
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 
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 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. 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. Prostá doba návratnosti investice jsou 4 roky. 
 
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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Aerobní technologie  

nakládání s biologicky  

rozložitelnými odpady (BRO)  

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

 Generální dodávky technologie 

 Pohonné jednotky - traktory s čelními nakladači, 
elektrocentrály 

 Drcení odpadu na požadovanou velikost 
 - štěpkovače, drtící míchací vozy 

 Technologie pro kompostování - překopávače 
(nesené, tažené, samochodné), krycí textilie 

 Třídění materiálů - síta (bubnová, desková vibrační) 

 Monitorovací technika - teploměry, vlhkoměry, váhy 

 Logistika a doplňky -  kontejnerové buňky, kalová 
čerpadla, velkoobjemové kontejnery, nosiče 
kontejnerů 

http://biomasa.via-alta.cz 

AEROBNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BRO - 
KOMPOSTOVÁNÍ 

Kompostování je dle vyhlášky č. 341/2008 
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady proces, při němž se 
činností mikro a makro organismů za 
přístupu vzduchu přeměňuje využitelný BRO 
na stabilizovaný výstup – kompost.  

 

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 
 

Produkt kompostování a jeho přínosy 

Kompost = velmi kvalitní, organické hnojivo 
využitelné v zemědělství, u zahradníků, 
zahrádkářů, při terénních úpravách, 
ozelenění či rekultivací. Za určitých 
podmínek lze také spalovat. 

Hlavní pozitiva kompostu lze spatřit v 
souvislosti s nedostatkem organické hmoty v 
zemědělské půdě. Zemědělská půda je totiž 
důsledkem způsobu hospodaření, který je v 
posledních desetiletích provozován, velmi 
chudá na organickou hmotu, což kromě 
snižování výnosů, nižší odolnosti rostlin proti 
škůdcům a nemocem, způsobuje také 
rozsáhlou erozi půdy zejména vlivem vody a 
povětrnostních faktorů. Hnojení kompostem 
dodává půdě organickou hmotu a výrazně 
upravuje fyzikální vlastnosti půdy, retenční 
schopnost a vůbec celkovou kvalitu a 
úrodnost půdy. 
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   1. Dovoz a příjem surovin             2. Jemná dezintegrace         3. Překopávání kompostu 

 

                                                  
   4. Monitoring procesu kompostování                     5. Prosévání kompostu                6. Expedice kompostu 

                       

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Obec, v níž trvale žije 8240 obyvatel, plánuje výstavbu kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Projektovaná kapacita 
kompostárny činí 1000 tun zpracovaného bioodpadu za rok. Bioodpad je na kompostárnu svážen z veřejných prostranství a zahrad obyvatel 
obce. Kompostárna je realizována na ploše 2100 m2.  V rámci projektu poskytujeme komplexní projekční, inženýrské a dodavatelské služby. 
Patří mezi ně zpracování projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotace, realizace výběrového řízení, stavební práce (vybudování 
zpevněné plochy pro kompostování a manipulaci s bioodpady, vybudování záchytné jímky a oplocení) a dodávka technologické linky (traktor 
s čelním nakladačem, překopávač kompostu, drtič, síto, elektrocentrála, čerpadlo s hadicemi, teploměr a vlhkoměr). Délka trvání celého 
projektu je 20 měsíců a investiční objem celé akce je 6,1 mil. Projekt je financován z OPŽP (90 %) a z rozpočtu obce (10 %).   
 
Přínosy ekonomické: snižování nákladů na skládkování odpadů, příjmy z prodeje kompostu, příjmy z přijatých bioodpadů na kompostárnu  
 
Přínosy environmentální: snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky – plní se legislativní požadavky,  omezení produkce 
skleníkových plynů (CO2, metan). návrat organické hmoty do půdy – zvýší se retenční kapacita půdy pro vodu, sníží se náchylnost k větrné i 
vodní erozi, sníží se pohyblivost rizikových látek v koloběhu živin půda – rostlina (člověk), zlepší se obdělávatelnost půdy, sníží se utužení 
půdy 
 

Případová studie 

Dodavatelé:  

          

               

 

Možné řešení kompostovací linky: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Logistika – zavádění a rozšiřování 

systémů odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů (BRO)  

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
systémů odděleného sběru BRO 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Návrh způsobu financování projektu 

 Generální dodávky technických zařízení na sběr 
a manipulaci s BRO 

 Technický servis 

 Dodávky velkoobjemových kontejnerů 

 Dodávky svozové techniky 

 Dodávky sběrných nádob na BRO 
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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 
 

Možnosti provádění odděleného sběru 
BRO: 

 prostřednictvím sběrných dvorů 

 sběrných hnízd 

 od prahu 

 

Prostředky vhodné pro sběr BRO: 

 velkoobjemové kontejnery (VOK) 

 sběrné nádoby upravené na BRO 

 pytlový způsob sběru 

 

Způsoby organizace odděleného sběru BRO: 

 donáškový 

 odvozný 

 

Pro zavedení odděleného sběru je důležité 
znát druh sbíraného bioodpadu, způsob jeho 
zpracování, zdroj jeho výskytu, finanční 
možnosti obcí, úroveň nakládání s odpady 
v obcích, kultivovanost občanů při 
dosavadním třídění využitelných složek 
a v neposlední řadě potřeby a cíle obcí. 

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 

 

 

          Traktory       Traktorové nosiče kontejnerů                    Velkoobjemové kontejnery                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             
         

 

     Jednoramenné nosiče kontejnerů         Svozové vozy                 Nádoby na BRO                      

                          
                       

 

  

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Technické služby, jejichž svozovou oblast tvoří 35 obcí, plánují rozšířit síť sběrných míst na separovaný sběr plastu, papíru a bioodpadu. Dále 
projekt řeší další rozšíření systému sběru a svozu bioodpadů. Projekt je mj. prováděn z důvodu nedostatku nádob, díky čemuž se snižuje 
efektivita sběru recyklovatelných složek komunálního odpadu. Stávající systém bude tedy rozšířen o svozové vozidlo a nádoby o objemech 
240, 770 a 1100 l. V rámci projektu poskytujeme komplexní projekční, inženýrské a dodavatelské služby. Patří mezi ně např. zpracování 
žádosti o dotace, realizace výběrového řízení či dodávka sběrných nádob a svozového vozidla. Délka trvání celého projektu je 2 roky a 
investiční objem celé akce je 4,7 mil. Kč.  Projekt je financován z OPŽP (90 %) a z rozpočtu technických služeb (10 %).   
 
Přínosy ekonomické: snižování nákladů na skládkování odpadů. 
 
Přínosy environmentální: snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky – plní se legislativní požadavky, omezení produkce 
skleníkových plynů (CO2, metan), opětovné využití vytříděných složek komunálního odpadu.  

Případová studie  - projekt „Rozšíření systému odděleného sběru BRO“ 

Dodavatelé:  

                            

               
 

Technika pro sběr a svoz BRO 
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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. 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Komplexní projektové řízení a provozní 

poradenství  

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
kompostáren 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Výběrová řízení na dodavatele techniky, případně 
stavby 

 Poradenství při výběru vhodné techniky pro kom-
postování, místa pro kompostárnu 

 Zpracování provozních řádů/pokynů pro obsluhu 
kompostárny 

 Poradenství při plnění legislativních požadavků pro 
provoz kompostárny 

 Poradenství při provozních problémech kompostárny 

http://biomasa.via-alta.cz 

Aerobní technologie zpracování BRO – 
kompostování 

Kompostování je dle vyhlášky č. 341/2008 
Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady proces, při němž se 
činností mikro a makro organismů za přístu-
pu vzduchu přeměňuje využitelný BRO na 
stabilizovaný výstup – kompost. 

 

Komunitní kompostování 

Komunitní kompostování je podle § 10a 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech systém 
sběru a shromažďování rostlinných zbytků 
z údržby zeleně a zahrad na území obce, 
jejich úprava a následné zpracování na zele-
ný kompost. Jedná se tedy o způsob před-
cházení vzniku odpadu, při kterém není nut-
né vést evidenci použitých materiálů. Zaříze-
ní se nezřizuje ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o odpadech. 

 

Malé zařízení 

Podle § 33b zákona o odpadech se jedná 
o zařízení, které zpracovává využitelné BRO 
pro jednu zakládku v množství nepřekračují-
cím 10 tun těchto odpadů za rok. Množství 
BRO zpracované malým zařízením nesmí 
přesáhnout 150 tun za rok.  

 

Kompostárna 

Kompostárna je podle § 14 zákona 
o odpadech zařízení k využívání, odstraňová-
ní, sběru nebo výkupu odpadů. Toto zařízení 
má oroti komunitním kompostárnám povin-
nost vést mj. evidenci o využívání odpadů či 
ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení 
§ 39 zákona o odpadech. 
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Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Úprava biomasy pro energetické účely 

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
zařízení na úpravu biomasy pro energetické účely 

 Generální dodávky technologie 

 Návrh způsobu financování projektu 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Uvedení zařízení do provozu 

 Technický servis 

 Dodávky technologií na úpravu velikosti biomasy 

 Dodávky systémů pro třídění biomasy 

 Dodávky technologií pro sušení biomasy 

 Dodávky linek na výrobu briket 

 Dodávky linek na výrobu pelet 

http://biomasa.via-alta.cz 

POJEM BIOMASA 

Biomasa obvykle označuje substanci 
biologického původu, jako je rostlinná 
biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, 
živočišná biomasa, vedlejší organické 
produkty nebo organické odpady.  

Zahrnuje zejména: 

 dřevní hmotu a její odpad; 

 slámu, stébelniny, traviny, popř. jiné 
zemědělské zbytky; 

 exkrementy užitkových zvířat; 

 energeticky využitelný organický odpad 
vznikající lidskou činností. 

Biomasa je významným obnovitelným 
zdrojem energeticky využitelné energie.   
 

Technologické metody na úpravu biomasy  

 Úprava velikosti 

Úpravu velikosti řešíme nabídkou 
z technologií řezání, štípání, štěpkování či 
drcení. Technologii volíme dle druhu 
materiálu, velikosti, následného využití apod. 

 Třídění 

Systémy třídění jsou vždy pečlivě vybírány, 
projektovány a dodávány dle druhu 
materiálu, jeho vlhkosti, prostorových 
dispozic, hlučnosti nebo požadavku 
zákazníka. 

 Sušení 

V rámci procesu sušení jsou využívány 
sušičky biomasy pro briketování 
a peletování. Toto zařízení řeší kompletně 
usušení a dopravu materiálu k briketovacímu 
nebo peletovacímu lisu. Sušičky jsou 
sestaveny vždy podle požadavků zákazníka. 

 Briketování a peletování 

Jedná se o mechanické metody, při nichž 
dochází v peletovacích nebo briketovacích 
lisech za vysokých tlaků k lisování biomasy. 
Výstupy těchto metod jsou tvarovaná 
biopaliva – brikety a pelety – jejichž 
vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi uhlí.  

 

 

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 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

     

Předmětem projektu, jehož investorem je zemědělský podnik, je projekce, dodávka a montáž peletovací linky na výrobu biopaliv ze slámy. 
Výkon linky je 2t/hod. Při dvousměnném provozu se v lince vyrobí až 9 000 t pelet/rok. Toto množství odpovídá slámě ze sklízených 
zemědělských plodin na ploše přibližně 2 250 – 2 500 ha. Linka se skládá z rozdružovače balíků, drtiče slámy, dopravníků šnekových, 
pásových a korečkových, peletovacího lisu a dalších zařízení. Vyrobené pelety jsou uváděny na trh ve 25 kg pytlích, ve formě BIG-BAGu 
a volně ložené v nákladních automobilech. Cena linky včetně montáže je 7,6 mil. Kč. Projekt je z 60 % financován investorem a 40 % z PRV. 
Délka realizace projektu činí 18 měsíců. Návratnost linky je 14,3 měsíců. 
 
Přínosy ekonomické: příjmy z prodeje biopaliv – pelet, produkt linky (pelety) zaručuje nízké náklady na vytápění, nízká spotřeba el. energie. 
 
Přínosy technické: využití starých nevyužívaných zemědělských objektů, přizpůsobení výrobním prostorům, výhody biopaliva při spalování – 
vysoká výhřevnost a malé množství popele (lze kompostovat), dobrá skladovatelnost biopaliva, snadná obsluha, kvalita zpracování. 
 
Přínosy environmentální: snížení závislosti na fosilních palivech, využívání obnovitelných zdrojů, omezení produkce skleníkových plynů.  

Případová studie – projekt „Peletovací linka na výrobu biopaliv“ 

Technický popis vybraných strojních zařízení: 
 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

 

Drtič – zařízení na úpravu velikosti biomasy 

Jedná se o pomaloběžný drtič, vybavený pohyblivou 

přítlačnou násypkou na pojezdném ústrojí rámu 

ovládanou hydraulickým mechanizmem. Stroj smí 

pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy. Vykazuje 

nízkou hlučnost. Prašnost při provozu je přímo 

závislá na druhu a vlhkosti vstupního materiálu. 

 

 

Vibrační třídič 

Zařízení je určeno k separaci sypkých nelepivých 

a málo abrazivních materiálů na různé frakce. Třídič 

vykazuje nízkou hlučnost a je možné ho instalovat 

i uvnitř provozů. Není však určen pro práci na 

volných plochách, tzn. musí být chráněn proti 

působení povětrnostních vlivů. Prašnost při provozu 

je závislá na druhu a vlhkosti tříděného materiálu.  

Stroj smí pracovat bez trvalé přítomnosti obsluhy.  

Drtič kůry 

Zařízení určené k drcení kůry vzniklé při 

odkorňování kulatiny. Vertikální provedení stroje 

zajišťuje snadné zásobování materiálem v rámci 

instalací odkůrovacích zařízení. Výsledná frakce se 

používá jako mulčovací kůra nebo štěpka, která je 

vhodná ke spalování. Materiál se odděluje noži 

o protinůž a je strháván pod rotor, kde prochází 

třídícím sítem, pevně upevněným ve stojanu pod 

rotorem.  

 

Počet frakcí 3 

Velikost frakcí dle požadavku zákazníka 

Max. výkon 10 – 15 prm/hod 

Plocha síta 2 m
2
 

Rozměry  3620x1670x1605 mm 

Příkon motoru 1,5 kW 

Hmotnost stroje 1215 kg 

Vstupní otvor 250x250 mm 

Otáčky rotoru 730 ot/min 

Počet nožů 4 - 8 ks 

Velikost štěpky 10 – 50 mm 

Výkon na vstupu 4 – 8 prm/hod 

Rozměry  1690x1000x1405 mm 

Příkon motoru 30 kW 

Vstupní otvor 800x1000mm 

Otáčky rotoru 96 ot/min 

Velikost násypky 0,95 m
3
 

Velikost štěpky 15 – 30 mm 

Výkon na vstupu 1 – 4 násypky/hod 

Rozměry  3620x1670x1605 mm 

Příkon motoru 30 kW 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

Logistika – skladování a manipulace  
s biomasou 

 Projekční a inženýrské služby při návrhu a realizaci 
zařízení na dopravu biomasy  

 Generální dodávky technologie 

 Dodávky systémů pro skladování biomasy 

 Dodávky technologií na zmanipulování biomasy 

 Návrh způsobu financování projektů 

 Zpracování projektové žádosti o dotace 

 Uvedení zařízení do provozu 

 Technický servis 

 

http://biomasa.via-alta.cz 

POJEM BIOMASA 

Biomasa obvykle označuje substanci biolo-
gického původu, jako je rostlinná biomasa 
pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná 
biomasa, vedlejší organické produkty nebo 
organické odpady.  

Zahrnuje zejména: 

 dřevní hmotu a její odpad; 

 slámu, stébelniny, traviny, popř. jiné 
zemědělské zbytky; 

 exkrementy užitkových zvířat; 

 energeticky využitelný organický odpad 
vznikající lidskou činností. 

Biomasa je významným obnovitelným zdro-
jem energeticky využitelné energie.   
 

Nabídka technologických možností: 
 
I. Skladování biomasy  

 sila; 

 zásobníky. 
 

II. Manipulace s biomasou 

 násypky; 

 zásobníky zabraňující klenbování bio-
masy; 

 dopravníky: redlery, elevátory, pásové, 
šnekové; 

 velkoobjemové kontejnery (VOK); 

 nosiče VOK; 

 svozové vozy biomasy. 
 

Parametry důležité pro návrh dopravníků 

Druh dopravovaného materiálu; požadovaný 
materiál dopravníku (běžný uhlíkatý nebo 
nerezový); požadovaný přepravní výkon 
dopravníku (t.hod

-1
); pracovní teplota dopra-

vovaného materiálu (°C); pracovní přetlak 
(Pa); nátěrový systém a další. 

 
 
 
 
 

 

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. 
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Předmětem projektu je zmanipulování biomasy ze skládky biomasy do fluidního kotle. V rámci dodávky je řešeno komplexní zpracování 
a dodání potřebné dokumentace pro realizaci stavby, dodání a montáž technologie, zámečnické práce, stavební práce, elektro práce, uve-
dení díla do provozu včetně jeho odzkoušení. Pro dopravení biomasy ze skládky do kotle je instalována nová pásová doprava k  novým zá-
sobníkům biomasy na fluidním kotli, včetně vzorkovače biomasy, třídiče, magnetického separátoru a pásové váhy. Dále jsou instalovány 
zásobníky s vyprazdňovací technologií a je provedena rekonstrukce části dna komory kotle pro zaústění nových vstupů biomasy. Celková 
délka trvání projektu je 18 měsíců a jeho investiční objem je 225,2 mil. Kč. Projekt je z 30 % spolufinancován SFŽP v rámci OPŽP. 
 
Přínosy ekonomické: zelený bonus, úspora povolenek CO2, úspora palivových nákladů. 
  
Přínosy environmentální: spalování obnovitelných zdrojů energie (biomasy) podílem nad 25 %, snížení emisí znečišťujících látek.  

Případová studie – projekt „Zmanipulování biomasy ze skládky do fluidního kotle“ 

Technický popis vybraných strojních zařízení: 
 

Nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady 

(BRO) Energetické využití biomasy Skladování, manipulace 

 Redlery – řetězové dopravníky 

Redlerové dopravníky jsou využívány pro plynu-

lou přepravu sypkého, neabrazivního materiálu. 

Díky modulárnímu systému je možné dopravníky 

sestavit dle konkrétních prostorových podmínek. 

Přepravu materiálu zajišťují unášeče, které jsou 

upevněny na řetězu. 

Traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů 

Zařízení se skládá z jednonápravového návěsu 

a z jednoramenného kloubového nosiče kontej-

nerů. Slouží pro manipulaci VOK, jejich přepravu 

a sklápění vzad. Zajištění kontejneru je pasivní. 

Mechanismus je ovládán elektrickým ovladačem 

z kabiny. Pohon je řešen vlastním hydraulickým 

okruhem včetně hydraulické nádrže.  

 
Rozměry nosiče 5200x2500x2150 mm 

Výška háku  1000 mm 

Vnější rozteč 

podélníků 1060 mm 

Úhel sklápění 46 ° 

Hmotnost 580 kg 

Pohon (výv. hř.)  540 ot/min   

Rozměry   

- délka  4000 – 22000 mm 

- šířka  400 – 500 mm 

Max. úhel sklonu 40/50/60 

Rychlost podávání 5 – 30 m/min. 

Příkon motoru 1,5 – 5 kW 

Typové projekty 

 Komplexní dodávky linek na zásobování kotelen a provozů na biomasu 

 Návrh technických opatření pro zvýšení podílu využívání biomasy v uhelných kotlích 

 Zvýšení podílu spoluspalování biomasy v teplárnách, výtopnách – instalace nových zásobníků, dopravníků pro manipulaci 

s biomasou 

Rozměry  5700x1700 mm 

Objem skladování 10 m3 

Příkon motoru 1,5 kW 

Zásobník na biomasu 

Zásobník je konstrukčně řešen s vyhrnovacím 

podavačem. Slouží k manipulaci a skladování 

sypkého materiálu. Zásobník je možné umístit do 

výšky na konstrukci nebo na (pod) úroveň podla-

hy. Zařízení vykazuje nízkou hladinu hluku 

a minimální nároky na obsluhu a servis. 


