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Redakční 
Prochorovinám dostalo se velké cti. Vedení města bryskně zareagovalo na fotky z festivalu JMP vystavené v Informačním 
centru.. Tedy ne snad, že by pošta doručila poděkování. Ale to nevadí, hlavně, že je cítit  
zájem a podpora. 
 

Festivalová 
Zajisté, že byla a bude i spousta kritických hlasů k letošnímu průběhu pohádkového festivalu, ale to nic nemění na tom, že se 
vydařil.  Poděkování, které zaznělo na hodnotícím vejboru ve čtvrtek 17. září, bylo zasloužené. Ale se vejboři poplácáváním 
po ramenou příliš nezabývali a hlavní řeč byla o dalším ročníku. Bude jubilejní, dvacátý. Jeho námětem bude klasická česká 
pohádka. Šéfdramaturgem jmenován jeden ze zakladatelů – Jaroslav Veselý.  Ten hned začal o své vizi. Připomněl autory 
jako Božena Němcová, K. J. Erben, bratři Čapkové, každému z nich by měl být věnován jeden den. Mezi těmi, koho pozvat, 
jmenoval Z. Svěráka, Muziku Bohemicu a další. Festival by měl mít své klidové zóny – uvedl kupříkladu synagogu. Chce 
přivést pohádku i na Nové Město. Tedy využít Lidické náměstí a samozřejmě už upravený zámecký park. Velký prostor by 
měl být dán lidové písni. Dr. Veselý věnoval velký prostor svého exposé  motivům vlasteneckým, hovořil o národním 
obrození. Jsou to tedy věci, o kterých není dnes moc zvykem hovořit a dle nich se chovat. Je dobře, že tak učinil.   
Jeden problém ale vyvolal okamžitou diskusi a to je doba trvání festivalu. Přibližně vyváženy mezi vejbory jsou názory na 
týdenní a naopak jen pětidenní termín. Shoda je v tom, že konec v neděli. Ale zda začít průvodem v pondělí, či středu, o tom 
bude jistě diskuse pokračovat a bude možná i ostrá.  
Naplní-li se vize dramaturga, bude Jičín město pohádky v roce 2010 festivalem méně hlučným s větším příklonem 
k duchovním hodnotám.    
 
Otázka pro Josefa Kochana, Poslance Parlamentu České Republiky, lídra kandidátky za ODS do voleb. (Jičín, 
náměstí 4. 9. 2009): „Je správné, aby novinář byl vykázán z tiskové konference, kterou pořádá město?“ 
 
„Absolutně nesprávné. Je to omezení svobody projevu jakéhokoli občana, novináře zvlášť. S tím zásadně 
nesouhlasím.“  
 
 

Apropo  
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým pořádalo posledního srpna Den otevřených dveří. Hlavně je to ale zahradní 
slavnost se vším, co k tomu patří. Sluníčko, jídlo i pití, zpívá se, hraje se. Kdo chce, jde se podívat, co všechno za těch pár let 
stačili v Soudné zařídit. Novinkou je CVIČNÝ BYT. Starší klienti (18 – 26) začínají si tu zvykat na život v domácnosti. 
Běžně vybavený byt s kuchyňkou, ale i pračkou a dalšími nezbytnostmi. Pojmenovali ho malý stacionář. Na výběru zařízení 
podíleli se i klienti. Masku na zeď vybral Marek sám.  
Sdružení vede tuze pestrý život. V ročním výčtu je divadlo, tvůrčí dílny, letní tábor na Dianě, víkendové pobyty, dětský den a 
další a další.  
Dnes v programu zpíval sboreček ze 4. ZŠ, bylo tu divadlo, ukázka výcviku psů a další. A Pohádka o řepě v podání klientů. 
Řadili se, aby společně táhli. Lidé na vozíku, jejich asistentky. Nad nimi byl Zebín a ještě výš sluníčko. Ale hlavně – všude 
byl úsměv. Radost. Radost i z toho života s omezením.  
Přišli sponzoři, aby jim Apropo poděkovalo. AGS (Seco Group) přivezlo sekací traktůrek. A Vojtu na něm svezli. Sám řídil, 
jen mu pomáhali šlapat na brzdu a plyn. Tak to byl největší, největší zážitek.  
 

Učitelky malující  
Do malé Galerie radosti v knihovně vešly se na září obrazy šesti kantorek. Nu, vešly se obtížně, jejich dílo zabralo by 
podstatně větší sál. Však tady, ta těsná blízkost přímo provokovala ke srovnání. Hlavně ale k představě, jak široký je záběr 
kumštu výtvarného, byť byl vymezen, podobně jako JMP, tématem krajiny.  Blanka BIHELEROVÁ,  Vlasta 
HYLMAROVÁ, Kateřina KRAUSOVÁ, Kateřina MILITKÁ, Marie NOSKOVÁ a Eva ŠINKMANOVÁ. Dámy rozličného 
věku a naturelu. Které spojilo malování. A které se dovedou náležitě rozšoupnout. Vždyť jejich cesta do krajiny, tedy na 
Zebín, v den vernisáže, končila  až potmě.   
Vernisáž šesti učitelek měla jednu zvláštnost. Nepodávalo se tu víno, ani jiné nápoje. „No, to přece nemůžeme, vždyť je dnes 
začátek školního roku,“ vysvětlila to knihovnice Alena.  
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Komárek 
Architekt, fotograf, keramik a jiný rozmanitý umělec Miloš Šedivý kdysi přiměl Vladimíra Komárka, aby zkusil keramiku. 
Ten pak k němu do ateliéru jezdil. Buď přivezl své dílo, nebo tvořil tam, na místě.   
Teď jsou ty krásné věci ve Vokšicích v galerii. Je potřeba z nich udělat výstavu. Lidi rozbalují, pobíhají, přenášejí, diskutují. 
Paráda. Líp než vernisáž. Vzpomínky na VK. Pamětníci říkají Komár. Snažím se fotit. Vadí světla po obvodu sálu. Ptám se. 
Prohlížím. Při rozbalování je možné sáhnout si. To, co Komár na obraze, to tady stejné. Ale plastické. Třetí rozměr. Nejde o 
vázu, talíř.  Jde o ten relief, plastiku. A barvy. Ty stejné jako na obrazech. Komárkovské. Jaké nikdo neumí. Přitom barvy 
obyčejné. Asi je tedy půvab v tom ladění více odstínů. V těch přechodech.  
Jest Vladimír Komárek módní. Protože jednoduchý? Protože srozumitelný? Na výstavě jen málo obrazů. Jen portréty a 
plagiáty. Málokterý malíř je, byl tolikrát napodobován.  Někdy z hravosti, někdy z naivity. Nebo z namyšlenosti těch, kterým 
nedošlo, že Komár je a byl jen jeden? Některé napodobeniny mají, věru, pestré osudy. Cesta vede k přátelům. Je tu i vtip. 
A portréty? Jeden auto, jeden od Jíry Josefa. Pak i od jiných přátel. I fotka. Rozježené komárkovské vlasy. Zdali jsou někde 
ty široké kšandy, ve kterých chodíval po jičínské galerii v zámku? Ale placatá čepice, jakoby nádražácká, ta je. Sletěla 
z obrazu dolů a je tam, z keramiky vyvedená.  
Osudy obrazů, i plastik, to je téma. Jsou to romány, u kterých někdy těžko rozeznat výmysl a skutečnost. Není to skvělé? 
 

Mějte děti, protože děti jsou projevem lidského optimismu. (Jan Werich) 
 
 

Kousky z deníku 
29 08 2009 Tůráč. 
Kolisti sjíždějí se na start. Známí, neznámí (noví). Někteří pozdraví, cosi prohodí. Tůráč běží dál, já nebudu. „Přestávám 
začínat, začínám končit,“ pravdivě ten stav popsal Vaculík. Stáří? Přetíženost? Vlastně zaviněná stářím. Přetížitelnost.  
Řadu let jsem tůráčem žil. Není to tak jednoduché, skončit, utnout. To může pochopit jen ten, kdo zažil. Však podobně i 
s JMP. „Tak toho necháš, když tě to zmáhá,“ řekne rodina. Kéž by svět byl tak jednoduchý. Jakýsi vnitřní závazek, daný léty 
služby, ten se nepřetrhne snadno. 
04 09 2009 
Festival dopadne dobře. Bláža s Irenou ve svém zámeckém sklepení na svých místech. Kličkují mezi naskládaným 
materiálem, jehož množství rok od roku stoupá. Jen ony, a hrstka jejich věrných, dovedou tu v zdánlivém nepořádku najít 
potřebné. I nepotřebné. Ale nic se nesmí vyhodit, co kdyby.  
Do sklepení se oficiální návštěvy nevodějí. Ani telefon tu není slyšet. Ale bez něj by festival nebyl. 
09  09 2010 
Co s knihami z půdy? Byt je malý. Stručné dějiny literatury. Funkcionalismus. Monografie mi neznámého ruského malíře. 
Těžké rozhodování. Něco prostě musí do žlutého kontejneru. Otevřu víko – a žasnu. Takové krásné knihy někdo vyhazuje, to 
přece není možné. Beru Knuta Hamsuna a další. Téměř přesně tolik, kolik jsem já přinesl.  
Knihy by se neměly rušit, pálit, šrotovat. měly by jen putovat.  
11 09 2009 Svatba 
Ženicha do saka nedonutili. Jen přes rameno má takový parádní popruh. Není to paráda, je to vázání na psa Spira. Před 
obřadem sundáno. Parádu obstarává nevěsta.  
Na Valdštejně deset metrů od mostu nádherný hřib. Pravák. Pak výhled přes veliký kus Čech. Nad tím jen modro. Nad 
svatebním obřadem na schodech střecha žádná. Vše, co tu řečeno, slíbeno, jde rovnou k zapsání tam nahoru. Bez střechy, 
přímo, je to právoplatnější.  
Spiro  měl mašli v barvě nevěstiných šatů. Neříkal nic. Někdy je dlouhé povídání jen na obtíž. 
Po svíčkové (umocněna mokem svijanským, výborná, knedlíků pět) zjevil se ženich v kalhotech pod kolena, svědek 
s báglem, oba otcové převlečeni byli rázem. Do skal je tuze blízko. Nevěsta už si zvykla. Kdyby neměla tak krásné šaty, šla 
by lézt s nimi.  
Na svatební hostině zůstaly babičky a dědečkové. Řeč byla o tom, koho co bolí a kolik má kdo zubů. Svatba se vydařila. 
12 09 2009 Stopem  Žehrovskými lesy. Zastavuje pěkné auto. Vypráví. Jede k rybníku, co je pod Semtínskou lípou. Sejdou se 
přátelé – rybáři. Budou lovit a grilovat. Přespějí. Ptám se, jak se grilují ryby? „Ryby? Ty pouštíme zpátky.“ 
16 09 2009 Kužele 
Jedu z Vokšic z galerie. Silnice klidná, mám čas vnímat panorama vlevo. Některé kužele špičaté (čedičové vyvřeliny), jiné 
oblé. Pěkně  rozvrstvené. Mezi nimi úplně špičaté kostely jičínské. Jak jedu, přeskupují se. Jejich rozvrstvení se mění.  
Jakub, Ignác, De salle, Čeřov, Zebín, Kumburk, Bradlec, Černá Hora ... . Krásná kombinace. 
18 09 2009 Martin 
Dříve turčianský a svatý. Od dnes do neděle Martinská poetická jeseň. Festival literární. Setkání autorů ze 4 států. Mnoho 
skvělých přátel, několik nových, dosud nepoznaných, vždy inspirativních. A město. V podzimním slunci nádherně vlídné. 
Ale svérázné.  
Na západ Malá Fatra, na východ Velká Fatra, mezi nimi Turiec. Řeka, dolina, oblast. Malá Fatra je vyšší, než Velká Fatra. 
Ale to není jediný slovenský paradox.  
V Martině není Kulturní dům. Ale Katolický kulturní dům. Evangelická škola ... . Vzpomínka na bohatý ekumenický život 
v Jičíně. Tady je jinak. Občas ta odlišnost církví probleskne. Právě tak, jako národní cítění. Bylo třeba zjevné v diskusi, 
možná neplánované, která docela zajímavě prodloužila a posunula exkurzi v literárním muzeu.  
Diskuse, kuloáry, to vůbec bylo to hlavní v setkání. Při čekání na autobus zaznělo, jak jsou kuloáry důležité a že nakonec 
nebylo by od věci, kdyby byly jen ty kuloáry. Samozřejmě prokládané „po kalíšku, po kalíšku,“ jak se tu zpívá.  
V autorském čtení měl mít každý své tři minuty, abychme se vešli do limitu, ale někteří krutě přetahovali bezohledně. Na 
pěkné básnířky bylo při tom alespoň pěkné koukání. Ale ošklivý prozaik?  
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Těch žánrů: haiku (trochu móda, každý dnes píše haiku, aniž zná přesně definici), triolet, sonet. Aforizmus, mikropovídka, 
próza krátká či dlouhá. A jak je s překlady? Palo Garan: „Překládat poezii je nesmysl.“ Trochu tomu rozumí. Co napíše, má 
vymakané. A v paměti. Všechno, co vytvořil, dělal s náležitým úsilím a zodpovědností, že logicky nazpaměť.  
Setkání generací. Veronika  s krásně křivými zuby, a jiné Veroniky, těsně po škole, nebo ještě ve škole. Příklad jejich 
počítačového jazyku: „Upgradovala jsem své stravovací zvyklosti. ... Přepnula jsem na autopilota. ...“ Samozřejmě pilotka 
není.  Vedle Mišo z Pešti narozen 36 a možná nebyl nejstarší. Má skvělý suchý humor. Intelektuálové i dřevorubci. Ale na 
vyjadřování se to nepozná.   
Kalíšky byly. I půllitry. Tady se umí pít. A jak alkohol a literatura? „Ne, po pití nikdy nic nenapíšu. Ale někdy potom ..., 
využiju to, co tam zůstalo.“ 
Ráno v šest šel jsem na vlak do Vrůtok. Přímo proti mně hradba Malé Fatry, jako by mne nechtěla pustit. Ani se nedivím.    
 

   
Divadlo neslyšících p ři JMP 
 

literární     PROCHOROVINY  příloha  

 
Kačenka 
Kača má problémy. Nemůže jezdit výtahem. Na knoflíky už dostane, ví, který zmačknout, ale výtah se nerozjede. 
Ani se nerozsvítí. Výtah Kačku neuznává jako člověka. Prostě je stroj tak uzpůsobený. Naprogramovaný. Horší, 
když jsou takhle naprogramovaní lidé vůči druhým lidem. 
Učí se krást švestky. Nejsladší v Jičíně. A nečervavé. Vysadili jsme ji na strom, protože byla z nás jedin8, pod 
kterým žádná větev nepraskne. A taky je z horolezecké rodiny, takže ve výšce neječí. Ne, že neječí. Ječí jinde a 
jindy. Je ženská. Tak na tom stromě trhá švesky a hází nám dolů. Každou šestou. Vždycky tu nejscvrklejší. 
Ostatní postačí sníst. Vidno, že Kača už vyrůstá v kapitalismu. To my, když jsme za  socialismu chodili na švestky 
... tak to jsme byli pionýři. Vlastně v Kačenčině věku teprve jiskřičky.  
Kača všude každému vykládá, že jí za 4 dny bude šest. Dokonce to chtěla říct na ulici policajtovi. Koho zajímá 
nějakých šest nějaké zlobivé holky? Ale Kača si to prožívá a užívá. Jednak chystá mejdan, už zve ve školce 
spolužačky, ale matka to zatím neví. A taky se těší na dárek a myslí si, že bude nějak mimořádný. Nojo šest. To 
je něco jako osmnáct nebo šedesát.  
Znamená to, že ta malá holka už je trochu rozumná. Tedy – měla by být.   
Kača miluje dětská hřiště, zvláště to u trati s letadlem a lodí. Hlavně, že už spravili tu lanovku. To je skvělá 
atrakce. Běhá od jedné discipliny k druhé. Nejprv odhodila bundu, pak boty. No, podzim je teprve pár dní. Ale bos 
dnes v Jičíně zaručeně nikdo nechodí. Kromě Kačenky. Doma odmítla čaj, jedla nakrájená jablka a přistoupila na 
oblečení bundy pro zahřátí. Dokud se nezačala vztekat u televize. To jsem zase odmítl já vyhovět jejím 
rozmarům. Zavřela se s Kouzelnou školkou do pokoje. Než usedla k bedně, otevřela dveře a hodila svlečenou 
bundu  na podlahu chodby. Každý si svůj protest proti nepravostem světa užíváme po svém. 
 

Jak se pozná stá ří? 
Ono se nepozná. Ono tu prostě je.  
Jinak: Poznají ho všichni, jen stařec sám ne.  
Jen stařec ne – na sobě. Na ostatních jistě  ano. Stařec  se tím  baví a veselí se, jak jsou ti starci okolo směšní.   
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Protože ono přichází plíživě, nepozorovaně, po malých kouskách. A my umíme poznat jen to, co děje se skokem. 
Protože  potřebujeme  srovnání.  
Jednou vyměnili mi v oku čočku. Konfekční byla by na pokladnu, lepší, prý pružnější, byla za tři. Litry. Nemusejí 
prý vypalovat tak velkou dírku, aby starou zrušili a novou nastrčili.  
Doma jsem před zrcadlem, já vůl před zrcadlem, sundal obvaz, abych se tím kouskem plastu za tři tisíce, lépe 
vidíce, prvně podíval na svět.  
Bože, já byl ošklivej. Já byl ošklivej i před tím, ale ta stará dobrá špatná zpuchřelá čočka to prostě milosrdně 
skrejvala. Prohlédnutí za tři litry. A životní poučení. 
Takhle je to s tím stářím. Stárneme, ošklivíme, po kouskách, takže si ty kousky nedovedeme uvědomit.   
Akorát na druhých.  
Chodí po Jičíně taková ženská. Kostkovanou bundu věčně rozepnutou, boty nezavázané, vlasy asi neučesané. 
Mohla by být bezdomka nad šedesát. Ale – usmívá se. Nejsem si jist, zda ne přiblble.  Měl jsem podezření, že se 
po mně zálibně  dívá.  
Pak jsem si uvědomil, jak si boty nezavazuju už dávno. Je to rychlejší a nemusím se ohejbat. A podobnou bundu 
mám doma taky. Tu co mám na  sobě ... vždyť ji nemám zapnutou. A asi je zima. A moje žena mi jednou řekla, že 
se blbě dívám. Akorát, že se neusmívám.  
Ale měl bych.  
Začal jsem si víc všímat lidí. Jeden vysloužilý doktor práv chodí do knihovny  číst noviny. Nabere si výtisky, sedne 
na měkkou sedačku – a usne. Přitom tam občas chodějí pěkný mladý holky. 
Jeden vysloužilý doktor medicíny vozí na řídítkách až pět igelitek. Prý se v popelnicích ledacos najde. Tak tohle 
mi připadá blbé. 
Ale když přistavějí před Veselku kontejner, víte, co  tam někdy najdu všelijakejch prken, i jinejch užitečnejch věcí?  
Že  kontejner a popelnice  je vlastně totéž? 
No to ne. ...  Nebo ano?  
 
Z cest  
Krušné hory - Pot ůčky. Řekli nám: „Největší vietnamská tržnice na našem území.“ Jdeme lesem a mi přišla 
vzpomínka na pana Potůčka. Už ani nevím, asi byl švec. Už mi ani nikdo asi nepoví,  jestli opravdu švec. Všichni, 
kdož tam bývali, už umřeli. Měl malinkej baráček, tam nízko do stropu. Vzpomínám, že strop začínal hned nad 
okny. Dědeček můj chodil tam každou neděli na mariáš. Asi hráli pětníkovej, ale to jsem tenkrát nevěděl. Když 
mne s dědou poslali, on nebyl rád, ani já. Mariáš mne nebavil. Když mne později poslali za tátou, ten hrál mariáš 
v hospodě u Macků, ať jde  domů, to jsem šel rád. Takové poselství bylo výhodné. Táta mi koupil limonádu. A 
maminka si pro něj jít netroufla, protože stejně by domů nešel. Co všechno člověka na té cestě k Potůčkům 
nenapadne. Ale o tom putování má být. O vzpomínání, o rozhovorech, o potkávání. 
Tak Potůčky a Johangeorgestadt jsou jedno město, ve kterém vede hranice. Nepamětníci ani nepoznají kde. 
Jednak tam nic není, jen my starci vytušíme v asfaltu silnice míro, kde stála celnice. A ten přechod, kde jsme 
s nervozitou odevzdávali Celní a devizové prohlášení. A druhdak v Potůčkách mluví se víc německy než česky. A 
vietnamsky. A euro už tu platí dávno. „My jsme vlastenci“, řekla mi paní zmrzlinářka, „my bereme  eura i koruny.“ 
Byla výborná. Ta zmrzlina. Asi italská.  
Tržnice vyznačuje se vysokou kulturou prodeje, lidí tu bylo poněkud málo, kdo nesmlouvá,  je vůl. Líbila se mi 
Vietnamka v klobouku, která tu jezdí s károu, a z té láry porcuje obchodníkům jídlo k obědu, aby nemuseli přes 
poledne zavírat. Kvůli tomu líbila, že byla pěkná. A taky pro ten nápad.  
Za tržnicí pod kostelem je spousta hospůdek a „kamenných“ obchůdků. Dřevěné terasy, na kterých se pije pivo a 
jí, navozují dojem westernového městečka. Sedíte, pozorujete cvrkot – nádhera. Nejen kvůli té servírce, co měla 
sukni hodně, ale hodně nad kolena. 
 
 

 
Tyto noviny vycházejí bez finanční spoluúčasti města Jičína. Žádost o grant byla Radou města  

zamítnuta. 
 
 
ZO ČSOP Křižánky – Ji čín vysv ětluje:       
 
FERMENTAČNI STANICE ? Co je a co není ? 
 
Bioodpady 
Zpracování bioodpadů běžně probíhá dvěma způsoby. Prvním z nich je kompostování. Tento způsob provádí 
mnoho z nás doma, na zahrádce. Při kompostování je potřebný přístup vzduchu, aby se hmota rozložila, proto se 
ho doporučuje často přehazovat. Výsledkem je kompost, který slouží jako hnojivo na půdu. Cílem je zde snadné a 
dostupné využití živin, které obsahuje hmota a navrácení vzniklého humusu do půdy.   
Druhým způsobem zpracování bioodpadů je fermentace, neboli zpracování v prostředí bez přístupu vzduchu! 
Tento způsob je opakem kompostování a provádí se v uzavřených nádobách tzv. fermentorech. Tady jde o víc 
než o rozklad hmoty za účelem získání živin. Navíc v tomto procesu získáváme bioplyn, z kterého vyrobíme 
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elektrickou energii a teplo. Tato kombinovaná výroba tepla a elektřiny se nazývá kogenerace. Jednoduše jde o 
spálení vyčištěného bioplynu, který v sobě obsahuje 2/3 metanu v motorgenerátoru (ten vytváří teplo a generuje 
elektřinu). 
pozn.:bioplyn je možné také čistit a použít k pohonu motorových vozidel jezdících na zemní plyn. 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! 
 
K dispozici je široká škála druhu bioodpadů. Liší se jak v podobě tak v obsahu energie. Bioodpad je jakákoliv 
hmota podléhající rozkladu popsanými dvěma způsoby tj. kompostováním nebo fermentací. Pomocí anaerobní 
fermentace můžou být zpracovány bioodpady, které se nehodí ke kompostování – bioodpady s vysokým 
obsahem vody, zbytky z průmyslových a potravinářských provozů, kuchyňské zbytky, odpady živočišného 
původu. Ve fermentaci se z těchto odpadů získá energie. 
 
Popis zpracování ve fermenta ční 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. 
 
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. Tento objemný biofiltr zachytí 90% pachových látek. Zbylých 10%  
popsaná kogenerace tak, že z biofiltru je vzduch nasáván motorgenerátorem a spalován. Tím eliminuje zbytek 
pachových látek a ven vystupuje čistý vzduch. 
 
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 6mm. 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 zničili 
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 
(cca65%), kysličníku uhličitého (cca35%) a malého množství příměsí. Tento proces fermentace trvá od 20 do 120 
dnů. Směs plynů se následně čistí a zůstane pouze metan a kysličník uhličitý. Tato směs se následně použije 
jako palivo pro motor. Teplo, které se při spalování v motoru uvolňuje se přes výměníky používá pro proces 
zpracování. Motor je spojený s generátorem, který také vyrábí elektrickou energii. Výstupem z KJ je pouze 
kysličník uhličitý CO2. 
Vedle dvou druhů energie nám zpracování biodpadů přinese i fermentační zbytek zvaný digestát. Digestát je 
tekutina, bez zápachu a vůně, s nízkým obsahem sušiny, která zbyde 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 prostý pachu. 
 
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 zmírnilo uvolnění skleníkových plynů, které se 
uvolňují při nekontrolovaném hnití na skládce odpadu. 
 
 
Fermenta ční (bioplynová) stanice  obsahuje výše popsanou technologii – příjmovou halu, filtraci vzduchu, 
úpravu materiálu, drtičku, třídičku, pasterizaci apod., mnoho potrubí, fermentory (rourové a bazénové), motor 
generátor - kogenerační jednotku, výměník, koncové sklady. Objekty se zásobníky jsou z odolného betonu, 
všechny hermeticky uzavřené. Výdechem do ovzduší je pouze CO2 z motoru - kogenerační jednotky. 
 
Žádná spalovna, žádná kafilérie! 
Proces fermentace je rozkladným procesem pomocí mikroorganismů v prostředí bez přístupu vzduchu. 
Fermentace není spalování ohněm, tedy žádná spalovna ani vysokotlaká a vysokoteplotní likvidace mrtvol tedy 
žádná kafilérie.  
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Více na informačním webu  
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