
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) 

Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Anaerobní technologie – fermentace 

probíhající v malém mobilním zařízení  

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
zařízení pro zpracování BRO 

 Zpracování odborných studií – studie proveditelnosti, 
EIA, rozptylové a hlukové studie a další 

 Návrh způsobu financování projektu 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Uvedení zařízení do provozu 

 Technický servis 

 Generální dodávky technologie 

 Mobilní zařízení pro anaerobní zpracování bioodpadů 

 Pohonné jednotky - elektrocentrály 

 Výstavba zpevněné plochy 

 Obytné kontejnerové buňky 

 

http://biomasa.via-alta.cz 

Pojem BRO a možnosti jeho zpracování 

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je 
odpad, který podléhá aerobnímu nebo 
anaerobnímu rozkladu. Řadí se mezi něj 
např. odpad z veřejné zeleně, odpad ze 
zahrad a parků, papír, odpad z kuchyní 
a stravoven, apod. 

Způsoby zpracování BRO: 

 aerobní technologie – kompostování 

 anaerobní digesce – fermentace 
probíhající v bioplynové stanici 
 

PRINCIP ANAEROBNÍ FERMENTACE 

Anaerobní fermentace je biologický proces 
rozkladu organické hmoty, probíhající za 
nepřístupu vzduchu, kdy směsná kultura 
mikroorganismů postupně v několika 
stupních rozkládá organickou hmotu za 
vzniku bioplynu. 

 

Výstupy: 

 hlavním produktem je bioplyn, jenž se 
skládá hlavně z metanu (cca 70 %) 
a CO2 (cca 30 %) 

 vedlejším produktem je stabilizovaný 
fermentační zbytek - digestát 

 

Možné využití malého mobilního zařízení 
pro nakládání s bioodpady 

 stravovací provozy 

 obce, města 

 zemědělské podniky 

 čistírny odpadních vod 

 lihovary 

 pivovary 

 

Náš obchodní partner 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) 

Energetické využití biomasy Servisní a odborné služby 



 

 

 

      

Společnost VIA ALTA a.s. se zaměřuje na koncentraci lidského potenciálu, znalostí  
a zkušeností s cílem poskytnout svým zákazníkům komplexní inženýrská  
a dodavatelská řešení, projekční a inženýrské služby a odbornou podporu v oblasti 
průmyslu, energetiky, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, ekologie  
a environmentálních technologií. Ve spolupráci s výzkumnými partnery provádí 
vlastní výzkumné a inovační aktivity a odborné a expertní poradenství, studie 
a analýzy v oblasti techniky, stavebnictví, strojírenství, ekologie a energetiky. 

http://biomasa.via-alta.cz 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963/5 
674 01 Třebíč 
Česká republika 
tel.: +420 568 84 6601 
fax: +420 568 420 905 
e-mail: info@via-alta.cz 
http://www.via-alta.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 Fermentace 

 Průměrná doba zdržení materiálu při anaerobní fermentaci je 21 dnů. 

 4 Jímání bioplynu + spalování v kogenerační jednotce 

 Vyprodukovaný bioplyn se skladuje v plynojemu a následně je spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí teplo 
 a elektrickou energii. 

 5 Odvod digestátu 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) 

Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Stravovací podnik zřizuje malé mobilní zařízení pro zpracování bioodpadů vznikajících zjm. v potravinářských provozech a domácnostech. 
Kapacita zařízení je 800 tun zpracovaných bioodpadů za rok. Hlavní produkt zařízení - bioplyn - se spaluje v kogenerační jednotce, jejímž 
výstupem je elektrická energie a teplo. Vedlejším produktem zařízení je digestát, který lze využít jako hnojivo na zemědělské půdě. 
Investorem projektu je stravovací podnik. Délka realizace projektu je jeden rok. Investiční objem činí cca 10 mil. Projekt je z 60 % financován 
z OPŽP.  
 
Přínosy ekonomické: příjmy z výkupu bioodpadů do zařízení, příjmy z prodeje elektrické energie, příjmy z prodeje tepla, příjmy z prodeje 
digestátu, zvýšení energetické soběstačnosti státu, rozšíření činností a příjmů pro venkov, zemědělce. 
 
Přínosy environmentální: snížení závislosti na fosilních palivech, redukce skleníkových plynů, produkce kvalitního organického hnojiva, 
materiálové využití bioodpadů, snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky a plnění legislativních požadavků. 
 

Případová studie 

Výkonnostní parametry zařízení 

Kapacita 200 t/rok (systém 0,5 t/den) 

Druh materiálu KJ (kW) Bioplyn (m3) El. energie (kWh) Teplo (kWh) Perkolát (t) Digestát (t) 

Chlévský hnůj 3,5 17 500 27 500 60 000 98 15 

Potr. odpady 4 22 500 35 000 75 000 98 5 

Pivovar. odpady 6 31 500 43 500 95 000 98 10 

Kapacita 800 t/rok (systém 2,5 t/den)  

Chlévský hnůj 17 85 000 140 000 300 000 485 70 

Potr. odpady 20 115 000 170 000 370 000 485 20 

Pivovar. odpady 26 155 000 217 500 475 000 485 45 

 

Technologický proces 
 

 

1 Příjem odpadů, drcení, mísení 

Bioodpad je do zařízení dopravován 
dopravníkem vedoucím z automatického 
dávkovače. Následně je rozdrcen na velikost 
8 až 12 mm a promísen. 

2 Hygienizace 

Materiál je předehřán a poté probíhá 
pasterizace při 70 °C po dobu 60 minut. 

 

 


