
 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Martin Kareš 

Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro komunální vytápění 

 

5 

 

ABSTRAKT 

 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití tepla z bioplynových stanic. V první 

části popisuje výrobu bioplynu, jeho efektivitu při spalování a vývoj výroby energie takto 

získané. V druhé části se věnuje jednotlivým řešením aplikace vyrobeného tepla a v poslední 

kapitole rozebírá bilanci konkrétního řešení vyvedení tepla a jeho dopad na životní prostředí. 

Klíčová slova 

 

bioplynová stanice, bioplyn, teplo, energetika 

ABSTRACT 

 
This bachelor thesis deals with the analysis of the use of heat from biogas stations. 

The first part describes the production of biogas, its combustion efficiency and the 

development of energy production thus obtained. In the second part it deals with individual 

solutions of the application of heat produced and in the last chapter it analyses the balance of 

the specific solution of heat transfer and its impact on the environment. 

Key words 

 

biogas station, biogas, heat, energetics 
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ÚVOD 
V posledních letech je stále větší zájem o takzvané čisté technologie. Díky pokračujícímu 

znečišťování je kladen důraz na obnovitelné zdroje energie, namísto dosud převážně 

používaných fosilních paliv. Tento trend je nejvíce patrný v Evropě, kde se Evropská Unie snaží 

podporovat výstavbu nových projektů. Mimo jiných projektů se v České republice díky dotacím 

z EU rozmohla výstavba bioplynových stanic (dále v textu BPS). Technologie BPS je 

perspektivní a z hlediska zachování naší planety velmi důležitá. Jedná se o způsob získávání 

obnovitelné energie, který je velmi šetrný k životnímu prostředí. Díky této technologii lze 

decentralizovat výrobu energie na komunální úroveň a tím snížit ztráty, které vznikají ve vedení 

na velké vzdálenosti. 

Do budoucna má ovšem nejisté vyhlídky. Velká část stanic totiž nemá dostatečný odbyt 

vyrobeného tepla, a tím pádem jejich efektivnost nedosahuje požadovaných hodnot. Tyto 

stanice byly postaveny právě díky dotacím z EU, a to na odlehlých místech, kde se teplo 

nevyužívá. Tento problém je nejznatelnější v letních měsících, kdy je obtížné najít pro teplo 

využití. Najít jeho využití je nezbytné, jinak je možné, že bez dotací dojde u této technologie 

k útlumu. 
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1 Využívání tepla z BPS v ČR 

1.1 Bioplyn 

Ve směsi plynů, ze kterých se bioplyn skládá, je hlavní složkou metan. Je vyprodukován 

rozkladem organické hmoty za nepřítomnosti kyslíku. Vzniká především v přirozených 

prostředích (např. mokřady, sedimenty, trávicí ústrojí zvířat), zemědělských prostředích 

(rýžová pole, uskladnění kejdy a hnoje) a v odpadovém prostředí (skládky odpadů – skládkový 

plyn, v anaerobních čistírnách vod (ČOV), v bioplynových stanicích). [2] [3] 

Bioplyn vzniká anaerobní fermentací, což je proces mikrobiologické transformace 

organických složek biomasy za nepřítomnosti kyslíku při teplotě 35 až 45 C. Z této 

transformace vzniká kromě bioplynu také stabilizované hnojivo (kompost). [2] 

Fermentace se dělí na tyto části: 

• Hydrolýza – začíná v době, kdy prostředí obsahuje vzdušný kyslík. 

Předpokladem pro její iniciaci je mimo jiné dostatečný obsah vlhkosti – 

nad 50 % hmotnostního podílu. Hydrolytické mikroorganismy pracují 

i za přítomnosti kyslíku. Enzymatický rozklad 

mění polymery (polysacharidy, proteiny, lipidy atd.) na jednodušší organické 

látky (monomery). 

• Acidogeneze – působením extracelulárních enzymů dochází mimo buňky 

ke hydrolytickému štěpení makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, 

především mastné kyseliny a alkoholy. Při tomto procesu se uvolňuje rovněž 

vodík (H2) a oxid uhličitý (CO2). 

• Acetogeneze – acidogenní specializované kmeny bakterií transformují vyšší 

organické kyseliny na kyselinu octovou (CH3COOH), vodík (H2) a oxid 

uhličitý (CO2).  

• Methanogeneze – závěrečný krok anaerobního rozkladu, kdy z kyseliny octové, 

H2 a CO2 vzniká metan – CH4. Tento krok provádějí methanogenní bakterie, což 

jsou anaerobní organismy, podobné nejstarším organismům na Zemi. Tyto 

bakterie jsou citlivé především na náhlé změny teplot, pH, oxidačního 

potenciálu a další inhibiční vlivy. [2] 

Složení takto vzniklého bioplynu tvoří směs plynů, z nichž největší zastoupení má metan 

(55 až 60 %) a oxid uhličitý (40 až 45 %). Další složky jsou vodní pára, dusík, kyslík, vodík, 

čpavek, a to v zastoupení do 1 %. Bioplyn se dále využívá v energetickém průmyslu jako 

palivo. [1] 

1.2 Energetická efektivnost 

Větší část dosud vybudovaných stanic je situována do míst, kde vyrobené teplo nelze plně 

zužitkovat. Teplo vzniká jako vedlejší produkt při spalování bioplynu v kogenerační jednotce. 

Proto se pro teplo musí najít využití v okolí stanice. Problémem je také záměrné pěstování 

kukuřice. Tato podpora v dlouhodobém hledisku zastavuje vývoj stanic, co se týče jejich 

efektivnosti. [4] 
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1.2.1 Energetická účinnost 

Energetická účinnost je rovna součtu tepla a elektřiny dodané do distribuční sítě 

ku celkové energii obsažené v bioplynu. V tomto výpočtu není zahrnuta vlastní spotřeba 

stanice, proto mluvíme o čisté energii dodané. [4] 

𝜂𝐾𝑉𝐸𝑇 =
(𝐸𝑑𝑜𝑑+𝑄𝑑𝑜𝑑)

𝑄𝐵𝑃,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
                                                                                                        (1)     

𝜂𝐾𝑉𝐸𝑇 − energetická účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla [-] 

𝐸𝑑𝑜𝑑 − čistá elektřina [kWh] 

𝑄𝑑𝑜𝑑 − čisté teplo [kWh] 

𝑄𝐵𝑃,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 − energie v surovém bioplynu [kWh] 

Modul teplárenské výroby elektřiny je důležitým parametrem pro posuzování 

kogenerace. Je to podíl elektrického výkonu k výkonu užitečného tepla. Čím je teplárenský 

modul vyšší, tím více elektřiny se vyrobí při výrobě daného množství tepla.  [1] 

𝑒 =
𝐸

𝑄𝑑
                                                                                                                              (2) 

E – vyráběná elektřina [kWh] 

𝑄𝑑 – vyráběné teplo [kWh] 

e – modul teplárenské výroby [-] 

1.2.2 Zvýšení čisté dodávky energie 

Zvýšení dodávky čisté energie je možné několika způsoby: 

Snížení vlastní spotřeby – kvalitnější vybavení stanice může dlouhodobě zvýšit její účinnost. 

Důležitými aspekty, které toto ovlivňují, jsou míchací technika fermentorů, chlazení plynu 

v kogenerační strojovně a transformátor na dodávku elektřiny do sítě. [4] 

Snížení úniku bioplynu – ztráty během normálního provozu jsou sice zanedbatelné, ale během 

roku se vyšplhají až na desetiny procent z celkové výroby. Toto je způsobeno delšími 

odstávkami provozu, jako jsou např. poruchy či plánované zastavení kogenerace. Těmto 

ztrátám lze zamezit plynotěsným zakrytím skladu digestátu a dostatečnou kapacitou plynojemu, 

případně přítomnost fléry (spalování přebytečného plynu kvůli snížení tlaku). [4] 

Úprava na biometan – pokud je BPS zřízena v místě dobré dodávky surovin, ale s malým 

využitím vyrobeného tepla, lze využít možnosti úpravy na kvalitu zemního plynu. Během 

tohoto procesu se odstraňuje síra, zbytková vlhkost a oddělují se od sebe dvě složky bioplynu: 

metan a oxid uhličitý. Takto získaný biometan se upravuje ve stanici úpravy. Tlak musí 

dosáhnout úrovně tlaku v síti, probíhá zde odorizace plynu, kontrolují se stavové veličiny 

a případně se dodává propan kvůli zvýšení výhřevnosti. [4] 
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1.3 Popis BPS 

 

Obrázek 1.1: Části BPS [35] 

BPS se skládá z několika důležitých sektorů:  

• Příjmový systém – slouží k přípravě čerstvého substrátu, než pokračuje dál 

do fermentoru. Zde se odehrává úprava velikosti částic, míchání, homogenizace 

a ředění. Také se stará o přesné dávkování substrátu. Proto se mu také říká dávkovací 

zařízení. Toto zařízení musí být umístěno blízko fermentoru. [6] [2] 

• Fermentační systém – zde probíhá samotná anaerobní fermentace popsaná výše. 

Fermentor musí být vybaven míchacím zařízením, ohřevem a homogenizačním 

zařízením. Součásti, které se nachází uvnitř fermentoru, musí být zhotoveny z velmi 

odolných materiálů kvůli vysoké reaktivitě vzniklých plynů. Fermentory se dělí 

na vertikální a horizontální nebo na nadzemní a podzemní. [6] [2] 

Tabulka 1.1 Typy fermentačních systémů 

Typ fermentačního 

systému 
Popis 

vertikální lepší poměr povrchu a objemu, nedochází k pístovému proudění 

horizontální 
možnost instalace výkonného mechanického míchadla, špatný poměr 

povrchu a objemu  

nadzemní vystavěn povětrnostním vlivům, na izolaci lze použít levnější materiály 

podzemní menší tepelné ztráty, může se přehřívat, drahé izolační materiály 
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• Uskladňovací systém – zde se skladuje vytvořený bioplyn a čeká na použití k výrobě 

energie. [6] [2] 

 

• Energetické využití bioplynu – bioplyn se zde přeměňuje primárně na elektrickou 

energii a sekundárně na teplo. V naprosté většině případů se používá kogenerační 

jednotka. [6] [2] 

 

 

Obrázek 1.2: BPS Jaroměř [26] 

1.4 Kogenerace 

Pojem kogenerace označuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Je to efektivní 

a ekologický způsob výroby elektřiny a současně také tepla. Výroba tepla představuje zvýšení 

celkové účinnosti procesu výroby elektrické energie a díky němu účinnost může přesáhnout 

i 90 %. V porovnání s konvenční výrobou elektřiny se účinnost zvyšuje v průměru o 30–

40 %. [1] 

Kogenerační zařízení využívají odpadní teplo k ohřevu vody, které se využívá k vytápění 

přilehlých i vzdálených objektů. Nejčastější aplikace těchto zařízení jsou teplárny, spalovny 

komunálních odpadů, bioplynové stanice, ale také nemocnice a hotely. [7] 
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Obrázek 1.3: Srovnání jednotlivé a kogenerační výroby energie [27] 

Obrázek 1.3 znázorňuje rozdíly mezi konvenční oddělenou výrobou tepla a elektřiny 

oproti kogeneraci. Lze vidět, že pro stejně velký výstup je u oddělené výroby potřeba o 59 % 

více vstupního paliva. Energetické ztráty jsou o 59 % vyšší, což ukazuje efektivnost 

kogenerace. Hodnoty výstupní energie jsou pouze orientační. Jako rozsah procentuálního 

podílu výroby se u elektrické energie udává 34–40 % a u tepelné 43–53 %. [7] 

Výhody kogenerace: 

• zvýšení celkové účinnosti 

• snížení emisí skleníkových plynů 

• snížení nákladů 

• zvýšení zabezpečení dodávek energie na lokální úrovni 

Nevýhody kogenerace:  

• vysoké pořizovací náklady 

• návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobeného tepla 

a elektrické energie 

• velká hlučnost 

1.4.1 Druhy kogenerace 

Kogenerace s parní turbínou 

Tento proces využívá Rankinova – Clausova cyklu. Skládá se z kotle, turbíny, čerpadla 

a tepelného výměníku. Pomocí čerpadla je zvýšen tlak vody, která je poté vehnána do kotle. 

V kotli se voda přemění na přehřátou páru, která pokračuje do parní turbíny. Zde pára 
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expanduje, dochází k poklesu tlaku, a tím roztáčí turbínu, která je spojená s generátorem. Pára 

pokračuje do výměníku tepla, kde předá energii do CZT (centrální zásobování teplem) a poté 

opět pokračuje přes čerpadlo do kotle. Tento typ kogenerace se tradičně využívá u velkých 

tepláren. [7] [8] 

Kogenerace s plynovými motory  

Tyto kogenerační jednotky jsou využívány především u malých stanic využívající jako 

palivo zemní plyn nebo bioplyn. Tento typ kogenerace je jedním z nejefektivnějších způsobů 

výroby elektřiny. Plyn je nejdříve spálen v motoru a vzniká elektřina. Poté je teplo získáváno 

z různých částí motoru a ze vzniklých spalin. [7] 

 Tyto spalovací motory se vyrábějí ve výkonové řadě od cca 200 kW až do 5 MW. Jejich 

důležitou aplikací jsou bioplynové stanice, kde se nejčastěji používají motory o výkonu 250–

1000 kW. Kogenerační jednotky spalující bioplyn se liší od těch, které spalují zemní plyn. 

Tento rozdíl je způsoben hlavně menším podílem CH4 v bioplynu (okolo 60 %). Kogenerační 

motory mají jistou únosnost pro spalování bioplynu, která je obvykle 40% podíl CH4 a 60% 

oxidu uhličitého. Se snižujícím se obsahem CH4 se totiž snižuje i rychlost laminárního plamene 

a nastávají problémy se zhášením motoru v provozu. Má to za následek snížení životnosti 

spalovacího motoru a účinnosti. [7] 

 Další faktory ovlivňující provoz jsou:  

• teplota plynu – při vstupu do kogenerační jednotky by neměla být nad 40 °C 

• tlak plynu – měl by se pohybovat v rozmezí 90–200 mbar 

• výkyvy tlaku – jsou důležité spíše u důlního plynu, ale neměly by přesáhnout 

hranici 10 mbar/s 

• vlhkost plynu – při vlhkosti nad 80 % se mohou tvořit vodní zátky 

• spád potrubí – volí se co nejmenší, aby se zabránilo kondenzaci plynu 

v prohlubních 

Obrázek 1.4: Schéma Rankin – Clausova cyklu 
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Obrázek 1.5: kogenerační jednotka [25] 

Jejich základní částí je obvykle pístový spalovací motor, který pohání generátor. Tato 

kogenerační jednotka se skládá ze zážehového spalovacího motoru, který pohání generátor 

vyrábějící elektřinu a výměníků tepla využívající odpadní teplo z motoru. Odpadní teplo je 

potom odváděno pomocí dvou výměníků. První z nich odvádí teplo z motoru a z chladícího 

oleje na teplotní úrovni cca 80–90 C. Druhý výměník odvádí teplo z výfukových spalin 

o teplotě cca 400–500 C. Výměníky jsou zapojeny sériově. Obvykle jsou kogenerační 

jednotky koncipovány pro dodávku tepla do systému 90/70 C, případně 110/85 C. [8] 

 

Obrázek 1.6: Schéma kogenerace [28] 
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Kogenerace s ORC cyklem 

Organický Rankinův – Clausiův cyklus (ORC) pracuje stejně jako klasický 

Rankin – Clausův cyklus, ale místo vody je v cyklu médium s nižší teplotou varu 

(např. silikonový olej). Jako palivo se používá biomasa (dřevní štěpka, pelety) [7] 

Výhody oproti parní turbíně: 

• vysoká účinnost (kolem 80 %) 

• vysoká životnost turbíny 

• není třeba stavět úpravnu vody 
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2 Vývoj BPS v České republice a analýza produkce tepla  
BPS v České republice byly vyvíjeny od roku 2005 po aplikaci zákona č. 180/2005 Sb. 

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a podpory ze strukturálních fondů EU díky 

garantované ceně a povinnému výkupu vzniklé energie. [9] 

Tabulka 2.1: Množství vyrobené elektřiny v letech 2008 až 2016 [GWh/měsíc] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

celkem 83507 82230 85891 87503 87612 86992 86150 83258 83289 

OZE 4104 5171 6422 7821 8826 10128 10162 10570 10479 

bioplyn 246 404 590 868 1406 2243 2554 2608 2599 

zemní plyn 1032 965 1044 1023 1133 1670 1354 1962 3422 

 

Z tabulky 2.1 vyplývá, že trend výstavby BPS pokračoval do roku 2013 poměrně rychle, 

ale po tomto roce začala stagnace. Podle prohlášení EU je ze všech výrob energie v Česku 

nejziskovější právě výroba bioplynu s ročním ziskem okolo 10 %. Spekuluje se, že po roce 

2020 se zavede dodatečné zdanění nebo krácení doby výplaty zvýhodněné výkupní ceny 

energie. Zákon počítal s návratností investic během 15 let, ale ukázalo se, že díky spojení dotací 

investičních a provozních je tento model nepřesný. Kvůli potenciální nevýhodnosti nových 

projektů po tomto roce je kladen důraz na zefektivnění provozu stanic. [10] [11] 

K 31. 12. 2016 bylo v ČR 567 bioplynových stanic o instalovaném výkonu 360 MW. 

Podíl výroby elektřiny z BPS na výrobě z obnovitelných zdrojů energie byl 24,8 %. Podle 

těchto statistik je výroba bioplynu na našem území velmi důležitá. [10] 

 

Obrázek 2.1: Mapa BPS v ČR [36] 

Výroba energie je popsána v následujících grafech podle roční produkce od roku 2008 

do roku 2016.  
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Obrázek 2.2: Graf celkové výroby energie 

Obr. 2.2 popisuje celkovou výrobu energie. Jak lze nahlédnout, od roku 2008 do roku 

2011 výroba mírně stoupala. Poté tato výroba zažila svůj největší rozmach, který začal 

stagnovat mezi lety 2013 a 2014. Od té doby se množství potenciálně vyrobené energie 

prakticky nezměnilo a pohybuje se okolo 7000 GWh/měsíc. 

 

Obrázek 2.3: Graf výroby elektřiny 

Obr. 2.3 znázorňuje výrobu elektřiny. K získání dat pro tento graf byla celková roční 

výroba vynásobena příslušným koeficientem, který odpovídá průměrné účinnosti výroby 

elektrické energie při kogeneraci. Průměrná účinnost je pro elektřinu 37 %. Maximální roční 

výroba dosáhla přibližné hodnoty 2600 GWh/měsíc. 
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Obrázek 2.4: Graf výroby tepla 

Obr. 2.4 znázorňuje podíl tepelné výroby v BPS. Graf tvoří hodnoty, které byly získány 

z celkové energie vynásobením koeficientem průměrné tepelné účinnosti kogenerace. 

Průměrná účinnost transformace primární energie bioplynu na teplo je cca 48 %. 
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3 Otopné soustavy 

3.1 Teplovodní soustavy 

Tyto systémy se dělí na dva typy – klasický a nízkoteplotní. Klasický teplovodní systém 

má maximální teplotu 70–90 °C a výpočtový teplotní spád 20 °C a nízkoteplotní systém má 

maximální provozní teplotu do 60 °C a výpočtový teplotní spád jen 10 °C.  Teplovodní systémy 

jsou nejčastěji využívány k vytápění obytných budov. Teplo je vedeno z centrálního topidla do 

jednotlivých místností. Jako teplonosnou látku využívá vodu, která pomocí otopných těles 

předává teplo do okolí a poté se ochlazena vrací zpět do kotle.  

Výhody: 

• vysoká tepelná kapacita vody (c=4,18 kJ·kg-1·K-1) 

• snadnost regulace 

• malá povrchová teplota – nedochází ke spékání nečistot a prachu  

Nevýhody: 

• možnost zamrznutí 

• voda obsahuje kyslík – koroze 

• potřeba tepelného čerpadla při potřebě rychlé změny teploty 

Teplovodní systém se skládá ze zdroje tepla (kotel), potrubí topné a vratné vody, otopná 

tělesa, zabezpečovací zařízení a měřící nebo regulační zařízení. [23] [24] 

3.2 Horkovodní soustavy 

Tyto soustavy využívají maximální provozní teploty nad 110 °C, a kvůli této vysoké 

teplotě se nevyužívají v obytných budovách – hrozí nebezpečí popálení. Využívají se 

především k vytápění velkých průmyslových budov, k dálkovému vytápění nebo v CZT. Ve 

všech částech soustavy musí být dostatečný tlak (minimálně 0,15 MPa), aby voda nezačala 

vařit. Zabezpečovací zařízení musí obsahovat pojistné ventily a používá se uzavřený systém 

s tlakovou expanzní nádobou. Oproti teplovodní soustavě se musí počítat s větší roztažností 

potrubí díky teplotě. 

Výhody: 

• velký tepelný výkon při přenosu tepla 

Nevýhody: 

• vysoká povrchová teplota 

• voda obsahuje kyslík – koroze 

• roztažnost potrubí  

• větší tepelné ztráty 

BPS se většinou vyskytují mimo zastavěnou oblast, kde by mohly najít uplatnění pro 

vyrobené teplo. K tomuto účelu je vhodná právě horkovodní soustava. Vzhledem k dobré 

schopnosti přenášet teplo na větší vzdálenosti, je tato soustava vhodná pro přenos tepla ze 

vzdálenějších zdrojů. [23] 
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3.3 Parní soustavy  

Parní soustavy používají jako teplonosnou látku páru, která se soustavou pohybuje díky 

rozpínání. Pára kondenzuje ve výměníku a vrací se do kotle přečerpáním nebo samospádem. 

Hodí se pro větší objekty a objekty s přerušovaným vytápěním.  

Výhody: 

• velký tepelný výkon při přenosu tepla 

• nedochází k zamrzání 

• rychlý zátop 

Nevýhody: 

• vysoká povrchová teplota 

• roztažnost potrubí 

• nemožnost regulace 

• koroze 

• vysoké ztráty 

Parní otopné soustavy se dále dělí na podtlakové (do 100 kPa), nízkotlaké 

(100 kPa – 150 kPa), středotlaké (150 kPa – 900 kPa) a vysokotlaké (nad 900 kPa). [23] 
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4 Možnosti a omezení využití tepla z bioplynových stanic 

4.1 Technologická spotřeba BPS na provoz stanice 

Vlastní spotřeba představuje okolo 20 % celkové výroby tepla, ale pouze v zimních 

měsících. V létě je tento podíl využitého tepla nižší. Toto teplo se využívá k vyhřívání 

fermentorů, aby teplota nekolísala a k prvotnímu ohřevu. Přes plášť fermentoru uniká teplo, 

a to se musí kompenzovat z vyrobeného tepla. [5] 

4.2 Dodávka tepla do systémů centrálního zásobování teplem 

Centrální zásobování teplem (dále jen CZT) zajišťuje centrální výrobu tepla a jeho rozvod 

do územních celků (např. měst, sídlišť, průmyslových zón). Dle Teplárenského sdružení České 

republiky je ze systémů CZT zásobováno teplem téměř 1,5 milionu domácností a k tomu je 

využíváno okolo 10 000 km tepelných sítí. V systémech CZT se teplo vyrábí několika způsoby. 

Mezi ně patří výtopna, teplárna, paroplynová teplárna a kogenerační motor. [5] [12] 

Výtopna  

Tento zdroj tepla je principiálně nejjednodušší. Jedná se o spalování paliva (uhlí, zemní 

plyn) v kotli. Spalováním se ohřívá voda, která je přes výměník dodána do CZT. Tento cyklus 

má sice v praxi až 90% účinnost, jeho značnou nevýhodou je však absence výroby elektrické 

energie, kterou ostatní způsoby disponují. 

Teplárna  

V kotli se spaluje palivo, které zahřívá vodu a mění ji na přehřátou páru. Poté je vháněno 

do parní turbíny, která je přes hřídel spojena s generátorem elektřiny. Horká pára putuje do 

výměníku, kde předává své přebytečné teplo do CZT (viz kogenerace s parní turbínou).  

Paroplynová teplárna  

Tento způsob využívá k výrobě tepla a elektřiny chemickou energii plynů. Ve spalovací 

komoře je zapálena směs plynu a vzduchu. Teplotní roztažností tato směs zvětšuje svůj objem, 

a tím roztáčí plynovou turbínu, která generuje elektřinu. Spaliny potom předávají teplo ve 

spalinovém kotli vodě. Ta v podobě páry pokračuje do parní turbíny, kde je vyráběna další 

elektřina. Pára poté pokračuje přes výměník tepla, kde zbylou energii odevzdá ve formě tepla 

do CZT. Cyklus má souhrnnou účinnost až 85 %. Kolem 47 % energie je přeměněno na 

elektřinu a zbytek na teplo. [12] 

Kogenerační motor 

Pro tento způsob se používá upravený pístový motor (viz kogenerace s plynovými 

motory). 

4.3 Rozvod tepla z CZT  

Pomocí dvoutrubkového (přívodního a vratného) rozvodu se teplo transportuje do 

domácností či průmyslových zón. Jako médium se využívá pára nebo voda. Ve vytápěném 

objektu je předávací stanice, která prostřednictvím přivedeného tepla ohřívá vodu pro místní 

okruh užitkové vody.  

4.4 Vytápění zemědělských budov 

Teplo lze také využít na vytápění zemědělského areálu. Tímto může být pokryta 

i celoroční spotřeba. Využívá se především jako vytápění administrativních budov, skladů atd. 

a na ohřev vody.  Další možnosti odbytu tepla je chov kuřat, teplomilných ryb nebo pěstování 
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teplomilných rostlin ve sklenících.  Přitom vytápění u skleníků není to jediné, co může 

kogenerace nabídnout. 

 Kromě teplovzdušných jednotek s výměníkem voda-vzduch anebo teplovodního 

otopného systému, je využití emisí oxidu uhličitého. Vzniká při spalování a rostliny ho 

využívají jako zdroj uhlíku při fotosyntéze. Tento systém však není příliš rozšířen. [5] 

4.5 Sušení biomasy 

Dalším velmi důležitým způsobem využití je sušení biomasy. Sušení probíhá v halových 

skladech nebo na pásových sušárnách. [5] 

4.5.1 Halové sklady 

Teplo vyráběné kogenerační jednotkou a následně přivedené ve formě teplé vody se 

přes výměník voda – vzduch mění na teplý sušící vzduch. Ten je vháněn do systému aktivního 

větrání. Pomocí tohoto systému lze dosoušet obiloviny, olejniny, balíkovou slámu či dřevní 

štěpku. Tímto systémem lze snížit vlhkost sušiny až o 14 %.  

Systém aktivního provzdušňování je v současné době velmi využívaný v ČR. Využívá 

ventilátorů, které rozhání sušící vzduch po skladu. Tento systém je obzvlášť vhodný pro menší 

(provizorní) sklady, kde se využívají nejčastěji axiální ventilátory, které jsou schopny 

provzdušnit vrstvu násypu zrna o tloušťce cca 2 m. [15] [16] 

Výhody:    

• sezónní využití tepla 

• možnost skladování surovin se zvýšenou vlhkostí 

• úspora financí na teplu potřebném k dosoušení 

Toto využití tepla je realizováno např. ve stanicích AGRO Jaroměř, spol. s.r.o., 

ZDOBNICE a.s. Slatina nad Zdobnicí, Statek Kostelec na Hané, a.s. 

 
Obrázek 4.1: Halový sklad v Kostelci [29] 
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4.5.2 Pásové sušárny  

Mezi velmi často využívané způsoby zužitkování přebytkového tepla z BPS jsou pásové 

sušárny. Jejich největší výhodou je jejich univerzálnost – dokáží usušit téměř jakýkoliv 

materiál. Suší se například obilí, vojtěška, kukuřice, ovoce, zelenina, dřevní štěpka, separovaný 

a neseparovaný digestát.  

 
Obrázek 4.2: Části pásové sušárny [32] 

Pásové sušárny pracují v kontinuálním nebo semi-kontinuálním režimu. To znamená, 

že se jejich chod může přizpůsobit výrobě tepla z BPS. Na tyto sušárny bývá napojena 

peletizační linka, která vysušený digestát nebo dřevní štěpku za vysokého tlaku přeměňuje na 

pelety. Ty se využívají jako kvalitní krmivo či ke spalování. Tato linka je dalším možným 

využitím odpadního tepla. [15] [13] [17] 

 
Obrázek 4.3: Pelety [31] 
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Výhody:  

• kontinuální či semi-kontinuální provoz 

• peletizační linka 

4.6 Vytápění průmyslových budov  

V průmyslu teplo nalézá široké využití. Kromě vytápění provozních budov se teplo dá 

také využít v potravinářském, chemickém, textilním a papírenském průmyslu. Využívá se 

například při čištění a předehřevu technologické vody pro parní systémy nebo ohřev vody 

v průmyslových lázních.  

 Velká výhoda tepla využívaného pro technologické účely je jeho celoroční spotřeba. 

BPS musí však být umístěna v blízkosti průmyslového závodu, což na rozdíl od zemědělských 

areálů nebývá v ČR zvykem. [5] 

4.7 Zimní vytápění okolních obytných budov 

Efektivním využitím vyprodukovaného tepla je přímý rozvod do blízko situovaných 

obytných budov. Teplo z BPS je pomocí rozvodového systému ve formě vody přivedeno 

do jednotlivých domů. Domy se vytápějí pomocí výměníku voda-vzduch. Teplo lze také využít 

k ohřevu vody v domácnostech. 

4.8 Omezení většího využití tepla z BPS 

Navzdory velkému množství možného využití tepla je zatím většina stanic v tomto směru 

velmi neefektivní. Díky prvotním dotacím byly některé BPS koncipovány pouze k výrobě 

elektrické energie a na teplo nebyl brán ohled. Stanice byly postaveny na místech, kde mají 

přístup k surovinám na výrobu bioplynu, ale k využití tepla už uplatnění nenacházejí.  

4.9 Příklady využití tepla v praxi 

Je spousta návrhů, jak teplo co nejefektivněji využít. Díky nim se v oblasti čisté energie 

posouváme kupředu. Některé zajímavé řešení jsou popsána v následujících podkapitolách. 

4.9.1 BPS Velké Němčice 

U obce Velké Němčice byla v roce 2012 postavena stanice s instalovaným elektrickým 

výkonem 998 kW a tepelným výkonem 1033 kW. Pro vyrobené teplo, ale stanice neměla 

efektivní využití. [18] 

Speciální řešení, jak teplo zužitkovat převzali podle vzoru Nizozemska a Slovenska. U 

BPS postavili skleník na pozemku o rozloze 4,6 ha. Cena tohoto projektu se vyšplhala na 

200 milionů korun. [18] 
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Obrázek 4.4: Skleník ve Velkých Němčicích [34] 

Plán byl takový, že se ve skleníku začnou nejdříve pěstovat rajčata a později se zde 

zaměří na pěstování dalších plodin jako jsou cherry rajčata, papriky, okurky a na řadu přijde 

i ovoce jako meruňky, borůvky a jahody. Produkce by zatím měla dosáhnout cca 1400 tun rajčat 

ročně.  

Místo slunce zde teplo vytváří právě bioplynová stanice Velké Němčice. Díky tomuto 

zdroji tepla je skleník schopen nepřetržitého provozu. Zastaví se pouze v letních měsících, kdy 

se bude skleník čistit.  

Skleník je zajímavý i z hlediska způsobu pěstování. Místo hlíny je zde využita 

technologie kokosových vláken. Z těchto vláken vytéká voda, ze které se získávají informace 

o tom, jaké látky rostlinám chybí. Ty se potom ve formě hnojiva doplní a tímto se docílí zdraví 

rostlin. Je také zajímavé, že k opylování byli využiti čmeláci kvůli své schopnosti létat 

v uzavřených prostorách a nenarážet na skleněné stěny. K regulaci jejich práce se využívá 

otevírání dvířek hnízda pomocí Wi-Fi. [18] [19] 

4.9.2 ESO Kněžice 

Na příkladu ESO Kněžice (ESO – energeticky soběstačná obec) lze ukázat, jak efektivní 

může BPS být. Skládá se z bioplynové stanice, kotelny na biomasu a systému CZT. BPS 

s kogenerační jednotkou o výkonu 330 kW je v provozu nepřetržitě a spaluje zemědělské, 

potravinářské a jiné odpady na výrobu elektrické energie na prodej do sítě a teplo pro vytápění 

celé obce. Náklady na projekt byly 111,6 milionů Kč. Z toho dotace EU činila 83,7 milionů 

a 11,2 milionů bylo zaplaceno z fondu životního prostředí ČR. [14] 
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Obrázek 4.5: Schéma BPS Kněžice [30] 

Kotelna o tepelném výkonu 1200 kW je v provozu jen sezónně, kdy doplňuje BPS 

v zimních obdobích. Tento systém zásobuje obci s 410 obyvateli a 149 připojenými domy 

nepřetržitě celý rok teplem a pokrývá celou její spotřebu.  V celé obci je bezkanálový rozvod 

tepla a automatické předávací stanice tepla v domech. Tato stanice musí pokrýt přibližnou roční 

spotřebu 2000 MWh neboli 7200 GJ/rok. [14] 

Elektrická energie je na rozdíl od té tepelné napojena na distribuční síť a nerozvádí ji 

přímo do obytných domů. BPS Kněžice dodává více elektřiny, než spotřebuje vesnice a sama 

stanice dohromady.  Roční výroba této energie se pohybuje okolo 2600 MWh. Z této roční 

výroby je asi 15 % spotřebováno kogenerační jednotkou a kotelnou na biomasu. [14] 

4.9.3 BPS Třeboň 

Další stanicí, kde pro teplo našli využití je BPS Třeboň. Tato stanice byla uvedena do 

provozu v roce 2009 s instalovaným výkonem 1 MW elektrické i tepelné energie. Vlastní 

spotřeba tvořila 10 % elektrické energie a 15 % tepla.  Možnost využití energie bioplynu mimo 

vlastní spotřebu nebyla dostatečná, účinnost tvořila pouze 46 %.  

 Díky lázním Aurora, které se nacházejí v Třeboni, lze teplo celoročně odvádět. Tím se 

účinnost stanice vyšplhala až na 80 %. Byl zde postaven bioplynovod o délce 4,4 km a průměru 

160 mm. Tento bioplynovod byl první svého druhu v ČR, který je na rozdíl od teplovodu 

ekonomicky výhodnější. [20] [21] 
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Obrázek 4.6: BPS Třeboň [33] 

Okolí města Třeboň bylo pro výstavbu stanice výhodné nejen kvůli stabilnímu odběrateli 

tepla, ale i kvůli dostatku přísunu surovin na výrobu bioplynu jako je kukuřice nebo prasečí 

kejda. Je také postavena v areálu čističky odpadních vod. [20] [21] 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Martin Kareš 

Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro komunální vytápění 

 

31 

 

5 Bilance konkrétního řešení vyvedení tepla z BPS a dopad na životní 

prostředí 
Tato část se věnuje konkrétní stanici, která je propojena s CZT na sídlišti v Kojetíně. 

Je zde popsána spotřeba tepla během roku a podíl zásobování tohoto tepla z BPS. Díky BPS se 

nemusí využívat zemního plynu k získání požadovaného tepla a tím se šetří jeho zásoby. Kromě 

toho se šetří životní prostředí. 

5.1 Dopad na životní prostředí 

Je důležité si uvědomit, jaký vliv může mít dobře využitá BPS na životní prostředí.  

• Metan vzniká při rozkladu organické hmoty samovolně v přírodě a je vypuštěn do 

atmosféry. Má přitom významný podíl na skleníkových plynech v atmosféře 

(1 t CH4 ≈ 21 t CO2). Při anaerobní fermentaci, která probíhá ve fermentoru, je úniku 

plynu zamezeno.  

• Řízenou fermentací je také odstraněn zápach, je zamezeno dalšímu rozkladu a zamezení 

hygienických rizik (např. šíření mikrobů, hmyz).  

• Využití zbytků po fermentaci jako hnojiva. 

• Mimo tyto vlivy je velmi důležité to, že je bioplyn obnovitelné palivo, a tudíž nezatěžuje 

životní prostředí. [22] 

Dále nejde zanedbat využité teplo, které může nahradit neobnovitelné zdroje. Toto lze 

předvést na konkrétním příkladu BPS.  

5.2 Konkrétní řešení 

V tabulce 5.1 je zachycen využitý tepelný výkon kotelny sever I. Tato data byla získána 

jako roční spotřeba tepla sídliště. Instalovaný tepelný výkon kotelny v tomto sídlišti je 

2800 kW. Z tabulky lze pozorovat, že ani v zimních měsících není využíván její plný výkon.  

Tabulka 5.1:Měsíční spotřeba sídliště v letech 2014 až 2016 [kW] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 967,7 806,5 566,8 301,2 170,9 83,3 68,8 81,1 104,4 380,8 604,4 891,6 

2015 966,2 899,8 656,6 416,7 142,7 87,7 73,3 73,5 87,3 517,0 636,6 801,7 

2016 1078,6 737,8 699,8 415,0 123,2 84,7 79,3 86,2 80,8 501,1 764,1 1006,3 

 

Data v tabulce 5.1 byla přepočítána na jednotky kW, kvůli srovnání s disponibilním 

výkonem BPS, který je udáván taktéž v kW, pomocí vztahu 3. 

[𝑘𝑊] = [
𝐺𝐽

𝑚ě𝑠í𝑐
] ∙

106

𝑑∙24∙3600
, (3) 

kde d…počet dní v daném měsíci 

Z tabulky je také vidět, že během letních měsíců (červen, červenec, srpen) je využíván 

pouze minimální výkon, který je používán především k ohřátí vody.  
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5.3 BPS Kojetín 

Celkový výkon: 2500 kW 

Elektrický výkon: 1189 kW 

Tepelný výkon: 1177 kW  

Závislost vlastní spotřeby na teplotě, která se během roku mění a tím mění hodnotu 

disponibilního tepla. Teplota byla určena jako průměrná teplota během daného měsíce. Tato 

hodnota není přesná vzhledem k tomu, že je to poměrně dlouhý časový úsek. Teplotní výkyvy 

jednotlivých dnů a rozdíly mezi teplotou v noci a ve dne byly zanedbány. Tyto rozdíly jsou 

kompenzovány zásobníky tepla umístěnými v kotelně. Ty se nahřívají, pokud je momentální 

přebytek tepla a při nedostatku (např. v noci) se uskladněné teplo využívá k doplnění 

nedostatku. Od tepla, které bylo vyprodukováno stanicí, byla také odečtena hodnota způsobená 

ztrátou v potrubí mezi BPS a kotelnou. Tato hodnota činí přibližně 7 %.  

Tabulka 5.2: Disponibilní teplo BPS v závislosti na okolní teplotě  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

teplota [C] -1,85 4,62 5,29 10,2 16,23 19,52 21,73 19,85 18,12 9,36 4,11 -0,64 

Qd [kW] 931,7 947,9 949,6 961,8 976,8 985 990,6 985,9 981,6 959,8 946,6 934,8 

 

Tabulka 5.3: Rozdíl mezi tepelnými výkony BPS a teplárnou mezi lety 2014–2016 [kW] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 48,3 -130,3 -371,9 -650,7 -797,0 -893,5 -914,0 -896,6 -868,7 -568,8 -331,1 -31,2 

2015 46,7 -37,1 -282,1 -535,2 -825,3 -889,1 -909,5 -904,3 -885,9 -432,6 -298,9 -121,0 

2016 159,2 -199,1 -238,8 -536,8 -844,8 -892,1 -903,5 -891,5 -892,4 -448,5 -171,4 83,5 

Z dat v tabulce 5.3 lze pozorovat, že spotřeba sídliště je pokryta většinu roku. To 

znamená že do kotelny není prakticky nutné dodávat zemní plyn z jiných zdrojů. Tímto 

způsobem lze ušetřit velké množství emisí, jak je vidět v následujících hodnotách.  

Pro představu je v tabulce 5.4 vyjádřen objem ušetřeného zemního plynu během těchto 

let. 

Tabulka 5.4: Objem ušetřeného zemního plynu [m3/měsíc] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 76668 59944 46635 23981 14064 6635 5658 6672 8313 31336 48129 73364 

2015 76668 66875 54027 33179 11741 6986 6027 6046 6949 42543 50691 65972 

2016 76668 54834 57585 33050 10138 6746 6525 7096 6433 41235 60847 76920 

Pomocí hustoty metanu a molárního poměru k oxidu uhličitému, který byl určen 

z rovnice hoření, byl přepočítán objem CH4 na hmotnost emisí CO2. Využity byly také hodnoty 

molární hmotnosti z periodické tabulky prvků.  

Hustota CH4 je rovna 0,656 kg/m3. Pomocí následující rovnice byly vypočítány 

hmotnosti plynů v jednotlivých obdobích. 

𝑚𝐶𝐻4
= 𝑉𝐶𝐻4

𝜌𝐶𝐻4
, (4) 

kde 𝑚𝐶𝐻4
 je hmotnost metanu, 𝑉𝐶𝐻4

 objem spáleného plynu a 𝜌𝐶𝐻4
 jeho hustota.  
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Dále pomocí rovnice dokonalého hoření je zjištěn poměr látkového množství mezi CH4 

a CO2. 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (5) 

Stechiometrický poměr těchto látek je 1:1. 

𝑛𝐶𝐻4
= 𝑛𝐶𝑂2

 (6) 

Z periodické tabulky prvků byly vyčteny molární hmotnosti obou plynů, kde 

MCH4 = 16 g/mol a MCO2 = 44 g/mol. Látkové množství metanu bylo vypočteno z následujícího 

vztahu a díky rovnici (6) i látkové množství oxidu uhličitého. 

𝑛𝐶𝐻4
=

𝑚𝐶𝐻4

𝑀𝐶𝐻4

 (7) 

Poslední částí výpočtu je vyčíslení hmotnosti vyprodukovaných emisí CO2. 

𝑚𝐶𝑂2
= 𝑛𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2
 (8) 

Výsledky pro jednotlivé měsíce byly vyjádřeny v obrázku 16, kde výsledky jsou 

v tunách vyprodukovaných CO2. 

 

Obrázek 5.1: Množství ušetřených emisí CO2 během let 2014 až 2016 

V grafu lze pozorovat ušetřené emise během tří let. BPS byla poměrně dobře využívána 

a v některých zimních měsících i na plno. Ve všech sledovaných letech bylo v měsíci lednu 

a v roce 2016 i prosinci potřeba doplnit teplo z BPS spalováním zemního plynu ze sítě. I přesto 

jsou hodnoty ušetřených emisí značné. Ve všech pozorovaných letech je průběh křivek velmi 

podobný. Od ledna se využití BPS postupně snižovalo pravděpodobně díky zvyšování venkovní 

teploty až do června, kde se hodnota ušetřených emisí ustálila na 10–13 tunách CO2. Tato 

stagnace trvala v letech 2015 a 2016 až do září. V roce 2014 se v září na rozdíl od následujících 

let přiblížila 15 tunám. Ve zbylých měsících se hodnoty postupně zvyšovaly až se dostaly nad 

100 tun. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tu
n
y
 C

O
2

měsíc

Množství ušetřených emisí CO2 během roku

2014 2015 2016



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Martin Kareš 

Analýza využití tepla z bioplynových stanic pro komunální vytápění 

 

34 

 

Po sečtení jednotlivých měsíců v těchto letech vyšlo, že v roce 2014 bylo ušetřeno 

724,1 tun CO2 v roce 2015 771,6 CO2 a v roce 2016 790,3 tun CO2. Za tyto tři roky bylo 

průměrně ušetřeno 762 tun CO2. 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce byla analýza využívání tepla z BPS v České republice. V první části byla 

popsána výroba bioplynu, jeho složení a energetická efektivita. Poté byla představena BPS jako 

taková – na jakém principu funguje a z jakých částí se skládá. Další část práce byla věnována 

kogeneraci, která je jednou z nejčastěji využívaných způsobů výroby energie v BPS. Byly 

popsány její výhody i nevýhody. Důraz byl kladen na kogeneraci s plynovými motory, protože 

je to jedna z nejúčinnějších forem výroby tepelné a elektrické energie. Dále byla práce 

zaměřena na vývoj BPS v České republice a byl sledován jejich vývoj od roku 2008 do roku 

2016. V této části byla zjištěna stagnace množství vyrobené energie, a to v období od roku 2014 

do roku 2016.  

Poté byl proveden rozbor jednotlivých možností využití tepla včetně vlastní spotřeby 

stanice, dodávky tepla do Centrálního zásobování teplem, vytápění zemědělských nebo 

průmyslových budov a sušení. Tyto způsoby jsou uskutečnitelné pouze u BPS, které se 

nacházejí v blízkosti zemědělských areálů nebo obcí. Na konci této kapitoly byly popsány 

netradiční příklady využití tepla v praxi. 

V poslední části bylo na praktickém příkladě ukázáno, jaké množství emisí může být 

ušetřeno zapojením BPS do systému CZT. V uvedeném případě byla dodávka zemního plynu 

prakticky celoročně nahrazena bioplynem ze stanice. Hodnoty byly záznamem spotřeby z let 

2014 až 2016 v kotelně Sever I v Kojetíně. Byla zjištěna hmotnost emisí CO2 pomocí přepočtu 

obejmu spáleného plynu, znalosti molárních hmotností a stechiometrického poměru zjištěného 

z ideální rovnice spalování. V jednotlivých letech se tyto hodnoty pohybovaly od sedmi do 

osmi set tun CO2 ročně. A to nejsou zanedbatelné hodnoty. Pokud by se tento systém zavedl ve 

větším měřítku, BPS by se zefektivnily a přispěly by k šetření životního prostředí.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina  Jednotka 

𝜂𝐾𝑉𝐸𝑇 Účinnost procesu  − 

𝐸𝑑𝑜𝑑 Čistá elektrická energie  kWh 

𝑄𝑑𝑜𝑑 Čisté teplo  kWh 

𝑄𝐵𝑃,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 Surová energie v bioplynu  kWh 

E Vyrobená elektrická energie  kWh 

𝑄𝑑 Vyrobené teplo  kWh 

e Modul teplárenské energie  − 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


