ elektrick$ 
a tepeln$ v$kon

1 155 kWel (600 + 175 + 380 kWel)                                     
1 196 kWtep (646 + 190 + 360 kWtep) 

Vstupní suroviny Kuku!i$ná silá% (13 tis. tun),
travní sená% (5 tis. tun),
kejda (6 tis. tun), dr&be%í trus (5 tis. tun)

Investi%ní náklady 120 mil. K$

Objem fermentor&
celkem / reak%ní 10 000 / 9 000 m3 

Produkce elekt#ina ro%n" 
brutto / netto 9,2 / 8,5 GWh

Produkce tepla ro%n"
brutto / efektivn" vyu'ito 9,5 / 4,2 GWh (15 a% 16 TJ)

Orienta%ní SEVBP* ~ 50 %

*) Stupe' energetického vyu%ití bioplynu

P!E"TICE 
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Bioplynová stanice ve !"áru nad Sázavou byla uvedena do provozu 
na konci roku 2010 jako sou#ást rozsáhlej$ího zám%ru, jeho& smys-
lem je naplnit po&adavky legislativy, pokud jde o omezování volné-
ho ukládání bioodpad' na skládky. Za(ízení tak má dále zkvalitnit 
stávající regionální systém odpadového hospodá(ství a biologicky 
rozlo&itelné odpady, které doposud kon#ily ve sm%sném odpadu #i 
v kanalizaci, nov% zhodnotit po energetické i materiálové stránce.
Sb%r bioodpad' je (e$en v sou#asnosti za pomoci n%kolika sto-
vek a v budoucnu a& tisíc' sb%rn)ch nádob, které jsou umis*ovány 
ve !"áru nad Sázavou a obcích v jeho $ir$ím okolí (do 50 km), a to 
v místech s obytnou zástavbou, u stravovacích za(ízení i podnikatel-
sk)ch subjekt' produkujících v%t$í mno&ství bioodpad'.
Systém sb%ru smluvn% nabízí a zaji$*uje spole#nost ODAS ODPA-
DY, s.r.o., která je sou#asn% investorem stanice.
Charakteru zpracovávan)ch vstup' je pod(ízena technologie bioply-
nové stanice, zajímav) je i zp'sob vyu&ití vyráb%ného bioplynu.

Technické !e"ení
Stanice je lokalizována do pr'myslového p(edm%stí m%sta (jeho ji&ní 
#ásti), s dobrou dopravní dostupností tak, aby její provoz m%l mini-
mální negativní vliv na své okolí. Po pe#livé úvaze bylo investorem 
rozhodnuto zvolit technologii tzv. suché fermentace, která nevy&a-
duje &ádnou p(edúpravu vstupních substrát', ani jejich (ed%ní a ani 
míchání ve fermentorech. D'vodem k tomu byla obava ze zna#né 
prom%nnosti vstup' a r'zn)ch p(ím%sí, které by mohly u technologií 
s ni&$ím obsahem su$iny #asto ohro&ovat její provozuschopnost.
Volba tedy padla na stanici „gará&ového“ typu, s manuelním dávko-
váním vstup' (s typickou su$inou 30-40 %) do fermentor' a cirku-
lací procesní tekutiny (perkolátu), která obsahuje aktivní bakteriální 
kulturu a umo&+uje tak proces rozkladu. Provoz je schopen nicmé-
n% zpracovávat i tekuté odpady, av$ak jen v omezeném mno&ství 
(do 10 % obj.) a po p(edchozím promísení s ostatními vstupy (o vy$$í 
su$in%) p(ed závozem do fermentor'.
Stanice je stavebn% (e$ena jako robustní betonov) monolit, jeho& sou-
#ástí je kryt) krátkodob) zásobník surovin, dále manipula#ní plocha 
p(ed fermentory, plynot%sn% uzavíratelné komory obdélníkového tva-
ru – fermenta#ních reaktory ($í(ka 7 m , hloubka 30 m , v)$ka 5 m) 
a technologické zázemí zaji$*ující cirkulaci perkolátu, odvod produ-
kovaného bioplynu do plynojemu, vytáp%ní fermentor' a (ízení a mo-
nitoring celého procesu. D'le&itou sou#ástí technologie je i p(íjmová 
a hygieniza#ní linka pro p(íjem bioodpad' z potraviná(ství.
S ohledem na plánovanou kapacitu stanice (a! 15,5 tis. tun vstup" 
ro#n$) a snahu co nejvíce produkci bioplynu a jeho energetické vyu-
&ití zrovnom%rnit byla stanice vybavena celkem sedmi fermentory. 
Substrát je zavá&en #elním naklada#em a p(i plném napln%ní vyu&í-
vá asi 75 % vyu&itelného objemu fermentoru. Pracovní cyklus jedné 

komory #iní v pr"m$ru 28 dn"
(je v)sledkem optimalizace po-
rovnávající dodate#né p(ísp%vky 
k vyráb%nému bioplynu v pom%ru 
k náklad'm), ka&dé 4 dny se tedy 
provádí vyskladn%ní jedné z ko-
mor a její op%tovné naskladn%ní.
Zajímavostí je, &e zfermentovan) materiál (de facto digestát) je 
z velké #ásti zp%tn% vracen do procesu, aby urychlil proces rozkla-
du u #erstvého materiálu a byly u n%j dokon#eny rozkladné procesy. 
Optimální sm%sné nav)$ení (pom%r mezi #erstvou biomasou a bio-
masou #áste#n% zfermentovanou) zále&í na zpracovávaném materiá-
lu, jeho stabilit% a délce cyklu. U BPS ve !"áru nad Sázavou zatím 
ve zku$ebním re&imu praktikují 25% podíl #erstvé hmoty (75 % tedy 
tvo(í #áste#n% zfermentovan) materiál), zku$enosti z jin)ch stanic 
v$ak hovo(í o mo&ném podílu #erstvé hmoty v celkové vsázce a& 50 %. 
Celková pr'm%rná doba zdr&ení zde tak v praxi p(evy$uje sto dn'. 
Po napln%ní fermentoru se uzav(ou plynot%sná vrata, spustí se pod-
lahové vytáp%ní a substrát se za#ne skráp%t perkolátem. Tém%( oka-
m&it% se za#íná vyvíjet metan, jeho podíl je v$ak velmi nízk) a v od-
vád%ném plynu dominuje kysli#ník uhli#it), dusík a kyslík. Proto je 
nejprve odvád%n p(es biofi ltr a pouze a& poté, co obsah kyslíku klesne 
na nulu (typicky po 12 a& 20 hodinách od uzav(ení vrat), se plyn 
za#íná skladovat do plynojemu. 
Maximálních hodnot objemu bioplynu je dosahováno po dvou a& 
#ty(ech dnech od napln%ní Poté k(ivka objemu bioplynu za#íná kle-
sat a po 28 dnech se dostane na 1/3 a& 1/4 maximálních hodnot. 
Obsah metanu roste pomaleji. 50 % podílu v bioplynu je dosa&eno 
po 3–5 dnech, dal$ích 5 dn' k(ivka roste a& na 60% metanu, v%t$inou 
tato hodnota z'stává stabilní do konce cyklu. Proces je a& na mani-
pulaci s biomasou pln% automatick). 
Specifi kem pro suchou fermentaci je perkolát. Je to tekutina, která 
se uvol+uje ze substrátu ve fermentoru v pr'b%hu procesu. Zde je 
jímán a odvád%n do skladu perkolátu. Odtud je rozst(ikován tryska-
mi ve strop% fermentor' zp%t na zpracovávan) substrát. Aby proces 
fungoval, musí b)t pevná biomasa ve vlhkém stavu, bez perkolátu 
by se cel) proces v)razn% zpomaloval. Pomáhá nao#kovat #erstvou 
biomasu methanogenními bakteriemi a p(ispívá k oh(evu zpracová-
vaného substrátu.
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Bioodpady ze stravovacích za!ízení, je" zatím tvo!í 3 – 4 % z celko-
vého mno"ství zpracovávané biomasy, jsou p!ed dávkováním do fer-
mentor# podrobeny hygienizaci (teplota 70 °C, zdr"ení 60 minut).
Zdrojem technologického tepla pro chod stanice (oh!ev fermentor#,
hygienizace) není jak je obvyklé kogenera$ní jednotka na bioplyn, ale
alespo% z po$átku plynov& kotel o v!konu 178 kW. 
Energetické vyu"ití bioplynu bylo toti" z d#vodu maximalizace ener-
getické efektivnosti p!esunuto z místa stanice do cca 1,5 kilometru
vzdáleného pr"myslového závodu #$AS, a.s., se kter&m byl pro-
voz spojen podzemním plynovodem na bioplyn. V areálu podniku je
instalována kogenera$ní jednotka o v&konu 600 kWelWW a 608 kWtepWW .
Vyráb'né teplo ale i elekt!ina je pln' (ze 100 %!) vyu"ívána p!ímo
v energetice závodu, co" lze pova"ovat v $esk&ch podmínkách za uni-
kátní.

Provozní zku!enosti
Stanice je ve zku(ebním provozu od prosince 2010 a po p#l roce
pracuje na 70% plánovaného v&konu. Stále se optimalizuje slo"ení
zpracovávaného substrátu a pom'r $erstvého a zfermentovaného ma-
teriálu na vsázce. Za provoz je odpov'dn& generální dodavatel.
Provozní zajímavostí je, "e v&znamná $ást produkce bioplynu se
odehrává v nádr"i perkolátu, která byla umíst'na pod plynojem. Je
zjevné, "e perkolát hraje v procesu velmi d#le"itou roli. 
Z d#vodu zatím ne zcela roz(í!eného sb'ru bioodpad# resp. nádob,
jak& je plán, je pot!eba pro chod $ást vstupních substrát# do$asn'
i nakupovat (zem'd'lská biomasa). Pro sb'r bioodpad# se osv'd$ilo
nasazení men(ích (240 l) i v't(ích (1 100 l) specielních kontejner#,
majících horní v&syp a ve spodní $ásti ro(t, kter& umo"%uje pro-
vzdu(%ování.
Zpracovatelská kapacita bioplynové stanice $iní a" 15 500 t materiálu
za rok. Toto mno"ství surovin by dle propo$t# m'lo b&t dosta$ující
pro provoz instalované kogenera$ní jednotky na pln& v&kon po dosa-
"iteln& $asov& fond v roce (8 i více tis. hodin/rok).

Ekonomika a fi nancování
Celková investice tohoto projektu byla 103 milion" K%. Dotací
SF)P *R získal investor 42,5 mil K$, 30 mil K$ úv'r od banky. Vy-
budování plynovodu stálo asi 2,5 mil K$.
Ekonomice stanice napomáhá poplatek za zaveden& separovan& 
sb'r a svoz bioodpad# a rovn'" pak mo"nost v areálu pr#myslového
podniku )+AS, kam byla bioplynová kogenerace situována, vyu"ít 
v celém mno"ství ob' vyráb'ná energetická média – teplo i elekt!inu.
Díky tomu provozovatel KJ získává dodate$né p!íjmy z prodeje tepla
a i o n'co vy((í v&nosy z prodeje elekt!iny podniku (ne" kdyby elek-
t!inu dodával do ve!ejné distribu$ní sít'). 

Dov"tek
P!emíst'ním energetického vyu-
"ití bioplynu do areálu podniku 
)+AS bude mo"né efektivn' vy-
u"ívat nejen vyráb'nou elekt!inu, 
tak i teplo po cel& rok (teplo z bio-
plynové kogenerace p!edeh!ívá vratnou vodu p!ivád'nou do místní
kotelny, je" zásobuje teplem i m'stsk& systém CZT). Energie bio-
plynu je tak vyu"ívána s maximální ú$inností, dosahující po odpo$tu
vlastní technologické spot!eby elekt!iny a tepla na bioplynové stanici
a& 75 % v!chozí energie bioplynu.   
Investor nicmén' zva"uje produk$ní energetick& potenciál bioplyno-
vé stanice dále posílit, a to zám'rem vyu"ít zfermentovan& substrát 
jako palivo jeho p!imícháváním k uhlí vyu"ívaném energo-centrem
podniku )+AS. Podmínkou k tomu je dosahovat minimálního ob-
sahu su(iny v digestátu 40 % (optimáln' v(ak spí(e 60 %), co" si bude
vy"adovat míchání s jinou biomasou nebo termické dosou(ení di-
gestátu.

Bioplynová stanice #$ár nad Sázavou

Uvedení do provozu Prosinec 2010

Investor ODAS ODPADY s.r.o.

Generální dodavatel GASCONTROL, spole!nost s r.o.

Instalovan% elektrick%
a tepeln% v%kon

600 kWel

608 kWtep

Vstupní suroviny komunální bioodpady ze separovan"ch
sb#r$  (a% 15,5 tis. tun/rok),
zem#d#lská biomasa (mimo vegeta!ní 
období) 

Investi&ní náklady 103 mil. K!

Objem fermentor'
celkem / reak&ní 1000 / 700  m3

Produkce elekt(ina ro&n" 
brutto / netto 4,2 a% 4,5 / 4 a% 4,3 GWh

Produkce tepla ro&n"
brutto / efektivn" vyu)ito 4,6 a% 4,9 / 3,9 a% 4,2 GWh (14 a% 15 TJ)

Orienta&ní SEVBP* 70 – 75 %

*) Stupe& energetického vyu%ití bioplynu
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Bioplynovou stanici zem!d!lského dru"stva Kouty lze na první po-y
hled ozna!it za typickou – situována je v areálu dru"stva nacházejícího 
se v p#ímé blízkosti malé obce, vyu"ívá spolu s p$stovanou biomasou 
kejdu a hn%j z místního chovu a napomáhá tím nejen k energetické 
sob$sta!nosti podniku, ale i k jeho ekonomické stabilit$ díky mnoha-
leté garanci odb$ru vyráb$né el. energie za zv&hodn$nou cenu.
První pohled v'ak nemusí b&t v"dy tím zcela vypovídajícím a p#i 
bli"'ím zkoumání lze najít #adu odli'ností, které si zasluhují v$t'í 
pozornost.
Stanice se nachází ve stejnojmenné obci Kouty na Vyso!in$ a uve-
dena byla do provozu v roce 2008 s v&chozí kapacitou umo"(ující 
vyráb$t dostatek bioplynu pro chod dvou kogenera!ních jednotek 
o celkovém v&konu 500 kWelWW . V roce 2009 pak byla roz'í#ena na sou-
!asn& v&kon 750 kWelWW . 

Technické !e"ení
O volb$ technologie zásadní m$rou rozhodly lokální podmínky: 
dru"stvo hospoda#í na mén$ úrodn&ch p%dách, namísto tr"ních plo-
din spí'e zaji')uje v&robu krmiva pro vlastní chovy dobytka a pra-
sat a na obhospoda#ovan&ch pozemcích jsou v&znamn$ zastoupeny 
travní porosty. Hledáno proto bylo takové #e'ení, schopné spolehliv$ 
pracovat s v&znamn&m zastoupením travní sená"e a hov$zího hnoje.
Po pr%zkumu trhu v&b$r padl na technologii dodavatele agriKomp, 
která sou!asn$ spl(ovala o!ekávání investora v n$kolika dal'ích ohle-
dech (cenov$ p#ijatelná, jednoduchá na obsluhu, s po!etn&mi refe-
rencemi u nás i v zahrani!í).
Stanice byla p%vodn$ vybudována na produk!ní kapacitu bioplynu 
odpovídají dvojici kogenera!ních jednotek o celkovém el. v&konu 
500 kWelWW  (!i jinak 10 GWh tepla v bioplynu ro!n$ p#ibli"n$). Zna-
menalo to v&stavbu dvojice fermentor% prvního a druhého stupn$, 
skladu digestátu a ostatních nezbytn&ch sou!ástí.
N$které sou!ásti (strojovna a fermentor 1. stupn$) nicmén$ byly #e-
'eny s v$domím, "e za#ízení bude v budoucnu dále roz'í#eno. K tomu 
do'lo o rok pozd$ji. Provoz byl dopln$n o t#etí kogenera$ní jed-
notku o toto"ném v&konu jako p#edcházející (250 kWel, v&robce 
Schnell) a p%vodní sklad digestátu byl plynot$sn$ zast#e'en a opat#en 
otopn&m systémem.
To, co od standardního pojetí roz'í#ení BPS Kouty odli'ovalo, v'ak 
bylo zachování jediného fermentoru prvního stupn$, kter& si po roz-
'í#ení musel poradit s o 50 % vy''ím organick&m zatí"ením (i p#es 
7 kg oTS v p#epo!tu na jeden m3 fermentoru a den). A to nez#ídka 
kdy ve form$ i mén$ kvalitní travní sená"e (star'í, s del'í #ezankou) 
!i slamnatého hnoje s del'ími stébly. Umo"nila to dvojice robustních 
pádlov&ch míchadel provozovan&ch mnohem intenzivn$ji (dodr"ován 
re"im 15 minut chodu a 4 minut p#estávka). Stejnou míchací tech-
nikou byl osazen i fermentor druhého stupn$, jejich provozní re"im 

je v'ak opa!n& (v provozu jsou cca 
t#etinu ro!ního !asového fondu). 
Sériové zapojení t#í fermentor% 
zajistilo nadále pot#ebnou dobu 
zdr"ení v anaerobním prost#edí 
(p#es 70 dn%) a co víc, v&razn$ 
zv&'ilo objem plynojem% (nad 10 hodin provozu). Kombinací !le-
nitého kogenera!ního parku a velkokapacitního plynojemu bylo 
mo"né do jisté míry nahradit funkci fl éry, kterou jinak stanice není 
stabiln$ vybavena.   
Osazení fermentoru t#etího stupn$ plynojemem sou!asn$ napomoh-
lo dokázat, "e v této fázi je ji" produkce bioplynu velmi nízká (odha-
dem více ne" 70 % bioplynu p#ipadá na první fázi, p#es 20 % celkové 
produkce bioplynu na druhou a v t#etím stupni je produkováno ji" 
jen zbytkové mno"ství bioplynu odpovídající n$kolika procent%m).
Z fementoru t#etího stupn$ je tak ji" fermentát p#e!erpáván do dvo-
jice otev#en&ch koncov&ch jímek (celkov& objem okolo 8,7 tis. m3) 
jako stabilizovan& digestát, bez !i jen s velmi malou biologickou akti-
vitou a produkcí metanu. 
V lo(ském roce (2010) pak prob$hly poslední úpravy stanice, které 
zahrnovaly v&stavbu p#edávací resp. v&m$níkové stanice tepla a n$ko-
lika set metr% dlouhého teplovodu, jen" umo"nil zahájit dodávky tepla 
mimo areál dru"stva do blízkole"ících objekt% bytového domu (13 by-
tov&ch jednotek), obecního ú#adu, po'ty a místní restaurace se sálem. 

Provozní zku"enosti
Stanice si musí poradit s relativn$ prom$nn&mi vstupy, které se velmi 
!asto li'í nejen ve struktu#e, ale i kvalit$. Z tohoto d%vodu b&vá ob!as 
pot#ebné dotovat proces vhodn&m posilujícím p#ípravkem na bázi 
enzym%. 
V&znamné zastoupení travní sená"e (v ro!ním souhrnu p#edstavuje 
30–40 % celkové vsázky) pak umo"(uje nejen zvolená míchací tech-
nika, ale i vy''í teplota ve fermentorech (okolo 48 °C), která se tak 
blí"í termofi lnímu zp%sobu provozu. Travní sená" získává p#i této 
teplotní úrovni lep'í viskozitu a lépe se ve fermentoru promíchává.
*ást digestátu není odvád$na do usklad(ovacích nádr"í, ale je ve-
dena p#ímo na separátor. Odd$lená pevná slo"ka poté slou"í jako 
s podest&lka.
Dal'í zajímavosti projektu je velmi nízká vlastní spot#eba elekt#iny, 
kterou provozovatel stanice monitoruje v ro!ním pr%m$ru na nece-
l%ch 6 % hrubé v%roby elekt#iny. P#ispívá k tomu volba technologie 
míchání (m$rn& instalovan& p#íkon pod 15 W/m3 fermentoru) a rov-
n$" i fakt, "e kogenera!ní jednotky pracují s velmi vysokou ú!inností 
díky pou"itému vzn$tovému motoru s tzv. zápaln&m paprskem (okolo 
43%), kter& v podob$ topného oleje dále navy'uje tepeln& p#íkon jed-
notek o n$kolik procent (4–6 %) a tedy i celkovou v&robu elekt#iny. 



BIOPLYNOVÁ STANICE KOUTY

2

K ni!"í vlastní spot#eb$ elekt#iny pak p#ispívá i fakt, !e bioplyn je
z plynojem% do strojovny kogenerace veden v zemi a tím lehce ochla-
zován a zbaven &ásti vlhkosti bez pot#eby aktivního chlazení kom-
presorov'm okruhem. 
Pokud jde o objem dodávek tepla externím odb$ratel%m, prvních n$-
kolik m$síc% provozu nazna&uje, !e by v ro&ním souhrnu mohly &init 
n!kolik stovek gigajoul". 
(ást tepelného v'konu bioplynov'ch kogenerací je pak rovn$! vyu-
!ívána pro krytí vlastních pot#eb tepla v areálu dru!stva (vytáp$ní &i
temperování administrativní budovy dru!stva, dílen a sklad%) a v mi-
nulosti pak i v letním období pro su"ení d#evní "t$pky (v sou&asnosti
z d%vodu jejího nedostatku neprovozováno). V ro&ním souhrnu se
jedná o úsporu náklad% jinak vynakládan'ch ve form$ zemního ply-
nu a elekt#iny v celkové v'"i okolo 1–1,5 mil. K&/rok (&i jinak cca
3–3,5 tis. GJ tepla). 

Ekonomika a fi nancování
Sou&asná podoba projektu byla realizována ve t#ech samostatn'ch
investi&ních akcích s celkov'mi náklady okolo 65–70 mil. K#. Ka!dá
byla p#itom realizována s dota&ní podporou z Programu rozvoje ven-
kova v celkové v'"i tém$# 20 mil. K&. 

Dov!tek
Bioplynová stanice ZD Kouty je z #ady d%vod% zajímav'm provozem.
Vyu!ívá ve v'znamné mí#e vstupy, které z d%vodu hor"í ekonomiky 
b'vají u jin'ch stanic opomíjeny, má vhodn$ zvolenou technolgii v'ro-
by bioplynu a tím p#ispívá k minimalizaci ne!ádoucích únik% metanu.
Z pohledu energetické efektivnosti lze zvlá"t$ ocenit snahu o efektivní
vyu!ití disponibilního tepla, kterého po roz"í#ení stanice vzniká neza-
nedbatelné mno!ství (v sou&tu tém$# 20 tis. GJ/rok). 
Stanice v"ak nemá ve svém okolí zatím !ádn' v'znamn' odb$r tepla
a tak i po zapo&etí jeho dodávek externím zákazník%m a plném krytí
vlastních tepeln'ch pot#eb (tj. stanice i celého areálu zem. podniku)
dosahuje stupe) energetického vyu!ití bioplynu okolo 45 %. P#i op$-
tovném vyu!ití p#ebytk% tepla v letní a p#echodové sezón$ pro su"ení
d#evní "t$pky jako v minulosti by se poda#ilo parametr SEVBPVV nav'"it 
na úrove) cca 50 %. Stanice v"ak má potenciál jej nav'"it a! na hod-

notu blízkou 70 % – p#edpokládá 
to v"ak vyu!ití dal"ích 8–9 tis. GJ 
tepla ro&n$ nap#. pro su"ení zem$-
d$lsk'ch komodit (obilí, #epka) &i 
dal"í teplofi kaci obce.

Bioplynová stanice Kouty

Uvedení do provozu
(roz"í#ení stanice) zá!í 2008 ("ervenec 2009)

Investor Zem#d#lské dru$stvo Kouty

Generální dodavatel agriKomp Bohemia, s.r.o.

Instalovan$ elektrick$ 
a tepeln$ v$kon

750 kWel (3 x 250 kWel)                                     
696 kWtep (3 x 232 kWtep)  

Vstupní suroviny Travní sená$ (6 tis. tun),
kuku!i"ná silá$ (5 tis. tun), 
hov#zí hn%j a kejda (11 tis. tun)

Investi%ní náklady 65–70 mil K"

Objem fermentor&
celkem / reak%ní 6 900 / 6 300 m3

Produkce elekt#ina ro%n! 
brutto / netto 5,8 a$ 6,2 / 5,6 a$ 5,8 GWh

Produkce tepla ro%n! 
brutto / efektivn! vyu'ito 5,5 a$ 5,8 / 1,1 a$ 1,9 GWh (4 a$ 7 TJ)

Orienta%ní SEVBP* 45–50 %

*) Stupe& energetického vyu$ití bioplynu

KOUTY
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Bioplynová stanice je investi!ním zám"rem spole!nosti ZEVAR s.r.o., 
která je v#znamn#m v#robcem kvasného lihu a producentem v#robk$ 
na jeho bázi. Projekt je ve svém d$sledku komplexní technologickou 
rekonstrukcí stávajícího provozu lihovaru, která v sob" obsahuje integ-
raci provozu lihovaru a bioplynové stanice.
Rekonstrukce lihovaru je zam"%ena na celkové zv#&ení efektivity (ma-
teriálové i energetické) v#roby kvasného lihu, spojené se sou!asn#m na-
v#&ením objemu v#roby. Nav#&ení v#roby reaguje na obchodní v#sledky 
spole!nosti, p%edev&ím v segmentu prodeje teplonosn#ch kapalin.

Technické !e"ení
Základní !ásti rekonstrukce v#robní technologie jsou uvedeny ní'e, 
spole!n" se základním popisem d$sledk$ pro fi nální provoz lihovaru 
a bioplynové stanice.
1)  Instalace kontinuální technologie p!ípravy zápary 
! kontinuální p%íprava umo'ní nav#&ení celkové kapacity v#roby
2)  V"m#na atmosférick"ch destila$ních kolon za destila$ní kolony 

pro destilaci za sní%eného tlaku
! v#razná úspora energie p%i destilaci, zv#&ení v#konu destilace
3)  V"stavba bioplynové stanice
! efektivní %e&ení zpracování lihovarnick#ch v#palk$
! integrace kogenera!ní jednotky do stávajícího tepelného hospo-

dá%ství lihovaru
! instalace dvou-palivového ho%áku (bioplyn / zemní plyn) do stá-

vajícího parního kotle Viessmann
Technologické uspo%ádání odpovídá základní koncepci mokré fer-
mentace. Montované stavební objekty fermentor$ jsou budovány 
jako !áste!n" zapu&t"né pod úrove( terénu, vybaveny topn#mi sys-
témy a vystrojeny technologií míchání. Celkov# reak!ní objem dvou 
sériov" %azen#ch fermentor$ !iní 6 176 m3 netto (obestav"n# prostor 
Ø 24,7 ) 7 m, 6 651 m3 brutto). Tepelná izolace nadzemních !ástí
bude provedena minerální vatou, u podzemní !ásti fermentor$ pak 
izola!ními deskami styrodur.
Nezbytnou sou!ástí fermentor$ bude betonová podzemní vstupní 
jímka (100 m3 netto), která bude ur!ena ke smí&ení dopl(kov#ch 
substrát$ (obiln# &rot, odpady ze zpracování brambor a v#roby bio-
nafty). Vstupní jímka bude sou!asn" vybavena %ezacím !erpadlem, 
které bude vyu'ito k dezintegraci v"t&ích !ástí substrát$, p%edev&ím 
pak odpad$ ze zpracování brambor. Vstupní jímka bude také slou'it 
k úprav" su&iny vstupních substrát$. Úkony úpravy velikosti !ástic 
a su&iny budou provád"ny manuáln" po vizuální kontrole. Vstupní 
jímka nebude slou'it k p%edeh%evu substrát$ (zastaralé %e&ení, které 
vyvolává silné pachové emise). Sou!ástí vstupní jímky bude nucen# 
odtah vzduchu z prostoru jímky (pracuje za sní'eného atmosféric-

kého tlaku). Od!erpávan# vzduch 
bude fi ltrován na biofi ltru.
Základním energetick#m vstu-
pem BPS budou lihovarnické 
v"palky. Tento základní substrát 
bude dopl(ován &rotem, odpady 
ze zpracování brambor a v#roby bionafty, p%ípadn" mal#m mno'-
stvím cílen" p"stované biomasy.
V rekonstruovaném provozu lihovaru budou v#palky vystupující 
z destila!ní kolony procházet rekuperátorem, kde dojde ke zchlazení 
v#palk$ na po'adovanou teplotu fermentace (ze 75 °C na 45–55 °C). 
Sou!asn" tím bude proveden oh%ev vstup$ ve v#rob" zápary. V#palky 
o po'adované teplot" budou p%ímo !erpány do fermentoru. P%edpo-
kládá se p%itom, 'e stanice díky vysoké teplot" primárních vstup$ 
nebude de facto pot!ebovat %ádné technologické teplo pro vlast-
ní proces fermentace, co' v#razn" zvy&uje energetickou efektivnost 
vlastního vyu'ití bioplynu.
Dopl(kové substráty (odpady ze zpracování brambor a v#roby bio-
nafty) budou navá'eny do dvojice sklolaminátov#ch skladovacích 
nádr'í, zaji&*ujících skladování navezeného mno'ství a kontinuální 
dávkování do procesu v#roby bioplynu. Dal&ím dopl(kov#m substrá-
tem je obiln# &rot, kter# je sou!asn" vstupním substrátem lihovaru. 
Z tohoto d$vodu není %e&eno jeho skladování (vyu'ití skladovací ka-
pacity lihovaru).
Provoz BPS je sou!asn" navr'en pro p%íjem cílen" p"stované biomasy. 
Cílen" p"stovaná biomasa bude do provozu BPS p%ímo navá'ena ze 
skladovacích kapacit místního zem"d"lského podniku. Zavá'ení i dáv-
kování bude realizováno mobilními dávkovacími vozy ANNABUR-
GER HTS 22.03 s p%í!n#m vyprazd(ovacím pásem. Dávkovací v$z je 
vybaven kolov#m podvozkem a tím umo'(uje vyu'ití jako transport-
ního prost%edku pro p%epravu surovin na malé vzdálenosti (jednotky 
kilometr$). Nalo'en# dávkovací v$z bude p%ipojen na !ást, která zajistí 
jeho postupné a pln" automatické vyskladn"ní, dle signál$ automatic-
kého systému %ízení provozu BPS. Pro %ádnou funkci vyskladn"ní je 
dávkovací v$z vybaven tenzometrick#mi sníma!i hmotnosti nákladu.
Projekt p%edpokládá skladování vyrobeného bioplynu v dvouplá&*o-
v#ch plynojemech nasazen#ch na v&ech reak!ních nádr'ích. Vn"j&í 
membrána plynojemu má p%edev&ím nosnou funkci a její povrchová 
úprava je optimalizována pro ú!inek pov"trnostních vliv$. Vnit%ní 
membrána plynojemu je pak optimalizována pro nízkou prostupnost 
skladovan#ch plyn$. Celkov# objem plynojem$ bude !init 6 400 m3

(2 ) 1 200 m3, 2 ) 2 000 m3).
Pracovní objem plynojem$ bude sou!asn" slou'it k biologickému od-
stran"ní sulfanu (H2S) z bioplynu metodou mikrobiologické oxidace 
za vzniku elementární síry, která se bude uvol(ovat do digestátu. P%ed-
pokládané mno'ství sulfanu m$'e, vzhledem ke zvolen#m surovinám, 
b"'n" dosahovat koncentrace 10 000 ppm. Navrhovaná technologie 
odsí%ení v plynojemech m$'e zaru!it ú!inné odstran"ní zhruba + 
z celkového uvedeného mno'ství sulfanu. Takto !áste!n" odsí%en# bio-
plyn vystupuje z plynového prostoru plynojem$ do technologie sekun-
dárního odsí%ení, která je tvo%ena kolonou s náplní absorbentu (13 m3). 
Absorbentem je sm"s mechanického nosi!e a prá&kového 'eleza, kde 
reakcí se sulfanem dojde k vytvo%ení sulfi du 'elezitého (Fe2S3).
Následn" bude bioplyn vstupovat do kontejneru technologie bioply-
nu, kde bude zbaven vlhkosti a stla!en na po'adovan# provozní tlak. 
Plynové hospodá%ství je dopln"no kontinuální anal#zou bioplynu 
a t%etím stupn"m odsí%ení (adsorpce na aktivní uhlí). Tato !ást od-
sí%ení bude v provozu pouze v p%ípad" zv#&ené koncentrace sulfanu 
po v#stupu ze sekundárního systému odsí%ení. Z kontejneru techno-
logie bioplynu bude bioplyn odvád"n do sou!asné kotelny lihovaru, 
kde bude instalována kogenera!ní jednotka.
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Plynové hospodá!ství navrhované BPS neobsahuje nouzov" ho!ák 
bioplynu (fl éru). D#vodem je propojení plynového hospodá!ství
BPS s kotelnou lihovaru, která bude ovládána spole$n"m auto-
matick"m !ídicím systémem. P!ípadné p!ebytky bioplynu budou
odvád"ny do ho!ák# instalovan$ch parních kotl#, je% budou kr"t 
zb"vající pot!eby tepla. Tím tak sou$asn& dojde k dal'ímu v"raznému
zv"'ení celkové efektivity vyu%ití primární energie bioplynu.
V provozu je navr%ena kogenera$ní jednotka MWM model TCG2016
V16C o instalovaném jmenovitém elektrickém v"konu 800 kWelWW ,
tepeln" v"kon za!ízení pak bude odpovídat p!edpokladu vyu%ití tepel-
ného potenciálu spalin pro v"robu páry a tak se bude li'it od standard-
ního provedení (tepeln" v"kon z chlazení plnící sm&si, bloku motoru
a spalin bude $init dle projektu 769 kWtepWW ). Kogenera$ní jednotka
bude instalována v sou$asném objektu kotelny lihovaru. Navrhovaná
kogenera$ní jednotka pat!í k zaveden"m v"robk#m na trhu a dosahu-
je vysoké ú$innosti v"roby elektrické energie (42,5%). 
Vyráb&ná elekt!ina je vedena do trafostanice a odtud pak na úrovni
VN (22 kV) propojovacím kabelov"m vedením do ve!ejné distribu$-
ní sít&. (ást vyrobené elektrické energie bude spot!ebována ji% p!ed
transformací v provozu technologie lihovaru. Toto zapojení umo%ní
maximalizaci ekonomické efektivity v"roby sní%ením podílu ztrát 
v transformaci.
Tepeln" v"kon kogenera$ní jednotky bude pln" integrován do stá-
vajícího tepelného hospodá!ství lihovaru. Jedná se o okruh horké
vody (90 °C), kter" bude vyu%íván jednak v technologii lihovaru (oh!ev 
vystíraného díla) a sou$asn& k oh!evu fermentor# BPS. Spaliny koge-
nera$ní jednotky budou vedeny do parního kotle, zapojeného do spo-
le$ného parního sb&ra$e (0,6 MPa). Tato pára bude slou%it k oh!evu
nového hydrolyzéru v nov& instalované lince kontinuální p!ípravy zá-
pary. Dále bude tato pára vyu%ívána k oh!evu nov"ch hlavních desti-
la$ních kolon, které budou navr%eny na tento pracovní tlak (sou$asné
systémy vy%adují redukci tlaku topné páry na 0,3 MPa).

Provozní zku!enosti
S ohledem na plánované uvedení do provozu (listopad 2011) nejsou
zatím %ádné.

Ekonomika a fi nancování
Realizace celého projektu v"stavby trvala 6 m&síc# (kv&ten – listo-
pad 2011) a celková cena projektu dosáhla $ástky cca 70 milion# K$.
Projekt byl spolufi nancován programem EKO-ENERGIE.
V p!epo$tu na instalovanou jednotku elektrického v"konu p!edsta-
vují celkové náklady investici ve v"'i 87 500 K$/kWel. Tuto hodnotu
je p!im&!ená vzhledem ke skute$nosti, %e ve v"'e uvedené cen& jsou
zapo$teny stavební práce spojené s úpravou stávající kotelny lihovaru
a relativn& rozsáhl"mi p!elo%kami kanalizace a místní vodote$e. Jako
dodavatel byla vybrána spole$nost FERMGAS, a.s.

Dov"tek
Projekt BPS ZEVAR je vzoro-
v"m p!íkladem integrace techno-
logie v"robny bioplynu do potra-
viná!ského $i lépe pr#myslového 
závodu. Jako celek bude investo-
rovi p!iná'et !adu synergick"ch efekt#. Vedle spojení materiálového
toku obou technologií, kdy pro jednu je vy!e'en v"stup odpadního
materiálu a pro druhou vstup energetické suroviny, jím rovn&% bude
mo%nost v"razného krytí energetick"ch pot!eb vlastními silami.
Vzhledem ke kontinuálnímu provozu obou technologií bude mo%né
efektivn& vyu%ívat nejen ve'keré vyráb&né teplo z bioplynové koge-
nerace i $ást vyrobené elekt!iny (cca 10–15 % v"konu bude spot!e-
bováván lihovarem, zbytek bude prodáván do distribu$ní sít&), ale
i bioplyn, kter" nebude z r#zn"ch d#vod# mo%né do$asn& spalovat 
v kogenera$ní jednotce (servisní odstávky KJ apod.). Díky absenci
vlastní technologické pot!eby tepla tak stanice v kone$ném d#sled-
ku bude dosahovat na $eské pom&ry v"jime$ného stupn& efektivního
vyu%ití bioplynu dosahujícího reáln& 75–80 %. To je vynikající v"sle-
dek nemající zatím u nás srovnání. Blízká budoucnost napoví, zda se
to skute$n& poda!í.       

Bioplynová stanice ZEVAR

Uvedení do provozu Listopad 2011

Investor ZEVAR s r.o.

Generální dodavatel FERMGAS, a.s.

Instalovan# elektrick#
a tepeln# v#kon

800 kWel

769 kWtep

Vstupní suroviny lihovarské v!palky (40,2 tis. tun/rok),
odpad bramborové vlákniny
ze "krobáren (3,7 tis. tun/rok),
obiln! "rot (1 tis. tun/rok) 

Investi$ní náklady 70 mil. K#

Objem fermentor%
celkem / reak$ní 6551 / 6176 m3

Produkce elekt&ina ro$n" 
brutto / netto 6 a$ 6,4 / 5,7 a$ 5,9 GWh

Produkce tepla ro$n"
brutto / efektivn" vyu'ito 6 a$ 6,5 / 6,0 a$ 6,5 GWht (20 a$ 23 TJ)

Orienta$ní SEVBP* 75 – 80%

*) Stupe% energetického vyu$ití bioplynu
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