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Exkurze do Rakouska - 27.10.2009 

Informace o cestě, denní program 

 
Plán cesty: 
 
Výjezd z Jičína v 6:00, dále následují zastávky, kde nabereme účastníky exkurze, kteří nejsou 
z Jičína – pravděpodobné zastávky: Kopidlno, Kolín, Znojmo. Cesta do cíle exkurze potrvá 
cca 6 hodin včetně přestávek. Během cesty bude poskytnuto občerstvení. 
 
Příjezd do Zwentendorfu podle dopravní situace bude ve 12:00 – 12:30.  
Exkurze potrvá cca 1 hodinu. 
Čas po exkurzi a před odjezdem bude možné využít k poobědvání. 
 
Odjezd z místa exkurze cca v 15:00. 
 
Předpokládaný návrat do Jičína podle dopravní situace mezi 21:00 – 22:00. 
 
Trasu exkurze znázorňuje následující mapa: 
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Informace o městě Zwentendorf an der Donau 

 
Zwentendorf an der Donau je malé městečko v Dolním Rakousku s asi 3700 obyvateli – leží 
na jižním břehu Dunaje. Rozkládá se na rozloze 54 km2, v nadmořské výšce 182 m. Hustota 
zalidnění je zde 69 obyvatel na km2. 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
Toto městečko se stalo slavné díky umístění jediné jaderné elektrárny v Rakousku, která je 
zároveň nejbezpečnější jadernou elektrárnou na světě – jelikož nikdy nebyla uvedena do 
provozu :-). Jaderná elektrárna zde byla postavena, avšak před jejím spuštěním proběhlo 
v tomto městě referendum o tom, zda občané tuto elektrárnu ve svém městě chtějí či nikoliv. 
Referendum, které se konalo 5. listopadu 1978 však s těsnou většinou 50,5 % vyhrála ta 
strana, která si její uvedení do provozu nepřála. Z tohoto důvodu nikdy nedošlo k jejímu 
spuštění.  
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Informace o fermentační stanici Zwentendorf an der Donau 

 
Zařízení je v provozu od roku 2007, zpracovává ročně cca 12 tis. tun bioodpadů – vedle 
odpadů z jídelen, restaurací, prošlých potravin ze supermarketů se zde zpracovávají také 
biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), které vyprodukují a vytřídí obyvatelé 
městečka Zwentendorf.  
 
Instalovaný elektrický výkon je 620 kW (plánovaná stanice v Jičíně má elektrický výkon 
700 kW). Tato stanice vyrobí ročně 4 819 MWh elektrické energie (což pokryje spotřebu 
elektrické energie přibližně 1 200 domácností) a 5 540 MWh tepelné energie.  
 
Digestát si odebírají zemědělci a aplikují ho na přilehlé pozemky jako kvalitní organické 
hnojivo nahrazující hnojiva průmyslová. 
 
Více na www.ebk-reiter.at. 
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Obecné informace o fermentační technologii 

Anaerobní fermentace - způsob zpracování bioodpadů 

Zpracování bioodpadů běžně probíhá dvěma způsoby. Prvním z nich je kompostování, které 
mnozí z nás dobře znají z vlastních zahrádek. Kompostování probíhá za přístupu vzduchu 
a je vhodné pro zpracování odpadů pouze rostlinného původu – zbytky masa nebo 
uvařených jídel na kompost rozhodně nepatří. Výsledkem je kompost, který slouží jako 
přírodní hnojivo, obsahující velice potřebný humus. Hlavním přínosem kompostování je tedy 
využití živin obsažených v rostlinném bioodpadu k navrácení humusu zpět do půdy. 

 

Ukázka kompostárny v okrese Freistadt 

Druhým způsobem zpracování bioodpadů je anaerobní fermentace, neboli zpracování 
bioodpadů bez přístupu vzduchu! Tento způsob je odlišný od kompostování v tom, že se 
provádí v hermeticky uzavřených nádobách tzv. fermentorech. Kyslík je pro anaerobní 
bakterie, které přeměňují bioodpad na bioplyn, jedovatý, proto se s ním nesmí dostat do 
styku. Při zpracování bioodpadu tímto způsobem vznikne narozdíl od kompostování vedle 
kvalitního přírodního hnojiva také bioplyn, ze kterého vyrábíme elektrickou energii a teplo.  

Tato kombinovaná výroba elektřiny a tepla se nazývá kogenerace. V procesu kogenerace je 
vzniklý bioplyn použit jako palivo pro spalovací motor, který pomocí generátoru vyrábí 
elektrickou energii. Stejně jako v autě, i tady se motor zahřívá a musí se chladit. Teplo 
odvedené chladičem motoru a chladičem výfukových plynů je použito jednak pro udržení 
samotného procesu fermentace, ale také například pro vytápění bytů nebo rodinných domků. 
Bioplyn je však také možné čistit na biometan a použít k pohonu motorových vozidel 
jezdících na stlačený zemní plyn (CNG). Pro představu – kdybychom exkrementy jedné 
dojnice vyprodukované za jeden rok přeměnili v bioplynové stanici na bioplyn a použili 
k pohonu osobního automobilu, ujeli bychom s tímto množství paliva 4 500 km!
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Pomocí anaerobní fermentace může být zpracována široká škála druhů bioodpadů, včetně 
těch, které jsou nevhodné pro kompostování – bioodpady s vysokým obsahem vody, zbytky 
z průmyslových a potravinářských provozů, kuchyňské zbytky, odpady živočišného původu. 
S těmito odpady si fermentační stanice snadno poradí, získá z nich energii a vyrobí 
stabilizované kvalitní přírodní hnojivo bez vůně a zápachu. 

 

Vizualizace fermentační stanice na zpracování bioodpadů pro Jičín 

Popis zpracování ve fermentační stanici 

Prvním krokem je sběr a svoz bioodpadu od původců. Těmi jsou jak domácnosti tak 
provozovny jako například restaurace, školní jídelny, zpracovatelské závody, supermarkety 
apod. Tito všichni mají  uzavíratelnou nádobu, do které bioodpad odkládají. Tuto nádobu 
minimálně každý týden vyzvedne svozové auto, které je upravené na sběr takových 
polotekutých odpadů. Sebrané bioodpady sveze do fermentační stanice, kde jsou okamžitě 
přijaty do uzavřených jímek. 
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Po vjezdu svozového auta do příjmové haly začíná samotné zpracování. Příjmová hala se při 
příjmu a zpracování zavře a začne se vzduch odsávat  - nuceně vyměňovat. Vznikne mírný 
podtlak, zamezující úniku vzduchu z haly jinam než do biofiltru. Veškerý vzduch z uzavřené 
haly je odsáván a čištěn od pachových amoniakálních a sirovodíkových látek přes biologický 
filtr, aby byl před vypuštěním do atmosféry zbaven zápachu. Část vzduchu je také nasávána 
motorgenerátorem a přímo spalována.  
 
Proces fermentace předchází příprava surovin. Na začátku jsou složeny buď  přímo do 
zásobníku (jsou-li tekuté) nebo do příjmové drtící jímky (jsou-li tuhé). V jímce se hmota 
rozemele na části o velikosti do 6 mm. Takto velké částice se dále pohybují jako tekutý 
substrát potrubím. V procesu následuje třídění. Vytřídí se látky jako kovy, sklo, papír, 
tetrapaky, železo apod. To se děje pomocí tlaku, odstředěním, síty, magnety. Tyto vytříděné 
látky putují do recyklace či na skládku. Vyčištěné bioodpady projdou následně hygienizací 
(pasterizací) aby se zničily choroboplodné zárodky a očistil se tak celý materiál pro další 
zpracování. Vše probíhá pod stálou kontrolou a dle nařízení ES 1774/2002, které stanovuje 
podmínky hygienizace a určuje jaké druhy odpadu se mohou ve fermentační stanici 
zpracovat. Po hygienizaci začíná samotný fermentační proces.  
 
Fermentace probíhá v čtyřech fázích pomocí různých bakterií při teplotě okolo 37°C, které 
substrát rozkládají na jednodušší a jednodušší sloučeniny. Na konci procesu mikroorganismy 
uvolní bioplyn, který je směsí metanu (cca 65%), oxidu uhličitého (cca 35%) a malého 
množství příměsí. Tento proces fermentace trvá od 20 do 120 dnů. Směs plynů se následně 
čistí a zůstane pouze metan a oxid uhličitý. Tato směs se následně použije jako palivo pro 
motor. Motor je spojený s generátorem, který vyrábí elektrickou energii. Teplo, které se při 
spalování v motoru uvolňuje se přes výměníky používá částečně pro proces zpracování 
bioodpadů a z větší části se využívá k jinému účelu, například k vytápění budov, skleníků či 
sušení dřeva.. Z kogenerační jednotky vychází pouze oxid uhličitý CO2. 
 
Vedle dvou druhů energie nám zpracování bioodpadů přináší i digestát, který je kvalitním 
organickým hnojivem. Digestát je tekutina, bez zápachu a vůně, s nízkým obsahem sušiny, 
která zbude po procesu fermentace, tzn. poté, co bakterie využili veškerou organickou hmotu 
obsaženou v přivezených bioodpadech. Digestát obsahuje vysoké množství rozpuštěných 
živinných látek a minerálů. Používá se jako hnojivo na pole místo průmyslově vyráběných 
hnojiv typu NPK. Tento digestát je skladován a průběžně odvážen k aplikaci na půdu s tou 
výhodou, že díky procesu fermentace, kterým prošel je na rozdíl od aplikované surové kejdy 
či hnoje zcela bez zápachu. 
 
Tím je proces ukončen. Bioodpady tak dostaly využití a přinesly nám užitek v podobě 
elektrické energie, tepla a živin. Zmenšilo se množství odpadů uložených na skládky a snížila 
se produkce skleníkových plynů, které se uvolňují při nekontrolovaném hnití bioodpadů na 
skládce odpadů. 
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Žádná spalovna, žádná kafilérie! 
Při procesu anaerobní fermentace dochází k rozkladu bioodpadů za pomocí mikroorganismů 
v prostředí bez přístupu vzduchu při teplotě 37 stupňů celsia. Při fermentaci tedy nedochází 
k žádnému spalování ohněm – nejedná se o spalovnu. Nejedná se ani o vysokotlakou 
a vysokoteplotní likvidaci těl uhynulých zvířat – tedy fermentační stanice není ani žádná 
kafilérie! 
 
Plánované umístění fermentační stanice v Jičíně 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč Česká republika potřebuje takové projekty? 

Legislativa týkající se biologicky rozložitelného odpadu (BRO) ukládá ČR povinnost snížit 
množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Tento 
závazek přejaly obce a města do svých Plánů odpadového hospodářství. Závazek týkající se 
bioodpadů je striktní a směřuje ke snížení množství ukládaného BRKO na skládky 
v porovnání s rokem 1995 na 75 % do roku 2010, na 50 % do roku 2013 a na 35 % do roku 
2020  (nař. vl. č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky). Cílem je 
tento bioodpad dále využít. V současné době probíhá legislativní proces k přijetí nového 
zákona o odpadech. Návrh zahrnuje i stanovení povinnosti obcím zajistit tříděný sběr 
biologicky rozložitelného odpadu. Z toho vyplývá, že v brzké budoucnosti budou muset 
města a obce tento požadavek naplnit. Anaerobní fermentace je prakticky jediný způsob 
zpracování bioodpadů, které není možno kompostovat (bioodpady s vysokým obsahem 
vody, zbytky z restaurací, kuchyní, potravinářského průmyslu), proto je vznik takových 
zařízení velice potřebný. 

Dalším závazkem České republiky vůči Evropské Unii je podíl obnovitelné energie 
z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Pro ČR je do roku 2010 stanoven 
indikativní cíl ve výši 8 % elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na základě 
referenčních údajů o hrubé vnitrostátní spotřebě elektřiny z roku 2000. Energie vyrobená 
z bioplynu pomáhá tento požadavek naplňovat.  

 
Charakteristika umístění:  

 
• v areálu bývalé mlékárny 
• blízkost obchvatu 
• blízkost pro předání tepla 
• využití zdevastovaného 

průmyslového objektu  
• na konci průmyslové zóny 
• vzdálenost od sídliště JIH 700 m 

a od centra města 1 800 m 
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Co projekt přinese obyvatelům Jičína? 

Nižší platby za zpracování bioodpadů ze strany města se mohou promítnout do nižší ceny 
za zpracování komunálního odpadu pro občany. Chystané zařízení na zpracování 
bioodpadů si může dovolit žádat nižší cenu za zpracování bioodpadů než je účtovaná 
skládkami, protože přijatý odpad je vlastně surovinou k výrobě energie. 

Občané Jičína, jejichž domácnosti jsou zásobovány teplem z centrálního rozvodu získají nový, 
levnější zdroj tepla, který bude navíc NEZÁVISLÝ na dodávkách ruského plynu. 

Všichni občané Jičína také dostanou možnost třídit biologicky rozložitelné odpady a zařadit 
se tak mezi desítky českých měst a obcí, kde se třídění bioodpadu ujalo, občané si na něho 
zvykli a jsou za něho rádi. 

Zemědělci z Jičína a okolí získají možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva - digestátu, 
které je pro půdu kvalitnější a levnější alternativou průmyslových hnojiv. 

Přínosy záměru v bodech: 

1. Využití bioodpadů k výrobě elektrické energie, tepla a hnojiva 
2. Odklonění bioodpadů ze skládky – prodloužení její životnosti  
3. Snížení produkce skleníkových plynů 
4. Zvýšení úrodnosti zemědělských půd 
5. Úspora nákladů na zpracování odpadů pro město/občany 
6. Nabídka levnějšího tepla pro město/občany 
7. Nádoby na bioodpad zdarma 
8. Nulové vstupní náklady pro města a obce 
9. Příspěvek k energetické nezávislosti města 
10. Připravenost na zákonné požadavky  
11. Naplnění Plánu odpadového hospodářství města Jičín 
12. Komplexní systém sběru, svozu a zpracování bioodpadů 
13. Obnovitelný zdroj energie – příspěvek k naplnění závazku ČR 
14. Přínos ze zpracování bioodpadu zpět do míst jeho vzniku 
15. Naplnění politik a strategií ČR a KHK, přiblížení se úrovni EU  
 

 

 


