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1. Úvod 

Společnosti zpracovávající ryby a společnosti, které se orientují na průmyslový 

rybolov, produkují ohromné množství rybího odpadů, který ve většině případů končí zpět v 

moři, nebo na skládkách odpadů. Takového nakládání s organickým odpadem značně 

zatěžuje životní prostředí.   

Světová produkce ryb dosáhla v roce 2011 téměř 156 mil. tun, z toho 131 mil. tun bylo 

určeno pro lidskou spotřebu. Zatímco z oceánů, kontinentálních šelfů a vnitrozemských vod 

se vylovilo 93,7 mil. tun (60 %), v akvakulturách se vyprodukovalo 62 mil. tun ryb (40 %), 

z toho 38,7 mil. tun ve vnitrozemských (25 %) a 23,3 mil. tun v mořských (15 %) 

akvakulturách. Světová produkce ryb roste nepřetržitě posledních padesát let, přičemž objem 

nabídky ryb rostoucí v průměru o 3,2 % ročně předběhl nárůst populace, který činil 1,6 % 

ročně. Poslední projekce publikovaná v OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021 

předpokládá do roku 2021 nárůst celkové produkce vodních živočichů na cca 172 mil. tun 

ročně, což představuje 15 % nárůst proti průměrné hodnotě období 2009–2011. 

Předpokládaný nárůst celosvětové produkce ryb bude pokryt navýšením produkce z 

akvakulturních chovů, která by měla dosáhnout v roce 2021 úrovně 79 mil. tun ročně. To 

představuje požadavek na nárůst produkčních kapacit akvakulturních chovů ryb o cca 2 mil. 

tun ročně. Produkce ryb v České republice byla v roce 2011 na úrovni 24,869 tun. Hodnota 

celkové produkce byla za posledních 10 let (2002-2011) mírně kolísavá a vykazuje trend 

velice mírného nárůstu. Významnou převahu má v ČR produkce akvakultury a to na úrovni 

21,010 tun (v roce 2011), představující 85 % celkové produkce. (Taneco, 2018) 

 

Graf 1:Předpověď Akvakultury a odlovu 2000-2024 (Taneco, 2018) 
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Jsou tu však některá možná řešení, jak ulevit životnímu prostředí a z rybího odpadu 

získat cenné produkty.  

Klasickým řešením je přeměna rybího odpadu na dva základní produkty, a to rybí olej, 

v našem případě rybí olej potravinářské kvality a rybí moučka, též potravinářské kvality pro 

krmné účely. Vedlejším odpadním produktem je voda, která se posílá na čističku odpadních 

vod. Řešení pomocí technologické linky na rybí olej a rybí moučku je tradiční způsob 

zpracování rybího odpadu, v kapitole 7 je stručně technologie popsána, včetně výsledků. 

Vlastní linka byla zpracována v jiném školním předmětu a její detailní řešení je uvedeno 

v přílohách (P2, P4, P6 a P7). Hlavní pozornost v této práci je věnována nové technologii 

pro zpracování odpadu na bioplyn. 

Druhé možné řešení, tedy moderní trend zpracování odpadů, je přeměna rybího 

odpadu na hlavní produkt bioplyn a vedlejším, avšak neméně hodnotným produktem, je 

organické hnojivo a minerální látky. Primárně jde v bioplynové stanici o získání, co 

největšího podílu bioplynu ze vstupní suroviny, v našem případě z rybího odpadu. Jako 

odpadní produkty bioplynové stanice jsou přefiltrovaný vzduch a čistá voda, která se ještě v 

maximální množství vrací zpět do technologie.  

Základ bioplynových technologií jednoznačně vzešel z procesů čištění splaškových 

odpadních vod. Teprve technické úspěchy bioplynu v tomto oboru motivovaly snahy o 

rozšíření aplikace i na jiné organické substráty než na kaly z odpadních vod. Tak byly 

aplikovány procesy anaerobní stabilizace na nejrůznějších potravinářských i zemědělských 

odpadech. Souběžně s vývojem reaktorových technologií pro anaerobní fermentaci 

organických odpadů byla v 60. – 70. letech rozpoznána i nebezpečí plynoucí ze samovolné 

tvorby bioplynu ve skládkách komunálních odpadů. Metan se samozřejmě tvořil i ve 

skládkách mnohem starších, avšak teprve rozvoj konsumních společností přinesl ohromný 

nárůst produkce odpadů a s ním spojený stále se zvětšující objem skládek se stoupajícím 

podílem biologicky rozložitelných odpadů. (Česká bioplynová asociace, 2018) 

Od 70. let se již technologie reaktorové anaerobní fermentace neomezuje pouze na 

odpady, nýbrž je úspěšně aplikováno i biologické zplyňování cíleně pěstované tzv. 

energetické biomasy. (Česká bioplynová asociace, 2018) 

S rostoucími nároky na vyšší kvalitu životního prostředí a zároveň s rostoucími nároky 

na spotřebu energie se jeví výstavba bioplynových stanic a technologických linek na rybí 

olej a rybí moučku, jako elegantní řešení. Vysoký nárůst populace na planetě Zemi si žádá i 

větší spotřebu ryb, jako základní potravinu pro lidi žijící blízko pobřeží, tak rovnoměrně s 
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tímto trendem narůstá i rybí odpad. Je tedy otázkou, jaká ze dvou technologií s nakládáním 

rybího odpadu bude výhodnější. Je potřeba obě technologie porovnat v prostředí České 

republiky a ekonomicky obě řešení zhodnotit.  

1.1. Cíl diplomové práce 

Hlavní motivací pro tvorbu této diplomové práce je navázání na práci bakalářskou. 

Téma zpracování rybích odpadů pro BP vzniklo při studiu v zahraničí na tropickém ostrově 

Bali v Indonésii, kde patří rybolov k důležitému odvětví průmyslu.  

Cílem DP je návrh technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie; tj. 

navrhnout PFD schéma, vytvořit model BPS s hmotnostními a energetickými bilancemi; 

zhodnotit ekonomiku provozu a porovnat tento koncept biorafinerie s tradiční metodou 

zpracování rybích odpadů.  
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2. Technologie zpracování rybích odpadů a potenciál jejich 

využití 

Existují společnosti v Kanadě, Aljašce, Havaji, Hondurasu a jiných místech, které již 

roky experimentují na poli produkce biopaliva z rybích vedlejších produktů. Tato skutečnost 

by neměla být překvapující, když kdysi byl pro svícení a vytápění používán velrybí olej. 

Současné palivo z ryb využívá pouze zbytky a vedlejší produkty ze zpracování ryb.  

Podle Aljašského energetického úřadu (AEA) ročně výrobci vyprodukují přibližně 8 

milionů galonů rybího oleje, který tvoří vedlejší produkt v továrnách vyrábějících rybí maso. 

Velké množství oleje je použito přímo ve výrobě k sušení rybího masa. Nejprve praktikovali 

míchání syrového rybího oleje s naftou, ale některé novější stroje nedokázaly syrový olej 

využít. Stejně jako rybí olej je možné dále využívat i odpadní olej z vaření. Celková suma 

rybího oleje využitá k produkci bio-dieselu je nepatrná, existují zde značné rezervy ve 

využívání tohoto odpadního produktu. 

Další využívání rybího odpadu přináší zejména ekologické výhody. V případě, že rybí 

odpad není okamžitě zpracován, rychle se rozkládá a ztrácí hodnotu, například využití pro 

krmné účely pak není možné. Ekologický problém je také vypuštěný odpad do moře, který 

zde může narušit mořský ekosystém. 

Kanadská společnost, která se zabývá prodejem omega 3 mastných kyselin, nejdříve 

odpadní olej využívala sama jako biopalivo ve vlastním provoze, později přešli také k jeho 

prodeji. Omega 3 mastné kyseliny jsou zdraví prospěšné nutriety izolované z rybího tuku. 
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3. Základní principy 

V této kapitole jsou popsány základní teoretické principy dvou modelových projektu 

na zpracování rybího odpadu a potenciálu jejich využití, které jsou potřebné pro další 

kapitoly této práce. 

V obou případech půjde o rybí odpad, který se bude zpracovávat v České republice. 

Převážně se zpracovávají ryby z českých rybníku, tedy sladkovodní ryby, avšak na návrh 

technologické linky nemá žádný vliv změna odpadu ze sladkovodních ryb na ryby mořské. 

Složení sladkovodních a mořských ryb je podobné. Rybí odpad pro obě modelové situace je 

směs ze všech běžných ryb, prodávaných v České republice, které se před prodejem 

zákazníků zpracovávají na filety. 

V této práci se zaměřujeme na moderní technologie zpracování rybího odpadu na 

bioplyn. Druhá technologie je tzv. tradiční technologie zpracování rybího odpadu na rybí 

močku a rybí olej. Tradiční technologie je v této práci uvedena jako porovnání k technologii 

v konceptu biorafinerie. Obě technologie jsou stručně popsány níže. 

 

3.1. Linka na zpracování bioplynu v biorafinerii 

Zařízení bioplynové stanice pro zpracování rybího odpadu je prakticky totožné, jako 

pro zpracování jiných odpadů, jen je dodáno několik dalších zařízení pro předúpravy. Princip 

zpracování rybího odpadu touto technologií je anaerobní fermentace odpadu po dobu 30 dní. 

Výstupními produkty jsou biometan, organické hnojivo a minerální látky neboli tekuté 

hnojivo. 

 

3.2. Linka na zpracování rybí moučky a rybího oleje 

Zařízení technologické linky na zpracování rybí moučky a rybího oleje je dodáváno 

v potravinářské kvalitě, ve vysoké technologické a výrobní úrovni. Princip zpracování 

rybího odpadu touto technologií je vodní extrakce tuků. Konečnými produkty je rybí olej 

potravinářské kvality a rybí moučka pro krmné účely. 
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4. Surovina vstupující do technologie 

V této části práce je stručně popsána jediná surovina, na kterou je projektována celá 

technologická linka a tím je rybí odpad. 

4.1. Rybí odpad 

Rybí odpad může vytvořit problémy s kvalitou vody tam kde uložen, jako například 

skládky pro odpad. Kromě toho, že rybí odpad znečišťuje životní prostředí je také 

vynikajícím zdroje vysoce kvalitních surovin pro mikro-bakteriální růst v enzymických 

procesech, které mají vysokou cenu. (Rehab B., 2013) 

Složení rybího odpadu je převážně z rybích hlav, vnitřností, chitinových materiálů, 

odpadní vody, kostí, kůže, žáber atd. I když je rybí odpad nepřívětivý k životnímu prostředí 

a bez ekonomické hodnoty, je možné ho přeměnit na cenné produkty a tím snížit zátěž pro 

životní prostředí a zároveň získat finance.  

Tabulka 1: Složení rybího odpadu na části. (Archer M., 2001) 

Část ryby [% hm.] 

Rybí hlava 25 

Kosti 17 

Ploutve 12 

Kůže 4 

Filety 42 

  

celkem 100 
 

 

Obrázek 1: Rybí odpad (Robertia J., 2018) 
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5. Primární produkty technologie 

V této části práce jsou definovány základní produkty vzniklé při zpracování rybího 

odpadu na technologické lince. 

5.1. Rybí moučka 

Rybí moučka je jedním z nejkvalitnějších krmiv živočišného původu, i když rozdíly v 

její kvalitě mohou být značné. Tyto rozdíly závisí na kvalitě zpracovávané suroviny, na 

množství tuku (protože tuk lehce žlukne, měla by ho opravdu kvalitní moučka obsahovat co 

nejméně), na technologii zpracování a na obsahu minerálních látek. 

Bílkovina rybích mouček je velice kvalitní, je svým složením podobná nejkvalitnějším 

bílkovinám, kterými jsou vaječná a mléčná. Obsah dusíkatých látek kolísá od 72 % hm. (I. 

jakost), přes 64 % hm. (II. jakost) až k 50 % hm. (III. jakost). Čím déle je rybí moučka 

skladována, tím vyšší je riziko škod způsobených produkty oxidace tuku. Vyšší obsah tuku 

však ovlivňuje mimo jiné, chuť a vůni rybí moučky. Proto je nutné ryby obsahující velké 

množství tuku při výrobě mouček nejdříve vařit a obsah tuku snížit lisováním. (Dvořáčková 

J., 2011) 

 

Obrázek 2: Rybí moučka (Dvořáčková J., 2011) 
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5.2. Rybí olej 

Rybí olej se dělí do dvou kategorií, olej v rybím mase a olej obsažený v játrech a 

ostatních vnitřnostech. Získaný olej z rybího odpadu je směs obou kategorií. Největší 

význam rybího oleje je v akvakultuře (70–80 % z veškerého vyprodukovaného rybího oleje) 

a dále jako doplněk stravy, protože obsahuje velké množství omega-3 nenasycené mastné 

kyseliny. (Archer M., 2001) 

 

Obrázek 3: Rybí olej (PIXNIO, 2018) 

 

5.3. Bioplyn 

Bioplyn je typicky produkovaný během anaerobní digesce (absence kyslíku) 

organických látek. Je to obnovitelný zdroj energie. Dále může být produkován z regionálně 

dostupných surových materiálů jako například zvířecí odpad, lidský odpad, rybí odpad atd. 

Bioplyn je šetrný k životnímu prostředí. 

Bioplyn převážně obsahuje biometan, který je produkovaný z různých organických 

látek z domácností, zemědělství, odpadového hospodářství apod. Bioplyn vzniká při digesci 

organických látek mikroorganismy a čističce odpadních vod. Bioplyn může být použit při 

vytápění, výrobě elektrické energie nebo upraven na čistý přírodní plyn. Přeměna bioplynu 

na čistý přírodní plyn nebo jako palivo do dopravních prostředků musí být nejprve 

z bioplynu odstraněna vlhkost, oxid uhličitý, sirovodík a další látky. (Zamazal P., 2014) 
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Složení bioplynu (Tabulka 2) závisí na anaerobním procesu v reaktoru. Běžně se 

hodnoty bio-metanu pohybují mezi 50–75 % objemových v bioplynu. Nepatrná vlhkost je 

funkcí teploty bioplynu.  

Tabulka 2: Složení bioplynu (Hermawan, 2007) 

Směs Objem [% obj.] 

Metan (CH4) 50-75 

Oxid uhličitý (CO2) 25-50 

Vodík (H2) 0-1 

Sirovodík (H2S) 0-3 

Dusík (N2) 0-10 

Kyslík (O2) 0-2 

5.3.1. Popis experimentu a fermentačních testů v BP 

Veškerá níže uvedená data vycházejí z mé bakalářské práce. Všechny data jsem 

osobně naměřil a vyhodnotil dle příslušných vzorců pro výrobu bioplynu. Celá BP je 

uvedena v použitých zdrojích (Zamazal P., 2014). 

BP s názvem Analysis of Biogas Utilization of Varying Mass of Fish Waste with 

Constant Volume of Inoculum Cow-Dung je experimentální práce produkce bioplynu při 

různé hmotnosti rybího odpadu s konstantním objemem inokula.  

Prvním krokem byl průzkum trhu a oslovení společností zabývající se rybolovem a 

zpracováním ryb k získání dat o množství vyprodukovaného rybího odpadu. Po zjištění 

velkého množství rybího odpadu a vysoké poptávce po decentralizovaném zdroji energie 

mělo smysl udělat experiment na produkci bioplynu z odpadu. Fermentace rybího odpadu 

za pomoci inokula, jako zdroje mikroorganismu experiment probíhal po dobu jednoho 

měsíce, což je doba, při které jsme schopni získat největší množství bioplynu.  

Na základě vlastních výsledků fermentačních testů (viz. Graf 2: Fermentační testy - 

akumulace bioplynu) s předpokladem rostoucího množství rybích odpadů, hledání 

ekologického řešení, jak tyto odpady odstranit a poptávce po alternativních zdrojích energie 

je vytvoření této projektové DP jako logický krok, jak dokončit analýzu tvorby bioplynu 

z rybího odpadu. 
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Graf 2: Fermentační testy - akumulace bioplynu 

 

Složení bioplynu z rybího odpadu naměřené vlastním experimentem je v následující 

tabulce (Tabulka 3) a vyobrazeno v následujícím grafu (Graf 3). 

Tabulka 3: Složení bioplynu v jednotlivých reaktorech 

Digester  CH4 [%]  CO2 [%]  Ostatní plyny [%]  

A  51 47 2 

B  53 45 2 

C  57 41 2 

D  60 38 2 

E  63 35 2 

F  66 32 2 

 

Přičemž v každém zkoumaném reaktoru byla vložena hmotnostně rozdílná dávka 

rybího odpadu o 1 gram organické složky navíc. Konkrétně 6,86g; 8,23g; 9,6g; 10,98g; 

12,35g; 13,72g rybího odpadu v každém reaktoru vzestupně. Očkovadlo (kravské kejda) ve 

stejném objemu 100ml pro každý reaktor. Všechny reaktory byli doplněny vodou, tak aby 

každá z nich měl celkový objem 300ml, včetně rybího odpadu. 
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Graf 3: Složení bioplynu v jednotlivých reaktorech 

V některých případech bioplyn obsahuje siloxany. Ty jsou utvářeny z anaerobního 

rozkládání materiálu běžně nalezeného v mýdlech a detergentech. Při spalování bioplynu 

obsahující siloxany je silikon uvolňován a slučován s volným kyslíkem a dalšími prvky při 

spalování plynu. 

5.4. Tekuté hnojivo (minerální látky) 

Hnojivo je směs používaná pro zlepšení růstu rostlin. Hnojiva obvykle poskytují tři 

hlavní biogenní prvky a to dusík, fosfor a draslík. Dále poskytují sekundární biogenní prvky 

a někdy stopové prvky. Minerální hnojiva účinkují rychle, rostlinám dodají potřebné prvky 

k růstu (Bucharová J., 2018). 

 

Obrázek 4: Tekuté hnojivo (Humic Harvest, 2018) 
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6. Linka na zpracování bioplynu 

V této kapitole je stručný popis technologie, včetně podmínek a ekonomiky zařízení. 

V příloze (P1) je PFD schéma celé technologie, vytvořený program na hmotnostní a 

energetické bilance a ekonomická analýza projektu. 

6.1. Definice podmínek 

Pro přípravu návrhu linky na zpracování rybího odpadu je potřeba definovat vstupní 

podmínky pro výrobu bioplynu. Vstupní podmínky jsou stejné jako pro návrh linky na 

zpracování rybího oleje a rybí moučky. Výstupní hlediska jsou předmětem této práce a jsou 

pospány v následujících odstavcích. 

6.1.1. Vstupující surovina 

Surovina je rybí odpady a dodatková surovina je čistá voda na naředění rybího odpadu 

na poměr 1:10. Do technologie vstupuje množství 1 t/h sušiny rybího odpadu. 

6.1.2. Vystupující produkty 

Produkty jsou v tomto případě bio-metan, organické hnojivo a minerální látky. Dále 

čistá voda, která vstupuje zpět do technologie a CO2, který je vypouštěn do okolí. 

6.2. Základní procesy při výrobě bioplynu 

Zpracování rybího odpadu v biorafinerii začíná příjmem odpadu, který je smíšen 

s procesní vodou v přesně daném poměru. Nadrcený rybí odpad s vodou je stabilizován 

v jímce při určité teplotě. Stabilizovaná vsádka je smíchána s kravskou kejdou v poměru 2:1. 

Kejda je využita k doředění a dosažení vhodného poměru C:N potřebného k fermentaci 

rybích odpadů. Při fermentaci vzniká kýžený bioplyn, který je upraven na finální produkt 

biometan. Stabilizovaný a zfermentovaný odpad je oddělen na tuhé, bez zápachové hnojivo. 

Filtrát je oddělen na minerální látky (tekuté hnojivo) a procesní vodu, která se vrací zpět do 

technologie. 

Pro výrobu bioplynu z rybího odpadu je nutné dodržet následující postup vyobrazený 

na následujícím schématu (Obrázek 5). Kompletní technologie je znázorněna v PFD 

diagramu v příloze (P1). 
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Obrázek 5: Blokové schéma výroby bioplynu 

6.2.1. Příjem rybích odpadů 

Do násypky K-100 se sveze rybí odpad z technologie filetování ryb a přes šnekový 

dopravník H-101 se odpad dopraví na podrcení na drtičku Z-102. 

6.2.2. Předúprava rybího odpadu 

Do kontinuálního vařáku K-103 se přivede nadrcený rybí odpad z drtičky Z-102 a 

procesní voda. Při prvním spuštění technologie se procesní voda přivede z vodovodní sítě a 

dále se voda recykluje přes membránu K-204 zpět do kontinuálního vařáku K-103. Množství 

recyklované vody pokryje potřebu k naředění rybího odpadu na předúpravu. 

V kontinuálního vařáku K-103 se rybí odpad s procesní vodou promíchává na 

homogenní směs a zároveň koaguluje za teploty 135 °C po dobu 20 minut. Tato teplota s 

touto výdrží je nastavena na zničení nežádoucích mikroorganismů z rybího odpadu. 

6.2.3. Ohřev homogenizační jímky K-103 

Ohřev oběhové vody do duplikátorového pláště probíhá v zásobníku oběhové vody K-

500, který je vytápěný elektrickým proudem. Voda cirkuluje pomocí čerpadla P-501, které 

je umístěno za zásobníkem K-500 a před homogenizační jímkou K-103. 

6.2.4. Doprava vsádky do fermentoru K-108 

Vřetenové čerpadlo P-104 čerpá vsádku z homogenizační jímky K-103 do skladovací 

jímky surovin K-106. Při dopravě vsádky vřetenovým čerpadlem P-104 do skladovací jímky 

surovin K-106 se předává teplo zkolaguované vsádky do recyklované procesní vody z 
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membrány K-204 pomocí výměníku tepla W-105. Ve výměníku tepla W-105 se vsádka 

ochlazuje a recyklovaná procesní voda předehřívá. Díky tomu se sníží potřeba tepelné 

energie na ohřev směsi v homogenizační jímce K-103. 

6.2.5. Fermentace 

Vsádku ze skladovací jímky surovin K-106 přečerpává čerpadlo P-107 do fermentoru 

K-108. Ve fermentoru K-108 se vsádka promíchává po dobu 30 dní a produkuje bioplyn, 

který je odsáván ventilátorem V-109 na čistění bioplynu A-110. Strávený digestát 

z fermentoru K-108 je přes vřetenové čerpadlo P-200 veden na bubnovou odstředivku F-

201, kde se odděluje filtrát a separát. 

6.2.6. Ohřev fermentoru K-108 

Ohřev oběhové vody do duplikátorového pláště probíhá v zásobníku oběhové vody K-

600, který je vytápěný elektrickým proudem. Voda cirkuluje pomocí čerpadla P-601, které 

je umístěno za zásobníkem K-600 a před fermentorem K-108. 

6.2.7. Výroba biometanu 

Vyprodukovaný bioplyn je čištěn (oddělen) na sušení bioplynu A-110, kde se bioplyn 

zbavuje vlhkosti, která se vrací do technologie ve formě vody do skladovací jímky filtrátu 

K-202.  

Vyčištění bioplyn od vlhkosti je dopraven do jednotky PSA A-111, která separuje oxid 

uhličitý a výsledný čistý bio-metan. 

6.2.8. Výroba hnojiva z rybího separátu 

Odvodněný separát z bubnové odstředivky F-201 je na šnekovém dopravníku H-300 

veden do skladovací jímky separátu B-301. Sypké hnojivou odstředěné od vody je 

skladováno v kontejneru H-302, který má kapacitu produkce na 7 dní. 

6.2.9. Výroba tekutého hnojiva (minerálních látek) z rybího separátu 

Odstředěný filtrát na bubnové odstředivce F-201 je dopraven do skladovací jímky 

filtrátu K-202 a přes čerpadlo P-203 čerpán na membránu K-204.  

Membrána K-204 filtruje čistou vodu přes výměník tepla W-105, kde je předehřáta, 

zpět do homogenizační jímky K-103, jako procesní vodu technologie zpracování rybího 

odpadu. Odfiltrované minerální látky z membrány K-204 jsou uskladněny v cisterně H-205. 

6.2.10. Odstraněný zápachu v technologii 

Vzduch z haly příjmového zásobníku K-100, šnekového dopravníku H-101, 

kontinuální drtičky Z-102 a násypky na kejdu K-700 je odsáván ventilátorem V-400 na 
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biofiltr F-401. Vzduch je na biofiltr F-401 vyčištěn a zbaven zápachu a vypuštěn do okolního 

prostředí. 

6.3. Popis výpočtů 

Zde je popsána hmotnostní bilance, energetická bilance, výpočet cen zařízení a 

ekonomické vyhodnocení. 

6.3.1. Hmotnostní bilance technologické linky 

Pro určení hmotnostních toků je znám vstup, hmotnost rybího odpadu 1 t/h a hmotnost 

procesní vody, složení rybího odpadu, tedy hmotnost sušiny a vody v %hm. V případě 

bioplynové stanice je poměr 10:1 vztažen na hmotnost sušiny v rybím odpadu. Vstupuje tedy 

1 t/h rybího odpadu a 1,7 t/h čisté procesní vody. 

Jsou také znám hmotnostní koncentrace na výstupních proudech z aparátů. 

Z definice bilancování (zákon o zachování hmotnosti) je nutno dodržet, že co do 

systému vstoupí, tak ze systému ve stejném množství vystoupí. Je dán předpoklad, že celá 

technologie je dokonale těsná a nedochází k úniku hmoty. 

Zákon o zachování hmotnosti: 

𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑖𝑛 = 𝑚𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑢𝑡 (1) 

Kde 𝑚𝑖𝑛 je celkový hmotnostní tok do systému, 𝑚𝑜𝑢𝑡 je celkový hmotnostní tok ze 

systému, 𝑐𝑖𝑛 je koncentrace složky vstupující do systému a 𝑐𝑜𝑢𝑡 je koncentrace složky 

vystupující ze systému. 

K určení všech hmotnostních toků v každém proudu byl vytvořen program v MS 

Excel, který je součástí přílohy (P3) a ve kterém je možné libovolně měnit složení 

zpracovávané suroviny, množství vstupující látky, požadované koncentrace v zařízeních atd. 

6.3.2. Energetická bilance technologické linky 

Pro určení energetických toků jsou známy požadované výkony tepelných zařízení, 

požadované teploty a tepelné ztráty v izolaci. 
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Tepelná bilance výměníku tepla W-105: 

 

Obrázek 6: Výměník tepla W-105 

Určení výstupní teploty ohřáté vody t [°C]: 

𝑚1̇ ∙ 𝑐𝑃1 ∙ (𝑡11 − 𝑡12) = 𝑚2̇ ∙ 𝑐𝑃2 ∙ (𝑡21 − 𝑡22) (2) 

𝑡21 =
𝑚1̇ ∙ 𝑐𝑃1 ∙ (𝑡11 − 𝑡12)

𝑚2̇ ∙ 𝑐𝑃2
+ 𝑡22 [°𝐶] (3) 

𝑡21 =
0,75 ∙ 3400 ∙ (135 − 31)

0,61 ∙ 4180
+ 20 = 133°𝐶 (4) 

Výpočet tepelného výkonu vody Q [W]: 

𝑄 = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (5) 

𝑄 = 0,56 ∙ 4180 ∙ (133 − 20) =  265200𝑊 (6) 

Výpočet teplosměnné plochy ohřívače S [m2]: 

Odhadl jsem 𝑘 = 200𝑊 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝐾−1 jako nejnižší hodnotu pro výměníky voda – jiná 

kapalina. (Šesták J., Rieger F., 1998) 

𝑄 = 𝑘 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (7) 

𝑆 =
𝑄

𝑘 ∙ ∆𝑇
 [𝑚2] (8) 

𝑆 =
265200

200 ∙ (135 − 31)
 = 12,75𝑚2 (9) 
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Tepelná bilance homogenizační jímky K-103: 

 

Obrázek 7: Homogenizační jímka 

Výpočet tepelného příkonu suroviny Q [W]: 

𝑄 = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (10) 

𝑄 = 0,75 ∙ 3400 ∙ (135 − 20) =  293250𝑊 (11) 

Výpočet potřebného tepla na izolaci jímky Q [W]: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑞𝑆 [𝑊] (12) 

𝑄 = 2,7 ∙ 35 =  94,5𝑊 (13) 

Určení množství oběhové vody pro ohřev jímky m [kg/s]: 

𝑄 = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (14) 

�̇� =
𝑄

𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇
=

293345

4180 ∙ (155 − 135)
 = 3,51𝑘𝑔/𝑠 (15) 

Výpočet příkonu míchadla jímky P [W]: 

Specifický příkon ε [W.m-3] 

Pro pomaloběžné míchadlo vysokoviskózních kapalin 𝜀 = 1500𝑊 ∙ 𝑚−3 (Rieger F., 

Novák V., Jirout T., 2005) 

𝑃 = 𝜀 ∙ 𝑉 [𝑊] (16) 

𝑃 = 1500 ∙ 2,7 =  4050𝑊 (17) 

 



32 

 

Tepelná bilance skladovací jímky suroviny K-106: 

 

Obrázek 8: Skladovací jímka suroviny 

Určení výsledné teploty po smísení dvou kapalin t [°C]: 

𝑚1̇ ∙ 𝑐𝑃1 ∙ (𝑡 − 𝑡1) = 𝑚2̇ ∙ 𝑐𝑃2 ∙ (𝑡2 − 𝑡) (18) 

𝑡 =
𝑚1̇ ∙ 𝑐𝑃1 ∙ 𝑡1 + 𝑚2̇ ∙ 𝑐𝑃2 ∙ 𝑡2

𝑚2̇ ∙ 𝑐𝑃2 + 𝑚1̇ ∙ 𝑐𝑃1
 [°𝐶] (19) 

𝑡21 =
0,236 ∙ 4130 ∙ 20 + 0,75 ∙ 3400 ∙ 31

0,75 ∙ 3400 + 0,236 ∙ 4130
= 28°𝐶 (20) 

Výpočet příkonu míchadla skladovací jímky suroviny P [W]: 

Specifický příkon ε [W.m-3] 

Pro standartní rychloběžné míchadlo je specifický příkon 𝜀 = 500𝑊 ∙ 𝑚−3 (Rieger F., 

Novák V., Jirout T., 2005) 

𝑃 = 𝜀 ∙ 𝑉 [𝑊] (21) 

𝑃 = 500 ∙ 85,2 =  42600𝑊 (22) 
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Tepelná bilance fermentoru K-108: 

 

Obrázek 9: Fermentor 

Výpočet tepelného příkonu vsádky Q [W]: 

𝑄 = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (23) 

𝑄 = 0,99 ∙ 3400 ∙ (28 − 25) =  10058𝑊 (24) 

Výpočet potřebného tepla na izolaci fermentoru Q [W]: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑞𝑆 [𝑊] (25) 

𝑄 = 2556 ∙ 35 =  89460𝑊 (26) 

Určení množství oběhové vody pro ohřev fermentoru m [kg/s]: 

𝑄 = �̇� ∙ 𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇 [𝑊] (27) 

�̇� =
𝑄

𝑐𝑃 ∙ ∆𝑇
=

99518

4180 ∙ (35 − 28)
 = 3,40𝑘𝑔/𝑠 (28) 

Výpočet příkonu míchadla fermentoru P [W]: 

Specifický příkon ε [W.m-3] 

Pro míchání vsádky ve fermentorech 𝜀 = 40𝑊 ∙ 𝑚−3 (Rieger F., Novák V., Jirout T., 

2005) 

𝑃 = 𝜀 ∙ 𝑉 [𝑊] (29) 

𝑃 = 40 ∙ 2556 =  102240𝑊 (30) 
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6.4. Určení cen zařízení a demonstrace výpočtů 

Je popsán kvalifikovaný odhad ceny některých zařízení a ceny zařízení od jmenovitých 

dodavatelů na českém trhu. Uvedeny jsou ceny všech procesních zařízení včetně pohonných 

jednotek celé technologické linky na zpracování rybího odpadu. 

6.4.1. Odhad ceny procesních zařízení (Towler G., Sinnott R., 2013) 

Na základě vztahu (31) a tabulky naceňování zařízení (Tabulka 4) jsou určeny 

přibližné ceny procesních zařízení. 

𝑐𝐸 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑆𝑛 (31) 

Tabulka 4: Naceňování zařízení 

Zařízení Jednotky, S a b n 

kompresor produktivita, m3/h 4450 57 0,80 

drtička, mlýn produktivita, t/h 68400 730 1,00 

cisterna, kontejner kapacita, m3 11300 3250 0,65 

čerpadlo průtok, l/s 8000 240 0,90 

odparka plocha, m2 330 36000 0,55 

výměník tepla plocha, m2 1600 210 0,95 

filtr (membrána) plocha, m2 -73000 93000 0,30 

kotel výkon, MW 43000 111000 0,80 

 

Kde:  je cE je výsledná cena v [EUR] 

koeficient 𝑎 = [𝐸𝑈𝑅] 

koeficient 𝑏 = [𝐸𝑈𝑅 ∙ 𝑆𝑛] 

index n= [−] 

parametr velikosti 𝑆 = [𝑆] 

1 EUR = 25,5 CZK 

1 USD = 22,0 CZK 

 

6.5. Dodavatelé, ceny a příkony procesních zařízeních 

Ke každému aparátu jsou uvedeny základní parametry, jako je pořizovací cena nového 

aparátu a jeho příkon, který je potřeba dodávat.  
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Šnekový dopravník 

K dopravení rybího odpadu do drtičky a druhý dopravník do vařáku je použit šnekový 

dopravník DŠK 100 s elektrickým pohonem od Strojírny Tábor. Objem dopravené suroviny 

je max. 4 m3/h a výkon 0,75 kW. (Strojírna Tábor, 2018) 

Cena: 2 x 25 300 = 50 600 Kč bez DPH 

 

Kontinuální drtička 

U kontinuální drtičky DRN 580 na podrcení rybího odpadů byl zvolen dodavatel 

ODES a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). Příkon drtičky je 9,2 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 68400 + 730 ∙ 11 = 69 130 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 762 815 Kč bez DPH 

 

Ventilátor 

Odsává zápach z haly z rybího odpadu do biofiltru, kde se vyčistí a jde zpět do okolí. 

Je potřeba odsát 14 m3/h. Dodavatel ventilátoru PROFO HK a.s. typu EV 15. Příkon 

ventilátoru 1,1 kW. 

Cena: 16 000 Kč bez DPH 

 

Biofiltr 

Filtruje zápach z haly z rybího odpadu, a dále vyčištěný vzduch pouští zpět do okolí. 

Je potřeba přefiltrovat 54 m3/h. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 9 400 USD Cena: 206 800 Kč bez DPH 

 

Homogenizační jímka 

V jímce se mísí surovina s čistou vodou v poměru 1:10 a zároveň se tepelně upravuje. 

Surovina s čistou vodou se zahřeje na teplotu 135 °C po dobu 20 minut a poté se odčerpá do 

skladovací jímky surovin. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). 

V bioplynové stanici jsou zapojeny 3 homogenizační jímky. 
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cE = a + b ∙ Sn = 61500 + 32500 ∙ 2,70,8 = 133 441 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 3 x 3 402 737 = 10 208 211 Kč bez DPH 

 

Vřetenové čerpadlo 

Přečerpává homogenní vsádku přes výměník tepla do skladovací jímky surovin. Je 

potřeba přečerpat 0,825 l/s. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). Výkon 

čerpadla 5,5 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 8000 + 240 ∙ 0,8250,9 = 8 202 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 209 147 Kč bez DPH 

 

Výměník tepla 

Předává teplo zkolaguované homogenní vsádky na čistou vodu oddělenou membráně, 

která se vrací zpět do homogenizační jímky. Cena vypočtena dle (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 28000 + 54 ∙ 12,751,2 = 29 146 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 743 223 Kč bez DPH 

 

Skladovací jímka suroviny 

Do jímky se přečerpává 85,2 m3 denně homogenní suroviny. Skladovací jímka nemá 

konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 11300 + 3250 ∙ 85,20,65 = 69 734 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 778 229 Kč bez DPH 

 

Vřetenové čerpadlo 

Přečerpává homogenní vsádku ze skladovací jímky surovin do fermentoru. Je potřeba 

přečerpat 7,9 l/s. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). Výkon čerpadla 9,2 

kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 8000 + 240 ∙ 7,90,9 = 9 542 𝐸𝑈𝑅 



37 

 

Cena: 243 320 Kč bez DPH 

 

Fermentor 

Uchovává surovinu za 30 dní v reaktoru pro anaerobní proces fermentace. Objem 

fermentoru je 2556 m3. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (Deublin, 2011), 

kde se cena za reaktor pohybuje v rozmezí 300–500 $ za 1 m3. Po analýze trhu byla zjištěna 

průměrná cena 120 $ za 1 m3 objemu reaktoru. Je potřeba ve fermentoru udržovat teplotu 28 

°C. Pro tento objem byla zvolena přibližná cena 120 $ za 1 m3. 

cE = b ∙ S𝑛 = 120 ∙ 25561 = 306 720 𝑈𝑆𝐷 

Cena: 6 747 840 Kč bez DPH 

 

Ventilátor 

Odtahuje bioplyn vytvořený ve fermentoru na jednotku čistění bioplynu. Je potřeba 

odvést 86,16 m3/h. Dodavatel ventilátoru PROFO HK a.s. typu EV 15. Příkon ventilátoru 

1,1 kW. 

Cena: 16 000 Kč bez DPH 

 

Sušení bioplynu 

Ventilátor přivede bioplyn na vzduchem chlazený kondenzátor, kde se bioplyn oddělí 

od zkondenzované vody. Je potřeba vyčistit 104,3 kg/h bioplynu. Dodavatel je JDK, spol. s 

r.o., model KNO 09 - 1x300. Příkon je 0,1 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018).  

Cena: 7 100 USD Cena: 156 200 Kč bez DPH 

 

PSA 

Jednotka PSA dělí bioplyn na požadovaný bio-metan a vedlejší produkt oxid uhličitý. 

Bio-metan se dále může plnit do láhví. Přibližná cena je určena z nabídky na portálu 

alibaba.com. Cena za objednání jednoho setu je níže a příkon PSA jednotky je 150 kW. 

Cena: 50 000 USD  Cena: 1 100 000 Kč bez DPH 
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Vřetenové čerpadlo 

Odčerpává digestát z fermentoru na bubnovou odstředivku. Je potřeba odčerpat 0,957 

l/s. Bez konkrétního dodavatele. Cena vypočtena dle (5.1). Výkon čerpadla 5,5 kW. 

cE = a + b ∙ Sn = 8000 + 240 ∙ 0,9570,9 = 8 231 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 209 883 Kč bez DPH 

 

Bubnová odstředivka 

Do odstředivky vstupuje digestát z fermentoru a odděluje separát na šnekový 

dopravník a filtrát do skladovací jímky filtrátu. Dodavatel je Rousselet Robatel. Odstředit se 

má 3446 kg/h (0,957 l/s) a proto volím 3x model RC 160 Vx DEC, který odstředí 1000 kg/h 

a 1x model RC 125 Vx DEC, který odstředí 500 kg/h.  RC 160 Vx DEC s výkonem 45 kW 

a RC 125 Vx DEC s výkonem 30 kW. Cena vypočtena dle (matches, 2018). 

Cena: 3,5 x 86 600 USD Cena: 6 668 200 Kč bez DPH 

 

Šnekový dopravník 

K dopravení separátu z bubnové odstředivky do skladovací jímky separátu je použit 

šnekový dopravník DŠK 100 s elektrickým pohonem od Strojírny Tábor. Objem dopravené 

suroviny je max. 0,307 m3/h a výkon 0,75 kW. (Strojírna Tábor, 2018) 

Cena: 25 300 Kč bez DPH 

 

Skladovací jímka separátu 

Do jímky se dopravuje 7,39 m3 denně separátu. Skladovací jímka nemá konkrétního 

dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 11300 + 3250 ∙ 7,390,65 = 23 226 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 592 268 Kč bez DPH 
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Kontejner 

Do kontejneru se sváží 51,71 m3/týdně hnojiva z rybího odpadu. Kontejner nemá 

konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 5800 + 1600 ∙ 51,710,7 = 31 129 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 793 796 Kč bez DPH 

 

Skladovací jímka filtrátu 

Do jímky se dopravuje 75,31 m3 denně filtrátu z bubnové odstředivky. Skladovací 

jímka nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 11300 + 3250 ∙ 75,310,65 = 65 231 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 663 388 Kč bez DPH 

 

Čerpadlo 

Čerpadlo čerpá filtrát ze skladovací jímky filtrátu na membránu. Je potřeba přečerpat 

0,872 l/s. Dodavatel Sigma, typ 50-NTV-60-6-LM 230V. Cena vypočtena dle (5.1). Výkon 

čerpadla 0,1 kW. 

Cena: 10 300 Kč bez DPH 

 

Membrána 

Na membráně se filtrát oddělí na čistou vodu, která jde zpět do homogenizační jímky 

a na minerální látky (tekuté hnojivo), které se skladují v cisterně. Membrána musí 

přefiltrovat 3,138 m3/h. Membrána nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla 

odhadnuta jako třínásobná cena filtru ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = −73000 + 93000 ∙ 3,1380,3 = 58 063 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 3 x 58 063 EUR  Cena: 4 441 820 Kč bez DPH 
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Cisterna 

Do cisterny se stáčí 27,97 m3/týdně minerálních látek (tekutého hnojiva). Cisterna 

nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 5800 + 1600 ∙ 27,970,7 = 22 274 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 570 000 Kč bez DPH 

 

Boiler homogenizační jímky 

Boiler musí ohřát vodu v oběhu, a to konkrétně množství 3,51 kg/s, s výkonem 0,293 

MW. Boiler nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 4300 + 111000 ∙ 0,2930,8 = 84 574 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 2 156 637 Kč bez DPH 

 

Čerpadlo homogenizační jímky 

Čerpá ohřátou vodu v okruhu pro vytápění homogenizační jímky. V oběhu se čerpá 

množství 0,974 l/s. Dodavatel Sigma, typ 50-NTV-60-6-LM 230V. Příkon čerpadla 0,1 kW. 

Cena: 10 300 Kč bez DPH 

 

Boiler fermentoru 

Boiler musí ohřát vodu v oběhu, a to konkrétně množství 3,40 kg/s, s výkonem 0,100 

MW. Boiler nemá konkrétního dodavatele a přibližná cena byla odhadnuta ze vztahu (5.1). 

cE = a + b ∙ Sn = 4300 + 111000 ∙ 0,10,8 = 60 592 𝐸𝑈𝑅 

Cena: 1 545 104 Kč bez DPH 

 

Čerpadlo fermentoru 

Čerpá ohřátou vodu v okruhu pro vytápění fermentoru. V oběhu se čerpá množství 

0,945 l/s. Dodavatel Sigma, typ 50-NTV-60-6-LM 230V. Příkon čerpadla 0,1 kW. 

Cena: 10 300 Kč bez DPH 
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6.6. Ekonomické vyhodnocení technologie pro výrobu biometanu 

6.6.1. Stanovení fixní kapitálové investice - CAPEX 

V následující tabulce (Tabulka 5)jsou uvedeny odhadované ceny aparátu v biorafinerii 

na zpracování rybího odpadu. Uvedené ceny jsou přepočteny na české koruny a bez DPH. 

Tabulka 5: Tabulka cen aparátu v konceptu biorafinerie 

Typ zařízení Označení Počet Kč bez DPH 

Šnekový dopravník H-101 2 51 000 

Kontinuální drtička Z-102 1 1 763 000 

Ventilátor V-400 1 16 000 

Biofiltr F-401 1 207 000 

Homogenizační jímka K-103 3 10 208 000 

Vřetenové čerpadlo P-104 1 209 000 

Výměník tepla W-105 1 743 000 

Skladovací jímka suroviny K-106 1 1 778 000 

Vřetenové čerpadlo P-107 1 243 000 

Fermentor K-108 1 6 748 000 

Ventilátor V-109 1 16 000 

Sušení bioplynu A-110 1 156 000 

PSA A-111 1 1 100 000 

Vřetenové čerpadlo P-200 1 210 000 

Bubnová odstředivka F-201 4 6 668 000 

Šnekový dopravník H-300 1 25 000 

Skladovací jímka separátu B-301 1 592 000 

Kontejner H-302 1 794 000 

Skladovací jímka filtrátu K-202 1 1 663 000 

Čerpadlo P-203 1 10 000 

Membrána K-204 1 4 442 000 

Cisterna H-205 1 570 000 

Boiler homogenizační jímky K-500 1 2 157 000 

Čerpadlo homogenizační jímky P-501 1 10 000 

Boiler fermentoru K-600 1 1 545 000 

Čerpadlo fermentoru P-601 1 10 000 

Sečtením cen zařízeních použitých v technologii dostaneme přibližnou pořizovací 

cenu nových zařízeních CNZ. 

𝐶𝑁𝑍 = ∑ 𝐶𝑖 = 41 934 000 [𝐾č] (32) 

Stanovení ceny pozemku a ceny na výstavbu haly a budov pro BPS se předběžně 

určuje investiční náročnost na 1 kW instalovaného elektrického výkonu 100 000 Kč. 

(Dvořáček, 2018) 
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𝐶1 = 𝑃 ∙ 100 000 = 544,4 ∙ 100 000 = 54 440 000 [𝐾č] (33) 

Fixní kapitálové investice jsou určeny jako: cena za všechna trvalá zařízení, 

projektování, inženýrské sítě, instalace trvalých zařízení a další náklady spojené na 

kompletní vytvoření linky byly stanoveny na 80 % z ceny všech zařízeních, plus cena 

pozemku a cena na výstavbu. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ 1,8 + 𝐶1 = 129 921 200 [𝐾č] (34) 

6.6.2. Stanovení provozních nákladů na suroviny a media 

Suroviny v biorafinerii na výrobu bioplynu je rybí odpad, procesní voda a kravská 

kejda. Rybí odpad a kravská kejda je dodávána do technologie jako odpad, proto tato 

surovina nemá žádnou hodnotu a náklady na její příjem jsou nulové. Procesní voda, dodána 

potrubní sítí je pouze na zahájení provozu linky, tudíž v ročních nákladech je to zcela 

zanedbatelná položka a je brána také jako nulová. 

Náklady na media jsou v tomto případě dány jako cena za elektrickou energii. 

V tabulce (viz. Tabulka 6 níže) jsou uvedeny příkony jednotlivých aparátu.  

Tabulka 6: Příkony zařízení v technologii 

Aparát P [kW] 

Míchadlo homogenizační jímka 4,1 

Míchadlo fermentor 102,2 

Míchadlo sklad. jímka suroviny 42,6 

H-101 0,8 

Z-102 9,2 

V-400 1,1 

P-104 5,5 

P-107 9,2 

V-109 0,1 

A-110 0,1 

A-111 85,0 

P-200 5,5 

F-201 165,0 

H-300 0,8 

P-203 0,1 

K-204 8,3 

K-500 5,2  

P-501 0,1 

K-600 99,5 

P-601 0,1 

Příkon biorafinerie 544,4  
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6.6.3. Stanovení přímých a nepřímých provozních nákladů 

Provozní náklady musí být placeny opakovaně oproti nákladům kapitálovým. Patří 

sem například přímé náklady na údržbu, dozor, rezerva atd. a nepřímé náklady jako odpisy, 

pojištění, úroky atd. Pro lepší názornost jsou provozní náklady znázorněny v následující 

tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7: Přímé a nepřímé provozní náklady 

Náklady na údržbu (% z kapitálových investic) % 5 

Náklady na materiál pro údržbu (% z nákladů na 

údržbu) 

% 50 

Osobní náklady údržby (% z nákladů na údržbu) % 50    

Počet zaměstnanců pro obsluhu ks 9 

Počet směn v provozu ks 3 

Průměrná hrubá mzda v odvětví Kč 25 000    

Náklady na dozor (% z nákladů na obsluhu) % 15 

Náklady na spotřební materiál (% z kapitálových 

investic) 

% 1 

Náklady na laboratoř (% z nákladů na obsluhu) % 15 

Rezerva (% z přímých provozních nákladů) % 3    

Firemní režie (z nákladů na obsluhu, dozor a 50 % 

údržby) 

% 60 

Pojištění (% z fixních kapitálových investic) % 0,7    

Dopravné (% z ceny biometanu a tekutého hnojiva) % 0,5    

Doba výstavby rok 2 

Procento kapitálových investic vynaložených v 1. roce % 30 

Životnost jednotky (= doba provozu) rok 10 

Osobní náklady na zaměstnance jsou stanoveny jako hrubá mzda pro zaměstnance plus 

povinné odvody. Povinné odvody tvoří celkově 35 % a musí je každá společnost odvést. 

Povinné odvody jsou stanoveny takto: sociální pojištění 25 %, sociokulturní pojištění 1 % a 

zdravotní pojištění 9 %. 

6.6.4. Stanovení bankovního úvěru a odepisování majetku 

Bankovní úvěr, doba úročení, úrok bankovního úvěru včetně odpisů dle odpisové 

skupiny pro technologická zařízení jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 8). Daň 

z příjmu právnické osoby je 19 %. 
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Tabulka 8: Bankovní úvěr a odepisování majetku 

Bankovní úvěr Kč 25 000 000 

Doba úročení rok 4 

Úrok bankovního úvěru % 10    

Průměrná doba odepisování majetku rok 5 

Odpisy na 1. rok % 11,0 

Odpisy na další roky % 22,3    

Daň z příjmu % 19 

6.6.5. Stanovení cen produktů 

Detailní výpočet roční produkce biometanu a tekutého hnojiva je v příloze (P3) a pro 

názornost je uvedena tabulka cen produktu (Tabulka 9). Roční produkce biometanu je 466 

tun za rok, což je 7494 MWh za rok (Ceny energie, 2018). Cena 1 kWh pro odpadovou 

bioplynovou stanice je 3,55 Kč + 2,37 Kč zelený bonus (Bioplynová stanice, 2018). Roční 

produkce tekutého hnojiva je 1459 tun za rok. Prodejní cena tekutého hnojiva je 5800 Kč za 

tun (Agro ZETA servis, 2018). Poslední položka je odměna za příjem bio odpadu, která je 

v rozmezí 300–2000 Kč za 1 tunu odpadu (Bioplynová stanice, 2018). V tomto případě je 

zvolena cena střední 1150 Kč za 1 tunu. Protože se jedná o živočišný odpad cena za příjem 

by mohla být i vyšší. 

Tabulka 9: Roční produkce a ceny produktů 

Roční produkce biometanu tun 466 

Roční produkce tekutého hnojiva tun 1 459 

Roční produkce rybího odpadu tun 8 760    

Prodejní cena biometanu Kč/tuna 95 207 

Prodejní cena tekutého hnojiva Kč/tuna 5 800 

Výkupní cena rybího odpadu Kč/tuna 1 150 

6.6.6. Ekonomické vyhodnocení projektu 

Ekonomické vyhodnocení z výše uvedených hodnot se použije určení rentability 

biorafinerie. Detailní výpočet, včetně všech hodnot je uveden vytvořeném výpočtovém 

programu v příloze (P5). 

Ukazatel ekonomické rentability projektu na výrobu biometanu z rybího odpadu je 

použita doba návratnosti. Doba návratnosti projektu je kumulativní cashflow (součet všech 

hotovostních toků projektu), které se v určitou dobu vyrovná nulové hodnotě. Odpisová doba 

a procentuální odepisování majetku je vyobrazeno v tabulce (Tabulka 8). Detailní výpočet 

je opět uveden ve výpočtovém programu v příloze (P5). 
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V následujícím grafu (Graf 4) jsou zobrazeny toky hotovosti projektu a kumulativní 

toky hotovosti projektu. 

 

Graf 4: Doba návratnosti 

Investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) jsou v ČR mezi investory velmi 

oblíbené zejména z důvodu garantované výkupní ceny elektrické energie. Poté co stát omezil 

podporu fotovoltaických elektráren jsou BPS považovány za jednu z nejlepších investic do 

OZE (Bioplynová stanice, 2018). 

Díky garantované výkupní ceně elektrické energie, zelenému bonusu a poměrně 

vysokým cenám za příjem odpadu je biorafinerie na zpracování rybího odpadu rentabilní. 

V současnosti lze stále získat dotaci z fondů EU i na samotnou výstavbu BPS, proto se jeví 

stavba nové odpadové BPS jako lukrativní podnikatelský plán. 

Další porovnání BPS s tradiční technologií, včetně citlivosti na změnu výkupních cen 

je v závěrečné kapitole této DP. 
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7.  Linka na zpracování rybí moučky a rybího oleje 

V této kapitole je stručný popis technologie, kompletní zpráva se nachází v příloze 

(P7). V příloze (P2) je PFD schéma celé technologie. Vytvořený výpočtový program na 

hmotnostní a energetické bilance je v příloze (P4) a ekonomická analýza projektu v příloze 

(P6). 

7.1. Definice podmínek 

Pro přípravu návrhu linky na zpracování rybího odpadu je potřeba definovat vstupní 

podmínky pro výrobu rybího oleje a rybí moučky. Vstupní podmínky jsou stejné jako pro 

návrh linky na zpracování bioplynu a to proto, aby byla možnost srovnání a ekonomicky 

zhodnocena. Výstupní hlediska jsou předmětem této práce a jsou pospány v následujících 

odstavcích. 

7.1.1. Vstupující surovina 

Surovina je totožná jako v předchozím případě, a to jsou rybí odpady. Do technologie 

vstupuje vlhké množství rybího odpadu 1 t/h. 

7.1.2. Vystupující produkty 

Produkty jsou v tomto případě rybí olej a rybí moučka potravinářské kvality. Dále 

odpadní voda, která vstupuje to ČOV a vlhký vzduch, který je vypouštěn do okolí. 

7.2. Základní procesy při výrobě rybího oleje a rybí moučky 

Zpracování rybího odpadu v technologické lince na rybí olej a rybí moučku začíná 

příjmem odpadu, který je dopraven do kontinuálního vařáku na stabilizaci rybího odpadu. 

Stabilizovaný rybí odpad je přes síto a lis scezen na fugát, který obsahuje vodu a olej a na 

koláč, který obsahuje pevnou fázi. Fugát je oddělen na dekantační odstředivce na kapalnou 

fázi do separační odstředivky a pevnou fázi, která je dopravena na sušení. Na separační 

odstředivce dochází k oddělení rybího oleje od klihové vody. Kaly ze separační odstředivky 

jsou též zavedeny na sušení. Pevná fáze z lisu a dekantační odstředivky je společně se 

zahuštěnou klihovou vodou a kaly ze separační odstředivky dopravena do sušárny. Studená 

a usušená rybí moučka se ještě upravuje mletím na jednotnou granulaci. Skladování moučky 

se zpravidla upravuje dle požadavků na distribuci produktu. 

Pro výrobu rybí moučky a rybího oleje z rybího odpadu je nutné dodržet následující 

postup vyobrazený na následujícím schématu (Obrázek 10). 
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Obrázek 10: Blokové schéma výroby rybího oleje a rybí moučky 

7.3. Popis výpočtů 

Zde je popsána hmotnostní bilance, energetická bilance, výpočet cen zařízení a 

ekonomické vyhodnocení. 

7.3.1. Hmotnostní bilance technologické linky 

Pro určení hmotnostních toků je znám vstup, hmotnost rybího odpadu 1 t/h, složení 

rybího odpadu, tedy hmotnost sušiny, tuků a vody v %hm. Jsou také znám hmotnostní 

koncentrace na výstupních proudech z aparátů. 

K určení všech hmotnostních toků v každém proudu byl vytvořen program v MS 

Excel, který je součástí přílohy (P4) a ve kterém je možné libovolně měnit složení 

zpracovávané suroviny, množství vstupující látky, požadované koncentrace v zařízeních atd. 
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Program je vytvořen pomocí maticové metody, jako možná alternativa k předchozímu 

programu pro výpočet technologie zpracování rybího odpadu na bioplyn. 

7.3.2. Energetická bilance technologické linky 

Energetická bilance linky je součástí přílohy (P4). 

7.4. Ekonomické vyhodnocení technologie pro výrobu rybího oleje a rybí 

moučky 

V této kapitole je velmi stručný popis ekonomiky linky na rybí olej a rybí moučku. 

Vše je podrobně popsáno v přílohách (P5) a (P7). 

7.4.1. Stanovení fixní kapitálové investice – CAPEX a provozních nákladů na 

suroviny a media 

V následující tabulce (Tabulka 10) jsou uvedeny odhadované ceny aparátu 

v technologii na zpracování rybího odpadu. Uvedené ceny jsou přepočteny na české koruny 

a bez DPH. Dále jsou v tabulce (Tabulka 10) také uvedeny příkony jednotlivých aparátu, tj. 

náklady na media a suroviny. V tomto případě jsou dány jako cena za elektrickou energii. 

Tabulka 10: Tabulka cen a příkonů zařízení 

Typ zařízení Označení Počet kč bez DPH kW 

Šnekový dopravník H-111 1 25 000 0,75 

Kontinuální drtička Z-112 1 1 763 000 9,2 

Šnekový dopravník H-113 1 25 000 0,75 

Kontinuální vařák K-114 2 1 060 000 109 

Speciální čerpadlo P-115 1 206 000 4 

Vibrační síto F-116 1 359 000 0,8 

Dvoušnekový lis  F-117 2 135 000 0,4 

Dekantační odstředivka F-118 1 5 009 000 12 

Separační odstředivka F-119 1 2 581 000 30 

Purifikační odstředivka F-120 1 1 905 000 11 

Cisterna H-121 1 894 000 - 

Odpařovací stanice D-210 1 316 000 307,6 

Speciální čerpadlo P-211 1 205 000 4 

Ejektor V-510 1 12 000 1,8 

Sušárna T-212 1 605 000 45 

Ventilátor V-213 1 16 000 1,1 

Mlýn Z-311 1 1 748 000 7,5 

Kontejner H-312 1 1 254 000 - 

Bubnový chladič W-310 1 576 000 25 

Oběhové čerpadlo P-411 1 2 000 0,005 

Výměník tepla W-410 1 45 000 - 
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Fixní kapitálové investice technologické linky na zpracování rybího odpadu na 

rybí olej a rybí moučku jsou vypočteny níže. 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ 1,8 + 𝐶1 [Kč] (35) 

CAPEX = 18 741 000 ∙ 1,8 + 54 440 000 = 88 173 800 [𝐾č] (36) 
 

7.4.2. Ekonomické vyhodnocení projektu 

Ekonomické vyhodnocení z výše uvedených hodnot a hodnot v příloze (P5) se použije 

určení rentability technologické linky. Detailní výpočet, včetně všech hodnot je uveden 

vytvořeném výpočtovém programu v příloze (P5). 

V následujícím grafu (Graf 5) jsou zobrazeny toky hotovosti projektu a kumulativní 

toky hotovosti projektu. 

 

Graf 5: Doba návratnosti technologické linky 
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8. Diskuze 

V dnešní době, kdy je výstavba většiny nových BPS podporována z fondů EU se další 

výstavba vyplatí budoucím investorům. Výstavba nové biorafinerie a její ziskovost je kromě 

dotací z EU závislá i na dalších parametrech.  

Velmi důležitým faktorem je, kde bude biorafinerie postavena. Bude-li postavena u 

technologie zpracovávající ryby z průmyslového rybolovu nebo akvakultur, významně se 

ušetří za koupi pozemku a částečně i za dopravu rybího odpadu. Zároveň, ale přijde i o 

finance za příjem odpadu, což nemusí být problém, pokud je biorafinerie součástí jedné 

společnosti zpracovávající ryby. Tento faktor se ale výrazně projeví v době návratnosti BPS. 

Další podstatná část ekonomické rozvahy je cena minerálních látek a jejich prodej ve 

formě tekutého hnojiva. I přes vysokou cenu membránové jednotky se stále vyplatí 

produkovat z odpadní vody tekuté hnojivo, které je ziskové i při nastavení nízkých 

výkupních cenách (Graf 8). 

Nejdůležitějším bodem ekonomického zhodnocení biorafinerie je primární produkt 

biometan. Výkupní cena biometanu je závislá na hodně faktorech, které ovlivňují, jestli bude 

biorafinerie rentabilní nebo doba návratnosti příliš dlouhá a pro investora tak nezajímavá. 

V krajních případech může být dokonce biorafinerie prodělečná. Tato situace nastane, 

pokud biometan nebude mít garantovanou výkupní cenu, bude bez zelených bonusů a příjem 

za rybí odpad bude na minimálních hodnotách. 

Pro navrhovanou biorafinerii je v následujícím odstavci vyobrazena citlivost na 

podstatné, jednotlivé parametry, které určují dobu návratnosti projektu. Doba návratnosti je 

doba potřebná k redukci původní investice na nulu. Neboli doba od začátku projektu do 

okamžiku, kdy se kumulativní příjmy rovnají kumulativním výdajům (Roušar, 2008). 
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8.1. Citlivost na vybrané parametry 

8.1.1. Výkupní cena biometanu 

Cena primárního produktu v biorafinerii biometanu je nejdůležitějším parametrem pro 

rentabilitu celého projektu. Výkupní cena biometanu je poměrně vysoká a jakákoliv změna 

ceny směrem dolu značně ovlivní ekonomiku celého projektu. Závislost doby návratnosti na 

výkupní ceně biometanu je znázorněna na grafu (Graf 6) níže.  

 

Graf 6: Doba návratnosti založena na ceně biometanu 

V této závislosti lze vidět, jak výkupní cena ovlivňuje dobu návratnosti projektu, 

přičemž všechny ostatní ceny produktů vystupující z biorafinerie jsou konstantní (jejich cena 

zůstává stejná ve všech modelových příkladech). 

Výkupní cena biometanu 95 207 Kč/tunu je složena z výkupní ceny a zeleného bonusu 

pro odpadovou BPS (Bioplynová stanice, 2018). Je to tedy maximální možná cena, která lze 

získat za prodej biometanu. V tomto případě je doba návratnosti projektu 6,14 let. Pokud 

nebude výkupní cena biometanu obsahovat zelený bonus, tak při ceně 57 092 Kč/tunu se 

doba návratnosti prodlouží na 13,15 let, což je pro budoucího investora velká komplikace. 

Mezní výkupní cena biometanu 71 554 Kč/tunu je nejnižší možná cena, která udává dobu 

návratnosti projektu 9 let. 
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8.1.2. Tržby za příjem odpadu 

Tento parametr je po ceně za biometan druhým v pořadí důležitosti, ne však tak 

výrazně ovlivňující dobu návratnosti projektu. Více je znázorněno v grafu (Graf 7) a 

popsáno níže. 

 

Graf 7: Doba návratnosti založena na ceně za příjem odpadu 

Při střední tržbě za příjem odpadu tj. 1 150 Kč/tuna, je doba návratnosti 6,14 let 

defaultně nastavená pro tuto biorafinerii. Rozdíl, avšak ne výrazný je mezi minimální tržbou 

za příjem odpadu tj. 300 Kč/tuna a nejvyšší tržbou tj. 2 000 Kč/tuna. Doba návratnosti při 

300 Kč/tuna je 7,78 roků a při 2 000 Kč/tuna je 5,14 let. Předpoklad za příjem rybího odpadu 

1 150 Kč/tuna je zcela obvyklý. Bude-li biorafinerie postavena k stávající technologii 

zpracovávající ryby, tak tržby za příjem odpadu budou nulové a doba návratnosti projektu 

8,64 let, což v tomto případě nevadí, protože samotná linka na zpracování ryb nebude platit 

za likvidaci rybího odpadu. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

D
O

B
A

 N
Á

V
R

A
TN

O
ST

I [
R

O
K

Y]

TRŽBA ZA PŘÍJEM ODPADU [KČ/TUNA]



53 

 

8.1.3. Výkupní cena tekutého hnojiva 

Poslední z produktů biorafinerie, který také ovlivňuje dobu návratnosti projektu. 

Citlivost tohoto parametru má nejmenší vliv na dobu návratnosti, která je znázorněna v grafu 

(Graf 8). 

 

Graf 8: Doba návratnosti založena na výkupní ceně tekutého hnojiva 

Výkupní cena pro tuto biorafinerii byla nastavena jako nejnižší výkupní cena 5 800 

Kč/tuna s dobou návratnosti 6,14 let, jako ve všech předchozích případech. Maximální 

možná cena v této kategorii hnojiv je 8 920 Kč/tuna (Agro Zeta Servis, 2018) a doba 

návratnosti 5,45 let. Nejnižší cena byla zvolena, kvůli neurčitému složení tekutého hnojiva. 

Pro přesné složení by byly potřeba udělat testy na obsah minerálů v tekutém hnojivu.  

Poslední modelový příklad je, že se v biorafinerii nebude vyrábět tekuté hnojivo a 

odpadní voda půjde částečně zpět do technologie bez úpravy a zbývající voda bude 

vypuštěna do ČOV. V tomto případě bude příjem z tekutého hnojiva nulový, ale zároveň se 

ušetří finance na nákup membránové jednotky a cisterny na stáčení tekutého hnojiva. Jak lze 

vidět v uvedeném grafu (Graf 8), tak se vyplatí do biorafinerie instalovat membránovou 

jednotku i cisternu, protože doba návratnosti bez zisků z tekutého hnojiva je 7,46 let, tedy 

nejdelší návratnost. 
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9. Závěr 

Tato DP na zvolené téma technologie zpracování rybích odpadů v konceptu 

biorafinerie byla naprojektována a ekonomicky zhodnocena. Zároveň jsem v jiném školním 

projektu naprojektoval a ekonomicky zhodnotil technologii zpracování rybích odpadů na 

rybí olej a rybí moučku. Tyto dvě projekční práce jsou mezi sebou vzájemně stručně 

porovnány níže pomocí: 

- Fixní kapitálové investice (CAPEX) 

- Provozní výnosy 

- Provozní náklady 

- Doba návratnosti projektu 

Tabulka 11: Porovnávací tabulka projektů 

Údaj Jednotka Hodnota 

(Biorafinerie) 

Hodnota 

(Technologická linka) 

CAPEX Kč 129 921 200 88 173 800 

Provozní výnosy Kč/rok 62 902 810 77 758 578 

Provozní náklady Kč/kWh 1 541 4 838 

Doba návratnosti Rok 6,14 4,03 

Prvně je potřeba připomenout, že obě technologie zpracování rybích odpadů mají 

shodnou cenu pozemku a výstavby objektu, zpracovávají stejné množství rybího odpadu za 

stejný časový úsek a obě technologie zpracovávají jinak bezcenný odpad na produkty 

s vysokou přidanou hodnotou. Tím se řadí mezi technologie přátelské k životnímu prostředí. 

Z tabulky (Tabulka 11) jde názorně vidět hlavní ukazatele ziskovosti projektu. 

Technologická linka zpracování rybích odpadů na rybí olej a rybí moučku jasně vítězí nad 

technologií zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie a to jak v nižší fixní 

kapitálové investici, tak i vyššími výnosy z prodeje produktů. Sice je náročnější na provozní 

náklady na suroviny, ale přesto její doba návratnosti je o více než dva roky kratší než u 

biorafinerie.  

Z této DP je patrné, že má smysl zpracovávat rybí odpad na primární produkt biometan 

v konceptu biorafinerie, pokud budou zachovány garantované výkupní ceny elektrické 

energie. 
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