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Abstrakt  

Disertační práce „Energetické vyuţití biomasy“ se zabývá problematikou vyuţívání 

biomasy při spalování v malých zdrojích vytápění v domácnostech. Tato práce vznikla na 

základě několika řešených projektů (Transfer nejlepších technologií v oblasti 

energetických zdrojů, č. 22410420001; Podpora lokálního vytápění biomasou, 

č. 22410220003; COACH BioEnergy, č. 1CE013P3), které se zabývaly energetickým 

vyuţitím biomasy v rodinných domech.  

Práce začíná stručným úvodem a představuje cíle a způsoby jejich dosaţení. Další 

kapitola popisuje jednotlivé kategorie biomasy včetně charakteristických vlastností. Dále 

se práce zaměřuje na logistiku biomasy. V této kapitole jsou specifikovány jednotlivé 

procesní kroky od surové biomasy aţ ke konečnému zpracování.  

Teoretická část představuje jednotlivé způsoby vyuţívání biomasy k energetickým 

účelům přičemţ se především zaměřuje na spalování biomasy. Značná pozornost je 

věnována samotnému procesu spalování, ale také spalovacím zařízením malých výkonů 

určených pro vytápění domácností. 

Analytická část je rozdělena na tři části. První část je zaměřená na charakteristiku 

jednotlivých druhů biomasy v Moravskoslezském kraji, včetně specifikace jejich 

energetického vyuţití v závislosti na charakteristických vlastnostech. Druhá část se zabývá 

určením změny v mnoţství produkovaných emisí v Moravskoslezském kraji. Třetí část se 

zabývá zhodnocením energetické náročnosti výroby vybraných paliv z biomasy  

a moţnostmi dalšího vývoje v této oblasti. 

Závěr práce shrnuje všechny důleţité výsledky, zdůrazňuje přínosy této práce  

a nastiňuje moţnost pokračování výzkumu v dané oblasti. 
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Abstract  

The dissertation "Biomass energy" deals with the use of biomass for combustion in 

small heating source in the home. This work is based on several current projects (Transfer 

of the best technologies in the field of energy sources, no. 22410420001; Support of local 

biomass heating, no. 22410220003; COACH BioEnergy, no. 1CE013P3) that dealt with 

the use of biomass energy in the family houses. 

The work begins with a brief introduction and represents goals and ways to achieve 

them. The next chapter describes the different categories of biomass including 

characteristics. Furthermore, the work focuses on the logistics of biomass. This chapter 

specifies the individual process steps from raw biomass to final processing. 

The theoretical part presents the different uses of biomass for energy purposes 

while focusing primarily on biomass combustion. Considerable attention is devoted to the 

combustion process, but also small combustion plant performance intended for household 

heating. 

The analytical part is divided into three parts. The first part focuses on the 

characteristics of various types of biomass in the Moravian-Silesian Region, including 

specification of their energy use, depending on the characteristics. The second part deals 

with identifying changes in the amount of emissions in the Moravian-Silesian Region. The 

third part deals with the evaluation of the energy intensity of production of fuels from 

biomass and opportunities for further development in this area. 

The conclusion summarizes all the important results, highlights the benefits of this 

work and outlines the possibility of continued research in this area. 
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Motivace  

 

  Biomasa představuje nejstarší a nejpouţívanější obnovitelný zdroj energie. 

Nejčastěji vyuţívaným palivem je dřevo, jako palivové dříví, štěpka a také vyrobené pelety 

či brikety. Poslední dobou lze sledovat snahu vyuţívat pro vytápění kromě dříví a paliv na 

bázi dřeva a běţných zemědělských plodin, také bylinnou biomasu. V případě vyuţívání 

biomasy v oblasti malých zdrojů jde zejména o vyuţívání biomasy pro účely vytápění, 

které nabízí nejvyšší stupeň vyuţití energie paliva. Vhodnou volbou biomasy a spalovacího 

zařízení, lze přispět ke sníţení emisí znečišťujících látek z malých zdrojů vytápění, kde 

řadíme hlavně domácnosti.  

  Práce je zaměřena na určení dostupného potenciálu biomasy v Moravskoslezském 

kraji, který lze efektivně vyuţít při spalování v domácnostech. Vzhledem ke skutečnosti ţe 

cca 1/4 emisí tuhých znečišťujících látek, které se dostanou v Moravskoslezském kraji do 

ovzduší pochází z lokálních zdrojů, byla na základě zjištěných výsledků navrhnuta řešení 

k jejich sníţení. Dále byla vyhodnocena energetická náročnost výroby pelet a štěpky, za 

účelem zhodnocení efektivnosti vyuţívání odpadní biomasy pro vytápění. 

  Na tomto místě bych ráda poděkovala všem lidem, kteří přímo či nepřímo přispěli k 

vytvoření této disertační práce. Především bych chtěla poděkovat prof. Ing. Pavlu 

Noskievičovi, CSc. za starostlivé a pečlivé odborné vedení, kritické připomínky  

a komentáře při hodnocení a interpretaci získaných výsledků a Ing. Janu Koloničnému, 

Ph.D. za jeho vstřícnost, ochotu, cenné rady a připomínky. 

  Chtěla bych poděkovat i ostatním kolegyním a kolegům z Výzkumného 

energetického centra za jejich podporu, pomoc a ochotu, za vytvoření příjemného tvůrčího 

pracovního prostředí. 

  Mé velké poděkování patří celé mé rodině, která mě podporovala po celou dobu 

mého doktorského studia a byli mi celou dobu skutečnou oporou. 
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Seznam použitých zkratek  

 

CNS   Centrální nervová soustava 

EU   Evropská unie 

LTZ   Lesní těţební zbytky 

MSK   Moravskoslezský kraj 

NPK   Nejvyšší přípustná koncentrace 

RRD   Rychle rostoucí dřeviny 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB   Polychlorované bifenyly 

PCDD/F  Polychlorované dibenzodioxiny/furany 

TTP   Trvalé travní porosty 

TZL   Tuhé znečišťující látky 

 

Seznam použitých fyzikálních veličin 

 

A
r
 [%]  obsah popelovin v surovém vzorku paliva  

A
d
 [%]  obsah popelovin v bezvodém vzorku paliva  

CI [%]  hmotnostní podíl uhlíku v příslušném zbytku spalování 

Cr [%]  korigovaný hmotnostní podíl uhlíku v palivu 

Ct
r
 [%]  hmotnostní podíl uhlíku v palivu 

CZ [%]  je hmotnostní podíl uhlíku ve zbytcích spalování, vztaţený na  

výchozí hmotnost paliva 

cPKS [J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita suchých spalin v rozmezí tm aţ tK při  

stálém tlaku 

cPW [J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita vodní páry v rozmezí tm aţ tK při  

stálém tlaku 

H1 [kg]  hmotnost paliva před zkouškou  

H2 [kg]  hmotnost paliva po zkoušce  

Ht
r
 [%]  hmotnostní podíl vodíku v palivu 

H [MJ]  rozdíl entalpie 

mpv [kg/s]  hmotnostní tok paliva přivedeného do spalovacího prostoru 
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mZI [kg/s]  hmotnostní tok jednotlivých tuhých zbytků spalování 

Pp [W]  tepelný příkon 

Pv [W]  tepelný výkon 

Pz [W]  ztracený výkon 

Qn [MJ/kg] spalné teplo paliva 

Qi [MJ/kg] výhřevnost paliva 

Qiwf [MJ/kg] výhřevnost sušiny 

r [MJ/kg] teplo potřebné k odpaření 1 kg vody 

tK [°C]  teplota spalin 

tm [°C]  teplota prostředí 

U [MJ]  rozdíl vnitřních tepel 

V
daf

 [%]  obsah prchavé hořlaviny 

wD [%]  obsah vody ve vzorku paliva podle dřevařských vlastností 

w
r
 [%]  obsah vody ve vzorku paliva podle energetických vlastností 

Wt
r
 [%]  hmotnostní podíl vody v palivu 

η [%]  účinnost 

ξ1 [%]  ztráta plynným (chemickým) nedopalem 

ξ2 [%]  ztráta tuhým (mechanickým) nedopalem 

ξ3 [%]  ztráta komínová (citelným teplem spalin) 

i [%]  zjištěný objemový podíl dané látky v suchých spalinách 
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1 Úvod 

  Česká republika si stejně jako ostatní státy Evropské unie stanovila za cíl vyuţívat 

ve větší míře obnovitelné zdroje energie a to zejména z důvodu sníţení dovozové závislosti 

a omezení negativního vlivu energetiky na ţivotní prostředí. Snahou kaţdého státu by mělo 

být efektivní vyuţívání všech dostupných zdrojů energie a ţádný neupřednostňovat a také 

zajištění racionálního hospodaření s energií. 

  Ze všech běţně dostupných obnovitelných zdrojů v ČR má nejlepší předpoklady 

pro energetické vyuţívání biomasa. Kapacita vodních elektráren se přiblíţila ke svým 

přirozeným limitům, větrné elektrárny a solární energie mají nízký koeficient ročního 

vyuţití. Pouze biomasa umoţňuje akumulaci energie a to prostým uskladněním paliva. 

Ostatní zdroje vyţadují okamţitou spotřebu vyrobené energie. Tato vlastnost biomasy je 

její velikou, ale málo zdůrazňovanou předností. 

  U OZE je třeba také zhodnotit plošnou energetickou hustotu zdroje, která vyjadřuje 

mnoţství energie, které připadá na čtvereční metr plochy. Biomasa má v tomto případě 

nejmenší plošnou energetickou hustotu ze všech OZE (0,5 – 0,6 W/m
2
), proto je její 

vyuţívání významné především pro lokální zdroje. 

  Při vyuţívání biomasy je velice důleţité věnovat pozornost efektivitě vyuţívání 

tohoto paliva a to ať uţ z hlediska maximalizace vyuţití všech částí biomasy, tak 

z hlediska vhodné volby technologie vzhledem k povaze daného druhu biomasy. Dalším 

významným faktorem ovlivňující efektivitu a energetickou náročnost vyuţívání biomasy je 

logistika, jejíţ hlavní úlohou je optimalizace procesu dodávky biomasy od místa jejího 

vzniku aţ do místa konečné spotřeby.  

  V případě vyuţívání biomasy v oblasti malých zdrojů jde zejména o vyuţívání 

biomasy pro účely vytápění, které nabízí nejvyšší stupeň vyuţití energie paliva. Efektivitu 

vyuţívání biomasy k energetickým účelům však nelze hodnotit jen podle dosahovaných 

účinností, ale je nutné zahrnout také ekonomické hledisko. 

  Při hodnocení vhodnosti paliva pro energetické vyuţívání vstupuje další faktor, 

environmentální hledisko. Spalování jakéhokoliv paliva je vţdy doprovázeno tvorbou 

škodlivin. Problematika minimalizace tvorby škodlivin u velkých zdrojů je poměrně dobře 
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zvládnutá, to samé však nelze říct o malých zdrojích. Obecný názor, ţe spalování biomasy 

je z pohledu vznikajících škodlivin lepší neţ spalování tuhých paliv, není moţné brát jako 

dogma. 

  Vyuţívání biomasy pro lokální vytápění je vedeno snahou uţivatelů co nejlépe 

ekonomicky vyuţít všech dostupných paliv. Zejména ve venkovských oblastech se pro 

tento způsob vyuţívání biomasy nabízí široké spektrum moţností. Nesmíme zapomínat, ţe 

to co je pro jednoho odpad, můţe být pro druhého třeba zdroj energie. 

  Na trhu je v současné době k dispozici celá řada paliv z biomasy. Obecně lze říci, 

ţe nejčastěji vyuţívaným palivem je dřevo, jako palivové dříví, štěpka a z biomasy 

vyrobené pelety či brikety.  

  Poslední dobou lze sledovat snahu vyuţívat pro vytápění kromě dříví a paliv na 

bázi dřeva a běţných zemědělských plodin, také bylinnou biomasu. 

  Nelze nezmínit ani kategorii tzv. směsných paliv. Jedná se například o pelety 

vyrobené ze  směsi biomasy a uhlí, nejčastěji hnědého. Lze takto např. vyuţít uhelného 

prachu vznikajícího při těţbě. Do směsného paliva je moţno přidat např. odsiřovací 

aditiva. Výhřevnost výsledného paliva je závislá na poměru jednotlivých sloţek a jejich 

vlastnostech, obecně se pohybuje na úrovni hnědého uhlí. 

  V souvislosti s vyuţíváním biomasy je nutno zohlednit rozdílné chování 

jednotlivých druhů paliv z biomasy při spalování. 

  Jiţ dávno nestačí mít k dispozici jeden kotel, tzv. „všepal“, neboť kaţdý druh 

paliva, biomasu nevyjímaje, vyţaduje odlišný způsob spalování. V důsledku novely 

zákona o Ochraně ovzduší došlo od 1.1.2014 v ČR k zákazu prodeje kotlů 1. a 2. třídy 

(řadí se zde také tzv. kotel „všepal“) a od 1.9.2022 je zakázáno jejich uţívání.  V případě 

3. emisní třídy je nabídka na trhu v ČR poměrně široká, výrobci nabízejí řadu modelů pro 

spalování uhlí, pelet i kombinace (pelety i uhlí). Automatické kotle, které vykazují lepší 

parametry a spadají do 4. emisní třídy, jsou v současné době kotle na dřevěné pelety a 

několik modelů kotlů na uhlí. Automatické kotle s nejlepšími parametry spadající do 5. 

emisní třídy tvoří pouze kotle na pelety. Zájemce o vytápění biomasou má tedy z čeho 

vybírat a záleţí jen na tom jaký komfort obsluhy vyţaduje, jaké jsou jeho ekonomické 

moţnosti a jaké má environmentální cítění.  
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2 Cíle práce a způsoby jejich dosažení 

Obnovitelné zdroje energie hrají stále důleţitější roli v energetické politice 

vyspělých států. V poslední době se čím dál více hovoří o bezpečnosti a spolehlivosti 

dodávek energie. Většina vyspělých zemí je závislá na dovozu primárních energetických 

zdrojů a to velice často z ekonomicky či politicky nestabilních zemí. Tato skutečnost 

vytváří rizika spojená s efektivitou a bezpečností dodávky energie. Obnovitelné zdroje tedy 

představují alespoň částečné řešení tohoto problému, jelikoţ se jedná především o místně 

dostupné zdroje.  

Strukturu OZE na primárních energetických zdrojích v ČR znázorňuje Graf 1. 

Biomasa

4,33%

Vodní elektrárny

0,52%

Větrné elektrárny

0,06%
Ostatní OZE

1,32%
Ostatní paliva

0,55%

Jaderné palivo

16,01%

Ropa a ropné 

produky

19,83%

Zemní plyn

17,61%

Uhlí

39,76%

 

Graf 1 Struktura OZE na primárních energetických zdrojích [61] 

Rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů s sebou přináší i řadu dalších otázek 

souvisejících s technologiemi jejich uţití, omezeními spojenými s podstatou obnovitelných 

zdrojů, jako je závislost na vnějších přírodních podmínkách, s postupy pěstování biomasy  

a jejím potenciálem, apod. Biomasa je z hlediska potenciálu pro Českou republiku jedním 

z nejperspektivnějších z obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla. Její vyuţití je 

technicky zvládnuto a není spojeno s problémy s nestabilitou dodávek přírodního 

charakteru, jako je tomu u jiných typů energií (vodní, sluneční, větrné). Stabilitu dodávek 

biomasy lze zvýšit jejím současným vyuţíváním spolu s dalšími neobnovitelnými zdroji. 

Hlavním a zároveň obtíţně překonatelným omezením pro vyuţití biomasy je její mnoţství 

na trhu a dopravní dostupnost.  
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Zdrojem biomasy jsou v současnosti především zbytkové nebo odpadní hmoty, 

např. sláma obilnin, dřevní štěpka či zbytky z dřevozpracujícího průmyslu. V současné 

době se začíná rozšiřovat také pěstování rostlin za účelem produkce biomasy na 

energetické vyuţití, pro výrobu pevných, kapalných či plynných biopaliv. Jiţ bylo 

vytipováno a odzkoušeno okolo 150 rostlinných druhů jako potenciální zdroj pro 

energetické vyuţití. Pokud pomineme vyuţití jednoletých zemědělských plodin (obilí, 

řepka, kukuřice), je pouze několik druhů z testovaných bylin a dřevin pěstováno  

v plantáţích. U těchto bylin a  dřevin je nezbytné zhodnotit poměr vloţené a získané 

energie, který pro víceleté rostliny vychází výrazně lépe neţ pro rostliny jednoleté.  

Pro energetické účely lze vhodně vyuţít také lesní těţební zbytky. Lesními 

těţebními zbytky nazýváme části stromů nevyuţité při výrobě kulatinových sortimentů  

v rámci předmýtních a mýtních těţeb. V posledních letech jsou těţební zbytky povaţovány 

za jeden z obnovitelných zdrojů energie, které lze v ČR mobilizovat, především pro 

energetické vyuţití [10]. 

Se vzrůstajícím zájmem o vyuţívání biomasy pro energetické účely se rozšiřuje 

postupně také počet druhů (zdrojů, typů) vyuţívané biomasy. Specifické, mnohdy 

limitující, vlastnosti těchto jednotlivých druhů ovlivňují jednak procesy energetické 

přeměny, v rámci kterých můţe být tato biomasa vyuţita, ale také způsob dodávky této 

biomasy jako paliva ke konečnému vyuţití (spotřebiteli). 

Vzhledem ke geografickým podmínkám ČR bylo a stále je pevné palivo jedním 

z důleţitých paliv vyuţívaných pro vytápění. Velkou tradici má vyuţití uhlí, jak černého, 

tak hnědého. Další významným palivem je biomasa. Od přelomu 20. a 21. století dochází k 

postupnému rozvoji vyuţití paliv na bázi dřeva ve formě štěpky, pelet a briket.  

I přesto, ţe v současné době klesá cena zemního plynu a elektřiny dochází v mnohých 

domácnostech k návratu vyuţívání uhlí. To v sobě nemusí znamenat nic špatného, pokud 

je správný typ paliva vyuţíván k tomu určeném spalovacím zařízení. Poţadavky na 

spalovací zařízení se rovněţ stále vyvíjí, především směrem ke zvýšení jejich účinnosti, 

rozšíření regulační oblasti a sníţení environmentální zátěţe spojené s jejich provozem. 

Reálné podmínky v České republice znamenají, ţe se v oblasti vytápění budov často 

setkáváme s pevným palivem a tato situace se v brzké době nijak nezmění.  
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Z posledního sčítání lidu z roku 2011 vyplývá, ţe v České republice jsou pro 

vytápění domácností pouţity různé systémy s následujícím přibliţným zastoupení: 

 37,3% dálkovým topením zásobovaným ze středních a velkých zdrojů, 

 38,8% zemním plynem, 

 7% elektřinou, 

 9,2% uhlím, koksem, uhelnými briketami coţ je asi 336000 domácností, 

 7,8% palivem na bázi dřeva, coţ je asi 285 000 domácností, 

 zanedbatelné mnoţství domácností lehkými topnými oleji, propan-butanem 

a ostatními způsoby jsou např. tepelnými čerpadly. 

S příchodem topné sezóny dochází na mnoha územích ČR ke zhoršení kvality 

ovzduší. Poslední studie ukazují, ţe vliv malých spalovacích zařízení na pevná paliva není 

malý a v mnoha případech můţe být zcela dominantní. Dle statistiky je však toto znečištění 

způsobeno jen z cca 9% domácností! Je to způsobeno malou výškou komína a zbytečně 

velkým mnoţstvím vypouštěných znečišťujících látek. Ty jsou dány jak pouţívanými 

zastaralými konstrukcemi kotlů, tak špatným palivem a často se k tomu bohuţel přidává 

nepoučená obsluha.  

2.1 Cíle práce 

V návaznosti na povinnost krajů zpracovávat územní energetické koncepce (dáno 

zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií), bude disertační práce zaměřena na 

specifikaci potenciálu vyuţití biomasy k energetickým účelům v Moravskoslezském kraji 

(MSK). Dále budou určeny jednotlivé druhy biomasy v závislosti na způsobech jejího 

vyuţití. Disertační práce se bude také zaměřovat na problematiku technologií dostupných 

pro vyuţívání biomasy k vytápění a to především na vytápění domácností a dále také na 

dodávku biomasy ke konečnému spotřebiteli k jejímu energetickému vyuţití.   

Dílčí cíle: 

1. Stanovení potenciálu biomasy pro energetické účely v MSK 

2. Analýza druhů biomasy a jejich charakteristické vlastnosti 

3. Určení změny v mnoţství produkovaných emisí v MSK 

4. Optimalizace procesu logistiky 
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3 Biomasa 

Biomasa je nejstarším a nejpouţívanějším obnovitelným zdrojem energie. Kromě 

dřevní biomasy a zemědělské biomasy se zde řadí také zbytky po úpravě městské zeleně. 

Biomasou rozumíme všechny látky rostlinného nebo ţivočišného původu podléhající 

biodegradaci. Mezi biomasu patří také průmyslové a komunální odpady. Podle definice 

Evropské unie se „biomasou" rozumí biologicky rozloţitelná část výrobků, odpadů a 

zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a ţivočišných látek), lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, a rovněţ biologicky rozloţitelná část průmyslového a komunálního 

odpadu (směrnice 2001/77/EU).  

 Biomasa slouţila v českých zemích ještě poměrně nedávno v období od konce 

1. světové války do konce 2. světové války k výrobě nezanedbatelného mnoţství biopaliv 

(lihu, dřevěného uhlí, dřevoplynu) nebo přímo k získání energie. 

 Biomasu vhodnou pro výrobu energie je moţno podle způsobu jejího vzniku 

rozdělit na následující skupiny: 

 zbytková a recyklovaná biomasa z produktů po ukončení jejich ţivotnosti, 

 záměrně produkovaná biomasa [1]. 

3.1 Zbytková a recyklovaná biomasa z produktů po ukončení jejich 

životnosti 

3.1.1 Rostlinné odpady  

Do této kategorie se řadí zemědělské sklizňové zbytky zejména obilná a řepková 

sláma. Tato biomasa se vyuţívá, z energetického hlediska, především v zemědělských 

podnicích, které si slámou kryjí potřebu tepla, v současné době je sláma vyuţívána také pro 

vytápění celých vesnic. Častou námitkou proti spalování je, ţe veškerá sláma, která 

v daném roce na polích narostla, musí přijít zpátky do půdy jako hnojivo. Ve skutečnosti je 

ve slámě velmi málo ţivin, např. dusíku je ve slámě méně neţ 1%. V současnosti 

s vyuţívaným zaoráním za účelem obohacení půdy humusem má význam jedině na těţších 

půdách, jinak jen při současném hnojení kejdou nebo jiným dusíkatým hnojivem. Baktérie, 

které rozkládají slámu, si potřebný dusík berou z půdní zásoby. Po jejich zániku mizí část 
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dusíku v atmosféře, podobně jako CO2 ze spálené slámy. Proto přiměřené vyuţívání slámy 

jako paliva (cca 50% tj. 2-4 t.ha
-1

.rok
-1

), nemůţe ohrozit úrodnost půdy. 

Řepková sláma se svojí výhřevností 15-17 GJ/t přibliţuje lepším druhům hnědého 

uhlí. Není pro ni prakticky jiného vyuţití neţ v energetice.  

Dalšími rostlinnými odpady je kukuřičná sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin  

a náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic, odpady ze zeleně a travnatých ploch [1]. 

3.1.2 Lesní těžební zbytky 

Zdrojem je odpadní dřevní biomasa z výchovných a mýtních těţeb v lesních 

porostech. Přestoţe je její potenciál vysoký, v současnosti je téměř veškerý dostupný 

potenciál vyuţívaný pro spoluspalování [1].  

3.1.3 Organické odpady z průmyslových výrob 

Nejčastějším zdrojem bývají pilařské a dřevozpracující provozy, které často jako 

odpadní produkt poskytují piliny, odřezky, hobliny a kůru. Tato forma biomasy, zejména 

z velkých zdrojů, začíná být pomalu zcela vyuţita pro výrobu biopaliv např. lisovaných 

dřevních pelet a briket [1]. 

3.1.4 Recyklovaná biomasa z výrobků po ukončení jejich životnosti 

Do této kategorie lze zařadit dřevní odpad od zákazníků a společností. Je tím 

myšleno přírodní nebo pouze mechanicky zpracované dřevo, znečištěné jen na 

nevýznamné ploše během pouţívání látkami, které nelze běţně nalézt ve dřevě v jeho 

přírodním stavu (transportní bedny, palety, krabice a dřevěné obaly, stavební dřevo). 

V případě chemického ošetření nesmí obsahovat těţké kovy nebo halogenové organické 

sloučeniny [2]. 

3.2 Záměrně produkovaná biomasa 

Poměrně novým zdrojem biomasy jsou porosty tzv. energetických rostlin. Tímto 

termínem jsou označovány botanické druhy dřevin, trvalek a bylin, jejich kultivary  

a odrůdy, přírodní i záměrní kříţenci. Jejich růst a zejména produkce při intenzivním 

pěstování výrazně převyšují průměrné hodnoty ostatních plodin ve sledované oblasti [1]. 
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3.2.1 Energetické dřeviny 

Do této kategorie řadíme tzv. rychle rostoucí dřeviny (RRD), případně klony dřevin, 

které jsou schopné vysokého výnosu nadzemní biomasy v krátkém obmýtí 3-6 let  

a ţivotností 20-35 let. Jejich růst a objemová produkce (t.ha
-1

.rok
-1

) v prvních letech nebo 

po opakovaném seříznutí výrazně převyšuje průměrné hodnoty ostatních dřevin. Pro rychle 

rostoucí dřeviny povaţujeme za nadprůměrné výnosy od 8-10 t (suš.). ha
-1

.rok
-1

 a za 

vynikající 15 t (suš.). ha
-1

.rok
-1

 (100% sušiny) v průměru za celou dobu existence plantáţí. 

Dalšími vlastnostmi RRD je rychlý růst v prvních letech po výsadbě, coţ v podmínkách 

ČR znamená přes 70 cm.rok
-1

 a snadné zakládání porostů zejména vegetativním způsobem 

[1]. 

3.3 Dřevo jako palivo 

Historicky nejběţnější biomasou, která se od nepaměti pouţívá k získání tepelné 

energie spalováním, je dřevo. Dřevo patří mezi nejdostupnější a nejčastěji vyuţívané druhy 

biomasy pro lokální zdroje vytápění.  

3.3.1 Struktura dřevní hmoty 

Dřevní hmota se řadí mezi biomasu, kterou obecně rozumíme veškerý materiál 

organického původu – rostlinný i ţivočišný. Existuje sice řada dalších pouček a definic, 

cílem této práce však není tyto definice citovat. Pro účely této práce reprezentuje pojem 

biomasa vyskytující se v další části práce především dřevní hmotu. 

Vlastní dřevní hmota je tvořena dlouhými celulózovými řetězci vytvářejícími tzv. 

“buněčnou armaturu“, která je obtáčena rozvětvenými řetězci hemicelulóz a struktura je 

jako celek zpevněna zasíťovanou výplní ligninu. Strukturu těchto organických sloučenin 

zachycuje Obrázek 3. Tyto tři látky – celulóza, hemicelulóza a lignin tvoří hlavní sloţky 

dřevní biomasy. 

Celulóza (Obrázek 1) je polymer tvořený jednotkami beta-glukosy (C6H10O5), které 

jsou spojeny vazbou β1,4. Ve struktuře dřevní hmoty se vyskytuje ve dvou formách, jedná 

se o pravidelné struktury, tzv. krystalická celulóza, a nepravidelné struktury, tzv. amorfní 

celulóza. Amorfní struktury jsou reaktivnější, nemají tak silné vazby, čehoţ se vyuţívá  

v procesech rozkladu dřevní hmoty. Tento polymer je nejběţnějším polymerem na 
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zeměkouli. Ročně ho vzniká aţ 1,5×10
9
 tun [5]. Podíl celulózy v běţné dřevní hmotě se 

pohybuje v rozmezí 45 aţ 55 % [4] a její výhřevnost je 18,8 MJ/kg [3]. Celulóza je 

nerozpustná ve vodě a pro většinu ţivočichů nestravitelná. Při tepelném působení do 

250°C se rozkládá pomalu, k intenzivnímu štěpení dochází v intervalu 250-350°C. 

 

Obrázek 1 Struktura celulózy [6] 

Hemicelulóza je kopolymer skládající se z několika druhů C5 a C6 cukrů a lze ji 

snadno hydrolyzovat. Ve struktuře dřeva působí jako výplň mezi polymery celulózy  

a ligninem. Dřevní hmota jí obsahuje 23 aţ 26 %. Je teplotně málo stálá a rozkládá se  

v teplotním intervalu 170-240°C [7]. 

Lignin (Obrázek 2) je rozvětvený trojrozměrný polymer aromatických sloučenin  

p-kumaryl alkohol, koniferyl alkohol a sinapyl alkohol. Podíl ligninu ve dřevě s věkem 

narůstá, coţ má za následek větší pevnost a niţší propustnost vody. Tento polymer je 

teplotně stálý a teplotní pásmo, ve kterém dochází k intenzivnějšímu rozkladu, je 300 aţ 

400°C [7]. Jiní autoři uvádějí, ţe se začíná pomalu štěpit jiţ při 140°C [4]. Výhřevnost 

ligninu je 25,5 MJ/kg [3]. Podíly jednotlivých aromatických sloučenin ligninu i podíl 

ligninu se liší také v závislosti na druhu dřeva. Lignin je nerozloţitelný enzymy ţivočichů, 

a proto je jakousi ochranou dřevní hmoty před škůdci a choroboplodnými zárodky.  

V přírodě se rozkládá pomalým procesem za pomoci hub, a hraje tak velkou roli  

v uhlíkovém cyklu a tvorbě humusu [9]. 



 

Silvie Petránková Ševčíková: Energetické vyuţití biomasy 

2014  23  

 

Obrázek 2 Struktura ligninu [60] 

 

Obrázek 3 Struktura dřevní hmoty [63] 

 

Podíly jednotlivých sloţek ve dřevě a jejich vlastnosti shrnuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 Podíl hlavních složek ve dřevě a jejich tepelné vlastnosti [7] 

Složka 

Podíl ve dřevě [%] Výhřevnost 

(MJ.kg-1) 

Termický 

rozklad při 

teplotě (°C) jehličnany listnáče 

celulóza 40 - 45 40 - 55 15,3 – 17,8 250 - 350 

hemicelulóza 25 - 30 27 - 40 cca 13,6 170 - 240 

lignin 27 - 33 16 - 24 25,6 – 28,7 300 - 400 

Mimo představené hlavní sloţky existují v dřevní hmotě i další organické  

a anorganické sloţky. Podíl těchto sloţek v biomase není výrazný, přestavuje však velký 

počet různých látek. Ve větším mnoţství se jedná o pryskyřice, třísloviny a alkoholy, které 

ovlivňují výhřevnost, rychlost hoření a produkci škodlivin.  
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Mnoţství minerálních látek v dřevní hmotě je velmi malé a pohybuje se do 1%. 

Sloţení anorganické sloţky je dáno půdně klimatickými podmínkami a druhem dřeviny, 

obecně je však tvořeno oxidy, uhličitany, křemičitany, halogenovými sloučeninami  

a stopovým mnoţstvím těţkých kovů. Anorganická sloţka biomasy se přímo spalování 

nezúčastňuje, i kdyţ v ní během spalování probíhají fyzikálně chemické děje. Při spalování 

dřeva dochází k oxidaci veškerých organických látek, přičemţ se uvolňuje reakční teplo 

dané výhřevností jednotlivých látek. Podíly jednotlivých látek určují celkovou výhřevnost 

dřeva, proto druhy s vyšším podílem ligninu, pryskyřic a alkoholů mají výhřevnost mírně 

vyšší neţ dřeva, která tyto sloţky obsahují v menší míře. 

Vysokou výhřevností sušiny 19 aţ 20 MJ/kg tak disponuje dřevo jehličnatých dřevin 

s vyšším podílem ligninu. Dřevo břízy, které obsahuje nízký podíl ligninu, obsahující ale 

podíl alkoholu (betulinu) má výhřevnost také vysokou – téměř 20 MJ/kg. Naopak většina 

ostatních listnatých dřevin má výhřevnost pohybující se pod 18 MJ/kg [9]. Se stářím 

dřeviny se mění i zastoupení jednotlivých sloţek dřeva (ligninu, celulózy a hemicelulózy), 

proto se údaje o výhřevnosti z různých druhů mírně liší [8]. 

Tabulka 2 Výhřevnost jednotlivých druhů dřevin [7] 

Dřevina 

Výhřevnost (MJ.kg
-1

) 

při vlhkosti 

0 % 15% 

smrk 17,9 13,4 

borovice 18,7 14,5 

bříza 19,9 15,8 

dub 17,0 14,5 

buk 17,6 15,4 

Anorganické sloučeniny energetický přínos nemají, naopak vyuţívají reakční teplo 

ke svému rozkladu na stabilnější sloučeniny, převáţně oxidy. 

3.4 Vlastnosti biomasy 

Kaţdý druh biomasy je specifický svými fyzikálními, chemickými a biologickými 

vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou rozhodující například pro výběr moţností technologií 
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zpracování a technologií přeměny na biopaliva. Nejdůleţitějšími vlastnostmi biomasy coby 

biopaliva jsou vlhkost a s ní spojená výhřevnost. 

3.4.1 Vlhkost 

Vlhkost udává mnoţství vody v biomase. 

V případě dřeva je nutné rozlišovat dva rozdílné způsoby vyjádření obsahu vody – 

dřevařský a energetický. 

V dřevozpracujícím průmyslu se obsah vody (vlhkost) definuje jako poměr 

mnoţství vody ve vzorku ku hmotnosti sušiny, tedy vzorku po vysušení.  

Je dán vztahem :  100
2

21 



H

HH
wD   [%]  (1) 

    

Kde: 

H1 – hmotnost vzorku surové dřevní hmoty [kg] 

H2 – hmotnost vzorku po vysušení [kg] 

V energetice se vyjadřuje obsah vody v palivu (vlhkost) jako poměr mnoţství vody 

ve vzorku ku počáteční hmotnosti vzorku.  

Je dán vztahem :  100
1

21 



H

HH
wr   [%]  

(2) 

Z uvedených vztahů vyplývá, ţe např. obsahu vody dle energetického vyjádření  

w
r
 = 50%  odpovídá v dřevařské praxi obsah vody wD = 100%. Proto je nutno vţdy přesně 

znát o jaké vyjadřování obsahu vody se jedná. V této práci budu dále pouţívat vlhkost 

energetickou. 

Porovnání vzájemného vztahu mezi vlhkosti dřevařskou a energetickou znázorňuje Graf 2.  
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Graf 2 Vzájemné porovnávání energetického a dřevařského vyjadřování vlhkosti 

Pro dobré vlastnosti biopaliva určeného ke spalování je nutné, aby obsahovalo co 

nejméně vlhkosti. Toho se dosahuje sušením. Nikdy však nedosáhneme toho, aby 

biopalivo bylo absolutně suché. Biomasa vţdy obsahuje, po sušení, nejméně 10 % vody, v 

průměru mají dřevo a štěpka, které se spalují, 30 % vlhkosti. Vlhkost slámy v balících 

uskladněných v halových skladech nebo v zakrytých stozích dosahuje okolo 14 aţ 16 % 

[10]. 

3.4.2 Spalné  teplo a výhřevnost 

Spalné teplo je energie uvolněná dokonalým spálením 1 kg paliva, přičemţ se 

produkty spalování ochladí na původní teplotu a vodní pára zkondenzuje. Spalné teplo tak 

představuje energetický obsah paliva. V laboratorních podmínkách se měří pomocí 

kalorimetru. Spalné teplo lze vyjádřit ze vztahu: 

)9(435,2 HwQQ in                                                         [MJ/kg] (3) 

Spalné teplo lze stanovit také pomocí empirického vztahu: 

dd

dddd

n

AO

NSHCQ





0211,01034,0

0151,01005,01783,13491,0
         [MJ/kg] 

(4) 
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Výhřevnost je energie uvolněná dokonalým spálením 1 kg paliva, přičemţ se 

produkty spalování ochladí na původní teplotu a voda ve spalinách zůstane ve formě vodní 

páry. 

Výhřevnost biomasy je závislá na obsahu vody v biomase (vlhkost). Při hoření se 

totiţ tato voda odpařuje, a tím sniţuje základní výhřevnost sušiny biomasy (biomasy 

dokonale suché).  

Výhřevnost je pak dána vztahem:  

100

)()100( wrwQ
Q

iWf

i


   [MJ.kg

-1
] 

(5) 

 

Výhřevnost je tak spalné teplo sníţené o výparné teplo vodní páry ve spalinách. 

Obě hodnoty představují energetickou hodnotu chemicky vázanou v dřevní hmotě.  

Výhřevnost také klesá se stářím biomasy, kdy je vystavena působení 

mikroorganismům, houbám a plísním. 

V běţných výpočtech při spalování dřeva se se spalným teplem nepočítá, nicméně 

existují systémy, ve kterých se vyuţívá kondenzační teplo vodní páry ve spalinách,  

a v takovýchto případech je kalkulace energetických toků přes spalné teplo vhodná. V další 

části textu bude vyuţíváno výhřevnosti, jelikoţ se s vyuţitím výparného tepla neuvaţuje 

[47]. 

Z fyzikálně-chemického hlediska představuje výhřevnost (reakční teplo) rozdíl 

entalpií ΔH v případě izobarického spalování a rozdíl vnitřních tepel ΔU v případě 

izochorického spalování. 

Řada reakcí popsaných jednoduchým vztahem probíhá přes několik dílčích reakcí. 

Celkové reakční teplo těchto reakcí definoval Hess v roce 1840 větou: Reakční teplo 

nezávisí na způsobu chemické přeměny; závisí jen na počátečním a konečném stavu  

a druhu látek [14]. Tento zákon lze jednoduše prezentovat na postupné oxidaci uhlíku na 

oxid uhelnatý a následně na oxid uhličitý. 

C+1/2O2=CO+ ΔH1   CO+1/2O2=CO2+ ΔH2 

C+O2=CO2+ ΔH   ΔH= ΔH1+ ΔH2 

(6) 
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Jednotlivé změny entalpií vycházejí také z Hessova zákona, kdy jsou dány rozdílem 

standardních slučovacích entalpií produktů a reaktantů. Standardní slučovací entalpie 

jednotlivých látek jsou uvedeny ve fyzikálně-chemických tabulkách a lze z nich určit 

reakční teplo jakékoliv reakce [46]. Při exotermních reakcích je změna entalpie číselně 

záporná. 

ΔH=Σ ΔHsluč.produtků - Σ ΔHsluč. reaktantů (7) 

Výhřevnost ovlivňuje řadu parametrů spalovacího procesu od vznícení, doby hoření 

aţ po produkci škodlivin. Dále vstupuje do výpočtu energetických toků a ovlivňuje 

účinnost zařízení. Pro účely kalkulace dynamických jevů nastává problém s měnící se 

výhřevností paliva v průběhu hoření. Tak jak dochází v palivu k chemickým změnám, 

mění se prvkové sloţení a rozpadají se chemické vazby, mění se výhřevnost paliva, která je 

navíc určena výhřevností prchavé hořlaviny a zbylého fixního uhlíku. 

3.4.3 Chemické složení biomasy 

Biomasa se skládá převáţně z organické hmoty, vody a nízkého obsahu minerálů 

(popela). Kaţdá biomasa se skládá z organických prvků C; H; O; N dále ve většině případů 

obsahuje další hořlavinu jako je S; Cl nebo jiné neorganické hořlavé prvky, nehořlavé 

neorganické prvky (minerální) a přirozeně H2O. Většinu organické hmoty získává rostlinná 

biomasa během růstu ze vzduchu, vodu a minerály z půdy [43]. 

Typickým představitelem nedřevní biomasy je obilná sláma jejíţ prvkové sloţení 

uvádí Tabulka 3. 

Tabulka 3 Příklad prvkového složení biomasy – obilná sláma [43] 

C [%] H [%]  O [%] N [%] S

 [%] A [%] w [%] 

44 4 34,7 0,9 0,4 4 12 


obsah chloru je započítán v obsahu síry 

O sloţení biomasy můţeme obecně říci, ţe se skládá z vlastního materiálu, coţ je 

organická struktura paliva, bohatá na funkční skupiny kyslíkaté, sirné a dusíkaté  

a anorganická součást paliva, přítomná ve velmi pestrých formách uvnitř organické 

struktury, hrající funkci esenciálních součástí biomasy při jejím růstu. K biomase se ovšem 

mohou přidruţit také cizí materiály, coţ je anorganický materiál, kterým můţe být biomasa 
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kontaminována vlivem geologických procesů, kontaminací během sklizně nebo dopravy 

paliva, kdy dochází velice často ke znečištění biomasy zeminou a dalšími materiály, které 

mohou být smíchány s palivem během sběru, dopravy nebo skladování [42].  

Z hlediska zastoupení těchto prvků v biomase lze říci, ţe biomasa dřevního 

charakteru je obecně povaţována za palivo nízkoalkalické, s niţší koncentrací chloru  

a vyšší koncentrací síry a rostlinná biomasa je naopak povaţována za palivo 

vysokoalkalické, s vyšším obsahem chloru a niţším obsahem síry. Přítomný chlor a síra se 

zapojují do neţádoucích korozívních procesů kotlového tělesa v případě, ţe biomasa je 

vyuţívána k získávání energie spalováním [42]. 

Tradičním a nejběţnějším představitelem fytomasy je dřevo. Chemické sloţení 

hořlaviny různých druhů dřeva a kůry (pro srovnání) uvádí Tabulka 4. 

Tabulka 4 Chemické složení hořlaviny různých druhů paliv v % [44] 

složka 
dřevo 

kůra 
jehličnaté listnaté smíšené 

C 51,0 50,0 50,5 51,4 

H 6,2 6,2 6,2 6,1 

O 42,2 43,2 42,7 42,2 

S 0,0 0,0 0,0 0,0 

N 0,6 0,6 0,6 0,3 

Jak je z této tabulky patrno, je prvkové sloţení různých druhů dřeva a kůry 

prakticky shodné. Vzhledem k této skutečnosti bude i výhřevnost pro daný obsah vody w
r
 

prakticky shodná. 

Plně vysušené dřevo, jeho hořlavinu, můţeme rozloţit na chemické prvky, z nichţ 

asi 50% zaujímá uhlík (C), 43% kyslík (O), 6,1% vodík (H). Zbytek tvoří dusík  

a minerální látky (popeloviny). Uvedené chemické prvky vytvářejí ve dřevě vyšší 

chemické sloţky, které se podílejí různou měrou na jeho stavbě – struktuře. 

Nejvýznamnější z nich je celulóza, jejíţ obsah bývá u dřevin 40 aţ 55%. Vytváří svými 

řetězci (dlouhé molekuly) kostru dřevní hmoty. Druhou nejvýznamnější chemickou 

sloţkou dřeva je lignin, jehoţ obsah kolísá zhruba od 18 aţ 35%. Vytváří výplň celulózové 

kostry. Zbytek tvoří hemicelulózy, minerální látky, pryskyřice, oleje, bílkoviny, třísloviny 

a barvy [44]. 
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Dřevo jako palivo se skládá z hořlaviny h, jejíţ sloţení znázorňuje Tabulka 4, dále 

z vody w
r
 a z popeloviny A

r
 . Součet těchto tří sloţek je roven 100%. Důleţité na 

chemickém sloţení hořlaviny dřeva je, ţe téměř neobsahuje síru S, která by po spálení 

znečišťovala ţivotní prostředí ve formě oxidu siřičitého SO2. 

Důleţitým a zajímavým faktem na sloţení dřeva je velký obsah kyslíku v palivu 

(cca 40% podle obsahu vody v palivu). Tato skutečnost umoţňuje snadné zapálení dřeva 

ve srovnání např. s uhlím [44]. 

3.4.4 Obsah popeloviny 

Hlavními faktory, které ovlivňují vlastnosti popela, jsou sloţení biomasy  

a podmínky spalování. 

Mnoţství popeloviny v palivech z biomasy se pohybuje v rozmezí 1 – 6 %. Dřevo 

obvykle obsahuje relativně niţší mnoţství popeloviny (0,3 %), zatímco výrazně vyšší 

hodnoty nalézáme v zrnu (2 %), kůře (4 - 5 %), slámě (5 %) a trávách (7 %) [45]. 

Obsah popeloviny ve dřevě je velmi nízký. Obsah popeloviny v kůře je vyšší neţ u 

jádra dřeva. Kůra totiţ zachycuje z ovzduší mechanické nečistoty a další balast se do kůry 

dostane při přibliţování kmenů během těţby. Dřevní odpad (dřevo) má cca o 24% niţší 

obsah popela neţ hnědé uhlí, coţ má pro spalování následující přínos : 

 při spalování dřeva se sníţí emise pevných částic (popílku) 

 při spalování dřeva odpadne nutnost kontinuálního odvodu tuhých zbytků 

po  spalování a bude postačovat pouze jednorázové odpopelňování po 

určitém počtu provozních hodin [44].  

Při spalování dřevních odpadů (dřeva) o daném obsahu vody w
r
 bude skutečný 

obsah popelovin A
r
 určen vztahem:  

)100( rdr wAA    [%] 
(8) 

Závislost obsahu popelovin v dřevní hmotě jako funkce obsahu vody znázorňuje  

Graf 3. 
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Graf 3 Závislost obsahu popelovin na obsahu vody 

3.4.5 Obsah a počáteční doba uvolňování prchavé hořlaviny 

Další důleţitou hodnotou z hlediska spalovacího procesu je obsah a průběh 

uvolňování prchavé hořlaviny ze dřeva. Tabulka 5 uvádí obsah prchavé hořlaviny  

u základních druhů dřevin a kůry. 

Tabulka 5 Obsah prchavé hořlaviny u různých paliv 

složka dřevo 

jehličnaté 

dřevo 

listnaté 

dřevo 

smíšené 

kůra 

V
daf

 (%) 74 76 75 75 

Počátek uvolňování prchavé hořlaviny závisí na chemickém stáří pevného paliva. 

Obecně platí, ţe čím je palivo chemicky starší, tím vyšší je teplota počátku uvolnění 

prchavé hořlaviny. 

U pevných paliv s velkým obsahem prchavé hořlaviny probíhá proces spalování 

odlišně oproti palivům s malým obsahem prchavé hořlaviny. Hlavní rozdíl je v tom, ţe 

prchavá hořlavina značně ovlivňuje rychlost hoření částice paliva. Po přívodu dřeva do 

spalovací komory a ohřátí na příslušnou teplotu dochází k uvolnění prchavé hořlaviny  

a tvorbě dřevěného uhlí. Palivem, které skutečně vstupuje do procesu hoření není palivo 

původní (dřevo), ale prchavá hořlavina a dřevěné uhlí, které je v podstatě tvořeno uhlíkem 

s malým mnoţstvím popela. Uvolněná prchavá hořlavina, která se uvolňuje za poměrně 
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nízké teploty, vytváří po smísení se spalovacím vzduchem hořlavou směs, která se stává 

iniciátorem spalovacího procesu. Teplo, uvolněné při jejím spálení, přispívá k tepelné 

aktivaci dřevěného uhlí a vysoušení paliva [44]. 

Spalování hořlavé směsi je doprovázeno vysokými oranţovými plameny, které 

s rostoucí intenzitou průběhu zaplňují postupně celou spalovací komoru.  

Rychlost uvolňování prchavé hořlaviny je tím vyšší, čím vyšší je teplota v ohništi. 

Ta narůstá v důsledku zvyšující se rychlosti hoření plynů. S tou souvisí i náhlý nedostatek 

vzdušného kyslíku v ohništi a moţné zvýšení plynného nedopalu ve spalinách. Přivedením 

dodatkového studeného sekundárního vzduchu z okolí ovšem nemusí dojít k promíchání 

v důsledku rozdílné viskozity a naopak můţe nastat pokles teploty a útlum celého procesu. 

Při předčasném ochlazení spalin se z rozštěpených, avšak nespálených uhlovodíků tvoří 

na chladných plochách (v porovnání s teplotou spalin) saze. Saze mohou také vznikat 

rozkladem nestálých plynů jako např. lehkých uhlovodíků jiţ při nízkých teplotách (CH4 

např. jiţ při 300 °C) a to tím více, čím je teplota vyšší (při 900 °C přechází CH4 na C a H 

z 96,6%). Tato pyrolýza probíhá všude uvnitř plamene, kde je málo O2, takţe se v hořlavé 

směsi i v plameni objevují jemné tuhé částice velikosti 0,3 aţ 0,4 μm, vzniklé shlukování 

atomárního C (saze), které se popřípadě dále spojují na větší útvary. Se stoupající teplotou 

v ohništi dochází k zapalování a šíření oxidace v pevném zbytku na roštu, coţ má za 

následek tvorbu CO a ohořívání na povrchu polen způsobuje krunýř, který zpomaluje popř. 

zastavuje uvolňování prchavé hořlaviny. Dalším aspektem při rostoucím uvolňování tepla 

exotermickými reakcemi je fakt, ţe se zvyšuje komínová ztráta kamen neschopností stěn 

veškerou získanou energii naakumulovat a předat do okolí. Narůstající rychlost úniku 

prchavé hořlaviny s sebou ruku v ruce vede i sníţení doby moţné k její reakci s kyslíkem 

v omezeném prostoru spalovací komory, narůstá tím nedopal ve spalinách i jejich 

mnoţství. Pokud jsou splněny podmínky (teplota, okysličovadlo, čas) pro uskutečnění 

jednotlivých uvedených částí spalování, je omezujícím faktorem jednotlivých částí čas. 

Součet jednotlivých časových úseků představuje celkovou dobu hoření potřebnou 

pro dokonalé spalování, která má mezní minimální hodnotu a pokud ji nedosáhne, poslední 

fáze hoření plynného CO nemůţe proběhnout úplně. Plynné CO se dostane do oblasti 

teplosměnných ploch, kde jiţ vzhledem k nízké teplotě nemůţe dojít k jeho oxidaci. 

Celková doba hoření z pohledu ohniště je dána jeho rozměry a pro daný typ ohniště je 

přebytek vzduchu a výkon kotle konstantní. Čím prudší a intenzivnější reakce na počátku 
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děje, tím nerovnoměrnějším se stává celý proces spalování a na konci pokusného časového 

limitu je v ohništi velmi nízká teplota, která nedostačuje k dohoření CO, vzniklého 

z pevného uhlíku leţícího na roštu, na CO2 a tím se opět navýší hodnota nedopalu. 

Význam CO také spočívá ve schopnosti redukovat mnoţství NO, přičemţ při vzájemné 

reakci dochází je vzniku CO2 a N. Vzájemné vazby se důleţitou měrou podílí na 

komplikaci řízení spalovacího procesu v ohništi [44]. 
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4 Logistika biomasy 

Mnohé druhy biomasy vyuţívané pro energetické účely představují z hlediska 

přepravy problém. Tento problém je dán nízkou objemovou hmotností, která vzhledem 

k přepravě představuje zvýšení nákladů na samotnou přepravu biomasy. Z tohoto důvodu 

je nezbytné biomasu před samotným transportem upravit, čímţ se sníţí základy na její 

samotnou přepravu a zároveň se zvýší její uţitná hodnota (lze ji vyuţít s vyšší efektivitou 

ve více procesech). Tyto problémy, samotnou přepravu a zpracování biomasy, zahrnuje 

v sobě logistika biomasy. 

Pod pojmem logistika biomasy je moţno si představit technické, organizační  

a obchodní zajištění cesty surové biomasy od místa jejího vzniku ke konečnému 

spotřebiteli, ať uţ v původní formě, nebo mnohem častěji ve formě různě zpracovaného  

a upraveného biopaliva. 

Základní problémy, které logistika biomasy řeší, vyplývají ze samotné podstaty  

a charakteru biomasy jako paliva či základní suroviny: 

 Biomasa je obvykle rozptýlený zdroj – pro zabezpečení dostatečného 

mnoţství biomasy je nutno biomasu obvykle sbírat v rámci širšího území 

(energetické plodiny, sláma, zbytky po těţbě dřeva apod.) či z několika lokalit 

(zbytky z průmyslového zpracování dřeva, kejda či jiné organické zbytky, 

apod.), proto je nezbytné optimální vyuţití technologií a kapacit pro sběr  

a dopravu biomasy. Biomasa ve srovnání s ostatními OZE má nejniţší 

plošnou energetickou hustotu (viz. Tabulka 6). 

Tabulka 6 Plošná energetická hustota[W/m
2
] 

Fotovoltaika 4 - 9 

Vítr 0,5 – 1,5 

Biomasa 0,5 – 0,6 

 Zdroje biomasy, zejména ze zemědělství mohou mít sezónní charakter – řada 

druhů biomasy je dostupná sezónně, obvykle s roční periodou (sláma) či  

s určitou periodou během vegetačního období (tráva). Sezónně dostupná 

můţe být i dřevní hmota z lesního hospodářství vzhledem k moţné omezené 

těţbě a dostupnosti lesních porostů v zimním období. Navíc se období 

dostupnosti zdrojů biomasy nekryje s topným obdobím, kdy je poptávka po 
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biomase nejvyšší. Proto je nutno zajistit optimální skladování či 

meziskladování biomasy tak, aby byl zabezpečen její optimální a rovnoměrný 

přísun ke konečnému spotřebiteli. 

 Zdroje biomasy mají obvykle různorodou a proměnlivou kvalitu - surová 

biomasa obvykle obsahuje určité mnoţství vody, která ve výsledném 

produktu není ţádoucí a není ţádoucí ani z hlediska dopravy – je výhodnější 

dopravovat suchou biomasu, neţ vodu a vzduch. Určité druhy biomasy 

(štěpka, piliny) mají malou měrnou hmotnost, coţ zvyšuje nároky na 

skladovací prostory i objem nákladových prostor dopravních prostředků – 

proto se v mnohých případech mechanicky upravují do formy briket a pelet, 

které mají standardizované parametry, lépe se s nimi manipuluje a lépe se 

skladují. 

Technologie vyuţívané při logistice biomasy v sobě zahrnují sklizeň biomasy, 

předúpravu biomasy, konečné zpracování biomasy a její přepravu ke konečnému uţivateli. 

Jednotlivé části se mohou vzájemně prolínat v závislosti na druhu biomasy a zvolené 

technologií zpracování. 

 

Obrázek 4 Procesní schéma procesu logistiky biomasy 
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Logistice biomasy je zapotřebí dobře porozumět. Logistika transportu, manipulace 

a skladování často objemné a různorodé biomasy je klíčovou součástí dodavatelského 

řetězce výrazně ovlivňující celkovou ekonomiku a proto je jí třeba věnovat zvýšenou 

pozornost. 

4.1 Předúprava biomasy 

Předúprava biomasy v sobě zahrnuje všechny činnosti, které slouţí k úpravě 

suroviny do podoby vhodné k jejímu vyuţití případně k ulehčení manipulace či samotného 

transportu. 

4.1.1 Mechanická úprava pevných biopaliv 

Mezi pevná biopaliva nejčastěji řadíme dřevo. V první fázi zpracování dřevní 

hmoty na palivo je jeho úprava co do velikosti. Zařízení na úpravu rozměrů dřeva můţeme 

rozdělit na sekačky a drtiče. 

4.1.1.1 Štípání a sekání 

Štípání a sekání dřeva je důleţité z hlediska sniţování nároku na skladovací 

prostory a sníţení poţadavku na přepravní prostor. Další výhodou naštípaného dřeva je, ţe 

se zvýší jeho povrch přes který se muţe lépe odpařovat voda a dřevo tak vysychá rychleji. 

Štípání sniţuje čas nezbytný k dostatečnému vysušení dřeva na jeho optimální vlhkost  

(ideální vlhkost dřeva pouţívaného pro topení je do 20%). Proto se štípání také doporučuje 

z hlediska snadnějšího sušení [74]. 

Pro štípání se pouţívají různé typy a druhy štípaček, které naštípají polena na menší 

části. Tyto menší části jsou jiţ vhodné pro topení (po dostatečném vysušení). Štípačky jsou 

primárně vhodné pro štípání velkých polen, které jsou nevhodné nebo by byly příliš 

obtíţné na sekání pomocí sekery. Štípačky jsou vhodné pro štípání velko-objemových 

polen nebo kmenů při průmyslovém vyuţití. Volba vhodné štípačky závisí na tom, jak 

bude vyuţívána (rekreačně, průmyslově). Sekery na rozdíl od štípaček jsou určeny 

převáţně pro rekreační účely a jsou méně výkonné. Sekery jsou pouţívány na dělení 

menších špalků na části vhodné na topení. Pro řezání klád na menších části jsou také často 

pouţívány různé druhy pil a to buď ruční nebo motorové. Volba vhodného typu pily závidí 
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na účelu, pro který bude pouţita a na frekvenci uţití. Lepší výkon a vyšší kvalita také 

zvyšuje cenu pily. 

  

Obrázek 5 Štípačka polen s celým polenem (vlevo) a s naštípaným polenem (vpravo) [34] 

4.1.1.2 Drcení 

Drtiče jsou určeny k úpravě rozměrů dřeva, které není moţné sekat nebo štípat. 

Jedná se o dřevo drobné, mimořádně netvárné (křoviny apod.), znečištěné (např. pařezy, 

stavební odpadové dřevo). Podle počtu otáček rozlišujeme, drtiče nízkootáčkové  

a vysokootáčkové.  

Nízkootáčkové drtiče jsou určeny hlavně k drcení rozměrově nehomogenního 

odpadu nábytkářské výroby. Činnou částí je obvykle válec, po jehoţ obvodu jsou 

spirálovitě rozmístěny noţe různých tvarů (hranaté, trojúhelníkové). Podle tvaru noţů je 

tvarován protinůţ. K homogenizaci odpadového dřeva z lesa jsou vhodnější 

vysokootáčkové drtiče. Podle tvaru drtící části je můţeme rozdělit na diskové  

a bubnové. Disk diskových drtičů je umístěn vertikálně s malými noţi instalovanými  

v čelní ploše disku. Dřevo k disku přitlačuje hydraulicky ovládaná protilehlá stěna. Tyto 

drtičky jsou vhodné na drcení pařezů, kusového odpadu, těţebního odpadu a podobných 

surovin.  

Pracovní část bubnových vysokootáčkových drtičů můţe být vybaven spirálovitě 

rozmístěnými noţi nebo kladívky. Drtiče vybavené noţi jsou vhodné na drcení větví, 

kusového odpadu, apod. [55]. Drtiče opatřené kladívky je vhodné vyuţít na drcení tenkých 

větví, křovin, kůry a podobných materiálů.  
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4.1.1.3 Mletí 

Stejně jak je tomu u všech rostlin, tak i biomasa má vláknitou strukturu, která se 

určitými směry redukuje snadno, ale v jiných směrech obtíţněji. Přestoţe proces mletí 

předpokládá rovnoměrné mletí ve všech směrech, neredukuje se kvůli povaze biomasy na 

prach, ale na vlákna, která jsou mnohem delší neţ širší. Mletí patří mezi velmi důleţité 

metody při zpracování biomasy před jejím konečným uţitím. Zpracování je prováděno na 

strojích s rotačními pracovními částmi. Mletím se zmenší velkost částic pod 80 mm. 

Materiál získaný mletím, má vyšší hustotu a získané částice mají jasně definovanou 

velikost. Během procesu se specifický povrch materiálu zvětšuje. Účinnost procesu 

strojového mletí je charakteristická jednotnou spotřebou energie (kWh/t) a vlastnostmi 

získaného produktu. Vlastnosti produktu mletí se definují pomocí průměrného 

geometrického průměru a rozdělení velikosti částic. Tyto veličiny (průměrný geometrický 

průměr a rozdělení velikosti částic) mají velký vliv na kompresi při výrobě pelet nebo 

briket. Informace o těchto veličinách jsou velmi důleţité pro projektování strojů a zařízení, 

jako jsou např. pneumatické dopravníky a odstředivé odlučovače, o něţ se opírají systémy 

na zpracování biomasy.  

Sekací stroje spotřebují 0,5-2 % palivové energie, zatímco kladivové mlýny 

umoţňují sníţit spotřebu energie aţ na 0,5 %. Má-li palivo obsah vlhkosti 10-30 % (coţ je 

průměrný obsah vlhkosti při sklizni) energie spotřebovaná při mletí prudce stoupá. Při 

obsahu vlhkosti asi 30 % a při velikosti částic biomasy pod 0,05 mm dosahuje energetická 

náročnost mletí 8 % kalorické hodnoty paliva [36]. 

Proces mletí vyţaduje pouţití vhodných drtících strojů v závislosti na typu 

biomasy. V případě mletí dřeva a dřevního odpadu, které mají anizotropní vlastnosti –  

a kromě toho jsou to nehomogenní materiály – se mletí provádí v mlýnech (např. 

kladivový mlýn, Obrázek 6) s rotory s mnoha listy a prosévacími prvky. 

 

Obrázek 6 Schéma kladivového mlýnu [35] 



 

Silvie Petránková Ševčíková: Energetické vyuţití biomasy 

2014  39  

V závislosti na charakteru a vlastnostech biomasy se liší také procesy mletí a jsou 

vyţadovány různá vhodná zařízení. Pro mletí dřevní biomasy a odpadní dřevní biomasy 

jsou pouţívány mlýny s otáčivými prvky a příslušnými oddělovacími síty. Za otáčivé 

prvky jsou povaţovány metly nebo mnohokřídlé rotory [30]. Kladivové mlýny mají 

vysokorychlostní rotor opatřen kladivy, která se sama zarovnávají a sítem pro separaci 

produktu. Podle druhu síta se dá získávat produkt s velkou škálou různých velikostí částic.  

4.2 Úprava biomasy 

Zpracováváním a úpravou biomasy vhodné k energetickým účelům lze získat 

specifické druhy biopaliv. Jde o úpravy a zpracovávání, kdy z původního stavu biomasy 

získáváme biomasu ve vhodnější formě a s lepšími vlastnostmi pro další vyuţívání takto 

vzniklého biopaliva [48]. 

4.2.1 Balíkování 

Biomasu v podobě slámy, sena nebo lesních zbytků, která je sbírána ve volné 

formě, je obtíţné a časově náročné v přirozené podobě vyuţít. Přeprava těchto materiálu je 

neekonomická vzhledem k tomu, ţe kapacita přepravního vozidla je nedostatečně vyuţita. 

Kromě toho je potřeba zajistit vetší skladovací prostory pro skladování tohoto druhu 

materiálu. Sníţení poţadavku na prostor (tj. zvýšení hustoty) slámy, sena nebo lesních 

zbytků je dosaţeno lisováním v balíkovacích strojích. 

V závislosti na tvaru komory lisu, se balíkovací stroje dělí do dvou skupin: 

 čtvercové, 

 oválné (válcování). 

V závislosti na stupni lisování mohou být čtvercové balíkovací stroje rozděleny na: 

 čtvercové balíkovací stroje s nízkou hustotou, 

 čtvercové balíkovací stroje s vysokou hustotou (Obrázek 7). 

V případě čtvercových balíkovacích strojů s nízkou hustotou, šířka tlakové komory 

a šířka nabíracího zařízení je stejná. Materiál ve čtvercových balíkovacích strojích je 

formován do tvaru čtvercových balíků. Hustota těchto balíků se pohybuje mezi 40  

a 100 kg/m
3
 [31][32]. Balíkovací stroje tohoto druhu jsou v současné době jiţ méně časté. 
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Při pouţití vysokotlakých čtvercových balíkovacích strojů muţe být dosaţena 

hustota balíku cca 200 kg/m
3
, coţ umoţňuje lepší vyuţití přepravního vozidla  

a skladovacích prostor ve skladišti. V závislosti na velikosti průřezu lisovací komory 

balíkovacích strojů je lze rozdělit do dvou skupin: stroje tvořící malé balíky (průřez 

komory lisu je o 0,18 m
2
), a stroje tvořící velké balíky, tzv. velkoobjemové balíkovací 

stroje (průřez komory lisu je přibliţně 0,7 m
2
) [33]. 

Oválné balíkovací stroje se vyznačují jednoduchou konstrukcí lisovací jednotky  

a jednoduchým vázacím zařízením. Sbíraný materiál je formován do tvaru válcového 

balíku. 

 

 

Obrázek 7 Lis na čtvercové balíky vysoké hustoty: a) náhled, b) schéma, 

1 - sběrací ústrojí, 2 - navíječ, 3 – lisovací komora, 4 –píst, 5 – řízení lisování, 6 – uzlovací zařízení, 7 – 

ozubené kolo, 8 – setrvačník, 9 – držák, 10 – šnekový dopravník, 11 – jehla, 12 – vnější kryt, 13 – kloubová 

hřídel [33] 

 V praxi podniky vyuţívají čtvercové balíky, protoţe spalování oválných balíků 

představuje problém. Další problém představuje zajištění poţadované vlhkosti balíku, které 

je způsobeno nesprávným skladováním. 
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Obrázek 8 Balíkovač s pevnou komorou na oválné balíky [92] 

4.2.2 Svazkování (paketování) 

Energetické systémy vyuţívající lesní biomasu jsou schopny také vyuţít odpadní 

nebo neobchodovatelnou biomasu. Energetické systémy, vyuţívají biomasu cíleně určenou 

pro tyto systémy, jedná se o: vrcholky a větve stromu po kácení, v řízeném lesnictví se 

jedná o dřevo špatné kvality, stromy vykácené během čištění pozemku, odpadní dřevo  

z městských oblastí, dřevní zbytky z pil. Protoţe se poptávka po těchto typech lesní 

biomasy zvyšuje, bude se její hodnota také zvyšovat a tak se z neobchodovatelné biomasy 

stává zase obchodovatelnou.  

Moţnou alternativou ve zlepšení vlastností lesní biomasy z hlediska transportu je 

její svazování. Tyto svazky vytvářejí relativně stejnorodou jednotku, která při převozu 

umoţňuje vyuţít plnou kapacitu přepravního prostoru. Dalšími výhodami jsou efektivní 

manipulace při nakládce a zpracování v případě, ţe je velikost svazku optimální. Svazky 

mají dobré skladovací vlastnosti. Současně je moţné pro převoz svazku vyuţít klasické 

nákladky pro převoz klád, coţ usnadňuje i dlouhodobé plánování vyuţití těchto zařízení 

pro nakládání. 

Svazkování se můţe provádět různými způsoby. Buď jednoduchým, manuálně 

plněným zařízením anebo kontinuální metodou svazkování pomocí stroje (Obrázek 9), 

která zahrnuje stlačování, svazování a řezání do poţadované délky.  
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Obrázek 9 Detail systému svazkování [75] 

Místo komprese se dá pouţít plnící mechanismus s válečky pro velké balíky. 

Během komprese se objem materiálu sniţuje asi o 80%. Síla komprese je optimalizována 

tak, aby vznikaly kompaktní svazky, aniţ by se materiál polámal. Proces svazkování je 

kontinuální, nemá ţádná omezení co se týče délky nebo typu svazkovaného materiálu. 

Obsluha můţe délku hotového komprimovaného svazku upravovat, ale většina běţných 

délek se pohybuje od 2400 do 3700 mm. Jeden svazek mívá objem přibliţně 0,7 m
3
, v 

závislosti na materiálu [15]. 

Svazky mohou přepravovat standardní stroje pro provoz v terénu a na silnici, např. 

vyváţecí traktory a nákladní auta (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Silniční přeprava svazků [75] 

4.2.3 Štěpkování 

Zásadní otázkou pro hospodárné zpracování dřevní štěpky pro průmyslové vyuţití 

je zpracování velkého objemu, které nemůţe být provedeno bez vhodného mechanického 

zařízení. Setkáváme se s tímto problémem jak v souvislosti s drcením dřevního odpadu,  
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s těţbou odpadní a další biomasy, jakoţ i během jejich následného třídění. Velké objemy 

surovin pro účely výroby energie musí být efektivně vyráběny. Jednou z moţností, jak 

sníţit velký objem surové biomasy je štěpkování. Štěpkování je jedním z dezintegračních 

procesů. Štěpkovač se pouţívá výhradně pro desintegraci dřevní biomasy. Desintegrace je 

nezbytnou částí mnoha technologií v procesech zpracování dřevní biomasy. Typickým 

příkladem je výroba dřevní štěpky jako paliva, nebo při výrobě stavebních desek, atd.  

Mezi běţné typy štěpkovačů patří diskové štěpkovače (Obrázek 11) a bubnové 

štěpkovače. Diskové štěpkovače se skládají z těţkého rotujícího disku o průměru asi 600–

1000 mm a dvou aţ čtyř noţů. Velikost štěpky lze měnit úpravou noţů a kovadliny. 

Diskové štěpkovače produkují štěpku poměrně jednotné velikosti, neboť úhel sekání  

v poměru ke směru vláken stromu zůstává nezměněn bez ohledu na tloušťku kmene. 

Bubnové štěpkovače se skládají z rotujícího bubnu o průměru asi 450–600 mm, do něhoţ 

jsou vnořené noţe ve dvou aţ čtyřech podélných dráţkách v zakřiveném povrchu. Jako  

u diskového štěpkovače, i zde procházejí noţe kolem fixní kovadliny a rovněţ velikost 

štěpky se upravuje stejným způsobem. V důsledku kruhového pohybu bubnového 

štěpkovače se úhel sekání ve vztahu ke směru vláken stromu mění společně s průměrem 

kmene. Takto vyprodukovaná štěpka je proto méně jednotného vzhledu oproti té, kterou 

vyrábí diskový štěpkovač [76].  

Energie potřebná pro štěpkování představuje asi 1–3% energetického obsahu dřevní 

biomasy. U materiálu s vyšším obsahem vlhkosti je to však méně kvůli niţšímu faktoru 

tření. Štěpkovače jsou k dispozici v nejrůznějších velikostech a mohou mít vlastní pohon 

(spalovací motor) nebo být poháněné traktorem. Plnění palivem lze vyřešit lokálně v rámci 

výrobního systému (např. štěpkovač pro pilařské závody) nebo upevněním na vyváţecí 

traktor nebo návěs pro provoz přímo na místě. Při výrobě štěpky z lesů existují různé 

způsoby, jak sníţit náklady štěpkování. U štěpkovaného materiálu z raných probírek (kmen 

s průměrem méně neţ 15-20 cm a špičky korun) bývá levnější, kdyţ se dřevo sklízí  

a štěpkuje v rámci jednoho procesního kroku. U lesních zbytků (větve, špičky korun  

z mýcení) se pak doporučuje pouţívat spíše velký centrální štěpkovač ve spalovacím 

závodě nebo centrálním skladu [77]. 
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Obrázek 11 Diskový štěpkovač [78] 

4.2.4 Zařízení na briketování a peletování 

Zařízení na briketování a peletování nadrceného či nařezaného materiálu můţeme 

rozdělit podle systémů tvarovacích zařízení na: 

 Pístové hydraulické (Obrázek 12) nebo mechanické lisy jednorázové s průměrem 

briket 50 aţ 60 mm, univerzální na slámu, piliny, papír, které většinou pracují  

v kombinaci s kalibrovacím drtičem. Běţná výkonnost těchto lisů je okolo 

250 kg/h. Zpravidla se kombinuje jeden drtič se dvěma lisy. 

 

Obrázek 12 Konstrukce pístového briketovacího lisu [95] 

 Šnekové lisy jednovřetenové nebo dvouvřetenové s výkonností 0,5 t/hod.  

a příkonem okolo 50 kW, s nutným pomocným zařízením kolem 70 kW, nebo více, 

jestliţe je v lince zařazeno i sušení suroviny. Brikety ze šnekových lisů se 

vyznačují vysokým stupněm stlačení a velkou trvanlivostí. tyto lisy jsou vhodné na 

lisování pilin, není je však vhodné vyuţívat pro lisování stébelnin. 
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 Protlačovací lisy (Obrázek 13, Obrázek 14), odvozené od granulačních lisů 

na výrobu tvarovaných krmiv na bázi slámy. Jsou rozlišovány dva typy lisů,  

s kruhovou, vertikální matricí nebo s horizontální deskovou matricí. 

 
Obrázek 13 Schéma šroubového protláčecího stroje [23] 

1 – matrice, 2 – šroubovice, 3 – komora, 4 – chladič, 5 – nůž, 6 – chladící médium,  

7 – zpracovávaný materiál 

 
Obrázek 14 Schéma horizontálního protláčechího peletovacího stroje s válcovými kladkami a válcovou 

matricí [23]  

1 – lisovací kladky, 2 – ocelová matrice, 3 – nůž, 4 – pelety 

Výkonnost těchto lisů můţe být větší neţ 1 t/hod. při příkonu aţ 150 kW. Dřevěné 

brikety či pelety se tvoří při lisování materiálu vhodné zrnitosti (velikost frakcí je obvykle 

8 x 8 x 1 mm, v závislosti na parametrech briketovacího lisu můţe být aţ 40 mm) za 

vysokého tlaku (aţ 31,5 MPa) a teploty, kdy lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva. 

Někdy se vyrábějí brikety a pelety kombinované – z dřevního odpadu a uhelného prachu. 

V tom případě je do nich přimícháváno male mnoţství mletého vápence, na který se váţe 

síra z uhlí, jeţ se pak méně uvolňuje do ovzduší, ale zůstává vázán v popelových 

komponentech (popel, popílek, úlet).  

Brikety nebo pelety ze dřeva či jiné biomasy (např. z kukuřičných palic), umoţňují 

dále pouţívat topeniště na klasická pevná biopaliva, především dřevo a štěpku. To je 

výhodné především pro topeniště nízkých výkonů s přerušovaným provozem.  
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Energeticky je výroba pelet a briket poměrně náročná, protoţe vyţaduje vyšší 

úroveň dezintegrace vstupního materiálu při současném sníţení jeho vlhkosti. Vhodná je 

proto jejich výroba jiţ z materiálu vysušeného a dezintegrovaného v průběhu jiného, 

předcházejícího technologického procesu, např. z pilin a hoblin pocházejících z jiţ 

vysušeného řeziva při dřevozpracující výrobě. 

Briketování je moţno vyuţít na zhutňování těchto druhů materiálů: dřevní piliny, 

hobliny, kůra, dřevěný prach, sláma, bavlna, textil (přírodní materiály, syntetické materiály 

v kombinaci s materiály obsahující lignin), papír, odpad z nerostných surovin a jiné. Tvar 

brikety souvisí s pouţitou technologií. Vyrábějí se brikety válcové, kvádrové  

a n-úhelníkové, s dírou nebo bez díry. Briketa je vyráběna diskontinuálně z jednotlivých 

výlisků do nekonečného tvaru a po vychladnutí v chladícím kanálu je dělena na 

poţadovanou délku. Síla při briketování je funkcí druhu lisovaného matriálu, vlhkosti  

a velikosti jeho frakce. Lisovací síla briketovacích lisů je získávána z hydraulického nebo 

mechanického pohonu [17]. 

Výsledkem briketování dřevní hmoty je zušlechtěné palivo s výhřevností 18 aţ 

20 MJ/kg, s relativní vlhkostí 5 aţ 9% a s objemovou hmotností 800 aţ 1000 kg/m
3
, se 

zůstatkem popela do 1,2%, schopné prostorově úsporného skladování. Doba hoření briket 

je 180 aţ 240 minut při teplotě 300 aţ 700 °C [23].  

Technologie peletování je charakteristická tím, ţe v jednom okamţiku vzniká 

několik výlisků (pelet). Pelety jsou po průchodu lisovací matricí velmi horké a plastické. 

Aţ po vychladnutí získávají svou tvrdost a mechanickou odolnost. Tato technologie je 

náročná na kvalitu vstupní frakce, která musí být jemnější neţ při jiných metodách 

zhutňování [24]. 

4.3 Nakládka a vykládka biomasy/biopaliv 

Volba nakládací a vykládací technicky je závislá od druhu biomasy. Vzhledem ke 

skutečnosti, ţe biomasa představuje rostlinný materiál, který se liší svým charakterem  

a způsobem zacházení, liší se také nakládací a vykládací technika. Pro manipulaci  

s biomasou je moţné vyuţit technologie typicky vyuţívané v lesnictví a zemědělství. Pro 

surovou biomasou (např. dřevo, chrastí, sláma, viz. Obrázek 15) se pouţívají jiné 

technologie neţ na biomasu zpracovanou (např. brikety, pelety, balíky slámy). Pro 
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nakládku a vykládku zpracované biomasy se  většinou vyuţívají vysokozdviţné vozíky, 

zatímco pro manipulaci a transport s peletami se vyuţívá potrubí a hadice. Manipulace se 

zpracovanou biomasou je mnohem jednodušší neţ nakládka a vykládka surové biomasy, 

protoţe zpracovaná biomasa je zpracovaná do kompaktních a homogenních celků. Pro 

objemné materiály jako jsou např. klády, jsou vyuţívány různé hydraulické nakládače.  

V případě biomasy, kterou je sloţité dopravit z lesa pryč a také je ji obtíţné v surovém 

stavu skladovat je nejvhodnější pouţít mobilní štěpkovače. Vznikající štěpka je nakládána 

na návěsy a přepravovaná do skladišť, nebo ke konečnému uţivateli (záleţí na pouţívané 

technologii pro vyuţití biomasy).  

 

Obrázek 15 Manipulace s klestím prostřednictvím hydraulické ruky [75] 

V případě štěpky nakládka probíhá automaticky, kdy štěpkovač má výstupní 

trubici, přes kterou je štěpka dopravována ihned do přepravního kontejneru, návěsu nebo 

zásobníku. Jedná se o ekonomicky nejvýhodnější řešení. Jelikoţ v případě, ţe by štěpka po 

štěpkování byla uloţena na volný prostor bylo by třeba následně zajistit její další nakládku, 

čímţ by se zvyšovaly náklady.  

Pro manipulaci s balíky slámy a sena se vyuţívají samosběrací a samonakládací 

vozy. Samonákladací vozy představují praktický, ekonomický a časově úsporný systém 

nakládky a převozu kulatých i hranatých balíků slámy a sena. Tyto vozy mají jednoduchou 

a promyšlenou konstrukci. K obsluze tohoto zařízení postačí 1 osoba, k taţení je nezbytné 

zajistit traktor. Kromě vysoké bezpečnosti je velkou výhodou úspora přepravního prostoru 

a minimální poţadavky na převozní šířku.  
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Princip sběru těchto samonakládacích vozů spočívá v tom, ţe je vybaven bočním 

nakládacím zařízením, které si balík uchopí a naloţí na vůz. Po naloţení všech balíků 

(naplnění přepravního prostoru) se přemístí vůz na místo, kde budou balíky uskladněny. 

Celý úloţný prostor se sklopí buď dozadu (viz. Obrázek 16) nebo se sklopí do boku  

a balíky se vyloţí. 

 

Obrázek 16 Samonakládací vůz [81] 

Prostřednictvím samosběracích vozů dochází ke sběru sena a slámy, které nejsou 

sbalíkovány, ale jsou volně loţeny na poli. Před vyjetím těchto vozů musí být seno nebo 

sláma shrnuta do pásů. Tyto pásy jsou následně sbírány prostřednictvím samosběracích 

vozů. 

Balenou biomasou se myslí zpracovaná biomasa, která je nachystaná na export 

k odběratelům. Jedná se například o balené pelety v pytlích, brikety z rostlinných  

a dřevních materiálů a jiné. Materiál je nejčastěji přepravován na paletách. Pro nakládku  

a vykládku se pouţívají vysokozdviţné vozíky a jiné podavače (Obrázek 17).  

 

Obrázek 17 Nakládka dřevěných briket [82] 
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4.4 Přeprava biomasy 

Biomasa můţe být přepravována prostřednictvím různých typů dopravy. Volba 

nejvhodnější formy přepravy závisí na typu, podobě, mnoţství, zájmu zákazníka a na 

přepravní vzdálenosti. V některých případech můţe mezi jediné způsoby přepravy patřit 

kamionová přeprava, popř. přeprava vlakem. Také lodní a často i vlaková doprava 

vyţadují nákladní auta. Nákladní auta se stýkají s vlaky při nakládce a vykládce v depech 

nebo zpracovatelských závodech. Lodě potřebují návaznost na vlaky a/nebo nákladní auta 

v hlavních překladištích, ať jiţ na pevnině nebo na pobřeţí. Na výběr vybavení za nejniţší 

moţné dodací náklady má největší vliv fyzická forma a kvalita biomasy. V mnoha 

případech jsou přepravní sazby stanovené podle vzdálenosti a velikosti kontejneru 

nezávisle na přepravované hmotnosti. Vyšší sypná hustota umoţní přepravení větší 

hmotnosti materiálu na jednotku vzdálenosti. Kamionová přeprava bývá zpravidla lépe 

organizovaná, a obvykle je také nejlevnější, ale se stoupající vzdáleností její cena stoupá. 

Některé zbytky z lesů a polí často nejsou konkurenceschopné, protoţe zdroje 

biomasy bývají rozptýlené na velkých plochách, coţ vede k vysokým nákladům na sběr  

a dopravu. Náklady nákladní dopravy objemné biomasy na velké vzdálenosti se sníţí, kdyţ 

se biomasa odebírá z místa, kde je jiţ koncentrovaná, např. z pilařských závodů. Objemové 

rozdíly mezi materiály se stejnou hmotností u různých typů produktů znázorňuje Obrázek 

18 [35]. 

 

Obrázek 18 Objemové rozdíly mezi materiály se stejnou hmotností u různých typů produktů [34] 
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Systémy přepravy nákladními automobily přinášejí mnoho přepravních moţností; 

ty závisí především na typu biomasy a na vlastnostech biomasy.  

Systémy kontejnerové přepravy (Obrázek 19) představují organizačně a technicky 

snadné řešení sběru odpadu z lesního průmyslu pro další zpracování. Je vhodné zajistit 

dostatečné mnoţství kontejnerů na místě, kde se má odpad z lesního průmyslu třídit do 

různých skupin podle jejich následného zpracování (např. piliny, vyřazená dýha, jiné 

kousky odpadu). Výhodou kontejnerové přepravy je, ţe v průběhu nakládky odpadní 

biomasy nemusí být přítomna nákladní auta, stačí kontejnery. Vozidla se tím zbytečně 

neblokují a mohou se pouţívat jinde [28].  

 

Obrázek 19 Přeprava kontejnery [75] 

K přepravě svazků jsou vyuţívána běţná nákladní auta (Obrázek 20) Jeden náklad 

dokáţe převézt 60 aţ 70 svazků.  

 

Obrázek 20 Přeprava svazků (paketů) [75] 

K přepravě pelet jsou nejčastěji vyuţívány cisterny (Obrázek 21). Tento velmi 

výhodný, čistý dodací systém umoţňuje plnění domácích skladů pelet prostřednictvím 

flexibilní trubky na vzdálenost aţ 30 m [41].  
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Obrázek 21 Přeprava dřevní štěpky [34] 

Ţelezniční přeprava (Obrázek 22) je doplňkovou a účinnou variantou na dlouhé 

vzdálenosti (větší neţ 100 km). Náklady často závisí na dostupnosti zpátečního nákladu, na 

celkovém objemu dopravy ve stejném směru, na politice překládacích terminálů a na trase.  

 

Obrázek 22 Přeprava paketů vlakem [34] 

Na větší vzdálenosti se štěpka přepravuje ve velkých kontejnerech, které se 

nakládají na soupravu tahače s návěsem nebo na nákladní auta. Přepravní plocha se musí 

zakrýt, aby štěpka neodlétala a neznečišťovala silnice během přepravy. Přepravují-li se 

části stromů a jejich naštípané kusy do manipulačního skladu, musí se pouţít zvláštní 

zařízení, které zamezí vyčnívání větví mimo postranní značky, jeţ udávají rozměry 

vozidla. Vozidlo by mělo být navíc vybaveno kompresním zařízením, které náklad stlačí 

na velikost, která je vhodná pro nosnou kapacitu vozidla, aby náklad svou velikostí 

připomínal přepravu kulatiny. Pro přepravu štěpky se mohou zváţit i traktorové návěsy 

nebo kontejnery se zvedací pohyblivou podlahou [79]. K případným ztrátám dochází jen 

tehdy, pokud je přepravovaná biomasa špatně zajištěna (zakryta), v těchto případech 

dochází ke ztrátám v důsledku větru, které odnese nezajištěné drobné části. 
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4.5 Skladování biomasy 

Paliva z biomasy mají ve srovnání s fosilními palivy relativně nízkou energetickou 

hustotu a poměrně velké objemy, a proto mají paliva z biomasy také typické poţadavky na 

skladování a přepravu, ale také na skladovací prostory a na zařízení pro jejich energetickou 

přeměnu. Biomasa bude obvykle absorbovat vlhkost, pokud ji bude vystavena. Dále můţe 

v průběhu skladování podléhat přírodní biodegradaci, hlavně v případě, kdy není úplně 

vysušená. To muţe vést ke ztrátě energetického potenciálu, případně se mohou tvořit 

plísně, jejichţ spory mohou být nebezpečné při vdechnutí. Skladiště na biomasu musí být 

dobře navrţena a zkonstruována tak, aby splňovala několik funkcí. Musí udrţovat paliva  

v dobrých podmínkách, především je musí chránit před vlhkem. Musí také umoţňovat 

dodání paliv do vhodné nádoby pro přepravu a zprostředkovat jejich přepravu do dalšího 

místa tak, aby přeprava byla pohodlná a efektivní a vyţadovala pouze minimum dalších 

energetických vstupů. Celý proces skladování biomasy zahrnuje dodání biomasy do 

skladu, samotné skladování a vyskladnění biomasy ze skladovacích prostor [80]. 

Pod pojem "skladování" je také zahrnuto dočasné skladování, coţ představuje 

krátkodobé skladování, obvykle kmenu stromu, nebo svazku (paketu) na okraji lesa či 

pole. Tento způsob ukládání je pouţit k překlenutí období mezi sklizní a přemístěním 

takovéto biomasy, ať uţ k přímému pouţití nebo dlouhodobému skladování. Na rozdíl od 

dočasného uskladnění je dlouhodobé skladování ekonomicky velmi nákladné. Dlouhodobé 

skladování ve srovnání s dočasným skladování má vetší poţadavky na skladovací prostory 

a ve většině případů má podobu budovy nebo zastřešeného prostoru. Z tohoto důvodu, 

dlouhodobé skladování, na rozdíl od dočasného skladování vyţaduje vetší investiční 

náklady, provozní náklady a náklady na zaměstnance. Poţadavky na jednotlivé typy 

skladovacích prostor závisejí na typu skladované biomasy a na poţadavcích na jejich 

skladování nebo uţití. 

4.5.1 Dočasné skladování 

Tento typ skladování se pouţívá jako dočasné řešení, neţ se biomasa pošle dál 

(k úpravě, skladování nebo zpracování). Hlavním poţadavkem na tento typ skladování je 

vhodná plocha (Obrázek 23). Během dočasného skladování nedochází k úpravám ani 

konverzi biomasy. Ztráty biologickým rozkladem, vysycháním apod. jsou zanedbatelné. 
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Tento proces neuvolňuje emise. Dočasné skladování je obvyklé hlavně u balíků, svazků  

a polen. Ekonomická intenzita dočasného skladování není vysoká, protoţe hlavní část 

všech nákladů na zřízení „hromady“ je často zahrnutá do nákladů na sklizeň či dopravu. 

 

Obrázek 23 Dočasné skladování – pakety [83] 

4.5.2 Dlouhodobé skladování 

Dlouhodobé skladování má za cíl překlenout období mezi sklizní a pouţitím 

biomasy jako paliva. Typ tohoto skladování závisí na druhu skladované biomasy. Zrno se 

skladuje v silech, balíky se obvykle skladují v senících. Dřevěné klády se musí chránit před 

deštěm. Při dlouhodobém skladování je nezbytné biomase zajistit optimální teplotu pro 

vysoušení a dostatečné větrání pro odvod vlhkosti. Štěpka se také skladuje v silech. Další 

moţností je skladování v kupách (balíky slámy či sena). Velikost skladovacího prostoru se 

navrhuje podle toho, jaký typ biomasy a v jakém mnoţství bude skladován také podle 

nároků na další zpracování či pouţití. 

 

Obrázek 24 Sila [84] 
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5 Způsoby využití biomasy k energetickým účelům  

Energii z biomasy lze získávat různými technologickými procesy, které se liší svoji 

podstatou. Na základě fyzikálních a chemických vlastností, z nichţ hlavní význam má 

vlhkost, tedy obsah vody v biomase, dělíme typy procesů přeměny biomasy na suché tzv. 

termochemické u biomasy s více jak 50 % sušiny, mokré tzv. biochemické u biomasy  

s obsahem sušiny menším jak 50 % a fyzikální a chemické [48]. 

Energetickým výstupem jsou pak: 

 pevná biopaliva - palivové dřevo, dřevní štěpka, pelety, brikety.  

 kapalná biopaliva - metanol, etanol, biooleje, pyrolytické oleje.  

 plynná biopaliva - bioplyn, pyrolytický plyn.  

Způsoby vyuţití biomasy pro energetické účely jsou díky pokročilým technologiím 

velice rozmanité. Typy, technologie a výstupy konverzí biomasy uvádí Tabulka 7. 

Tabulka 7 Typy konverze biomasy pro energetické účely [43] 

Typ konverze 
Způsob konverze 

biomasy 
Energetický výstup 

Odpadní materiál 

nebo druhotná 

surovina 

Termochemická 

spalování teplo popeloviny 

zplyňování 
generátorový plyn dehtový olej 

teplo uhlíkaté palivo 

pyrolýza 

pyrolytický plyn, 

pyrolytický olej, 

pyrolytický koks 

dehtový olej   

pevné hořlavé 

zbytky 

Biochemická 

alkoholová 

fermentace 
etanol, methanol vykvašený substrát    

aerobní fermentace bioplyn 
fermentovaný 

substrát 

anaerobní 

fermentace 
bioplyn 

fermentovaný 

substrát 

Fyzikálně-

chemická 
esterifikace bioolejů metylester biooleje glycerín 
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5.1 Termochemická konverze  

Jedná se o suchý proces. Do této skupiny konverze biomasy patří spalování, 

zplyňování a pyrolýza. 

5.1.1 Spalování  

Spalování je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie 

vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou. Jedná se o nejjednodušší metodu pro 

termickou přeměnu organických (fosilních i obnovitelných) paliv za dostatečného přístupu 

(zpravidla atmosférického) kyslíku na tepelnou energii. Tepelná energie získaná 

spalováním se pak vyuţívá pro vytápění a/nebo ohřev vody. 

Spalování biomasy většinou nevyţaduje předběţnou speciální úpravu paliva. Je 

přijatelná i vyšší vlhkost suroviny. Vzhledem k charakteru biomasy a jejímu proměnnému 

sloţení je nutno věnovat značnou pozornost optimálním podmínkám při spalování a při 

čištění výstupních spalin, kde je nutno především kontrolovat emise oxidu uhelnatého  

a tuhých látek. Spalování biomasy je v současnosti technicky dostatečně vyřešeno a to ve 

dvou koncepcích: 

 spalování v nehybné vrstvě,  

 spalování na fluidní vrstvě.  

Rozšířenější je dosud spalování na roštu, avšak fluidní technologie má některé 

významné výhody a její technický vývoj stále postupuje [49]. 

5.1.2 Zplyňování  

Zplyňování je proces chemické přeměny paliv, obsahujících uhlík, v hořlavé plyny, 

prostřednictvím volného nebo vázaného kyslíku při vysokých teplotách. Volný kyslík je 

přiváděn do procesu v podobě vzduchu, kyslíkem obohaceného vzduchu nebo čistého 

kyslíku. Chemicky vázaný kyslík je obvykle přiváděn ve formě vodní páry nebo oxidu 

uhličitého [34]. Proces zplyňování můţe probíhat dvěma způsoby: s částečným spalováním 

paliva dodávaného do procesu (autotermní proces) nebo s vnějším přívodem tepelné 

energie do reaktoru (allotermní proces). 
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Zplyňování biomasy je sloţitým procesem, v němţ probíhá mnoho 

termochemických reakcí. Jejich cílem je produkce energetického plynu. Zplyňování 

biomasy probíhá v podstechiometrických podmínkách (0,2 <λ <0,4) při celkové bilanci 

procesu. Místně probíhají zároveň procesy pyrolýzy a spalování. Na počátku procesu 

zplyňování biomasy se vyskytuje z hlediska energetické bilance velmi důleţitá etapa - 

sušení (sušicí zóna). Je důleţitá z hlediska bilance energie, kterou třeba dodat do procesu  

k odpaření vlhkosti z paliva. Větší obsah vlhkosti v palivu vyţaduje větší spotřebu energie, 

kterou je třeba vytvořit v procesu, coţ má negativní vliv na výhřevnost generátorového 

plynu – bude méně výhřevný. Vodní pára vznikající ze sušení paliva, znečišťuje plyn ve 

výši od 10 do 50% jeho objemu. Jedním z pozitivních vlivů vodní páry je její reakce  

s karbonizátem v redukční zóně, výsledkem této reakce je produkce H2 a CO. 

Další fází je pyrolýza (pyrolýzní zóna). V pyrolýzní zóně dochází k uvolňování 

prchavé hořlaviny z paliva. Zbytkem z tohoto procesu je karbonizát. Pyrolýzní proces 

probíhá v rozsahu teplot 200 – 600°C. Podíl jednotlivých pyrolýzních produktů je závislý 

na podílu celulózy, hemicelulózy a ligninu v biomase. Dvě první látky obsahují vysoký 

podíl kyslíku, coţ způsobuje jejich rozklad při niţších teplotách [60]. 

Výhodou zplyňování je vysoká účinnost vyuţití energie v palivu a niţší škodlivé 

emise oproti klasickému spalování. Nevýhodou je sloţitější zařízení [43]. 

5.1.3 Pyrolýza  

Pyrolýza je tepelná přeměna biomasy bez přístupu kyslíku na kapalnou, pevnou  

a plynnou fázi. Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je zaloţena 

na termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají  

z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. K ohřátí biomasy lze 

pouţít přímo i horkého inertního plynu (neobsahující kyslík).  

V závislosti na dosaţené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je moţné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 

200°C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 aţ 500°C následuje oblast tzv. suché 

destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních 

organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické 
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produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 aţ 1100°C jsou produkty 

vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak  

i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4.  

Tabulka 8 ukazuje produkty rozpadu dřeva při pyrolýze za dokonalých podmínek. 

Při běţném pyrolýzním rozpadu je mnoţství vzniklého uhlí niţší, přibliţně 10%, zvýší se 

tedy poměr vzniklých plynných produktů [43]. 

Tabulka 8 Produkty rozkladu (pyrolýzou) suchého březového dřeva (bez hrubé vody) a jejich výhřevnost [43] 

Produkty rozkladu 
Hmotnostní podíl 

[%] 

Výhřevnost produktu 

[kJ/kg] 

uhlí    31,8 10 215,79 

ţivice 15,8 4 689,22 

kyselina octová          7,08 1 009,02 

metylalkohol 1,6 355,88 

aceton 0,19 62,8 

CO2 9,96 0 

CO 3,32 339,13 

CH4   0,54 0 

C2H4 0,19 0 

různé organické látky    10,03 1 624,48 

voda 19,49 0 

5.2 Biochemická konverze 

Patří do kategorie mokrých procesů a řadí se zde alkoholová fermentace, aerobní 

fermentace (kvašení) a anaerobní fermentace. 

5.2.1 Alkoholová fermentace  

Alkoholová fermentace (resp. alkoholové kvašení) probíhá v mokrém (na vodu 

bohatém) prostředí bez přístupu vzduchu.  

Alkoholová fermentace je vyjádřena rovnicí: 

C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 (9) 
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Katalyzátorem této reakce je enzym (obsaţený v kvasinkách), který urychluje 

přírodní procesy, CH3CH2OH je ethanol (alkohol–líh). 

Jako vhodné materiály pro fermentaci se jeví např. cukrová řepa, obilí, kukuřice, 

brambory a ovoce. Produktem fermentace roztoků cukru je alkohol, který je získáván 

následnou destilací. Teoreticky lze z 1 kg cukru získat 0,65 l čistého alkoholu. V praxi se 

energetická výtěţnost pohybuje od 90 % do 95 %, protoţe kromě alkoholu vznikají další 

produkty, např. glycerín. Vzniklý alkohol je plnohodnotným palivem pro spalovací 

motory. Nevýhodou alkoholu jako paliva je schopnost vázat vodu a tím způsobit korozi 

motoru. Z tohoto důvodu je třeba přidávat do alkoholu antikorozní přípravky [43] [50]. 

5.2.2 Aerobní fermentace  

Aerobní fermentace je známa z výroby kompostu, kdy za přístupu vzduchu  

a působení vhodných kultur mikroorganismů dochází k rozkladu organických látek. Toto 

klasické kompostování trvá řádově měsíce. Průmyslová aerobní fermentace je kratší, cca  

2 aţ 3 týdny. U této fermentace brzy po startu dojde k samovolnému růstu teploty (aţ na 

70°C) a k rychlé degradaci organické hmoty [50].  

Jedná se o pokračování kvašení (předchozího procesu) v případě, ţe prostor není 

uzavřen a je přiváděn vzduch. 

Aerobní fermentace je vyjádřena rovnicí: 

CH3CH2OH + O2→CH3COOH + H2O  (10) 

Je nutná přítomnost octových bakterií. Výsledkem můţe být např. kyselina octová 

(ethanová kyselina) a voda (mezi přeměnou alkoholu na octovou kyselinu provází vznik 

meziproduktů jako je acetaldehyd) [43].  

5.2.3 Anaerobní fermentace  

Anaerobní fermentace, někdy také nazývána metanové kvašení, je technologie 

přeměny (mikrobiologické transformace) vlhké biomasy (hnůj, vlhké organické odpady), 

která na rozdíl od aerobní fermentace, probíhá za nepřístupu vzduchu v uzavřených 

vzduchotěsných prostorech (bez přístupu vzduchu) při mírně zvýšené teplotě (aţ 35°C) 

přičemţ vznikne bioplyn a stabilizované hnojivo či kompost.  
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Anaerobní fermentace je vyjádřena rovnicí: 

C6H12O6 → 3CH4 + 3CO2  (11) 

Bioplyn obsahuje 55 aţ 60% CH4, 40 aţ 45% CO2 a jiné plyny (1% sirovodík...). 

Methan (CH4), který vzniká při tomto procesu má velkou výhřevnost. Dále se uvolňuje 

velké mnoţství vody a čpavku, coţ můţe způsobovat korozi zařízení. Tento způsob 

vyuţívání biomasy se často pouţívá u tzv. bioplynových stanic, u kterých se vzniklý 

bioplyn spaluje ve spalovacích motorem s el. generátorem.  

K anaerobní fermentaci na bioplynových stanicích v ČR se pouţívají velké nádrţe 

(cca o objemu 4 000 m
3
), do kterých se dávkuje kejda. Plyn se jímá do rozvodu plynu  

a rozpadlá biomasa ve formě řídké "kaše" (tzv. fermentovaný substrát) se odčerpává mimo 

zásobník a většinou se pouţívá jako hnojivo. Vytvořený bioplyn obsahuje 55 aţ 60% CH4, 

40 aţ 45% CO2 a jiné plyny (1% sirovodík...) [43] [48]. 

5.3 Fyzikálně-chemická konverze 

Fyzikálně-chemickou konverzí se získávají kapalná biopaliva. Lisováním se  

z olejnin získává olej a následnou esterifikací oleje se získává látka s vlastnostmi 

podobnými motorové naftě tzv. bionafta [48]. 

Přestoţe existuje více způsobů vyuţívání biomasy k energetickým účelům, v praxi 

převládá ze suchých procesů spalování biomasy, z mokrých procesů výroba bioplynu 

anaerobní fermentací. 

Podíváme-li se z praktického hlediska na nejčastější způsoby vyuţívání biomasy 

k energetickým účelům pro domácnosti, převládá spalování biomasy. Spalování biomasy je 

vyuţíváno jiţ po staletí k zajištění tepelné pohody v domácnosti. V současné době dochází 

k výraznému vývoji v této oblasti s cílem zvýšení účinnosti spalovacího procesu a sníţení 

negativního dopadu na ţivotní prostředí. 
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6 Spalování biomasy 

Spalováním biomasy (biopaliv) získáváme energii ve formě tepla vázaného na 

vodič (voda, pára). Na rozdíl od spalování fosilních paliv, hlavního zdroje CO2, při 

spalování biomasy (ať uţ jde o dřevo energetické kultury čí jiná biopaliva) se do ovzduší 

uvolňuje jen takové mnoţství CO2, které bylo do rostliny akumulováno fotosyntézou  

v průběhu jejího růstu. Tato velmi důleţitá vlastnost biomasy ji vedle vyuţívání ostatních 

obnovitelných zdrojů energie (energie z větru, vody a jiné…) staví do pozice vhodného 

paliva při boji se znečišťováním atmosféry [48]. 

Mezi biomasu vyuţitelnou k palivářským účelům řadíme zejména dřevnaté  

a stébelnaté materiály (palivové dřevo, brikety, pelety, spalitelné obilí atd.). 

Pro pochopení dějů probíhajících při spalování v topidlech je nutno znát základní 

údaje o spalování a palivu. Hoření všech tuhých paliv probíhá v následujících fázích: 

1. vysoušení paliva – teplem jiţ vyrobeným či teplem z jiného zdroje se 

palivo vysouší a odpařuje se tzv. „hrubá voda“; 

2. odplyňování – teplem se uvolňují z paliva prchavé sloţky – uhlovodíky, 

palivo se rozpadá na kusy; 

3. hoření – plynné i tuhé sloţky paliva se slučují za vývinu tepla s kyslíkem 

obsazeným ve vzduchu, plynné sloţky hoří nad rozţhavenými pevnými 

sloţkami paliva; 

4. vychládání a tvorba popelovin – balastní a nespalitelné podíly paliv 

zůstávají v ohništi a chladnou, přitom se vytváří popel, u některých paliv 

s niţší teplotou tavitelnosti se i v lokálních topidlech vytváří škvára. 

Spalování je chemický pochod, při kterém se uvolňuje teplo při slučování 

hořlavých prvků obsaţených v palivu s kyslíkem. Reakce se označuje jako exotermická. 

Při spalování tuhých paliv s kyslíkem probíhají chemické pochody: 

C + O2  → CO2 + teplo 

H2 + ½ O2 → H2O + teplo 

S + O2 → SO2 + teplo 

(12) 
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Do spalovacího procesu vstupuje nikoli čistý kyslík, ale vzduch, takţe do děje ve 

spalovacím prostoru zasahuje významně ještě dusík (N). Ten se však reakcí neúčastní  

a odchází jako balastní sloţka v kouřových plynech. Dusík obsaţený v palivu (palivový 

dusík) se slučuje s kyslíkem na škodlivé sloţky oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2). 

Kouřové plyny vycházející z ohnišť jsou směsí vzdušného dusíku a produktů spalování  

a obsahují mimo stopové prvky hlavně oxid uhličitý (CO2), vodu (H2O), oxid siřičitý (SO2) 

(především fosilní paliva), dusnatý (NO) a dusičitý (NO2). 

Spalování všech tuhých paliv probíhá při prudkém slučování hořlavých sloţek 

paliva s kyslíkem obsaţeným ve vzduchu a v palivu. Proces spalování můţe probíhat jen 

tehdy, jsou-li k tomu vytvořeny dvě základní podmínky: dostatečně vysoká teplota  

a dostatečné mnoţství vzdušného kyslíku. Pokud některá z uvedených podmínek není 

splněna, dochází k nedokonalému spalování, při němţ získáme prakticky jen  třetinu tepla, 

která je v palivu obsaţena. V praxi to znamená, ţe není vhodné stavět nebo kupovat topidla 

na pevná paliva, jejichţ výkon je po většinu roku nevyuţitý a provozujeme je na částečný 

výkon, s nedostatečným přívodem vzduchu. 

V ohništi nelze nikdy dosáhnout naprosto dokonalého spalování. Nedostatek 

vzduchu (a tím i kyslíku) v topidle, při příliš utlumeném spalování, zapříčiňuje vznik oxidu 

uhelnatého a 1% oxidu uhelnatého ve spalinách se rovná přibliţně ztrátě 5% energie paliva 

[12] [14] [37]. 

Podstatou spalovacího procesu je hoření paliva. Hoření je fyzikálně chemický děj 

slučování hořlaviny s okysličovadlem, přičemţ probíhající chemická reakce je 

doprovázena (za světelného efektu) vývinem tepla (exotermní reakce), chemicky vázaného 

v palivu. Touto definicí je specifikován proces hoření v obvyklém pojetí, kdy je důkaz 

kladen na světelný efekt procesu. Tento světelný efekt je důsledkem skutečnosti, ţe teplota 

produktů hoření dosáhla oblasti viditelného spektra. Jinak řečeno, spalovací reakce probíhá 

při kaţdé reálné teplotě, která určuje rychlost této reakce a o hoření se mluví, projeví-li se 

světelný efekt jako důsledek dostatečně vysoké teploty produktů spalování [14]. 

Hoření můţe začít samovolně samovznícením, nebo působením vnějšího tepelného 

impulsu zápalu. Má charakter řetězového děje, při němţ část spalného tepla poslouţí jako 

iniciátor zapálení nové směsi vstupující do reakce. Můţe trvat aţ do vyčerpání zásoby 
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hořlavé směsi, nebo jedné její sloţky, popř. do okamţiku, kdy intenzivním odvodem tepla 

přerušíme řetězovou reakci tím, ţe teplota směsi klesne pod zápalnou teplotu. 

Hoření je moţné pouze mezi elementárními sloţkami hořlaviny (C, H, S) 

v atomárním stavu a okysličovadla (nejčastěji O2 ze vzduchu) a to proto, ţe si atomy 

hořlaviny snaţí doplnit své neúplné vnější elektronové sféry na plný počet elektronů. 

Tímto atomárně molekulárním (chemickým) pochodem se rozmísťují elektrony 

energeticky výhodněji, přičemţ se některé z nich stávají v nově vzniklé molekule 

společnými pro oba prvky, které se zúčastní spalování. Např. při reakci hoření mezi 

atomem uhlíku C a molekulou kyslíku O2 (má v atomu osm elektronů a to dva na 1. sféře, 

tj. deficit dva elektrony na 2. sféře) se vytvoří molekula CO2, u níţ je celkový počet čtyři 

plus dvakrát šest, tj. šestnáct vnějších elektronů umístěno tak, ţe všechny atomy O i C 

v molekule CO2 mají plný počet elektronů na 2. sféře (tj. osm). Z celkových šestnácti 

elektronů na vnějších sférách je osm společných. Podobně je tomu u hoření vodíku H na 

H2O a síry S na SO2. 

Sniţováním energetické hladiny elektronů při spalování hořlaviny znamená úsporu 

energie, která se projeví uvolněním tepla. Jeho mnoţství je měřítkem intenzity hoření [44]. 

Teorie chemismu spalovacích reakcí se dělí na dvě části: 

 statika spalování 

 kinetika spalování 

6.1 Statika spalování 

Statika spalování hodnotí kvantitativní stránku reakce bez ohledu na dobu jejího 

trvání. Vychází s termochemických rovnic reakcí za slučovacích poměrů, kdy neexistuje 

přebytek ani nedostatek reagentů z tzv. stechiometrických poměrů. Energetickou bilanci 

spalovací reakce lze vyjádřit na základě představy, ţe se spalováním sniţuje energetický 

potenciál reagentů a jeho úbytek ve formě uvolněné tepelné energie přejímají produkty 

hoření. 

Při spalovacím procesu probíhají sloţité fyzikální a chemické děje, které na sebe 

navzájem navazují, kombinují se a vzájemně se ovlivňují. K chemickým dějům patří 

především oxidační a redukční reakce, fyzikální pochody představují transportní děje 

(přenosy hybnosti), hmoty a energie. Numerické řešení spalovacích procesů vyţaduje 



 

Silvie Petránková Ševčíková: Energetické vyuţití biomasy 

2014  63  

pouţití termochemických rovnic. Jsou to chemické rovnice, udávající navíc hodnotu 

uvolněného nebo spotřebovaného tepla (tepelný efekt reakce). V prvním případě se jedná  

o reakce exotermické, ve druhém o reakce endotermické. Příkladem exotermických reakcí 

můţe být spalování C, H2, příkladem endotermických reakcí disociace (rozklad) CO2, H2O 

při vysokých teplotách. Protoţe většina spalovacích reakcí probíhá izobaricky, je obvykle 

tepelný efekt reakce určen rozdílem entalpií. 

Z tabelových hodnot standardních slučovacích nebo spalných tepel jednotlivých 

sloučenin je moţno vypočítat reakční teplo jakékoliv reakce, které je dáno: 

 součtem slučovacích tepel reakčních produktů zmenšeným o součet 

slučovacích tepel výchozích látek, 

 součtem spalných tepel výchozích látek zmenšeným o součet spalných tepel 

produktů reakce . 

Spalování tuhých paliv se obvykle interpretuje jako prostá oxidace prvků tvořících 

hořlavinu a popisuje se jednoduchými chemickými rovnicemi s příslušným tepelným 

zabarvením (např. soustava 2H2 + O2 při exotermické reakci vydává teplo do okolí, tepelné 

zabarvení je tedy záporné a energetický potenciál po reakci se sníţí viz. Graf 4) reakce, 

např.: 

C + O2 = CO2 + 405 942 [kJ/kmol] nebo 33 829 [kJ/kg] (13) 

2H2 + O2 = 2H2O + 241 144 [kJ/kmol] nebo 119 615 [kJ/kg] (plyn) (14) 

2H2 + O2 = 2H2O + 286 212 [kJ/kmol] nebo 141 970 [kJ/kg] (kapalina) (15) 

S + O2 = SO2 + 29 656 [kJ/kmol] nebo 9 250 [kJ/kg] (16) 

Ve skutečnosti však spalování neprobíhá jako přímá oxidace podle výše uvedených 

rovnic, nýbrţ jako řetězová reakce, po etapách. K zahájení této reakce je potřebná určitá 

aktivační energie a v některých případech také přítomnost iniciačních (aktivních) molekul. 
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Graf 4 Energetický potenciál při reakcích vodík/kyslík 

Pro tepelnou bilanci spalovacího procesu je významný Hessův zákon, který říká, ţe 

tepelný efekt reakce nezávisí na cestě (průběh řetězové reakce), kterou reakce probíhá ke 

konečnému produktu, nýbrţ jen na počátečním a konečném stavu soustavy [14]. 

6.2 Kinetika spalování 

Kinetika spalování je nauka o průběhu spalovacích reakcí a závislosti jejich 

rychlosti na koncentraci reagujících látek, teplotě, tlaku, vlivu katalyzátorů apod. 

Na rychlosti reakce závisí intenzita děje, velikost spalovacího zařízení, tepelná produkce. 

Znamená to tedy, ţe kinetika spalování umoţňuje zrychlovat proces, zvyšovat jeho 

účinnost, minimalizovat tvorbu škodlivin. 

6.3 Plynné produkty spalování – spaliny 

Produkty spalování – spaliny – jsou všechny produkty (zejména plynné), které 

vznikají jako následek procesu hoření. Ke spalinám počítáme i takové látky, které 

za normální teploty jsou kapalné nebo tuhé, např. voda. Sloţení spalin a jejich mnoţství 

závisí na chemické skladbě hořlaviny a na druhu oxidačního prostředku. Dřevo jako 

organická hořlavina se skládá z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a ve spalinách nalézáme 

jejich oxidy, a to oxid uhličitý CO2, uhelnatý CO a vodu H2O. Velkým kladem můţeme 

nazvat skutečnost, ţe na rozdíl od jiných anorganických a organických hořlavin zde není 

přítomna síra, která exotermicky oxiduje na oxid siřičitý SO2 (jedovatý bezbarvý plyn 

štiplavého zápachu, který způsobuje sníţení schopnosti fotosyntézy rostlin, dráţdění 

sliznic a vznik chorob popř. smrt u vyšších ţivočichů a člověka, změnu pH půdy a korozi 

kovových konstrukcí, rozpustí-li se ve vodě) [16] [17]. 
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V posledních letech se ve vyspělých zemích zvyšuje zájem o vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie oproti fosilním palivům. U malých energetických zdrojů se jedná především 

o biomasu. Biomasa představuje obnovitelnou a ekologicky čistou surovinu, ale pouze  

v případě správného spalování (správná vlhkost) a proto nelze říci, ţe by spalování 

biomasy bylo naprosto neškodné vůči ţivotnímu prostředí [51].  

Emise ze spalování pevných paliv se mohou rozdělit do dvou hlavních skupin: emise 

z dokonalého spalování a emise z nedokonalého spalování. Je nezbytné poznamenat ţe 

prachové částice jsou výsledkem obou případů a to jak dokonalého, tak nedokonalého 

spalování [35]. 

6.3.1 Spaliny při dokonalém spalování 

Následující sloţky jsou uvolňovány do atmosféry jako výsledek dokonalého 

spalování ve spalovacích zařízeních spalujících biomasu. 

Oxid uhličitý CO2 vzniká dokonalým spalováním uhlíkatých látek. Je bezbarvý plyn, 

slabě kyselého zápachu, těţší neţ vzduch. Oxid uhličitý není dýchatelný. Je dobře 

rozpustný ve vodě. Nepodporuje hoření látek a v běţném slova smyslu není jedovatý, 

neboť je produktem metabolismu ţivočichů. Nebezpečné jsou aţ vyšší koncentrace tohoto 

plynu, které způsobují rychlou ztrátu vědomí a smrt. Přeţije-li postiţený otravu oxidem 

uhličitým, je i po těţkém stavu zotavení rychlé, následky nevelké a většinou přechodné.  

Moţnosti sniţování CO2 vypouštěného do ovzduší: 

 spalováním paliva s niţším podílem uhlíku (zemní plyn, ropa), 

 sníţením spotřeby energie, vyráběné spalováním, 

 zvýšením účinnosti transformace uvolněného tepla při spalování 

na uţitečnou energii, 

 racionálním hospodařením s energií a sniţováním měrné spotřeby. 

Biomasa je velmi výhodným, ekologicky šetrným palivem, které nepřispívá ke zvýšení 

vlivu skleníkového efektu právě uzavřeným cyklem CO2. 

Oxidy dusíku NOX představují směs oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) 

a oxidu dusného (N2O), nazývaného téţ rajský plyn. Ve spalinách představuje podíl NOX 

jen 5-10 %. Podíl N2O je minimální. Tvorba NOX je dána reakcí mezi atomem kyslíku 
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a molekulou dusíku. Mnoţství molekulárního kyslíku je úměrné stupni disociace molekuly 

kyslíku. Tyto procesy mají vysokou energetickou bariéru a jsou tedy výrazně závislé 

na teplotě. 

Podle místa vzniku se rozlišují tři druhy NOX označované jako: 

 termické (exponenciální závislostí na teplotě, vznikají reakcí s dusíkem 

dopraveným do ohniště ve spalovacím vzduchu), dusík ve spalovacím vzduchu 

začíná při teplotách 1300 °C reagovat s volnými radikály kyslíku a vytváří NO. 

Jeho mnoţství je přímo úměrné teplotě, koncentraci kyslíku a reakční době. Při 

spalování biomasy se obecně teplot vyšších neţ 1300°C dosahuje ve zcela 

ojedinělých případech, proto tento druh NOX nevzniká ani tak v plameni, jako 

spíše za ním, v oblasti vyšších koncentrací O2, 

 palivové (oxidace dusíkatých sloţek obsaţených v palivu), dusík vázaný  

v palivu se v sérii elementárních reakcí slučuje s kyslíkem za vzniku NO 

(>90%) a NO2 (<10%). Primárním zdrojem dusíku jsou molekuly amoniaku  

a kyanovodíku. Nicméně významné mnoţství NO a molekulárního dusíku se 

nachází také v pyrolýzním plynu. Je-li k dispozici dostatek volného kyslíku, 

NH3 a HCN konvertuje na NO skrze rozličné transformační procesy, které však 

mohou vést aţ ke vzniku molekulárního kyslíku, čímţ se dostáváme  

k primárnímu redukčnímu opatření. Optimalizací přebytku vzduchu, teploty  

a doby setrvání částic paliva v zóně plamene lze dosáhnout maximální konverze 

NH3 a HNC zaručující vysoký stupeň redukce emisí NOX, 

 promptní (vazba molekul dusíku s radikály v reakcích s nízkou energetickou 

potřebou, svázáno s hořením uhlovodíků, malá oblast plamene), vzdušný dusík 

můţe reagovat s CH v první řadě za vzniku kyanovodíku, na coţ dále navazují 

reakční procesy shodné s mechanismem vzniku palivových NOX. Ve srovnání 

s mechanismem vzniku termických NOX se jedná o teplotně méně závislý 

proces probíhající však podstatně rychleji. Určujícím parametrem jsou 

koncentrace CH, které dosahují vysokých hodnot pouze u bohatých palivových 

směsí. Při spalování biomasy jim proto není přisuzována nijak zvlášť významná 

role, na rozdíl od zařízení spalujících fosilní paliva. 
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Emise palivových NOX vzrůstají se zvyšující se teplotou, přebytkem vzduchu  

a obsahem dusíku v palivu aţ do okamţiku jeho úplné transformace na NOX, N2O a N2. 

Nicméně jak dokázaly experimenty řady autorů, podíl NOX bude paradoxně tím niţší, čím 

vyšší bude obsah dusíku v palivu [52]. 

 

Graf 5 Emise palivového NOx jako funkce teploty a typu paliva (dle obsahu N v palivu) a srovnání vzniku 

termického a promptního NOx [35] 

Po vstupu spalin do atmosféry dochází k dookysličení NO na několikanásobně 

toxičtější NO2. Zde hraje hlaví roli atmosférický ozón, který reaguje s NO 10
5
 krát rychleji 

neţ molekulární kyslík. Tak dochází k rychlé spotřebě ozónu, který např. zcela chybí 

v kouřové vlečce. Oxidy dusíku jsou jedním z hlavních původců fotochemického smogu. 

Oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2, jsou z hlediska účinků na člověka 

nejsledovanějšími plyny. NO má přímý vliv na centrální nervovou soustavu. NO2 má 

dráţdivý účinek a jeho zákeřnost při intoxikaci spočívá hlavně v dlouhém čase latence, 

která se projeví otokem plic někdy aţ po 24 hodinách od expozice. Naštěstí tyto produkty 

hoření příliš nevznikají [38]. 

Oxidy síry (SOx) jsou výsledkem úplné oxidace síry obsaţené v palivu. Jedná se 

především o tvorbu SO2 (>95 %), pří niţších teplotách však můře vznikat také SO3 (<5%). 

Síra obsaţená v palivu se úplně nepřemění v SOx, ale významná část zůstane v popelu 

zatímco při niţších teplotách se menší část vyloučí jako sůl K2SO4 nebo H2S. 
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Emise SO2 lze sníţit pomocí primárních opatření jako je přidání vápna nebo vápence nebo 

sekundárními opatřeními. 

Chlorovodík (HCl) část chloru obsaţeného v palivu se uvolní ve formě HCl. Obsah 

chloru ve dřevě je velice nízký. Nicméně významné mnoţství HCl se tvoří při spalování 

převáţně rostlinné biomasy, např. miskanthus, tráva a sláma. Ne všechen chlor obsaţený 

v palivu se přemění na HCl, hlavní část se přemění v soli (KCl a NaCl) při reakci s K a Na, 

zatímco stopové mnoţství je emitováno ve formě dioxinů nebo organických chloridů. 

Emise HCl mohou být redukovány prostřednictvím praní paliva, které se do určité míry 

pouţívá u slámy, kvůli jejímu vysokému obsahu chloru, případně jsou vyuţita sekundární 

opatření k jejímu sníţení. 

Tabulka 9 Obsah N, S Cl v palivech z biomasy [52] 

Druh paliva 

Dusík (N) 

mg/kg 

(v sušině) 

Síra (S) mg/kg 

(v sušině) 

Chlor (Cl) 

mg/kg 

(v sušině) 

Dřevní štěpka 

(smrk) 

900 - 1700 70 - 1000 50 - 60 

Dřevní štěpka 

(topol, vrba) 

1000 - 9600 300 - 1200 100 

Kůra (smrk) 1000 - 5000 100 - 2000 100 - 370 

Sláma (ozimá 

pšenice) 

3000 - 5000 500 - 1100 1000 - 7000 

Miscanthus 4000 - 17000 200 - 2000 500 - 4000 

Tritikale  6000 - 14000 1000 - 1200 1000 - 3000 

Seno 10000 - 24000 2000 - 6000 2500 - 20000 

Tráva 4000 - 36000 800 - 7000 2600 - 20000 

Odpadní dřevo 1000 - 39000 300 - 2000 300 - 4000 

Prachové částice - emise prachových částic vznikají z různých zdrojů. Mezi ty 

řadíme polétavý popílek, který je výsledkem strhávání prachových částic ze spalin  

a aerosolů. Další typy emisí prachových částic vznikají při nedokonalém spalování a budou 

zmíněny v následující kapitole 6.3.2. 

Polétavý popílek se skládá z hrubého polétavého popílku (částice s rozměrem 

větším neţ 1 μm) a aerosolu (částice menší neţ 1 μm). Zatímco hrubý polétavý popílek je 

výsledkem strhávání popele a části paliva z palivového loţe, aerosoly se formují ze 

sloučenin (např. soli jako KCl, NaCl, K2SO4). Aerosoly jsou výsledkem reakce mezi 

K nebo Na a Cl nebo S, uvolněných během spalování ze spalovaného paliva do plynné fáze 

a  částečně ze sub-mikronových částic při nukleaci a kondenzačním procesu. Protoţe 
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hlavní sloţkou aerosolů jsou lehce těkavé prvky, včetně těţkých kovů, a vzhledem k tomu, 

ţe sloučeniny těchto prvků se vyznačují poměrně nízkou teplotou tání, proto mohou 

aerosoly způsobit váţné problémy týkající se tvorby usazenin v kotlích a zvýšení rizika 

korozí kotle, stejně tak jako problémy s emisemi. 

Těţké kovy - všechna přírodní paliva z biomasy obsahují těţké kovy v určitém 

stupni (nejvýznamnější jsou Cu, Pb, Cd, Hg). Těţké kovy zůstávají v popelu nebo se 

odpařují a také se stávají části povrchu částic emitovaných do atmosféry nebo se stávají 

součástí prachových částic. Kontaminovaná paliva z biomasy jako jsou impregnované 

nebo natřené dřevo můţe obsahovat velký podíl těţkých kovů. Emise těţkých kovů můţe 

být sníţená prostřednictvím sekundárních opatření ke sníţení emisí. 

6.3.2 Spaliny při nedokonalém spalování 

Emise způsobené nedokonalým spalováním jsou způsobené především: 

 nedostatečným směšování spalovacího vzduchu a paliva ve spalovací komoře, 

 celkovým nedostatkem kyslíku při spalování, 

 příliš nízkou teplotou spalování, 

 příliš krátkou dobou zdrţení spalin při spalování. 

Tyto moţnosti jsou všechny spojeny se stupněm reakce vyjádřené základní reakcí 

spalování. V případech, kde je dostatečný přístup kyslíku, je nejdůleţitější teplota kvůli 

vlivu na reakční rychlosti. V ostatních případech chceme dosáhnout optimalizace těchto 

variant, coţ přispěje k redukci všech emisí nedokonalého spalování. 

Níţe uvedené sloţky jsou emitovány do atmosféry jako výsledek nedokonalého 

spalování zařízení spalujících biomasu. 

Oxid uhelnatý CO vzniká při nedokonalém spalování uhlíku. Příčinou 

nedokonalého spalování je nedostatek spalovacího vzduchu v zóně hoření a můţe jí být 

také rychlé ochlazení plamene (nedostatek času potřebného k proběhnutí reakce CO na 

CO2). Je to plyn bez barvy a zápachu, prudce jedovatý (blokuje krevní barvivo, tvoří 

karboxyhemoglobin a tím způsobuje udušení, dále účinkuje na nervový a zaţívací systém, 

ţlázy s vnitřní sekrecí a krevní sérum, při otravách se objevují zrakové a sluchové potíţe, 

ţaludeční nevolnost, zvracení, někdy bolesti břicha, bezvědomí, křeče), je rozpustný ve 



 

Silvie Petránková Ševčíková: Energetické vyuţití biomasy 

2014  70  

vodě a lehčí neţ vzduch. Hoření nepodporuje, sám je ovšem hořlavý a ve směsi se 

vzduchem explozivní. Na vzduchu se vzněcuje  a při teplotách niţších neţ 700 °C shoří na 

CO2. Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK) dlouhodobá je 30 mg/m
3
, krátkodobá NPK 

pak 150 mg/m
3
. Produkci CO lze omezit řízením spalovacího procesu, ale nelze jí nikdy 

zcela zabránit [22]. 

Přeměna palivového uhlíku na CO2 probíhá v několika krocích a přes několik 

různých meziproduktů. CO představuje jeden z hlavních a nejvíce nebezpečných 

meziproduktů. V ideálních podmínkách a za dostatku kyslíku se CO oxiduje na CO2. 

Rychlost oxidace CO na CO2 závisí především na teplotě. CO lze povaţovat za dobrý 

ukazatel kvality spalování. Spalovací zařízení na biomasu velkých výkonů (nad 50 kW) 

mají lepší moţnosti pro optimalizaci spalovacího procesu neţ obdobná zařízení malých 

výkonů (do 50 kW). Proto jsou také emise CO u těchto zařízení velkých výkonů niţší.  

Graf 6 znázorňuje závislost emise CO v mg/mn
3
 jako funkce přebytku vzduchu – λ. 

a) jednoduchý, kotel na dřevo s ručním přikládáním 

b) odhořívací kotel na dřevěná polena 

c) automatický kotel na dřevo 

d) automatický kotel na dřevo s kontrolou spalovacího procesu 

 

Graf 6 Emise CO v mg/mn
3
 jako funkce přebytku vzduchu – λ [35] 
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Nejniţších emisí CO je dosaţeno při určitém poměru přebytku vzduchu: vyšší přebytek 

vzduchu bude způsobovat níţení teploty spalování, zatímco niţší přebytek vzduchu bude 

mít za následek nedostatečné směšovací podmínky. Kromě toho dostatečná doba zdrţení je 

důleţitá pro dosaţení nízké emise CO. 

Methan (CH4) - k problematice CH4 se přistupuje odděleně od ostatních 

uhlovodíků, protoţe se jedná o skleníkový plyn. Ve spalovacích zařízeních na biomasu 

působí jako důleţitý mezičlánek při konverzi palivového uhlíku a CO2 a vodíku na H2O. 

Stejně jako v případě CO, příčinou vzniku metanu jsou příliš nízké teploty, nedostatečného 

přísunu oxidačního činidla a krátké reakční době. Obecně všechny uhlovodíky představují 

sloučeniny, které vznikají dříve neţ CO, coţ je důvod jejich niţších emisních hodnot. 

Uhlovodíky(CxHy) jsou základní organické sloučeniny, obsahující v molekule 

pouze dva prvky, i kdyţ kombinační moţnosti vedou k velké početnosti látek v této 

skupině. Jejich hořlavost a explozivní vlastnosti jsou obecně známé. Způsobují narkotické 

a depresivní ovlivnění centrální nervové soustavy, také se projevují excitací, vyvolávají 

vzrušivost aţ křeče. Mohou dráţdit dýchací cesty, oči a kůţi. Narkotický a dráţdivý účinek 

stoupá se zvětšováním molekulové hmotnosti. Poškozují rovněţ některé orgány zejména 

játra, ledviny, srdce a cévy. Pro negativní vliv na zdraví člověka jsou nejintenzivněji 

uhlovodíky odvozené od benzenu, tzv. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které 

se dostávají do ovzduší při nedokonalém spalování. Byla totiţ prokázána jejich 

karcinogenita. Při spalování dřeva se tvoří také dioxiny. Ve spalinách jsou obsaţeny  

i hořlavé dehtové páry obsahující rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky, které 

nepříjemně zatěţují okolí. Emisní koncentraci dehtových par ovlivňuje především vlhkost 

paliva, teplota spalin a v extrémních hodnotách také přebytek spalovacího vzduchu, tyto 

skutečnosti znázorňuje Graf 7, Graf 8, Graf 9. 
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Graf 7 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na množství vody v palivu[44] 
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Graf 8 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na přebytku vzduchu [44] 

Na výše uvedeném grafu je zajímavé si všimnout ostrého zlomu křivky mezi 

hodnotou přebytku vzduchu 4,45 – 4,70. Tady se koncentrace dehtu rapidně zvětšila. Bylo 

to zřejmě způsobeno velkým ochlazením spalin, tedy nízkou reakční teplotou a vzniklé 

dehty uţ nemohly dooxidovat na oxid uhličitý a vodu. Podmínky pro generování dehtu 

byly v této oblasti lepší neţ  pro jeho vyhoření [44]. 
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Graf 9 Závislost koncentrace dehtu ve spalinách na výstupní teplotě spalin [44] 

Těkavé organické látky bez methanu (NMVOC) tato skupina látek zahrnuje 

všechny uhlovodíky s výjimkou metanu a PAU a jiné těţké uhlovodíky, které kondenzují 

za vzniku prachových částic. Všechno jsou to meziprodukty konverze uhlíku na CO2  

a vodíku na H2O. Úroveň emisí závisí na stejných faktorech jako je tomu u metanu. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou vzhledem ke svým karcinogenním 

účinkům zmiňovány samostatně od ostatních uhlovodíků. I v tomto případě se jedná  

o meziprodukty konverze uhlíku na CO2 a vodíku na H2O. Emise opět závisí na teplotě, 

reakční době a obsahu kyslíku, nicméně na rozdíl od CO mají zřetelné maximum, který se 

nachází v oblasti 700 °C. 

Tuhé znečišťující látky (TZL) z nedokonalého spalování nalezneme v podobě sazí, 

popílku a dehtů. Saze obsahují především nespálený uhlík, coţ je dáno lokálním 

nedostatkem kyslíku v oblasti plamene. Popílek je často unášen spalinami kvůli své malé 

hustotě, přičemţ s rostoucí rychlostí spalin se míra úletu zvyšuje. Z hlediska malých 

spalovacích zařízení na biomasu se jako největší přispěvatel k celkovému objemu TZL 

v mnoha případech ukazuje dehet. Emisní koncentrace podobně jako u CO závisí na 

spalovací teplotě, době dostatečného setrvání v oblasti vysokých teplot a přístupu kyslíku. 

S ohledem na různorodost TZL nelze přímo aplikovat primární redukční opatření, 

s výjimkou zkondenzovaných dehtových uhlovodíků.  
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Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) tvoří skupinu 

látek, které jsou mimořádně toxické. Vznikají syntézou jednoduchých molekul v teplotním 

okénku vymezeném 180 a 500 °C. Základním předpokladem pro jejich zformování je 

uhlík, chlór, katalyzátor (např. Cu) a oxidační činidlo. Emise PCDD/PCDF jsou vysoce 

závislé na vedení spalovacího procesu a způsobu ochlazování spalin. V praxi se tak 

můţeme setkat s poměrně velkým rozptylem emisních koncentrací. Ačkoliv má rostlinná 

biomasa poměrně vysoký podíl chlóru. To se zpravidla vysvětluje vysokým obsahem 

alkálií, jenţ vedou ke vzniku solí KCl a NaCl, které znesnadňují přechod chlóru do plynné 

fáze. Emise dioxinů a furanů je moţné sniţovat primárními i sekundárními metodami.  

Amoniak (NH3) - malé objemy se do ovzduší mohou dostávat následkem neúplné 

konverze ve zplyňovací fázi spalování, coţ je způsobeno velmi nízkými teplotami. 

Sekundárně se ve spalinách můţe objevit v důsledku neoptimalizované injektáţe amoniaku 

aplikované v rámci redukčních opatření. 

Ozon (O3) je vedlejší produkt spalování z fotochemických reakcí CO, CH4, 

NMVOC a NOX v atmosféře. Představuje přímý skleníkový plyn, který ovlivňuje ţivotní 

prostředí jak na lokální, tak regionální úrovni. Emise O3 mohou být sníţeny pomocí 

primárních i sekundárních metod pouţívaných pro redukci NOX. 
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7 Technologie pro spalování tuhých paliv ve zdrojích o malém 

výkonu 

Hlavním cílem provozu technologií pro spalování tuhých paliv ve zdrojích malých 

výkonů je zajištění příznivých tepelných poměrů v uzavřených místnostech. 

Za spalovací zařízení pro domácnosti povaţujeme v případě zdrojů pro vytápění 

lokální topeniště – krby a kamna, kotle pro ústřední vytápění různých provedení, 

teplovodní a horkovodní kotle pro lokální centralizované systémy. Tato zařízení jsou 

nejčastěji o výkonu od 5 – 50 kW.  

Podle způsobu předávání tepla lze rozlišit: 

 Přímotopná spalovací zařízení (lokální topeniště - kamna, krby), která teplo 

uvolněné spalováním bezprostředně předávají do místnosti tím, ţe ohřívají 

vzduch v místnosti a předměty a zdi prostřednictvím sálavého toku. 

 Kotlová zařízení, ve kterých se předává teplo uvolněné spalováním  

a obsaţené ve spalinách pracovní látce (vodě), která je pak rozváděna do 

jednotlivých místností, prostor, budov, technologických zařízení či výměníků. 

Lokální topeniště jsou téměř vţdy určena pro spalování tuhých paliv, nejčastěji 

kusového dřeva nebo briket a jejich předností je moţnost levného a efektivního vytápění 

jednotlivých místností. Nevýhodou je manipulace s palivem a popelem, potřeba 

periodického přikládání, a s tím související zvýšená prašnost v prostoru a moţnost 

znečištění. V poslední době stále více vzrůstá obliba uţívání krbů, krbových kamen  

a kachlových kamen. Nejčastěji se vyuţívají jako doplňkový zdroj k jiţ zavedenému 

systému ústředního vytápění. Takové řešení umoţňuje významně sníţit náklady na 

vytápění, pouţije-li se dřevo jako náhrada draţšího paliva v přechodném období nebo 

v době extrémních nároků na spotřebu tepla. Jeho výhodou je rovněţ sníţení rizika při 

náhlých výpadcích dodávky zdroje energie pro klasické vytápění (elektřina, plyn). 

Systémy s ústředním (centrálním) vytápěním poskytují podstatně vyšší uţivatelský 

komfort a nabízejí velké mnoţství technických řešení jak na straně zdroje, tak na straně 

spotřeby. Zdrojem tepla je energie v palivu, spalovaném v teplovodním kotli, dosahujícím 

dnes poměrně vysoké účinnosti (kolem 85%), zabezpečující svým konstrukčním řešením 
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nízkou produkci škodlivin a umoţňující automatickou regulaci provozu podle podmínek 

a potřeb. Palivem v těchto případech je dřevo, pelety případně štěpka [17].  

7.1 Spalovací zařízení pro domácnosti spalující dřevo a brikety 

Zařízení pro vytápění domácností vyuţívající jako palivo především dřevo a brikety, 

byla v posledním desetiletí vyvinuta s důrazem na maximalizaci účinnosti vytápění  

a minimalizaci znečištění ovzduší. 

7.1.1 Principy spalování 

V závislosti na pojetí spalování mohou být technologie spalování rozděleny mezi 

prohořívací a odhořívací zařízení (viz Obrázek 25). 

Prohořívací zařízení patří mezi nejjednodušší a nejlevnější domácí zařízení spalující 

dřevo. V případě prohořívacích zařízení je primární spalovací vzduch veden skrz rošt  

a skrz celou dávku paliva. Spalování probíhá v celé dávce paliva více či méně ve stejnou 

dobu. Sekundární vzduch je přiváděn nad dávku paliva, kde probíhá druhé spalování. 

Nevýhodou tohoto systému je to, ţe v případě příliš velké dávky paliva není moţné 

prostorově oddělit zplyňování a oxidaci, důsledkem toho je nízká účinnost a vysoké emise.  

U odhořívacích zařízení jsou plamen a spaliny vedeny dospod (spodní tah) nebo do 

boku (boční tah) topeniště. V tomto případě hoří pouze malá část paliva. Zplyňování  

a konečné spalování probíhá v oddělených komorách, které zajišťují více stabilní 

spalování. Zatímco prohořívací systém spalování je vhodný v případě samostatných 

zařízení pro vytápění, moderní kotle pro centrální vytápění jsou ve většině případů 

konstruovány s odhořívacím systémem, který má vyšší účinnost. 
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Obrázek 25 Principy spalování v kamnech na dřevo [72] 

7.1.2 Konstrukční typy kamen a kotlů 

V závislosti na konstrukčních typech můţeme rozlišovat mezi dvěma typy zařízení 

spalujícími dřevo a to: samostatná zařízení pro lokální vytápění a zařízení pro centrální 

vytápění, která zajišťují vytápění a horkou vodu pro celou domácnost. 

7.1.2.1 Zařízení pro lokální vytápění domácností 

Zařízení pro lokální vytápění jsou vyuţívaná pro vytápění místnosti, v nichţ jsou 

umístěna. Vytápění se uskutečňuje především prostřednictvím sálání a částečně 

prostřednictvím konvekce (viz Obrázek 26). Vzduch nezbytný pro spalování je obvykle 

odebírán přímo z místnosti, která je vytápěna, avšak existují také varianty, kdy je vzduch 

přiváděn z vnějšího prostředí. Průměrná potřeba vzduchu pro vytápění je 4 m
3
.kW

-1
 

jmenovitého tepelného výkonu. Problém se zásobováním vzduchem z místnosti můţe 

nastat pouze v případech, kdy je v dané místnosti regulovaný systém větrání, nebo jedná-li 

se o příliš malou místnost s velmi dobře izolovanými okny a dveřmi. V takovýchto 

případech je nezbytné zajistit dodávku vzduchu z venkovního prostředí.   
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Nejdůleţitější technické vlastnosti samostatných vytápěcích zařízení jsou následující: 

- dobře oddělená spalovací komora s ţáruvzdornou vloţkou k zajištění dostatečné 

vysoké teploty spalování a dostatečné doby zdrţení spalin v této oblasti, 

- taková konstrukce spalovací komory, aby bylo umoţněno vytváření turbulencí  

a tím zajištěno směšování hořících plynů se spalovacím vzduchem, 

- oddělená a regulovatelná dodávka primárního a sekundárního spalovacího vzduchu. 

 

(A) přívod primárního a terciálního 

spalovacího vzduchu 

(B) regulace primárního spalovacího 

vzduchu 

(C) přívod primárního vzduchu do 

ohniště 

(D) přívod horního sekundárního 

vzduchu  

(E) přívod předehřátého vzduchu nad 

200°C pro čisté dokonalé 

spalování (terciální vzduch) 

(F) teplovzdušný ventilátor  

(G) výstup teplého vzduchu 

(H) spalovací rošt 

(I) prostor pro odhořené palivo –       

     popelník 

(L) odvod spalin  

Obrázek 26 Činnost kamen na dřevo [64] 

Krby a krbová kamna 

Krby jako zdroj tepla mají dlouhou historii a tradici. Vytvářejí příjemnou atmosféru 

tím, ţe lze pozorovat plameny a poslouchat praskání dřeva. Významným nedostatkem 

tradičních krbů je extrémně nízká účinnost. Otevřené krby pracují s vysokým přebytkem 

vzduchu, který způsobuje nízkou účinnost (10 %) a vysoké emise. Proto je vytápění 

prostřednictvím otevřeného krbu nehospodárné a pouţívá se jen výjimečně.  

Pro zvýšení účinnosti otevřených krbů a sníţení emisí se ohniště různými způsoby 

odděluje (např. dvířky, krbovou vloţkou) od prostoru místnosti, ve které je krb umístěn. 
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Zabudováním dvířek se zvýší jednak bezpečnost proti poţáru, a zároveň se také zvýší 

celková účinnost aţ o 45 % [65]. 

V současné době zaznamenávají krbová kamna největší rozmach. Instalace 

krbových kamen nevyţaduje ţádné náročné stavební úpravy. Spalováním dřeva v ohništi 

s řízeným mnoţstvím spalovacího vzduchu vznikají horké spaliny, během jejichţ cesty do 

komína je jim odebíráno teplo a předáváno do místnosti. Klíčovými prvky jejich 

konstrukce jsou ohniště a teplosměnné plochy, kterými je teplo ze spalin předáváno do 

místnosti. Krbová kamna jsou lehké konstrukce, z podstatné části kovová a mají proto 

velmi malou schopnost akumulace tepla. Rychle se zahřejí a rychle vychladnou. 

Akumulační schopnost krbových kamen je moţno zvýšit pouţitím těţkého keramického 

obkladu nebo obkladu z vhodného kamene. Účinnost krbových kamen se pohybuje kolem 

80% [13] [38].  

  
Obrázek 27 Krbová kamna Storch [37] 

Akumulační kamna  

Těţká akumulační kamna jsou stavěna z masivních prefabrikovaných kamenných 

plátů nebo čistě z kamene. Například kamna z mastku jsou známá pro svou schopnost snést 

přímý plamen a akumulovat teplo. Během spalovacího procesu shoří dřevo poměrně 

rychle. Poté, co oheň zhasne, kamna pokračují v předávání nakumulovaného tepla do 

místnosti po značnou dobu (1-2 dny). Finská mastková kamna jsou velice robustní, 

přičemţ jejich hmotnost se pohybuje od 700 do 3000 kg a mnohdy tyto hodnoty ještě 
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přesahuje. V důsledku této vysoké hmotnosti (způsobené vyuţitím akumulačních 

materiálů) dokáţí akumulovat velké mnoţství tepla, které pak následně pomalu vyzařují do 

okolního prostoru. Obrázek 28 znázorňuje finská mastková kamna. 

 

Obrázek 28 Finská akumulační kamna s protiproudovým systémem [35] 

   

Obrázek 29 Kamna s oregonským mastkem [37] 

Dalším typem akumulačních kamen jsou kachlová kamna, jejichţ plášť je vyroben 

z keramických materiálů. Kachlová kamna jsou buď ručně vystavěna na určeném místě, 

nebo jsou poskládána z prefabrikovaných částí. Kachlová kamna se rozvinula kolem roku 
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1700 ve Švédsku jako první účinné zařízení spalující dřevo. Tato kamna jsou vzhledem ke 

svým vlastnostem stále pouţívána [37]. 

Protiproudý systém, který je v mastkových a kachlových kamnech vyuţíván, slouţí 

k přenosu tepla ze spalin do akumulační hmoty.  

Většina vytvořeného tepla je rovnoměrně vyzařována do místnosti. Tradičním 

palivem pro kachlová kamna je dřevo. Při délce topení 1-2 hodiny dokáţí kachlová kamna 

předávat teplo do prostoru po dobu 12 aţ 24 hodin bez nutnosti dalšího přikládání. 

Účinnost kachlových kamen činí aţ 85%. Nevýhodou kachlových kamen je delší doba 

potřebná k jejich rozehřátí a následnému předávání tepla, coţ je ale vyváţeno dlouhou 

dobou vyhřívání (akumulace) [66]. 

 

Obrázek 30 Moderní kachlová kamna [37] 

Kamna  a sporáky  

Kamna a sporáky představují nejjednodušší lokální spalovací zařízení pro spalování 

dřeva. 

Kamna na dřevo představují volně stojící zařízení bez vnitřních tahů, které 

vyhřívají prostor, v němţ jsou umístěna. Kamna uvolňují tepelnou energii prostřednictvím 

sálání a konvekce do okolního prostoru. Ačkoliv všechna kamna vyuţívají oba 

mechanismy přenosu tepla současně, jsou obecně klasifikována jako sálavá, anebo 

konvekční kamna. Toto označení závisí od převládajícího způsobu přenosu tepla. Ohniště 
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je vyloţeno ţáruvzdornými materiály. Některá kamna jsou vybavena struskovým roštem, 

pod nímţ je obvykle popelník [11]. 

Rychlost spalování dřeva v kamnech je regulována prostřednictvím kontrolované 

dodávky primárního vzduchu. Sníţením dodávky primárního vzduchu, bude docházet 

k nedokonalému spalování. Aby se tomu zabránilo, je do kamen dodáván sekundární 

vzduch z vnějšího prostředí do primární spalovací zóny, přičemţ část výkonu kamen 

připadá na sekundární spalování. Spalovací komora můţe být vybavena  horizontální  

a šikmou příčkou vyrobenou z tuhého izolačního materiálu nebo oceli, sekundární vzduch 

je předehříván a přiváděn do příslušného místa. U mnoha kamen je v předních dveřích 

umístěno skleněné okénko, které nepřispívá pouze k estetice vytápění dřevem, ale 

poskytuje také obsluze lepší moţnost k zajištění optimálních podmínek spalování. 

Kamna se mohou dělit podle toho jak vzduch proudí přes spalovací komoru. 

Většinou jsou pouţívány čtyři základní druhy s mnoha vzájemnými kombinacemi nebo 

modifikacemi. Směr proudění primárního vzduchu určuje, zda jsou kamna s horním tahem, 

spodním tahem, příčným tahem, nebo „S“ – tahem [35].  

 

Obrázek 31 Klasifikace kamen v závislosti na způsobu přívodu primárního vzduchu [35] 

 Kuchyňské sporáky představují spalovací zařízení pro domácnosti spalující 

dřevo, jejichţ obliba v posledních letech opět vzrůstá. Tato zařízení mohou být buď 

průmyslově vyráběna jako celky nebo postavena na místě z předvyrobených prefabrikátů. 
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Tyto sporáky mohou být přizpůsobeny jak pro vaření, tak pro vytápění. V případě vaření je 

činnost ohniště omezena, protoţe  dřevo hoří na roštu co nejblíţe u varné desky. V zimním 

období, kdy je nezbytná také funkce vytápění, je rošt přesunut do nejniţší části ohniště. 

Kuchyňské sporáky vyuţívají obě technologie spalování, a to jak prohořívací, tak 

odhořívací.  

 

Obrázek 32 Kuchyňský sporák [67] 

7.1.2.2 Spalovací zařízení pro centrální vytápění 

Spalovací zařízení pro centrální vytápění nejsou určená pro vytápění samostatné 

místnosti, ale pro vytápění a dodávku horké vody po celém domě. Nejsou umístěny 

v místnosti, kterou mají vytápět a tepelný výkon z povrchu zařízení je povaţován za 

tepelnou ztrátu. Proto je nezbytné zajistit dobrou izolaci povrchu zařízení. Kotle pro 

centrální vytápění jsou vybaveny teplovodním výměníkem a jsou napojeny na okruh topné 

vody v domě. Kotle pro centrální vytápění s manuálním přikládáním na dřevo jsou 

vyráběny v širokém výkonovém rozpětí (10-800 kW jmenovitého tepelného výkonu), 

i kdyţ jejich hlavní oblast vyuţití pro domácnosti se pohybuje v rozmezí 10 – 50 kW. 

Přestoţe systém prohřívacích kotlů je nejednodušším a nejlevnějším systémem 

pouţívaných v kotlích pro domácnosti, v současné době je stále častěji vyuţíván více 

efektivnější způsob odhořívacích kotlů. Spalovací vzduch je dodáván prostřednictvím 

přirozeného tahu. Popel propadává ve většině případů skrz rošt do popelníku, odkud můţe 

být ručně odstraněn. 

Prohořívací kotle  

Prohořívací kotle představují jednoduchý a levný systém kotlů pro domácnosti, 

které spalují kusové dřevo. Obrázek 33 znázorňuje princip klasických prohřívacích kotlů. 
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Obrázek 33 Spalování dřeva v prohořívacím kotli [35] 

U prohořívacích kotlů spalování probíhá v celé dávce paliva ve stejnou dobu. Tyto 

kotle jsou běţně vybaveny přívodem primárního vzduchu, který je umístěn pod roštem  

a přívodem sekundárního vzduchu, který ústí do oblasti, kde dochází ke spalování plynu. 

Dřevo je dávkováno přes horní dveře a popel je odstraňován přes spodní dveře. Kotel 

vyuţívá přirozeného tahu. 

 Emise nespálených uhlovodíků a CO mohou být vyšší a to v případě, ţe 

prohořívací kotel pracuje s nízkou rychlostí spalování. Tyto kotle jsou vhodné především 

v případech, kdy není spotřebitel schopen zajistit poţadovanou vlhkost dřeva. Díky 

prohořívacímu principu spalování jsou tyto kotle odolnější proti korozi při topení vlhkým 

dřevem. Nevýhodou je niţší účinnost oproti ostatním typů kotlů. 

 Nejdostupnějším palivem pro prohořívací kotle jsou dřevěná polena. V některých 

případech se také vyuţívají dřevěné brikety a také uhlí a koks [35].  

Kotle se spodním odhoříváním 

 U kotlů se spodním odhoříváním probíhá zplyňování a částečné spalování v malé 

části paliva na dně zásobníku. Konečné spalování probíhá v samostatné spalovací komoře. 

Popel propadá skrz rošt do popelníku. 

 Nejčastějším palivem, které se vyuţívá v odhořívacích kotlích je kusové dřevo 

a dřevní štěpka. V některých případech se také vyuţívají dřevěné brikety. Běţně je 

v odhořívacích kotlích vyuţíváno přirozeného tahu, ale některé modely jsou vybaveny 

ventilátorem a větrákem pro odvod spalin. Spalování v odhořívacích kotlích představuje 

stabilnější proces neţ u prohořívacích kotlů, a proto také produkují méně emisí. Princip 

typického odhořívacího kotle znázorňuje na Obrázek 34. 
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Obrázek 34 Kotel se spodním odhoříváním [35] 

Zplyňovací kotle 

 Jednou z posledních inovací v kotlích spalujících dřevěná polena jsou zplyňovací 

kotle. Základní princip znázorňuje Obrázek 35.  

 Podstata zplyňovacího procesu spočívá v tepelném rozkladu organických 

a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty v násypce, kdy 

uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem, a poté tyto plyny 

shoří ve spalovací komoře kotle. Spaliny jsou následně odvedeny přes výměník do komína. 

Tímto procesem spalování lze dosáhnout účinnosti kotlů přesahující 90%. Dřevo je nutno 

spalovat co nejsušší, s vlhkostí do 15% [53].  

 Zplyňovací kotle (viz. Obrázek 35)  jsou jedním z nejvíce energeticky úsporných 

kotlů, které jsou dnes komerčně dostupné. Účinnost tradičních kotlů na dřevo se pohybuje 

kolem 80%. Účinnost zplyňovacích kotlů přesahuje 90%.  

 

1 - Plnící prostor 

2 - Spalovací komora 

3 - Elektronicky řízená sací sonda 

4 - Mikroprocesorová regulace 

(Lambdatronic) přívodu 

primárního a sekundárního 

vzduchu 

5 - Technologie WOS pro 

zajištění vysoké účinnosti a 

komfortního čištění. 

6 - Odsávání plynu z nízkotepelné 

karbonizace 

Obrázek 35 Zplyňovací kotel na kusové dřevo [69] 
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Výhodou těchto kotlů vzhledem k takto vysoké účinnosti je úspora paliv a provozních 

nákladů. Přínosné je také snadné čištění topeniště za provozu, odstraňování popela ze 

spodního prostoru a zadního kouřového kanálu. I přes své značné výhody a pokročilé 

technologie, jsou zplyňovací kotle z hlediska pořizovacích nákladů mnohem draţší neţ 

kotle prohořívací a odhořívací. 

7.2 Spalovací zařízení pro domácnosti spalující dřevěné pelety 

 Vyuţívání pelet pro vytápění domácností není zase aţ tak starým systémem. 

Zařízení spalující pelety byla vytvořena kolem roku 1980. Hořáky vyuţívané v kotlích pro 

centrální vytápění byly vytvořeny kolem roku 1990. V Rakousku, Německu a Dánsku jsou 

kotle na pelety hojně vyuţívány. V ostatních zemích se zájem o vyuţívání těchto kotlů 

pomalu rozvíjí. Vyuţívání kotlů na pelety má několik výhod: spalováním pelet se 

produkuje velice málo emisí, tyto kotle představují pohodlný způsob obsluhy i dávkování 

paliva a peletový hořák můţe nahradit olejový hořák ve stávajících kotlích. 

7.2.1 Kotle na pelety 

 Jedná se o automatický systém spalování čistého a dobře známého paliva, kdy 

rychlost spalování je řízena předně dávkováním paliva, neţ regulací přívodu primárního 

vzduchu. 

 Dřevní pelety se odebírají automatickým dopravníkem podle potřeby ze zásobníku. 

Objem zásobníku výrobci kotlů dimenzují tak, aby na jedno naplnění pojmul mnoţství 

pelet k vytápění na určitou dobu, která se pohybuje od jednoho dne aţ do jednoho týdne  

i více. Do tohoto zásobníku se pelety naplňují buď ručně, nebo automaticky např. pomocí 

šnekového dopravníku ze skladu pelet. Vzduch pro spalování je dodáván s pomocí 

elektrického ventilátoru, který můţe také zajišťovat dodávku sekundárního vzduchu.  

 Zařízení má minimální poţadavky na obsluhu. Kapacita popelníků se liší podle 

typů kotlů, v některých případech se popelník vysypává po dvou měsících. Vývoj v této 

oblasti se orientuje směrem ke zvýšení dostupnosti pro uţivatele a sníţení poţadavků na 

obsluhu. 

 Schéma automatického kotle na pelety znázorňuje Obrázek 36. 
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Obrázek 36 Automatický kotel na dřevní pelety [70] 

 Kotle na pelety pro domácnosti jsou konstruovány s různým jmenovitým výkonem, 

nejčastěji do 25 kW. V závislosti na způsobu přívodu paliva se rozlišují 3 systémy: ze 

spodu, ze strany a shazovací. Kaţdý z těchto systémů má své výhody, ale také nevýhody. 

 Přehled systémů dodávky paliv s popisem výhod a nevýhod jednotlivých systémů. 

 Výhody Nevýhody 

Ze spodu 

 

 vysoký výkon 

 určen jak pro pelety, 
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Shazovací systém 

 

 

 

 zabezpečení proti 

zpětnému hoření 

 vysoká účinnost 

spalování 

 přesná kontrola 

spalování 

 problematičtější 

čištění 

 určeno pouze pro 

pelety 

 Je nezbytné, aby hořáky měly vhodnou konstrukci pro daný typ kotle. V případě, ţe 

plamen zahřívá studený povrch, dochází k vysokým emisím sazí, CO a uhlovodíků  

a k nízké účinnosti zařízení. Kromě toho je průtok spalin z peletového hořáku větší neţ 

z olejového hořáku a instalovaný tepelný výkon peletového hořáku je proto menší neţ  

u shodného olejového hořáku. Důleţitá je doba zdrţení spalin ve spalovací komoře. 

V případě, ţe je tato doba příliš krátká, dochází k nedokonalému spálení a vysoké emisi 

nespálených uhlovodíků. 

7.2.2 Kamna na dřevěné pelety 

 Teplovzdušná kamna na pelety jsou určena k vytápění objektu teplým vzduchem. 

Princip činnosti teplovzdušných kamen na pelety je zaloţen na ohřevu teplosměnného 

média – vzduchu, který je následně vháněn do vytápěného objektu, pomocí ventilátoru, 

který je součástí kamen. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem 

z topeniště a jsou řízeny, stejně jako mnoţství dodávaného paliva, prostřednictvím 

elektronické regulace, která dohlíţí na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou 

účinnost spalování. Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části kamen. Přesné 

mnoţství sekundárního vzduchu je pevně nastaveno přičemţ do topeniště vstupuje přes 

otvory umístěné v horní části kamen. Sekundární vzduch pak postupuje do horní části 

topeniště, kde okysličuje nespálené sloţky kouřových plynů a umoţní jejich dohoření. 

Tímto je dosaţeno vysoké účinnosti spalování (85%) a nízkých emisí.  

 Popis technologie kamen na pelety znázorňuje Obrázek 37. 
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(A)  Pelety 

(B)  Šnekový podavač pelet 

(C)  Motor šnekového podavače 

(D)  Topeniště 

(E)  Zapalovací odpor 

(F)  Výstup spalin 

(G)  Teplovzdušný ventilátor 

(I)   Výstup teplého vzduchu 

(L)   Ovládací panel 

(M)   Spalinový ventilátor 

Obrázek 37 Popis technologie kamen na pelety [71] 

7.3 Spalovací zařízení pro domácnosti spalující dřevní štěpku 

 Zařízení spalující štěpku nacházejí uplatnění zejména v průmyslu, ale  můţeme se 

s nimi setkat i při vytápění domácností, především větších domů. Výhodou vyuţívání 

dřevní štěpky pro vytápění oproti palivovému dříví je automatický provoz a mnohem niţší 

emise, protoţe mnoţství uvolněného tepla se dá podstatně lépe regulovat prostřednictvím 

dávkování paliva, neţ přísunu potřebného mnoţství vzduchu. Naopak nevýhodou 

vyuţívání štěpky jako otopného paliva je skutečnost, ţe klade vyšší investiční nároky na 

skladování, případně i její sušení. 

 Štěpka se do kotle dopravuje automaticky šnekovým dopravníkem do spalovacího 

prostoru, kde postupně odhořívá. K zajištění a regulaci správného hoření je v kotli 

ventilátor. Kotel bývá vybaven poloautomatickým čištěním výměníku, které umoţňuje 

čistit výměník kotle pohodlně za provozu. Díky modulovanému řízení spalování pomocí 

lambda sondy je moţno kotel vyuţívat v létě pouze k ohřevu teplé vody. 

 Vlastní přikládání dřevní štěpky je nejčastěji řešeno šnekovým dopravníkem.  

V kotlích na spalování dřevní štěpky je moţno spalovat nestlačenou, volně loţenou dřevní 

štěpku zpracovanou nadrobno (štěpkovačem nebo drtičem) z dřevních zbytků z lesní těţby, 

pil, apod. Podle velikosti a výkonu kotle je doporučeno vyuţívat štěpku hrubší, vyrobenou 

na kladivovém drtiči nebo jemnější vyrobenou v noţovém štěpkovači. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
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 Stejně jako u kotlů na pelety, se i v kotlích na dřevní štěpku přikládá dle velikosti 

vytápěného prostoru a výkonu pouţitého kotle. Kotle na dřevní štěpku mívají zpravidla 

automatizovaný provoz s velkou násypkou nebo zásobní místností, která se plní  jednou 

max. dvakrát za sezónu [54].  

 

 

1. Dvířka do ohniště 

2. Stupňový rošt – primární vzduch 

3. Spalovací komora 

4. Ukazatel naplnění 

5. Vířivá tryska – sekundární vzduch 

6. Reakční trubka 

7. Čistící víko 

8. Virbulátory / vířidla 

9. Trubkový výměník tepla 

10. Odtahový ventilátor 

11. Čištění výměníku tepla 

12. Kouřovod 

13. Lambda sonda 

14. Kouřové čidlo 

15. Pohon čištění resp. roštu 

16. Popelníkový šnekový dopravník 

17. Pojízdný popelník 

18. Regulace pomocí menu 

Obrázek 38 Automatický kotel na dřevní štěpku [54] 

Průměrná účinnost spalování těchto kotlů se pohybuje mezi 80 - 90% (závisí na 

kvalitě paliva a stupni vytíţení kotle). 

7.4 Stanovení účinnosti spalovacích zařízení 

Stanovení účinnosti spalovacích zařízení je oblast, kde se národní normy vcelku 

shodují. Metody stanovení účinností si jsou velice podobné, proto není důleţité, která se 

vybere. Pro následující výpočty byla pouţita metoda  podle ČSN 06 1201. Účinnost lze 

vyjádřit tzv. přímo, poměrem tepelného výkonu PV a tepelného příkonu PP (tedy poměrem 

energie procesem  získané  a energie do něj vloţené) a nebo nepřímo prostřednictvím 

jednotlivých tepelných ztrát. Vloţená energie je určena mnoţstvím paliva a jeho 

výhřevností, získanou energii vyjadřuje, v případě kotlů, mnoţství ohřáté vody a její 

teplota. Díky ztrátám v procesu je získaná energie vţdy menší, neţ vloţená a úlohou 

technického vývoje a inovací vţdy bylo sniţování ztrát [56]. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
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Postup výpočtu se po zavedení pojmu nevyuţitý či ztracený výkon PZ, můţe zapsat 

následovně [44]: 

Pp = Pv + Pz                                           [W]  (17) 

Tedy 

Pv = Pp - Pz                                           [W]  (18) 

Po dosazení do vzorce pro výpočet účinnosti 

P

V

P

P


                                             [-] 

(19) 

získáme vztah 

 

P

Z

P

ZP

P

V

P

P

P

PP

P

P



 1

                        [-] 

(20) 

)(100 321                                [%] (21) 

kde výraz v závorce znamená součet ztrát [%] (viz níţe) 

r

iPVP QmP 
.

                                             [W] 
(22) 

 

mPV [kg/s] hmotnostní tok paliva přivedeného do spalovacího prostoru 

Qi
r
 [J/kg] výhřevnost paliva při 20°C 

Tímto vyjádřením říkáme, ţe se celkový tepelný příkon PP rozdělí na část vyuţitou 

PV a na část ztracenou, tj. nevyuţitou PZ a účinnost je moţné také vyjádřit s pouţitím 

podílu ztraceného tepla na celkem přivedeném teple. Takovýto způsob vyjádření účinnosti 

nazýváme nepřímým. Tento podíl je obvykle označován jako celkové ztráty a určovat 

účinnost pomocí ztrát je mnohem cennější neţ podle poměru výkonu a příkonu, jelikoţ 

velikost a místo ztrát jiţ dokáţeme určit s mnohem větší přesností [44]. 

Jedná se v podstatě o dvě ztráty, a to o ztrátu komínovou a o ztrátu nedokonalým 

vyhořením hořlaviny paliva. Ztráta nedokonalým vyhořením (nedopalem) se normativně 

vyjadřuje dvěmi samostatnými díly. 
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První z nich, ztráta plynným nedopalem, zahrnuje skutečnost, ţe ve spalinách, které 

odcházejí do komína, jsou obsaţeny hořlavé nespálené plyny, které uţ nevyhoří. Jedná se 

především o oxid uhelnatý, který zejména při spalování dřeva vzniká v ohništi v poměrně 

velkém mnoţství. Nejsou-li vytvořeny podmínky – vysoká teplota, potřebné mnoţství 

kyslíku a není-li dostatek času pro jeho vyhoření, ztráta narůstá. Ve zplodinách se nachází  

i díl uhlovodíků, které nepatrně ovlivní účinnost směrem dolů. Tyto uhlovodíky značně 

negativně působí na kvalitu ovzduší [22]. 

Ztráta plynným (chemickým) nedopalem ξ1: 

 
  r

iCOCO

HCO
Q

Cr 6

1

1087,1
7,106,12

2

2








                    [%] 

(23) 

i [%] zjištěný objemový podíl dané látky v suchých spalinách 

Cr [%] korigovaný hmotnostní podíl uhlíku v palivu 

i je měřen aparaturou pro měření plynných sloţek spalin, 

Cr je stanoven výpočtem podle níţe uvedeného vztahu. 

Druhá z nich pak hodnotí obsah nespálené hořlaviny v tuhých zbytcích po 

spalování, v popelu. Označuje se jako ztráta tuhým nedopalem. Sumární hodnota obou 

ztrát při dobrém spalování a vyhoření se pohybuje okolo 4 % [44]. 

Ztráta tuhým (mechanickým) nedopalem ξ2: 
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CZ [%] je hmotnostní podíl uhlíku ve zbytcích spalování, vztaţený na výchozí 

hmotnost paliva 

a vypočte se: 
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mZI [kg/s] hmotnostní tok jednotlivých tuhých zbytků spalování 
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CI [%] hmotnostní podíl uhlíku v příslušném zbytku spalování 

a 

 Z

r

t CCCr                  [%] (26) 

Ct
r
 [%] hmotnostní podíl uhlíku v palivu 

Největší vliv na celkovou účinnost má ztráta komínová, označovaná jako ztráta 

citelným teplem spalin. Vyjadřuje fakt, ţe spaliny odcházejí do komína při poměrně 

vysoké teplotě a odvádí s sebou značné mnoţství tepla. Čím vyšší je teplota spalin a čím 

více jich je, tím se ztráta zvyšuje. U dobře postavených kamen norma ţádá minimální 

účinnost 70 %. Přitom průměrná teplota spalin v odtahovém hrdle při jmenovitém 

tepelném výkonu kamen musí být nejméně 110 
o
C (konstrukční poţadavky na komín)   

a nejvíce 350 
o
C (pro účinnost minimálně 70 %). 

Ztráta komínová (citelným teplem spalin) ξ3: 
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tm [°C] teplota prostředí 

tK [°C] teplota spalin 

cPKS [J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita suchých spalin v rozmezí tm aţ tK při 

stálém tlaku 

cPW [J/kg.K] střední měrná tepelná kapacita vodní páry v rozmezí tm aţ tK při stálém 

tlaku 

Wt
r
 [%] hmotnostní podíl vody v palivu 

Ht
r
 [%] hmotnostní podíl vodíku v palivu 

Zaměření inovačního úsilí pro zvýšení účinnosti je v případě kotle prosté. Kotel je 

nutno dobře tepelně izolovat, topit se musí tak, aby bylo v popelu co nejméně spalitelných 

látek (v tomto případě se jedná téměř výhradně o uhlík a popel by proto měl být co 

nejsvětlejší) a spaliny opouštějící kotel by měly mít co nejniţší teplotu a mělo by jich být 

co nejméně. Ztráta teplem ve spalinách je vţdy zcela dominantní a sem se proto zaměřuje 

největší pozornost. Konstrukčním řešením kotle lze teplotu vystupujících spalin docela 
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úspěšně sniţovat, jenţe ve spalinách je vţdy obsaţena ve větším, nebo menším mnoţství 

vodní pára a ta by neměla v komíně kondenzovat, neboť zkondenzovaná voda poškozuje 

těleso komína. Volí se proto výstupní teplota spalin spolehlivě nad rosným bodem, coţ 

představuje zásadní omezení výše dosahované účinnosti. Další, i kdyţ méně výrazné, 

omezení souvisí se snahou o sníţení mnoţství spalin. Do ohniště kotle se vţdy přivádí 

větší mnoţství spalovacího vzduchu, neţ je teoreticky potřebné. Větší mnoţství vzduchu 

zajistí dokonalejší spálení hořlavých sloţek paliva (sníţí ztrátu nedokonalým spalováním), 

současně však zvyšuje mnoţství spalin a ztrátu teplem ve spalinách [56]. 

 

 

 

 

 



 

Silvie Petránková Ševčíková: Energetické vyuţití biomasy 

2014  95  

8 Stanovení potenciálu biomasy pro energetické účely v MSK 

Biomasa vyuţitelná k energetickým účelům představuje soubor materiálů jediného 

původu – jedná se veskrze o produkty fotosyntézy, ale současně velkého mnoţství forem, 

vlastností, objemových hmotností, výhřevností, obsahu nerostných látek, nároků na 

zpracování, ošetřování atd. 

Biomasa představuje ve střední Evropě jeden z nejdůleţitějších obnovitelných 

zdrojů energie. Představuje značný nevyuţitý potenciál vzhledem k tomu, ţe ji lze vyuţít 

pro různé formy energie, ať uţ pro elektrickou nebo pro výrobu tepla, či stále více 

preferovanou kombinovanou výrobu, tak i pro výrobu pohonných hmot. Biomasu lze 

snadno skladovat a na rozdíl od větrné či solární energie je také poměrně stálým zdrojem 

energie. Biomasa představuje důleţitý nástroj jak pro sniţování emisí skleníkových plynů, 

tak i pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických 

zdrojů a sniţování závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů z oblastí mimo 

EU. Do konce roku 2012 byla převáţná část výroby elektřiny z biomasy zajišťována 

spoluspalováním biomasy s uhlím ve větších teplárenských nebo elektrárenských kotlích, 

především s fluidním nebo roštovým ohništěm, ale kvůli sníţení podpory na 

spoluspalování teplárny výrazně redukují mnoţství spalované biomasy. V roce 2009 bylo k 

výrobě elektřiny vyuţito celkem 1 063 913 t biomasy. Z toho bylo vyuţito 664 955 t 

dřevního odpadu a štěpky, 242 229 t celulózových výluhů, 55 815 t rostlinné hmoty, 

93 774 t pelet a briket z rostlinných materiálů [31].  

Mezi pozitivní faktory zvyšování produkce biomasy v ČR je moţné začlenit 

problematiku tzv. marginálních zemědělských půd, coţ jsou půdy s niţším produkčním 

potenciálem z hlediska konvenční zemědělské produkce, které lze vyuţít k záměrnému 

pěstování biomasy. Česká republika má v porovnání s průměrem EU vysoké zornění půdy 

a zemědělská půda pokrývá polovinu rozlohy státu. Velká část zemědělské půdy navíc leţí 

v horských a podhorských oblastech s členitým kopcovitým terénem a tvrdými 

klimatickými podmínkami, kde v dnešní době není intenzivní zemědělská výroba 

ekonomicky efektivní. Koncem 90. let došlo k nárůstu rozlohy neobdělávaných ploch, 

které jsou vhodné pro pěstování energetických plodin. Pro moţné cílené pěstování lze také 

vyuţít plochy, které nejsou vhodné pro potravinářskou produkci. Po katastrofálních 
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záplavách v roce 1997 a 2002 se vyskytla další moţnost pro zakládání výmladkových 

plantáţí rychle rostoucích dřevin na nově vzniklých náplavách a sedimentech, které nejsou 

pro klasickou rostlinnou výrobu vhodné.  

Zemědělská biomasa je bezesporu nejkomplexnější sloţkou potenciálu biomasy. 

Vyuţití fytomasy pěstované na zemědělské půdě splňuje podmínky vyplývající 

z restrukturalizace našeho zemědělství a to substituci potravinářských komodit 

alternativními technickými nebo energetickými plodinami. Další efekty produkce 

alternativních plodin spočívají v zajištění energetické soběstačnosti, zvýšení atraktivnosti 

obcí a regionální spotřebě vyprodukovaných finančních zdrojů. Je ale nutno vyřešit 

relativně náročnou logistiku s návazností na tradiční zemědělskou výrobu a velké mnoţství 

a rozmanitost zpracovatelských technologií. Pro energetickou konverzi lze jednak vyuţít 

část vedlejších zemědělských produktů (sláma obilovin a olejnin), kterých je díky 

sniţování stavu skotu dostatek, či nespotřebovanou část sena vzniklou při údrţbě luk  

a pastvin. Moţná je také produkce cíleně pěstovaných energeticky vyuţitelných plodin, 

kterými mohou být ozimé a jarní plodiny pěstované k nepotravinářským účelům 

(obiloviny, kukuřice, olejniny a přadné rostliny) a také rychle rostoucí dřeviny (RRD) 

pěstované na zemědělské půdě (vrba, topol). Z hlediska ekonomické efektivnosti jsou také 

vhodné cíleně pěstované energetické plodiny jednoleté (hořčice, světlice, laskavec, konopí 

seté) nebo víceleté (topinambur, křídlatka, šťovík) a energetické trávy (ozdobnice, rákos, 

chrastice, psineček) [85]. 

Rozhodnutí aktivnímu vyuţívání cíleného pěstování biomasy by měla předcházet 

podrobná analýza potenciálu biomasy pro zvaţované území. Tyto studie jsou často řešeny 

jako součást energetické koncepce jednotlivých krajů, případně slouţí jako inspirace pro 

strategické rozhodování starostů, podnikatelů či zemědělců. Dostupný a případně 

ekonomicky vyuţitelný potenciál biomasy pro energetické vyuţití a podíl jednotlivých 

forem biomasy v České republice bude zřejmě ještě dlouho diskutovaným tématem na 

mnoha úrovních. Analýzy prováděné v posledních deseti letech se od sebe lišily pouţitou 

metodikou, zadáním i výsledky a to jak v absolutním mnoţství, tak v rozdělené mezi 

hlavní zdroje a jejich rozloţení na území státu [1].  

Stanovení potenciálu zemědělské půdy vychází z principu udrţitelnosti vyuţití 

zemědělské půdy, zohledňuje potravinovou soběstačnost ČR a bere v úvahu poţadavky na 
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ochranu proti erozi, hledisko environmentální, vlivy klimatické a úrodnost půdy podle její 

bonity. Erozně ohroţenou plochu předpokládá Akční plán pro biomasu pouze pro 

pěstování energetických plodin, které mají protierozní účinky. Postup určení ploch pro 

moţné energetické vyuţití vychází z celkového zemědělského půdního fondu ČR. Ze 

zohlednění potřeby půdního fondu pro zabezpečení potravinové bezpečnosti země pak 

vyplynula zbývající disponibilní zemědělská plocha včetně trvalých travních porostů. Její 

energetické vyuţití vymezuje půdní potřebu pro zajištění 10% podílu biopaliv  

v pohonných hmotách a k efektivní výrobě kombinace různých druhů biomasy pro výrobu 

bioplynu a přímého spalování [86]. 

Disponibilní plocha pro produkci biomasy při zachování soběstačnosti v oblasti 

potravinářské a krmivářské produkce se můţe měnit jak rostoucím tak i klesajícím 

směrem. Dlouhodobě převládají ve vývoji zemědělství spíše pozitivní trendy 

(intenzifikace, zvyšování výnosů apod.), proto lze uvedené disponibilní plochy půdy 

povaţovat za reálné. Ve střednědobém horizontu po roce 2020 můţe těmito 

intenzifikačními vlivy dojít při zachování stejné míry potravinové soběstačnosti  

k případnému uvolnění ploch pro biomasu o 10 – 15 %. 

Součástí stanovení potenciálu jsou také vedlejší produkty zemědělské prvovýroby, 

především exkrementy hospodářských zvířat, sláma obilovin a řepky, vedlejší produkty ze 

zpracování zemědělských komodit (např. z výroby biopaliv, produkty z čištění obilí apod.). 

Nedílnou součástí celkového energetického potenciálu biomasy je vedle potenciálu 

zemědělské biomasy i potenciál lesní dendromasy. Do lesní dendromasy jsou zahrnuty 

lesní těţební zbytky s vyuţitím ve formě štěpky převáţně pro teplárenství  

a elektroenergetiku a zbytky ze dřevozpracujícího průmyslu s částečným vyuţitím pro 

vlastní potřebu. 

Celkový odhad energetického potenciálu biomasy byl v Akčním plánu pro biomasu 

na období 2012 – 2020 stanoven na 168 – 226 PJ, bez započtení palivového dřeva 

spotřebovaného v domácnostech (odhaduje se na 17 PJ). Tomu odpovídá zemědělská 

plocha celkem 680 tis. ha orné půdy a 440 tis. ha TTP [87]. Energetický potenciál biomasy 

je uváděn v rozptylu hodnot, který reflektuje budoucí nejistoty v oblastech produkce 

biomasy, nových technologií vyuţití biomasy a moţných změn klimatu. Přesto naznačený 

rozptyl potenciálu umoţňuje rámcově definovat postavení biomasy jako  
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významné energetické suroviny se střednědobě mírně vrůstajícím rozvojovým potenciálem 

do roku 2020. Celkový produkční potenciál ČR není dosud plně vyuţit, přesto je nutné  

v nejbliţší budoucnosti vyuţití biomasy zefektivnit pomocí řady agrotechnických, 

technologických a organizačních opatření v úrovních produkce a logistiky biomasy, 

výroby a spotřeby energie. Současně musí být vyuţívání biomasy pro energetické účely 

udrţitelné a stabilní i v kontextu s platnými poţadavky ČR a EU. 

V odborné literatuře a zpracovaných studiích potenciálu obnovitelných zdrojů 

energie se objevuje mnoho stupňů nebo typů potenciálu, které jsou definovány nejčastěji 

mírou omezení pro jeho vyuţití, které byly pro vyhodnocení pouţity. V případě biomasy 

stojí na vrcholu potenciál, který je omezen jen rozlohou oblasti a produkčními podmínkami 

ekosystémů. Na druhé straně je potom potenciál, který je komerčně vyuţitelný v aktuálních 

ekonomických podmínkách. Jednotlivé úrovně potenciálu biomasy lze definovat takto [1]. 

Technický potenciál 

Technický potenciál lze chápat jako mnoţství energie, které je moţno 

z obnovitelného zdroje získat technickými prostředky, které jsou k dispozici. Jedná se  

o teoretický potenciál, ve kterém je mnoţství zdroje omezeno pouze technickými 

bariérami, tzn. rozlohou oblasti (lesní a zemědělské půdy) a produkčními podmínkami, 

které jsou charakterizovány zejména sumou teplot, sráţek a částečně také úrodností půdy. 

Stanovený teoretický potenciál nemá praktické vyuţití, ale bývá mezistupněm pro 

stanovení dostupného potenciálu. 

Dostupný potenciál 

Dostupným potenciálem rozumíme technický potenciál, jehoţ zdroje jsou dále 

omezeny environmentálními, administrativními, legislativními, technickými bariérami  

a dalšími jinými omezeními. Příkladem jsou omezení pro vyuţití biomasy na zvláště 

chráněných územích, v pásmech hygienické ochrany, apod. Tato omezení jsou relativně 

snadno definovatelná v prostoru a čase, např. pomocí map. 

Využitelný potenciál 

Vyuţitelný potenciál je dostupný potenciál, který je omezen vyuţitím přírodního 

zdroje pro jiné účely neţ pro energetické, jako je např. vyuţití zemědělské půdy pro 

produkci potravin, surovin atd. Tyto bariéry jsou jiţ hůře definovatelné, zejména pro velké 
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územní celky a proto se jejich rozsah nebo časový vliv řeší pomocí vhodných metodických 

postupů vyuţívajících relativních hodnot a expertních odhadů.  

Ekonomicky využitelný – komerční potenciál 

Komerční potenciál je potenciál biomasy, který je vyuţitelný v komerčně 

aktuálních ekonomických podmínkách. Za omezující podmínky se obvykle povaţují 

ekonomické, fiskální a legislativní podmínky, energetická politika státu, dostupnost 

zařízení, investiční a provozní náklady. Vychází se z vyuţitelného potenciálu, který je dále 

ekonomicky hodnocen metodikou minimální ceny pro efektivní technologie pěstování, 

sklizně resp. těţby a dopravy na definovanou vzdálenost [27]. 

8.1 Stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě 

Potenciál rostlinné biomasy je určen zejména vývojem výnosů potravin a krmných 

plodin, protoţe mnoţství dostupné půdy pro produkci energetických plodin se zvyšuje se 

vzrůstající produktivitou potravinářských a krmných plodin, ale také ekonomickou situací 

jednotlivých zemědělců. 

Tabulka 10 Plochy jednotlivých kultur v Moravskoslezském kraji k 31.12.2011 

Typ kultury Výměra 

[ha] 

orná půda 171 549 

travní porost 85 135 

ovocný sad 18 273 

Celkem 274 957 

Tabulka 11 Stanovení výnosů jednotlivých plodin podle jejich skutečného zastoupení v MSK [1] 

Plodiny 
Plocha 

[ha] 

Konečný 

výnos [t.ha
-1

]  

cukrovka technická 7 589 54,76 

kukuřice na zrno 5 203 8,75 

ječmen jarní 31 000 7,07 

pšenice ozimá 48 431 7,02 

řepka olejka 20 598 3,75 

kukuřice na siláţ 10 344 53,64 

triticale 5 457 11,92 

ostatní víceleté pícniny 17 551 10,45 

ţito 1 416 5,65 

oves 4 147 5,44 

zbytek ostatních plodin 17 037 5,01 

orná půda v klidu 2 776 0 
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Pro stanovení potenciálu biomasy pouţitelné pro energetické účely je klíčovým 

vstupním parametrem stanovení rozlohy a distribuce zemědělského půdního fondu 

určeného k produkci energetické biomasy. 

Níţe jsou uvedeny dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První scénář 

je zaloţen na předpokladu, ţe veškerý zemědělský půdní fond je pouţíván pro konvenční 

zemědělskou produkci a nepředpokládá se záměrné pěstování energetických plodin na orné 

půdě ani na trvalých travních porostech. Potenciál biomasy je tak tvořen pouze zbytkovou 

biomasou nevyuţívanou pro zemědělskou výrobu (např. ţivočišnou výrobu, zaorávání 

slámy atd.). Jde tak o minimální odhad vyuţitelného potenciálu biomasu. Druhý scénář je 

zaloţen na předpokladu vyuţití cca 10% rozlohy orné půdy a cca 2% rozlohy TTR pro 

záměrné pěstování energetických plodin [1]. 

Tabulka 12 Potenciál biomasy v Moravskoslezském kraji – varianta 1: konvenční zemědělství na veškeré 

orné půdě a TTP 

  
Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

2010 obilná sláma 246 048 3 862 958 

 spotřeba ŢV 98 715 1 549 825 

zbytková obilná sláma 147 333 2 313 133 

řepková sláma 49 458 865 508 

 

2011 obilná sláma 252 634 3 966 358 

 spotřeba ŢV 87 291 1 370 466 

zbytková obilná sláma 165 343 2 595 891 

řepková sláma 43 920 768 600 

 

2012 obilná sláma 224 610 3 526 379 

 spotřeba ŢV 78 951 1 239 523 

 zbytková obilná sláma 145 660 2 286 855 

 řepková sláma 48 986 857 262 

Tabulka 13 Energetický potenciál z konvenčního zemědělství v Moravskoslezském kraji – využití pro 

spalování 

 Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

zbytková obilná sláma 152 779 2 398 627 

řepková sláma 47 455 830 457 

celkem 200 233 3 229 083 
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Tabulka 14 Potenciál biomasy v Moravskoslezském kraji – varianta 2: energetické plodiny na 10% rozlohy 

orné půdy a 2% TTP 

  
Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

2010 obilná sláma 221 443 3 476 662 

 spotřeba ŢV 98 715 1 549 825 

zbytková obilná sláma 122 729 1 926 838 

řepková sláma 44 512 778 957 

 

2011 obilná sláma 227 371 3 569 722 

 spotřeba ŢV 87 291 1 370 466 

zbytková obilná sláma 140 080 2 199 256 

řepková sláma 39 528 691 740 

 

2012 obilná sláma 202 149 3 173 741 

 spotřeba ŢV 78 951 1 239 523 

 zbytková obilná sláma 123 199 1 934 217 

 řepková sláma 44 088 771 536 

Tabulka 15 Energetický potenciál: energetické plodiny na 10% rozlohy v Moravskoslezském kraji – využití 

pro spalování 

 Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

zbytková obilná sláma 128 669 2 020 104 

řepková sláma 42 709 747 411 

RRD na orné i TTP 44 813 319 964 

ozdobnice, šťovík, lesknice 55 895 668 469 

celkem 272 086 3 755 948 

Potenciál biomasy pro energetické účely je ovlivněn několika faktory, mezi které 

patří především: velikost zemědělské půdy určené pro pěstování biomasy, pro energetické 

účely, cena biomasy na trhu s biomasou, vyuţívání dalších zdrojů biomasy (např. tráva 

z TTP). Potenciál biomasy bude následně vzrůstat v závislosti na zvyšujícím se mnoţství 

půdy alokované na její pěstování, ale také s růstem ceny samotné biomasy na trhu 

s biomasou. 

Významným zdrojem biomasy pro energetické účely je také obilná sláma a tráva  

z TTR, jejíţ výše je významně ovlivňována mnoţstvím hospodářských zvířat, ale také tím 

zda je sláma zaorávána. 
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8.2 Stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků 

Pro stanovení potenciálu lesní biomasy zahrnujeme do této kategorie zbytky po 

těţbě v lese, dřevní odpad z těţby a zpracování dřeva a dřevařské výroby, probírky  

a prořezávky. 

Tabulka 16 Rozdělení lesa dle typu porostu na základě Lesnických map v Moravskoslezském kraji [1] 

Typ porostu 
Výměra 

[ha] 

Výměra 

[%] 

jehličnatý les 137 116 74 

listnatý les 37 109 20 

smíšený les 7 568 4 

holina 4 017 2 

celkem  lesy 185 810  

Vyuţívání lesních těţebních zbytků bude v budoucnu jistě hrát svou velkou roli, 

jako další ze strategických obnovitelných zdrojů, nicméně v lesnické praxi je úzce vázána 

na výrobu surového dřeva (hroubí) a stejně tak musí splňovat podmínky dané legislativou. 

Předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národní bohatství, které tvoří 

nenahraditelnou sloţku ţivotního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udrţitelného hospodářství v lese definuje zákon o lesích. č. 289/1995 Sb. Ten 

v hlavě čtvrté stanovuje zásady pro trvale udrţitelné hospodaření v lese [1].  

V současné době je vyuţívání těţebních zbytků nedostatečné. Největší překáţkou 

jsou náklady na převoz, těţbu a zpracování. Například dřevní štěpka (pokud pochází 

z těţebních zbytků) můţe být vyţívána jen tehdy, pokud je její kvalita (vlhkost, frakce, 

apod.) dostatečná [25]. 

Ne všechny těţební zbytky by měly být vyuţívány, a to zejména  

z environmentálních důvodů aby nedocházelo k degradaci půdy. Získatelný potenciál můţe 

být rozdělen takto: 

 75% těţebních zbytků z maximálního potenciálu mýtní těţby 

 45% těţebních zbytků z těţeb předmýtních 

 20% pařezů z mýtní těţby 

Při odhadu dostupné biomasy z těţby celých stromů pro energetické účely se musí 

brát v potaz ekologické vlivy. Porosty s chudou půdou, prudké svahy ohroţené erozí  

a lavinami a další citlivé plochy jsou proto z tohoto propočtu vyjmuty [25]. 
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Pro stanovení potenciálu lesní biomasy se provádí přepočty z hroubí (nadzemní část 

dřevní hmoty s průměrem větším neţ 7 cm i s kůrou [88]) na nehroubí (nadzemní dřevní 

hmota o tloušťce menší neţ 7 cm včetně kůry [88]), přepočty na hmotu s kůrou, přepočty 

z m
3
 na tuny sušiny apod. 

Tabulka 17 Podíl části lesní biomasy vzhledem k hroubí a k celkové dendromase [1] 

Stromová 

dendromasa 
Rozdělení 

Poměr části ve 

vztahu k hroubí 

Poměr částí ve 

vztahu k celkové 

dendromase 

Nadzemní 

dendromasa 

kmen (hroubí) bez 

kůry 
0,86 0,66 

kůra (na hroubí) 0,11 0,08 

větve (nehroubí) s 

kůrou 
0,14 0,11 

pařez 0,02 0,02 

asimilační aparát 0,06 0,05 

Celková nadzemní biomasa 1,22 0,91 

Podzemní dendromasa kořeny 0,12 0,09 

Celková dendromasa 1,34 1,00 

Vzhledem k praktickým zkušenostem technologie sběru lesních těţebních zbytků se 

výtěţnost pohybuje ve výši kolem 80%. Objem sbíraných lesních těţebních zbytků 

zohledňuje nepříznivé podmínky, ke kterým můţe při sběru dojít. Nepříznivými 

podmínkami jsou v tomto smyslu myšleny technologie sběru, roztroušenosti biomasy  

a terénních podmínek. I v případě, ţe dané pozemky spadají do kategorie dobře 

přístupných pro mechanizaci, je zřejmé, ţe nelze vyuţít celý objem těţebních zbytků. 

V lesnické praxi se tradičně vykazují objemy dřeva v metrech krychlových, které se 

dále dělí na podkategorie vyjadřující vztah objemu dříví vzhledem k náročnosti na 

dopravu, skladování i vyuţití. Proto je vţdy důleţité vědět v jaké objemové jednotce je 

hmota dříví vykazována (viz.Tabulka 18 a Tabulka 19). Tyto vztahy, ale nezohledňují 

změnu hmotnosti při změně obsahu vody v materiálu.  

Tabulka 18 Objemové jednotky[20] 

Jednotka Název Význam 

plm 
plnometr = m

3 
krychle o hraně 1m vyplněna dřevem bez mezer, 

tedy 1m
3
 skutečné dřevní hmoty („bez děr“) 

prm 

prostorový metr = 

m
3
 prostorového 

objemu 

krychle o hraně 1m vyplněna částečně dřevem 

s mezerami, čili 1m
3
 sloţeného dřeva štípaného 

nebo neštípaného („s děrami“), např. dřevo v lese 

sloţené do „metru“ 

prms 
prostorový metr 

sypaný 

1m
3
 volně loţeného sypaného (nezhutňovaného) 

drobného nebo drceného dřeva 
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Tabulka 19 Vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty [20]  

Jednotky plm prm prms 

plm 1 1,43 – 1,54 2,43 – 2,86 

prm 0,65 – 0,70 1 1,61 – 1,86 

prms 0,35 – 0,41 0,54 – 0,62 1 

V závislosti na vlhkosti se mění výhřevnost i hustota dřeva. Různé dřeviny, 

v závislosti na charakteru dřeva, mají také různou náchylnost k absorpci vody a také jiný 

reţim vysychání. Tabulka 20 znázorňuje tři kategorie vlhkostí odpovídající třem stavům 

dříví v praxi, jde o čerstvé dříví po těţbě (vlhkost 50-60%), dříví skladované za přístupu 

vzduchu (vlhkost 20-30%) a dříví dlouhodobě vyschlé (vlhkost 15% a méně). Z výše 

uvedeného je zřejmé, ţe dříví po těţbě má největší vlhkost, tedy největší hmotnost, ale 

nejmenší výhřevnost. Naproti tomu vyschlé dříví má vyšší výhřevnost a niţší hmotnost 

oproti čerstvému dříví. 

Tabulka 20 Hmotnost dříví podle obsahu vody v kg.m
-3

 [1] 

Dřevina 
Hmotnost dřeva při dané relativní vlhkosti v kg.m

-3
 

15% 30% 60% 

smrk 480 618 895 

borovice 524 658 927 

buk 702 836 1104 

dub 746 870 1114 

průměr 614 746 1010 

Tabulka 21 Hmotnost a výhřevnost dříví podle obsahu vody [1] 

Dříví 
Vlhkost 

[%] 

Hmotnost 

[kg.m
-3

] 

Výhřevnost 

[MJ.kg
-1

] 

čerstvé 60 1010 8 

skladované 30 746 12 

vyschlé 15 614 15 

 

Potenciál lesních těţebních zbytků (viz. Tabulka 23) je podle ročních těţebních 

moţností vyjádřen třemi kategoriemi na potenciál niţší, střední a vyšší (viz. Tabulka 22) 

na plochách vyhodnocených jako vhodných pro vyuţití k těţebních zbytků, aniţ by došlo 

k narušení rovnováhy lesních ekosystémů. 

Kategorie niţšího potenciálu charakterizuje vhodná stanoviště, kde bude niţší 

efektivnost těţby způsobená především roztroušeností zdrojů biomasy a bude dosahovat 

nejvýše 0,5 t (suš.).ha
-1

.rok
-1

 [1]. 

Kategorie středního potenciálu charakterizuje vhodná stanoviště, kde podmínky 

umoţňují realizovat potenciál v rozmezí 0,5 – 1 t (suš.).ha
-1

.rok
-1

 [1]. 
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Kategorie vyššího potenciálu charakterizuje stanoviště vhodná k realizaci 

potenciálu v objemu 1 t (suš.).ha
-1

.rok
-1

 [1]. 

Tabulka 22 Kategorizace potenciálu lesních těžebních zbytků podle objemu těžby [1] 

Potenciál 
Potenciální objem těžby 

[t (suš.).ha
-1

.rok
-1

] 
Předpoklad realizace 

niţší 0 – 0,5 
vhodné stanoviště, ale niţší efektivnost 

těţby kvůli roztroušenosti zdrojů 

střední 0,5 - 1 
vhodné stanoviště a podmínky umoţňující 

realizovat potenciál 

vyšší 1 - ∞ vhodné stanoviště s vysokým potenciálem 

 
Tabulka 23 Kategorizace potenciálu lesních těžebních zbytků v Moravskoslezském kraji [1] 

Plochy 
Kategorizace potenciálu lesních těžebních zbytků 

využitelné porostní plochy 

Kraje 
Porostní 

půda 
Nižší Střední Vyšší Celkový potenciál 

ha ha ha ha ha ha % 

542 645 186 534 97 282 18 757 11 983 128 022 69 

 

Objem těţby jednotlivých druhů dřevin v MSK v letech 2009 - 2012 znázorňuje Graf 10. 
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Graf 10 Objem těžby v MSK [90] 

 Potenciál lesních těţebních zbytků je do značné míry ovlivňován, kromě omezení 

daných dostupností terénu a ekonomickou náročností zpracovaní těţebních zbytků, tak  

i pouţívaným způsobem těţby a poţadavky na ponechání určité části těţebních zbytků na 

lokalitě (dáno lesnickou legislativou). 

 Vyuţitelný objem lesních těţebních zbytků (LTZ) lze členit do tří kategorií: 
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A – Vyuţitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe 

č. 86/96, o lesním hospodářském plánování 

B – Vyuţitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe 

č. 86/96, o lesním hospodářském plánování a omezením ekosystémovým 

C – Vyuţitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe 

č. 86/96, o lesním hospodářském plánování a omezujících podmínek ochrany přírody. 

Vyuţitelný objem lesních těţebních zbytků, se započítáním nahodilé těţby, prořezávek a 

probírek, členěných dle kategorií znárodňuje Tabulka 24. 

Tabulka 24 Potenciál LTZ včetně nahodilé těžby, prořezávek a probírek v MSK v roce 2012 

využitelný objem A využitelný objem B využitelný objem C 

m
3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ 

80 816 51 682 772 653 63 452 40 159 600 373 62 174 39 556 591 365 

Vyuţitelný objem lesních těţebních zbytků, bez započítání nahodilé těţby, 

prořezávek a probírek, členěných dle kategorií znárodňuje Tabulka 25. 

Tabulka 25 Potenciál LTZ  v MSK v roce 2012 

využitelný objem A využitelný objem B využitelný objem C 

m
3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ 

51 994 33 251 497 096 40 823 25 837 386 258 40 000 25 449 380 462 

 Významným, ale v současné době stále opomíjeným zdrojem LTZ jsou také pařezy 

a kořeny. Největší problémem v jeho vyuţívání představují nečistoty jako jsou kameny, 

písek a hlína. Pokud se pařezy a kořeny dostatečně neočistí, výsledný produkt se 

znehodnotí a jeho další vyuţívání je značně omezeno. Překáţku představuje také 

technologická náročnost při získávání kořenů. Ale i přes tyto omezující faktory představuje 

tato kategorie LTZ významný potenciál, jehoţ průměrná hodnota se v roce 2012 

pohybovala v rozmezí 0,2 - 0,4 PJ. 

8.3 Dílčí závěry 

Biomasa představuje v podmínkách Moravskoslezského kraje, ale i celé ČR 

významný energetický zdroj s významným potenciálem nárůstu do budoucnosti. Na 

druhou stranu je stanovení potenciálu ovlivněno mnoha faktory, které ovlivňují její reálný 

potenciál. V případě rostlinné biomasy se jedná hlavně o mnoţství zemědělské půdy 

alokované pro účely pěstování energetických plodin, vyuţívání TTR a slámy (obilná, 

řepková) pro energetické účely, které je ovlivněno vyuţíváním pro krmivářské účely. Pro 
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stanovení reálně vyuţitelného potenciálu bylo nezbytné zjistit skutečné výměry 

jednotlivých ploch, roční produkci jednotlivých plodin, spotřebu slámy v závislosti na 

počtech hospodářských zvířat a jejich spotřebě. Dostupný potenciál slámy (obilné a 

řepková) se pohybuje v rozmezí 2,7 – 3,2 PJ. Je nezbytné si uvědomit, ţe ne všechnu 

vzniklou biomasu lze reálně vyuţít a to s ohledem na poţadavky na zachování a obnovu 

půdy. Lze předpokládat, ţe potenciál biomasy bude následně vzrůstat v závislosti na 

zvyšujícím se mnoţství půdy alokované na její pěstování, ale také s růstem ceny samotné 

biomasy na trhu s biomasou.  

Tak jako je obtíţné stanovení potenciálu rostlinné biomasy, tak je i problematické 

stanovení potenciálu dřevní biomasy. Také tato kategorie je ovlivňována mnoha faktory 

(kromě omezení daných obtíţností terénu a ekonomikou zpracování těţebních zbytků), 

mezi hlavní patří především uplatňování způsobu těţby a poţadavky na ponechání určité 

části těţebních zbytků na lokalitě. Z provedených výpočtů se reálně dostupný potenciál 

LTZ v roce 2012 pohyboval v rozmezí 0,4 – 0,8 PJ. Tato výše je kromě výše uvedených 

faktorů ovlivněna dostupností LTZ v závislosti na kategorizaci potenciálu lesních 

těţebních zbytků dle vyuţitelné porostní plochy. Při započítání potenciálu pařezů a kořenů, 

jehoţ potenciál dosahuje hodnoty 0,2 - 0,4 PJ, naroste celkový potenciál LTZ na hodnotu 

0,6 – 1,2 PJ dostupného potenciálu LTZ pro energetické účely. 

Pro vytápění domácností v malých spalovacích zařízeních lze vyuţít LTZ, obilnou 

slámu, bylinnou biomasu a RRD, ze kterých se po zpracování získají pelety, které lze 

efektivně vyuţít v automatických kotlích. Z RRD lze získat také palivové dříví, vhodné ke 

spalování ve zplyňovacích kotlích. 
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9 Analýza druhů biomasy a jejich charakteristické vlastnosti 

Biomasa je obecně vnímána jako hmota rostlinného původu, která „naroste na poli 

nebo v lese“, nicméně dle uznávaných definic se jedná v podstatě o veškerou hmotu 

biologického původu. To znamená, ţe biomasa má široký rozsah druhů zahrnující 

dendromasu (dřevní biomasa), fytomasu (biomasu bylinného původu včetně zemědělských 

plodin) a biomasu ţivočišného původu. Jedním z dalších druhů biomasy jsou i biologicky 

rozloţitelné odpady (čisté nebo vytříděné z ostatních sloţek). 

V souvislosti s rostoucími poţadavky na vyuţívání biomasy mimo potravinářskou 

produkci, především v energetice, je nezbytné znát vhodnost jednotlivých druhů biomasy 

pro konkrétní energetické vyuţití. Tato vhodnost je určena charakteristickými vlastnostmi 

jednotlivých druhů. Současně je také nezbytné vycházet z principů udrţitelného rozvoje  

a vytvářet tak podmínky pro dlouhodobě udrţitelné vyuţívání půdy. Obecně lze říci, ţe 

hlavními kritérii by měla být výše přidané hodnoty v procesu zhodnocení biomasy  

a zhodnocení ţivotního cyklu, tj. včetně návratu ţivin do půdy.  

9.1 Fytomasa  

Zemědělskou biomasu tvoří cíleně pěstovaná biomasa obilovin a olejnin (včetně 

zbytků ze zemědělské prvovýroby), trvalé travní porosty (dále jen TTR), rychle rostoucí 

dřeviny pěstované na zemědělské půdě a rostlinné zbytky z údrţby krajiny. Vyuţívání 

zemědělské biomasy s sebou přináší výhody ve formě vyuţití tradiční zemědělské 

techniky, sníţení nezaměstnanosti, dále je šetrné k ţivotnímu prostředí, pozitivně přispívá 

k údrţbě krajiny, zadrţení vody v krajině a v neposlední řadě dopomáhá efektivnímu 

nakládání se zemědělskými odpady a přebytky.  

9.1.1 Zemědělská biomasa 

Zemědělská biomasa je bezesporu nejkomplexnější sloţkou potenciálu biomasy ČR. 

Tou se rozumí veškerá fytomasa pěstovaná na zemědělské půdě, tedy nejen fytomasa 

vypěstovaná na orné půdě, ale také ze zahrad, ovocných sadů, chmelnic, vinic a trvalých 

travních porostů 
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Jedním z významných obnovitelných zdrojů energie v současné době je také 

zemědělská odpadní a zbytková biomasa z obilovin a olejnin – především sláma. Celková 

produkce této biomasy se pohybuje v Moravskoslezském kraji okolo 200 tis. tun ročně. 

TTP jsou významnou součástí krajiny. V Moravskoslezském kraji zaujímají 38% 

výměry zemědělské půdy. Je to zhruba 80.000 hektarů. V našich podmínkách jsou TTR 

nejčastěji pouţívány pro potřeby spalování (řezanky nebo briket, případně 

pelet).  Výhřevnost např. ozdobnice při 15 % vlhkosti je cca 14,5 MJ/kg. Pro porovnání -

  výhřevnost měkkého dřeva při srovnatelné vlhkosti je cca 15 MJ/kg.  

9.1.2 Význam termínu sklizně slamnatých energetických plodin 

Výnos a kvalita vyprodukované fytomasy slamnatých energetických plodin (šťovík, 

lesknice, ovsík, ozdobnice) jsou ovlivňovány půdně-klimatickými podmínkami, ale také  

i dalšími faktory. Jedním z nich je také termín sklizně. Termín sklizně plodin má vliv na 

mnoho sledovaných ukazatelů fytomasy. Ukazatelé se také mění pro jednotlivé plodiny. 

Proto je důleţité určit, v kterém termínu je konkrétní plodinu nejvhodnější sklízet pro 

vybrané energetické vyuţití (bioplyn, přímé spalování či zkapalňování).  

Rostliny pěstované na bioplyn je třeba ve většině případů sklízet v době, kdy obsah 

sušiny je menší neţ 30 %. Z tohoto důvodu je třeba plodiny sklízet během vegetační 

sezóny 3-4krát. Jiný postup je zapotřebí dodrţet pro plodiny určené na spalování. Ty se 

sklízejí většinou jednou do roka. Důleţité je pak rozhodnutí, kdy sklízet, zda v době 

největšího nárůstu fytomasy, pozdě na podzim nebo brzy na jaře. Obecně největšího 

nárůstu fytomasy je dosahováno u většiny plodin v době kvetení nebo těsně po odkvětu. 

Potom dochází k postupné ztrátě fytomasy. Termín sklizně je důleţitý z hlediska výnosů, 

obsahu vody ve fytomase apod. V prvním termínu sklizně – v období největší tvorby 

fytomasy, je obsah vody v rozmezí 60-70 %. Takto vlhká fytomasa se dá přímo vyuţít 

pouze na výrobu bioplynu. Šťovík má v polovině července obsah vody pod 20 % a je 

vhodný pro sklizni na přímé spalování. Pokud se má fytomasa pouţívat pro účely přímého 

spalování nebo pro výrobu briket a pelet, je zapotřebí ji dosoušet, buď přirozeně na poli 

nebo uměle v sušárnách. V těchto případech je zapotřebí počítat s dalšími náklady, které 

jsou hlavně v případě umělého dosoušení temperovaným nebo horkým vzduchem vysoké. 

Při pozdně podzimním termínu je u energeticky vytrvalých rostlin obsah vlhkosti většinou 
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i nadále relativně vysoký a dosahuje hodnot 30-70 %. Výnos není o mnoho menší  

v porovnání s prvním termínem sklizně. V tomto termínu sklizně jiţ nelze počítat 

s přirozeným dosoušením přímo na poli. Existují však dvě moţnosti, jak eliminovat 

přebytečnou vodu. Buď porost dedikovat a nebo jej sklidit a dosušit uměle (jen se 

studeným nebo temperovaným vzduchem). Porosty lze také sklízet během zimního období, 

pokud to půdní a klimatické podmínky dovolují. Nebo lze sklízet aţ na jaře, do doby neţ 

začne plodina znovu růst (obráţet). Vlhkost pod 20% při jarním termínu sklizně je vhodná 

přímo k lisování briket a pelet, ke skladování nebo k okamţitému spalování. Průměrná 

ztráta fytomasy ozdobnice je 24,5%, lesknice 22,5% a ovsíku 20,8%. Ztráta je 

kompenzována úbytkem vlhkosti, neboť na podzim bychom museli sklizenou fytomasu 

dosoušet. Jarní sklizeň je také doporučována z toho důvodu, ţe při pozdějších termínech 

sklizně se sniţuje obsah draslíku, chlóru, dusíku, síry i dalších prvků ve fytomase  

v porovnání s dřívějšími termíny sklizně [17]. Mnoţství ţivin obsaţených v rostlinách je 

však niţší v porovnání s rostlinami z dřívější sklizně. Důvodem je translokace ţivin do 

kořenového systému a jejich vyluhování během zimy do půdy. Obsah popeloviny v 

rostlinách je také ovlivněn typem půdy. Bylo zjištěno, ţe při pěstování lesknice na těţkých 

jílovitých půdách byl obsah popeloviny 10,1% v porovnání s rostlinami pěstovanými na 

půdách humózních, kde byl obsah popeloviny pouze 2,2%. 

9.1.3 Rychle rostoucí dřeviny 

Rychle rostoucí dřeviny jsou dřeviny s krátkou dobou obmýtí a s hmotovým 

přírůstkem významně převyšujícím průměrný hmotový přírůstek ostatních dřevin. Na 

rozdíl od lesnických lignikultur topolů, které jsou sklízeny po 20-30 letech růstu, plantáţe 

rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě jsou sklízeny ve velmi krátkém obmýtí (tzv. 

minirotaci) 3-7 let, kterou je moţné opakovat několikrát po sobě bez nutnosti nové 

výsadby. Jejich produktem je (dřevní) biomasa vyuţitelná hlavně jako palivo (vytápění, 

sdruţená výroba elektřiny).  

V Moravskoslezském kraji jsou plantáţe rychle rostoucích dřevin zastoupeny na 

ploše 5 ha, v okrese Bruntál a Nový Jičín. Vhodným územím pro rozšíření plantáţí rychle 

rostoucích dřevin jsou rekultivovaná území po těţbě uhlí, které by následně byly 

vyuţívány pro vytápění v lokálních topeništích. 
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Topoly a vrby 

Pro výmladkové plantáţe rychle rostoucích dřevin (RRD), pěstované k produkci 

energetické biomasy na zemědělské půdě, se v našich podmínkách pouţívají téměř 

výhradně vybrané klony a odrůdy topolů a vrb. Další druhy dřevin testované u nás nebo 

v podobných přírodních podmínkách (např. olše, jasan, akát aj.) se zatím do praxe 

neprosadily.  

  

Obrázek 39 Celkový pohled na plantáž topolů (vlevo) a detail na výsadbu do dvojřádku (vpravo)[34] 

Výmladkové plantáţe RRD se sklízejí v krátkém obmýtí které se v našich 

podmínkách pohybuje mezi 2 aţ 6 roky. Pokud bude dosaţena předpokládaná ţivotnost 

okolo 20 let bude plantáţ sklizena 4-8 krát. Nejvhodnějším obdobím pro sklizeň na štěpku 

jsou zimní měsíce (prosinec aţ březen), kdy je obsah vody ve dřevě nejniţší. Vhodné je 

také sklízet, kdyţ je půda namrzlá a pokrytá niţší sněhovou pokrývkou nebo kdyţ je suchá 

a mechanizace nemá problémy s pohybem po plantáţi. V zásadě existují dvě technologie 

sklizně: 

 vícefázová sklizeň – tento způsob vyuţívá většinou přídavné zařízení na traktor, 

které podřezává kmeny a případně je spojuje do snopků. Na menších rozlohách je 

moţno pouţít křovinořez. Kmeny jsou po částečném vyschnutí na vzduchu (1 aţ 3 

měsíce, případně aţ půl roku) štěpkovány pojízdným štěpkovačem. Štěpka je pak 

dostatečně suchá (cca 30% vody), má vyšší výhřevnost a je vhodná pro spalování  

i v topeništích s niţším aţ středním výkonem. Tento způsob je náročnější na 

manuální práci a manipulaci, ale stroje jsou jednodušší. 

 jednofázová sklizeň – tento způsob vyuţívá většinou samojízdné sklízecí stroje 

schopné současné sklizně kmenů a výroby dřevní štěpky přímo na poli např. 

upravenou kukuřičnou řezačkou. Štěpka má vyšší vlhkost (okolo 50%), ale je 
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snadněji manipulovatelná a dopravovatelná. Pro spalován vlhké štěpky jsou vhodná 

velká topeniště, nad 1 MW. 

Výnosnost topolů a vrb ve výmladkových plantáţích je nejvíce ovlivňována 

vhodností stanoviště. Podle výsledku polního testování se pohybuje výnos doporučovaných 

klonů vrb a topolů na lokalitách s příznivými vlhkostními podmínkami okolo 10 – 12 t 

sušiny/ha/rok. Výnos plantáţe postupně vzrůstá, při první sklizni bývá obvykle třetinový 

oproti uváděnému průměru a teprve ve druhé nebo třetí sklizni dosáhne očekávaného 

průměru [94].  

9.1.4 Rostlinné zbytky z údržby krajiny 

Do této kategorie řadíme zbytky po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze 

sadů a vinic, odpady z údrţby zeleně a travnatých ploch. V současné době není energetický 

potenciál této kategorie biomasy plně vyuţíván, jelikoţ je z části kompostován a částečně 

pálen na veřejných prostranstvích.  

9.2 Dendromasa  

Lesní biomasu, neboli dendromasu, tvoří palivové dřevo, zbytky  

z dřevozpracujícího průmyslu, prořezávek a probírek a lesní těţařské zbytky. Při 

energetickém vyuţívání je zde (stejně jako v ostatních kategoriích) nutno brát v úvahu 

manipulační a dopravní nároky a lokální dostupnost zdroje. Ekologické organizace 

podporují vyuţívání lesní biomasy od bodu, kdy je surovina odvezena z lesa. Prakticky to 

znamená především odpad na pilách. Odpad z těţby dřeva by měl, alespoň částečně zůstat 

v lese, protoţe je velmi důleţitým a prakticky nenahraditelným zdrojem ţivin. Tlející 

dřevo má zásaditou reakci a pomáhá neutralizovat kyselost lesních půd. Zejména na 

plochách jehličnatých monokultur můţe kompletní odvoz biomasy další okyselování ještě 

podpořit. Leţící větve také obohacují humus, pomáhají udrţovat vlhkost půdy a stabilizují 

ji proti erozi. Proto je důleţité odpadní biomasu větve, kůru z lesa neodváţet zcela, ale 

částečně ji zde ponechat. 
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9.2.1 Lesní biomasa 

Lesy vymezuje zákon o lesích č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako 

lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (= pozemky kde 

byly porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky, lesní cesty, drobné vodní 

plochy, hole, lesní pastviny a políčka pokud nejsou součástí ZPF). Rozloha lesů  

v Moravskoslezském kraji činí 196 038 ha, coţ při celkové katastrální výměře 

Moravskoslezského kraje 553 535 ha znamená lesnatost 35,4%, která je mírně nad 

průměrem ČR (32,2%) – 7. místo mezi kraji. V přepočtu na 1 obyvatele připadá 0,15 ha 

lesa (průměr za Českou republiku je 0,25 ha). Lesnatost v Moravskoslezském kraji je 

velmi nerovnoměrně rozloţena. Nejvyšší lesnatost mají okresy Bruntál a Frýdek-Místek – 

40-50%, v okresech Opava a Nový Jičín je lesnatost 20-30% a nejmenší – pod 20% je  

v okrese Karviná a Ostravě. Na území kraje jsou kromě menších lesních celků dva ucelené 

komplexy lesa a to na severozápadě část Jeseníků a na jihovýchodě Moravskoslezské 

Beskydy.  

Tabulka 26 Základní údaje podle dřevin v Moravskoslezském kraji [91]  

dřevina 

porostní plocha zásoba 

[ha] [%] 
1000 [m

3
] 

b.k. 
[%] 

smrk ztepilý 108 238,66 57,81 36 316,88 69,34 

smrkové exoty 162,35 0,09 4,06 0,01 

jedle bělokorá 2 888,15 1,54 751,29 1,43 

jedle obrovská 45,26 0,02 3,89 0,01 

borovice 6 713,21 3,59 1 552,99 2,97 

kosodřevina 172,22 0,09 0,05 0,00 

modřín 7 638,07 4,08 2 598,79 4,96 

douglaska 211,17 0,11 44,00 0,08 

jehličnaté ostatní 128,47 0,07 24,04 0,05 

dub 7 103,99 3,79 1 300,74 2,48 

dub červený 638,37 0,34 120,19 0,23 

buk 26 167,09 13,97 5 705,82 10,89 

habr 1 781,31 0,95 319,58 0,61 

jasan 3 372,03 1,80 638,73 1,22 

javor 5 250,85 2,80 900,85 1,72 

jilm 47,09 0,03 6,75 0,01 

akát 117,89 0,06 18,69 0,04 

bříza 3 605,85 1,93 385,02 0,74 

lípa 4 504,87 2,41 1 007,27 1,92 
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olše 3 774,78 2,02 504,14 0,96 

osika 247,83 0,13 23,91 0,05 

topol 335,95 0,18 92,83 0,18 

vrby 371,42 0,20 29,64 0,06 

listnaté ostatní 673,80 0,36 24,37 0,05 

Jehličnaté dřeviny 126 197,55 67,40 41 295,99 78,85 

Listnaté dřeviny 57 993,10 30,97 11 078,53 21,15 

celkem 184 190,65 98,37 52 374,52 100,00 

V souvislosti s rozšiřujícím se vyuţíváním biomasy klesá v ČR dostupný potenciál 

klasické dřevní biomasy (dendromasy), neboť dřevní biomasa je nejdéle a nejvíce 

vyuţívaným typem biomasy, a to nejen pro energetické, ale i pro průmyslové účely.  

V současnosti tak prakticky není moţné v podmínkách ČR výrazným způsobem zvýšit 

energetické vyuţití této dřevní biomasy. Proto se do popředí zájmu dostávají i další druhy 

rostlinné biomasy (fytomasy), nazývané jako cíleně pěstované energetické plodiny. Jsou to 

rostliny, které jsou pěstované a případně i vyšlechtěné s cílem energetické, nikoliv 

potravinářské produkce. Jsou mezi nimi jak byliny (jednoleté i víceleté), tak i dřeviny,  

v řadě případů se jedná i o druhy, které nejsou v ČR původní [57]. 

9.2.2 Zbytky po těžbě lesa 

Těţební zbytky představují lesní biomasu, která vzniká při těţbě dřeva a není 

vyuţita pro další průmyslové zpracování. Obecně se jedná o dřevní hmotu, která svými 

rozměry (obvykle délka pod 1 – 2 m a průměr pod 5 – 7 cm) nebo kvalitou (křivost, 

hniloba, zabarvení, sukatost, aj.) neodpovídá poţadavkům na další průmyslové zpracování. 

Zejména se jedná o klest, vršky stromů, ulomené části stromů, zbytky kůry. V širším 

smyslu se můţe jednat i o pařezy a jehličí nebo listí. 

Podíl těţebních zbytků a to především klestu na celkovém objemu dendromasy 

stromu je značný. Konkrétní hodnoty tohoto podílu velmi závisejí na druhu dřeviny, jejich 

dimenzí a věku. Například u mladých smrků s výčetní tloušťkou okolo 10 cm činí podíl 

klestu vzhledem k objemu hroubí aţ 60%, naproti tomu u starších stromů s výčetní 

tloušťkou cca 35 cm tento podíl klesá na hodnotu cca 16%. Podobně je tomu i u zralých 

stromů [59]. 

Pařezy  a kořeny přestavují nevyuţitý zdroj ze zbytků po lesní těţbě, přičemţ tvoří 

aţ 20% suché biomasy stromů. Největším problémem při vyuţívání pařezů a kořenů jsou 
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nečistoty (kameny, písek, hlína), které sniţují následné vyuţití štěpky. Proto je nezbytně 

nutné před samotným zpracování zajistit dostatečné očištění. 

Při vyuţití zbytků po těţbě lesa je nezbytné také zhodnotit samotnou dostupnost 

této biomasy, jelikoţ ne všechny potěţební zbytky jsou z hlediska vyváţecí techniky 

dostupné a lze je z lesa odvézt k dalšímu vyuţití.   

9.2.3 Dřevní odpad z prvovýroby 

Do této kategorie patří spalitelné odpady z dřevařských provozoven (odřezky, 

piliny, hobliny a kůru). Většina dřevního odpadu je zpracována anebo vyuţita pro vytápění 

buď přímo pilou nebo blízkými odběrateli. 

Zpracování dřevního odpadu, představuje jeho úpravu do podoby vhodné  

k energetickému vyuţití. Jedná se především o zpracování do podoby štěpky, pelet nebo 

briket. 

Štěpka představuje strojně zpracovaný odpad průmyslového zpracování dřeva na 

délku 3 aţ 15 cm. Obsah vody z pilařských odpadů bývá kolem 45%, z truhlářské výroby 

kolem 15%. Výhřevnost  9 aţ 16 MJ/kg.  Štěpku lze spalovat v automatických kotlích 

s regulovaným výkonem do 20 kW v rodinných domech a ve větších budovách. Vzhledem 

k povaze paliva jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie bez přidané energie (např. na 

sušení nebo lisování), coţ se projevuje v nízké pořizovací ceně za palivo. 

 Pelety jsou vysoce stlačené výlisky válcovitého tvaru, nejčastěji vyráběny  

v průměru 6 mm a různorodé délce 5 – 40 mm. Pelety jsou vyráběny z dřevních zbytků, 

obvykle z pilin a hoblin. Výhřevnost se pohybuje kolem 18 MJ/kg. 

Brikety jsou vyráběny lisováním např. ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin, 

kůry, jemných hoblin do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů, o průměru 40 aţ 100 mm 

a délky do 300 mm. Výhřevnost se pohybuje v rozmezí 12 – 18 MJ/kg. 

9.3 Dílčí závěry 

Charakteristické vlastnosti jednotlivých druhů biomasy určují způsoby jejich 

energetického vyuţití. Je nezbytné brát v úvahu také skutečnost, ţe jednotlivé druhy 

biomasy, při energetickém vyuţití, sebou přinášejí také mnohá omezení v závislosti např. 

na termínu sklizně, která ovlivňuje celkový podíl sušiny a vody a tím také následné 
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technologie zpracování či úpravy, coţ je nezbytné zohlednit při jejich sklizni. V případě 

fytomasy se do popřední zájmů dostává sláma obilovin a řepky a v menší míře seno z TTR. 

Bohuţel vzhledem k vyuţití této biomasy ve spalovacích zařízeních pro domácnosti je 

značně omezena nabídka trhu a spalovací zařízení zde nabízená nenabízejí dostatečný 

komfort poţadovaný uţivateli. Pro zvýšení jejich uţitné hodnoty, je nezbytné je dále 

zpracovat do podoby pelet či briket, které představují palivo vyuţívané v moderních 

automatických kotlích, které zajišťují dostatečný uţivatelský komfort a přispívají ke 

sníţení emisí.  

 V případě dendromasy jsou významným zdrojem paliva především zbytky po těţbě 

lesa a dřevní odpad z prvovýroby. V případě potěţebních zbytků je doposud značně 

opomíjeno vyuţívání pařezů a kořenů, které jsou významným energetickým zdrojem, 

především ve formě štěpky. Dřevní odpad z prvovýroby, kde řadíme piliny, hobliny, 

odřezky, představují vstupní materiál při výrobě pelet nebo briket.  
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10 Určení změny v množství produkovaných emisí v MSK 

Emise znečišťujících látek z lokálních zdrojů představují problém a z bilancí je 

patrno, ţe cca 1/3 emisí tuhých znečišťujících látek, které se dostanou do ovzduší pochází 

z lokálních zdrojů [52]. 

Podíl lokálních topenišť na znečištění ovzduší prachem znázorňuje Graf 11. 
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Graf 11 Množství emisí tuhých znečišťujících látek v ČR v roce 2011 [96] 

Mnoţství emisí tuhých znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji znázorňuje 

Graf 12. 
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Graf 12 Množství emisí tuhých znečišťujících látek v MSK v roce 2011 [96] 

Mnoţství emisí CO v Moravskoslezském kraji znázorňuje Graf 13. 
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Graf 13 Množství emisí CO v MSK v roce 2011 [96] 

V Moravskoslezském kraji (MSK) dochází, k největším emisím tuhých 

znečišťujících látek (TZL) a CO. Tato skutečnost je dána vysokou koncentrací průmyslu  

a k imisnímu zatíţení přispívá dále kromě dopravy a lokálních zdrojů rovněţ regionální 

přenos ze silně industrializované oblasti Hornoslezské pánve v Polsku. 

Ostravsko-Karvinsko patří mezi nejznečištěnější oblasti nejen v rámci ČR, ale  

i Evropy. Zařazení mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je způsobeno zejména 

nadlimitními koncentracemi suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu, tedy látkami, 

které vykazují mnoho negativních vlivů na lidské zdraví. 

Po výrazném poklesu úrovně znečištění ovzduší v průběhu 90. let 20. století 

koncentrace škodlivin spíše stagnuje, v některých parametrech dochází k mírnému 

zhoršení v závislosti na meteorologických a rozptylových podmínkách v jednotlivých 

letech. V MSK se vyskytují, ve srovnání s průměrnými hodnotami pro celé území České 

republiky, vyšší koncentrace látek znečišťujících ovzduší a překračujících platné (cílové – 

CIL) imisní limity (IL). 

Ačkoliv jsou na zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vynakládány 

značné finanční prostředky, výsledky měření kvality ovzduší z posledních let potvrzují, ţe 

k výraznému zlepšování ovzduší nedochází. Na celkovém znečištění ovzduší se významně 

podílejí také emise z vytápění domácností (lokálních topenišť), kterým je v posledních 

letech věnována stále větší pozornost. Jedná se např. o kotlíkové dotace, které přispívají na 
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podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní 

automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu.  

Systém omezování emisí škodlivin ze spalovacích zařízení vyţaduje stanovení 

zákonných emisních limitů a způsobu kontroly jejich dodrţování a metodiku zpoplatňování 

produkce škodlivin. Není obtíţné uplatnit takový systém u velkých průmyslových zdrojů,  

s jistým omezením lze podobně uspět i u menších zdrojů z podnikatelské sféry, velmi 

obtíţné, ne-li nemoţné, je zavést efektivní systém kontroly dodrţování emisí škodlivin  

u malých zdrojů pro vytápění v občanské sféře. Kaţdý typ vyráběného spalovacího 

zařízení musí být před uvedením na trh podroben zkouškám v autorizované zkušebně. Tyto 

zkoušky prokazují, ţe při výrobcem předepsaném způsobu provozování a při spalování 

předepsaného paliva zařízení splňuje zákonné podmínky.  

Emise hlavních znečišťujících látek v MSK z malých zdrojů znečištění znázorňuje 

Graf 14. 
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Graf 14 Emise hlavních znečišťujících látek v MSK [96] 
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Graf 15 Převládající způsob vytápění v bytech v MSK [90] 
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Graf 16 Energie používaná k vytápění v domácnostech v MSK [90] 

V současné době nejsou k dispozici jednoznačná data, která hovoří o skladbě typů 

pouţívaných spalovacích zařízení, včetně informací o spalovaných palivech, proto byl na 

základě níţe uvedených informací proveden odhad tohoto rozdělení.  

V MSK je 59 693 domácností spalujících pevná paliva, jedná se o  uhlí (hnědé uhlí 

tříděné a černé uhlí tříděné), koks, uhelné brikety a dřevo. Dle údajů Asociace podniků 

topenářské techniky bylo za posledních 10 let (1999 aţ 2009) v ČR prodáno celkem 

623 tis. malých spalovacích zařízení na pevná paliva s výkonem do 50 kW, z tohoto 

mnoţství bylo přibliţně 52 tis. distribuováno v MSK. Zbývající počet kotlů je dorovnán do 

počtu domácností prohořívacími a odhořívacími kotli na základě úvahy, ţe rozdíl mezi 

počtem domácností a počtem prodaných kotlů představují stará dosud provozovaná 

spalovací zařízení. Roční spotřeba tepla (pro vytápění) v jedné domácnosti je cca 

81 GJ/rok (spotřeba fosilních paliv dle ČHMÚ, spotřeba dřeva dle MPO).  
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Odhad struktury pouţívaných typů malých spalovacích zařízení pro spalování 

tuhých paliv (fosilní paliva a biomasa) pro domácnosti v MSK znázorňuje Graf 17. 
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Graf 17 Odhad struktury používaných typů malých spalovacích zařízení pro spalování tuhých paliv (fosilní 

paliva a biomasa) pro domácnosti v MSK 

Při provozu kotlů malých výkonů spalujících tuhá paliva obsahují spaliny poměrně 

k ostatním palivům nejvíce škodlivin. Špatným vedením spalovacího procesu u kotlů 

s ručním dodávkou paliva se jejich mnoţství ještě znásobuje. Na rozdíl od velkých zdrojů 

centrálního vytápění se jedná o zdroj nízkých emisí – mnohem niţší komín neţ u středních 

a velkých zdrojů – kdy se škodlivé imise rozptylují mnohem hůře. 

Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva do 50kW 

stanovených dle struktury pouţívaných zařízení v domácnostech v MSK znázorňuje  

Graf 18. 
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Graf 18 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva do 50 kW stanovených dle 

struktury používaných zařízení v domácnostech v MSK 
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Pro bilanci znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování jsou pouţívány tzv. 

emisní faktory. Emisní faktory pro jednotlivé škodlivé emise (tuhé znečišťující látky, oxid 

siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku) vyjadřují mnoţství vyprodukovaných škodlivých 

emisí v miligramech na jeden kilogram spáleného paliva. Emisní faktory jsou specifické 

pro jednotlivé druhy paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo, koks atd.) a pro jednotlivá 

spalovací zařízení. Emisní faktory pouţívané při výpočtech byly získány v rámci 

experimentální činnosti na Výzkumném energetickém centru. 

Spalování paliva ve starších typech spalovacích zařízení na uhlí (spadajících do  

1. a 2. emisní třídy) je z pohledu mnoţství emisí horší neţ u modernějších typů. Podle 

odhadu více jak 50% pouţívaných spalovacích zařízení je zaloţeno na prohořívacím  

a odhořívacím způsobu spalování, který představuje tu nejjednodušší konstrukci. Tato 

zařízení jsou rozšířená, protoţe jsou nejlevnější a dle uţivatelských zvyklostí (při 

nerespektování doporučení výrobce) v nich shoří vše. Modernizace (výměna stávajících 

zařízení) těchto zařízení představuje významný potenciál pro sníţení mnoţství emisí 

znečišťujících látek z malých zdrojů. V důsledku novely zákona o Ochraně ovzduší došlo 

od 1.1.2014 v ČR k zákazu prodeje kotlů 1. a 2. třídy (ty tvořily cca 75% všech 

prodávaných kotlů na tuhá paliva) a od 1.9.2022 dojde k zákazu jejich uţívání. Od 

1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle  

4. a 5 třídy.  

Na základě výše uvedených předpokladů byly stanoveny moţnosti sníţení emisí 

TZL, CO, SO2 a NOx ze spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech do 50 kW  

s vyuţitím stanoveného potenciálu biomasy v MSK (ať uţ dřevní či rostlinné). Ve 

výpočtech byla zvolena záměna starých prohřívacích  a odhořívacích kotlů spalujících uhlí 

(černé a hnědé) za moderní automatické kotle na dřevní pelety nebo agropelety, které 

produkují aţ o 80% méně emisí neţ staré prohořívací a odhořívací kotle na uhlí. 

Celkové emise (TZL, CO, SO2, NOx) ze spalování malých zdrojů vytápění 

domácností na tuhá paliva v MSK činí 5198,2 tun/rok, z čehoţ 3342 t/rok emisí produkují 

prohořívací kotle, které díky své konstrukci představují největšího producenta škodlivin. 

Náhrada 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety 

přispěje k celkové úspoře emisí o 20%, přičemţ emise TZL se sníţí o 24%, CO se sníţí  

o 19%, SO2 se sníţí o 28%,  NOx se sníţí o 14%. 
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Mnoţství emisí po záměně prohřívacích kotlů za automatické kotle na pelety 

znázorňuje Graf 19. 
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Graf 19 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva v MSK po záměně kotle 

Náhradou 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety 

a 80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za automatické kotle na agropelety dojde 

k celkové úspoře emisí o 34%.Dílčí emise se sníţí následovně, TZL o 46%, SO2 o 55%, 

CO o 33% a NOx o 21%.  

Mnoţství emisí po záměně prohřívacích kotlů za automatické kotle na pelety a 

odhořívacích kotlů za automatické kotle na agropelety znázorňuje Graf 20. 

85,2
23,2

14,8
3,754

,7

15
,7

18
,8

0,
0

2 
10

2,5

66
1,
0

19
0,
8

11
7,
8

48
,0

24
,8

42
,5

8,
3

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

prohořívací odhořívací automatické zplyňovací

typ spalovacího zařízení

e
m

is
e
 z

n
e
č
iš

ťu
jí

c
íc

h
 l

á
te

k
 e

m
is

e
 

z
n

e
č
iš

ťu
jí

c
íc

h
 l

á
te

k
 [

t/
ro

k
]

TZL

SO2

CO

NOx

 

Graf 20 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva v MSK po záměně dvou typů 

kotlů 

Kromě samotné výměny spalovacího zařízení má podstatný vliv na sníţení spotřeby 

paliva na vytápění také zateplení budov či výměna starých oken za nové. Částečným 
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zateplením se sníţí tepelné ztráty a tím i mnoţství spotřebovaného paliva a tím i produkce 

emisí. Vhodnou kombinací zateplení a výměny stávajícího kotle za nový, moderní kotel, 

lze dosáhnout významných úspor na ročních provozních nákladech, ale také významného 

sníţení emisi znečišťujících látek do ovzduší. 

Srovnání emisí znečišťujících látek různých typů spalovacích zařízení s různými 

moţnostmi zateplení a původního stavu bez zateplen v MSK znázorňuje Graf 21. 
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Graf 21 Srovnání emisí znečišťujících látek různých typů spalovacích zařízení s různými možnostmi zateplení 

a původního stavu bez zateplen v MSK 

Graf 22 znázorňuje srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní 

paliva za automatické kotle na pelety, částečným a úplným zateplením objektu. 
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Graf 22 Srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety, 

částečným a úplným zateplením objektu 
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Graf 23 znázorňuje srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní 

paliva za automatické kotle na pelety a 80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za 

automatický kotel na agropelety, částečným a úplným zateplením objektu. 
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Graf 23 srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety a 

80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za automatický kotel na agropelety, částečným a úplným zateplením 

objektu 

Nejvyššího sníţení emisí oproti původnímu stavu, lze dosáhnout záměnou 50% 

prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatický kotel na pelety a 80% odhořívacích 

kotlů na fosilní palivo za automatický kotel na agropelety a úplným, zateplením, dojde 

k celkové úspoře emisí o 60,6% coţ představuje 3151 t/rok.  

Výše uvedené případy sníţení emisí jsou zaloţeny na předpokladu dodrţování 

instrukcí pro provoz zařízení stanovených výrobcem. Bohuţel v praxi se často setkáváme 

se situací, kdy obsluha tyto provozní instrukce nedodrţuje v důsledku čehoţ dochází 

k vyšším emisím, neţ jsou deklarovány výrobci. Proto další moţností, která by přispěla ke 

sníţení emisí produkovanými domácnostmi, je proškolení obsluhy v postupech správného 

topení. 

10.1 Dílčí závěry 

Malé zdroje znečišťování ovzduší představují velké zdravotní riziko vzhledem 

k produkovaným emisím. I kdyţ v Moravskoslezském kraji převládají velké zdroje 

znečišťování ovzduší nad malými zdroji, kde jsou zařazené domácnosti, je třeba pozornost 

zaměřit na malé zdroje vytápění. Celkové emise (TZL, CO, SO2, NOx) ze spalování 

malých zdrojů vytápění domácností na tuhá paliva v MSK činí 5198,2 tun/rok.  
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V současné době je ve většině domácností vyuţíván ke spalování prohořívací kotel 

typu „všepal“, který má vzhledem ke staré konstrukci, nízké účinnosti a minimu moţností 

jak regulovat proces hoření, značné mnoţství emisí, v MSK dosahuje výše 3342 t/rok. 

Z provedených experimentů a následných výpočtů je patrné, ţe tyto kotle zcela nevyhovují 

současným trendům a je nezbytné je vyměnit za nové, u kterých lze řídit spalovací proces. 

Vzhledem ke stanovenému potenciálu biomasy, který v MSK představují především LTZ  

a zemědělským zbytků, je vhodnou volbou pro záměnu automatický kotel na dřevní pelety 

a agropelety.  

Důleţitým poznatkem je, ţe ke sníţení mnoţství emisí značně přispívá také volba 

různých forem zateplení domů. Protoţe zateplením se sníţí tepelná ztráta a tím i poţadavek 

na vytápění. V důsledku zateplení tak dochází ke sníţení emisí a úspoře paliv. Vhodnou 

volbou zateplení lze dosáhnout úspory emisí oproti původnímu stavu ve výši aţ 40 %.  

Je zřejmé, ţe málokteré domácnosti budou mít současně na výměnu spalovacího 

zařízení a zateplení budovy, proto je nezbytné zhodnotit, zda investovat do zateplení ať uţ 

částečného či celkového nebo do výměny kotle, protoţe je nezbytné zabránit tomu, aby 

v zatepleném domu (se sníţenou tepelnou ztrátou) byl provozován kotel v útlumovém 

reţimu, čímţ bude docházet k větší tvorbě emisí. Tomuto jevu lze zabránit instalací 

akumulační nádrţe, která zabezpečí provoz kotle na plný tzn. optimální výkon. 
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11 Optimalizace procesu logistiky 

Logistika je zcela stěţejní součástí jakékoliv úvahy o energetickém vyuţívání 

biomasy. Patří sem vše od setí po dopravu paliva do kotle a vynášení popele. Logistické 

řetězce se vytvářejí v návaznosti na druh plodiny, sklízené resp. dodávané formě, způsobu 

dopravy, skladování a způsobu vyuţití. 

Při vyhodnocování jednotlivých způsobů vyuţívání biomasy je nutné vycházet 

z kritérií, pomocí nichţ je moţné vyhodnotit jejich celkové přínosy a optimalizovat 

vyuţívání biomasy. 

Nalezení optimálního procesu ať uţ z ekonomického, tak z ekologického hlediska 

je nezbytným předpokladem pro udrţitelné vyuţívání biomasy, proto je zcela nezbytné 

zhodnotit, zda samotná výroba paliva v tomto případě pelet a štěpky není nákladnější neţ 

následný uţitek získaný jejich spalováním. 

11.1  Výroba pelet 

Peleta je palivo ryze rostlinného původu s řadou příznivých vlastností a parametrů. 

Jde o granule s průměrem od 6 do 20 mm, které se vyrábí zhruba do délky 40 mm. Podoba 

granulí je dosaţena vysokotlakým lisováním dřevního odpadu (především pilin) za teploty, 

při které lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva udrţující pelety v příslušném tvaru. 

Kromě toho lignin chrání pelety proti příjímání vlhkosti při jejich uskladnění. Pelety se 

vyrábí ve specializovaných výrobnách, které jsou označovány jako peletárny. Někdy se  

k jejich výrobě také pouţívá obilná sláma, řepková sláma či průmyslový šťovík. 

11.1.1  Pelety z dřevařského odpadu 

Dřevěné pelety jsou obecně vyráběny z vedlejších produktů dřevozpracujícího 

průmyslu (piliny, hobliny, štěpka) nebo z lesních zbytků. 

Dílčí části zpracování pelet se skládají ze sušení, rozdrcení, úpravy, vlastní 

peletizace, chlazení a balení (viz. Obrázek 40). 
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Obrázek 40 Schéma procesu peletizace [58] 

Surovinou pro výrobu pelet je čistá, homogenní dřevní hmota ve formě pilin  

s minimem dřevního prachu, který zhoršuje pevnost pelet. Optimální rozměry pilin jsou  

2 aţ 3 mm. Obsah vody v surovině by se měl pohybovat kolem 10%, tzn., ţe většinou se 

musí piliny od katru, které mají vlhkost kolem 50 – 60%, sušit. Proto ve velké výhodě jsou 

velké dřevozpracující podniky s truhlářskou výrobou, které do pelet zpracovávají suchý 

odpad. Průměrná výhřevnost těchto pilin se pohybuje kolem 7,7 MJ/kg. 

Sušení vstupního materiálu, představuje energeticky jednoznačně nejnáročnější 

operaci. Piliny jsou z původní vlhkosti dosušovány na vlhkost do 15% v rotační sušárně  

s vyuţitím spalin z kotle na štěpku. Na výrobu 1 tuny pelet je zapotřebí spálit 180 kg 

štěpky o výhřevnosti cca 10,4 MJ/kg (vlhkost do 40%). Na výrobu 1 kg pelet je tak 

spotřebováno 1,9 MJ energie vázané v štěpce.  

Dále se spotřebovává elektrická energie na pohon všech agregátů všech 

technologických uzlů linky a na osvětlení výrobních prostor, průměrná spotřeba veškeré 

elektrické energie činí 0,5 MJ na 1 kg pelet. 

Do výrobního procesu většinou nepřichází surovina v optimálním tvaru, ale jako 

piliny, hobliny, kousky dřeva, a proto je ji třeba před vlastní peletizací homogenizovat, 

upravit částice na vhodnou velikost. To se zajišťuje výkonným kladívkovým drtičem, 

zpravidla před peletizátorem. Jen výjimečně se tento stroj vynechává a nahrazuje třídičem. 

Příkon drtiče je několik desítek kW a svou spotřebou se přibliţuje spotřebě peletizátoru. 

Při homogenizaci dřevní štěpky na produkt s částicemi o velikosti 2 aţ 4 mm činí nároky 

na energii v průměru 0,3 MJ/kg, zatímco získání produktu s částicemi o průměru cca 1 aţ 

2 mm vyţaduje v průměru 2,5 MJ/kg energie [58]. Pokud technologický stav suroviny 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
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dovoluje homogenizátor vynechat, docílí se značných úspor, investičních i provozních 

nákladů. Při dostatku suroviny postačuje k její úpravě vhodná soustava sít. 

Chlazení pelet po výstupu z peletizátoru je zásadní nezbytností. Pelety 

z granulátoru vypadávají s teplotou okolo 85 °C. V tomto stavu jsou velice křehké, jelikoţ 

se z nich díky této teplotě stále ještě odpařuje voda. Svou stabilitu a tvrdost získávají aţ po 

vychlazení na teplotu 30±5 °C, tím se také redukuje obsah vody o 2–4 % hm.  Teprve 

potom peleta dostává potřebnou pevnost a trvanlivost neboť zatuhne lignin a pojivo. 

Pouţitý chladič musí mít odpovídající výkonnost, musí zajišťovat plynulý průtok značného 

mnoţství materiálu bez toho, aby ještě málo pevné pelety poškozoval. Proto chladič patří 

nejen k objemově největším zařízením výrobní linky, ale bývá také po sušárně, drtiči  

a peletizátoru nejnákladnější. Průměrná spotřeba energie tak činí 0,18 MJ na 1 kg pelet. 

Tok vyrobených pelet směřuje buď přímo do expediční váhy nebo do koncového 

zásobníku. K dopravním systémům se zařazuje odlučovač prachu a před expedicí je ještě 

zařazeno vibrační ploché nebo rotační síto, které z finálního výrobku odstraňuje prach a 

zlomky pelet. 

 Dále je nezbytné zařadit energetickou náročnost dopravy surového materiálu ke 

zpracování. Piliny jsou přepravovány běţnými nákladními automobily s kontejnerem  

o objemu 22 m
3
. V případě dopravy ze vzdálenosti 50 km je na přepravu spotřebováno 

0,47 MJ energie z nafty na 1 kg vyrobených pelet.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe na výrobu 1 kg pelet o výhřevnosti 16,5-19 MJ/kg je 

spotřebováno 1,8 kg pilin, ve kterých je akumulována energie 13,9 MJ. Celková spotřeba 

v rámci celého výrobního procesu včetně dopravy vstupního materiálu činí 3,4 MJ energie 

na výrobu 1 kg pelet.  

Celkové přímé výrobní náklady na 1 tunu pelet se pohybují kolem 3200 Kč. Do této 

částky jsou započítány odpisy výrobní linky, náklady na energie, opravy a údrţby, mzdové 

náklady a náklady na nákup vstupního materiálu. Přičemţ v případě nákupu vstupního 

materiálu činí podíl na celkových nákladech 52%. Proto je z ekonomického hlediska 

nezbytné aby výrobce pelet byl zpracovatelem dřeva.  

Peletizace dřevního odpadu představuje zhodnocení suroviny, která není vhodným 

palivem pro spalování  pro domácnosti (pro malé zdroje vytápění). Pelety představují 

vysoce sofistikované palivo, které umoţňuje vytápění domácností s vysokým komfortem. 
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Z energetického hlediska se z pelet získá více energie neţ která je zapotřebí na 

jejich zpracování. Ceny dřevěných pelet pro konečné spotřebitele se v třetím čtvrtletí roku 

2013 pohybovaly mírně přes 6 Kč za kilogram. V této ceně je jiţ započítána doprava  

i daně. Cena pelet na domácím trhu je svázána s trhy ve střední Evropě, především 

rakouský a německý trh ten český ovlivňují. A cena českých dřevěných pelet se v poslední 

době ustálila, je podobná jako v Rakousku nebo někdy i o něco niţší. Podstatně vyšší ceny 

mají naopak v Německu, Itálii nebo ve Švýcarsku. 

 

Graf 24 Vývoj cen paliv z biomasy pro domácnosti [93] 

11.1.2 Pelety z rostlinných materiálů  

Obliba pelet vyráběných z nedřevní biomasy stále stoupá. Vedle vyuţívání odpadů 

z rostlinné výroby se stále více hovoří o peletování cíleně pěstovaných energetických 

plodin. Peletizace je vlastně jedinou moţností, jak rostlinnou hmotu zpracovat na palivo 

pro individuální vytápění malých objektů. Vzhledem k velké rozmanitosti vstupní suroviny 

(objemová hmotnost, vlhkost při sklízení, výhřevnost) nelze ve zkratce stanovit 

energetickou náročnost na výrobu jednotlivých druhů rostlinných pelet. Výroba pelet  

z energetických plodin je energeticky náročnější neţ zpracovávání dřevního odpadu, 

protoţe je nezbytné započíst také energii vynaloţenou na vypěstování samotné vstupní 

suroviny. Potřeba pohonných hmot pro obdělání jednoho hektaru půdy v průběhu celého 

vegetačního období se různí podle lokality, rozlehlosti pozemků i pěstovaných plodin.  

V průměru lze pro celou ČR počítat s reálnou hodnotou 60 l nafty na hektar. Pro výnos 

6 t/ha nám vychází spotřeba 10 litrů nafty na tunu vypěstované suroviny, tedy v přepočtu 

0,36 MJ na kilogram. Technologie peletování je v podstatě shodná s technologií 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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vyuţívanou u výroby dřevních pelet, rozdíly jsou především ve tvaru lisovacích matric. 

Některé rostliny mají vhodnou vlhkost do 15 % jiţ při sklizni, některé je nutné dosušit. 

Nicméně energetické nároky na sušení i v těch nejnevýhodnějších případech rozhodně 

nepřekračují nároky na sušení surové dřevní biomasy. Nepatrně náročnější můţe  

v některých případech být doprava suroviny do peletárny, ale v absolutních číslech to 

nehraje významnou roli. Pokud tedy vezmeme v úvahu údaje pouţité při bilancování 

peletování dřevní hmoty, lze s dostatečnou přesností konstatovat, ţe energetická náročnost 

výroby rostlinných pelet včetně vypěstování vstupní suroviny se pohybuje v rozmezí  

1,4 – 3,2 MJ na kilogram vyrobené pelety. Uvaţujeme-li energetickou plodinu cíleně 

pěstovanou pro výrobu rostlinných pelet, jakou je například triticale, pak je na výrobu 1 kg 

pelet zapotřebí 3,6 MJ energie, přičemţ dosáhneme výhřevnosti 14,4 MJ. 

11.2  Výroba štěpky z rychle rostoucích dřevin 
 

Výnos suché biomasy z rychle rostoucích dřevin (vrby, topoly) na plošnou jednotku 

můţe být různý. Výši výnosu, ovlivňují: půdní podmínky, odrůda, agrotechnika, hustota 

výsadby a cyklus sklizně rostlin. Výnos suché biomasy se pohybuje v průměru 9,4 t/ha/rok, 

s velkými rozdíly od 3 do více neţ 19 t/ha/rok [58]. 

Vlhkost získané biomasy klesá společně s prodluţováním cyklu sklizně rostlin  

a pohybovala se v rozsahu 54 % v jednoletém cyklu aţ 49 % v tříletém cyklu. Spalné teplo 

se pohybuje v rozmezí od 18,6 do 19,2 MJ/kg sušiny, v závislosti na cyklu sklizně. Obsah 

popela po spálení je nízký a klesá společně s opoţďováním data sklizně z 2,3 % sušiny v 

jednoletém cyklu na 1,9 % sušiny ve tříletém cyklu. Hodnota energie získaného výnosu 

vrbového dřeva činila v průměru 288 GJ/ha/rok. Maximální hodnota – 360 GJ/ha/rok - 

byla dosaţena ve tříletém cyklu sklizně. 

Tabulka 27 Výnos suché biomasy, vlhkost, hrubá energetická hodnota, obsah popeloviny a hrubá energetická 

hodnota výnosu vrby v závislosti na cyklu sklizně (průměr pro sedm klonů)[58] 

Cyklus 

sklizně 

biomasy 

Výnos sušiny 

(t. sušiny/ha/rok) 

Vlhkost 

(%) 

Spalné teplo 

(MJ/kg 

sušiny) 

Obsah 

popeloviny  

(% sušiny) 

Energetická 

hodnota výnosu 

(GJ/ha/rok) 

Co 1 rok 11,33 54,1 18,56 2,33 210,47 

Co 2 roky  15,26 51,6 19,19 2,14 292,60 

Co 3 roky 18,76 48,8 19,23 1,88 360,53 

V průměru 15,12 51,5 18,99 2,12 287,86 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/pelety-z-biomasy-drevene-rostlinne-kurove-pelety
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
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Tabulka 28 Náklady na výrobu topolu a výnos biomasy (Kč/t/rok) [58] 

Specifikace 

Výnos biomasy (t sušiny/ha/rok) 

9,0 13,5 15,0 20,0 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Výrobní 

náklady celkem 562,6 596,8 375,0 397,8 328,2 358,0 246,2 268,6 

11.3  Spalování rostlinných materiálů 

Hmotnostní podíl základních prvků v hořlavině (C, H, O viz. Tabulka 29) 

rostlinných materiálů je prakticky shodný, proto i paliva z těchto surovin mají přibliţně 

shodnou výhřevnost (okolo hranice 17 MJ/kg při vlhkosti 10 %). Mnohonásobně vyšší 

podíl dusíku, síry a chlóru však napovídá, ţe ve spalinách lze očekávat vyšší koncentrace 

oxidů dusíku, síry a chlorovodíků a  následně v kondenzátu korozivní sulfáty, nitráty  

a chloridy společně s organickými kyselinami (mravenčí, vinná). Podobně pak značný 

podíl sodíku, hořčíku a fosforu negativně ovlivňuje vlastnosti popelovin, sniţuje teplotu 

tavení popelovin. Teplota tavení popelovin u rostlinné biomasy se pohybuje v rozmezí 

800 °C aţ 900 °C oproti 1100 °C aţ 1200 °C u dřevní hmoty. Obsah těţkých kovů  

v popelu je poměrně nízký a teploty tavitelnosti jsou také nízké proto hrozí spékání popela 

v ohništi, narušování vyzdívky a komplikace při provozu kotle.  

 Z pohledu konstrukce spalovacího zařízení lze tedy očekávat zvýšené nároky na 

spalovací část (rošty) v důsledku spékání popelovin a agresivnější prostředí ve výměníkové 

části kotle. 

Tabulka 29 Typické hodnoty pevných paliv z biomasy 

 
C 

[%] 

H 

[%] 

O 

[%] 

N 

[%] 

S 

[%] 

Cl 

[%] 

Na 

[mg/kg 

sušiny] 

Mg 

[mg/kg 

sušiny] 

P 

[mg/kg 

sušiny] 

dřevní hmota 50 6,2 43 0,1 0,02 0,01 35 170 80 

sláma 49 6,3 43 0,5 0,10 0,40 500 700 1000 

zrno 46 6,6 45 2,0 0,10 0,10 50 1500 4000 

seno 49 6,3 43 1,4 0,20 0,81 1000 1700 3000 
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11.4  Dílčí závěry 

Před zpracováním biomasy do podoby paliva vhodného ke spalování v malých 

zdrojích pro domácnosti je nezbytné zhodnotit jejich energetickou a ekonomickou 

náročnost. 

V současné době se do popředí zájmů dostává dřevní peleta. Na rozdíl od výroby 

dřevní štěpky, při které se vystačí s jednou soupravou - traktor a štěpkovačka, nebo výroby 

polínkového paliva, kde se vystačí s okruţní pilou a sekerou, či sklizně palivové slámy, 

kde pouţíváme traktor se sběracím lisem a příslušným dopravním prostředkem, je výroba 

pelet vázána na celou výrobní linku v hale s vysokými technickými a finančními nároky, 

která navazuje kromě toho na výrobu suroviny, na pilách a truhlářských závodech. Po 

zhodnocení energetické náročnosti výroby je patrno, ţe výroba pelet není plýtváním  

a přináší sebou zušlechtění „odpadu“ do podoby paliva, které je stále více vyuţíváno 

v domácnostech při vytápění. Na základě stanoveného potenciálu biomasy (dřevní i 

bylinné) v MSK, lze z LTZ vyrobit 35 tis. t dřevních pelet. Kromě výroby pelet z dřevního 

odpadu, se vyrábí také pelety z rostlinných materiálů. V případě vyuţití obilné slámy 

k výrobě pelet lze reálně získat v MSK aţ 71 tis. t pelet. 

Vzhledem k chemickému sloţení pelet z rostlinných materiálů dochází při jejich 

spalování k poškozování spalovacího zařízení a to především roštů. Vzhledem k této 

skutečnosti lze předpokládat, ţe se vývoj spalovacích zařízení pro domácnosti bude 

zaměřovat na odstranění těchto nedostatků a umoţní častější vyuţívání těchto materiálů 

pro vytápění domácností. 
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12 Závěr 

Předloţená disertační práce je zaměřená na problematiku energetického vyuţívání 

biomasy v malých spalovacích zařízeních pro domácnosti. Význam vyuţívání biomasy při 

vytápění domácností stále roste a to především v důsledku zvyšující se snahy o zajištění 

nezávislosti na distribučních sítích. Dalším faktorem, který přispívá ke zvýšenému zájmu  

o vyuţívání biomasy, je snaha o sníţení emisí a sníţení celkových nákladů na vytápění. 

Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a analytické. V úvodu teoretické části 

jsou představeny jednotlivé druhy biomasy vhodné pro energetické vyuţití, přičemţ hlavní 

pozornost je věnována dřevu, jakoţto nejčastěji vyuţívanému palivu a jeho vlastnostem, 

které ovlivňují kvalitu spalovacího procesu. Navazující kapitoly jsou věnovány 

jednotlivým částem logistického řetězce zpracování surové biomasy aţ do podoby paliva 

vhodného ke spalování a samotnému procesu spalování. Studium a zpracování této 

problematiky umoţnilo dosáhnout stanovené cíle práce. 

Analytická část byla zaměřena na stanovení potenciálu biomasy vhodné pro 

energetické účely v Moravskoslezském kraji. Těţbou dřeva vzniká kaţdoročně obrovské 

mnoţství klestí. Převáţná většina tohoto materiálu končí jako odpad, který se buď pálí  

v lesech v rámci úpravy pracoviště, nebo se nechává shnít. Vzhledem k vysoké energetické 

hodnotě tohoto materiálu, je vhodné zajistit jeho následné vyuţití, protoţe jen v MSK činí 

reálně dostupný potenciál lesních těţebních zbytků hodnoty 0,8 PJ. V případě zohlednění 

omezujících podmínek lesnické legislativy a omezujících podmínek ochrany přírody činí 

potenciál LPZ hodnoty 0,4 PJ. V současné době opomíjeným, ale významným zdrojem 

z hlediska energetického vyuţití představují pařezy a kořeny. Výše dostupného 

energetického potenciálu u pařezů a kořenů se v roce 2012 pohybovala v rozmezí  

0,2 - 0,4 PJ. Pro vytápění domácností lze reálně vyuţít  0,6 PJ dřevní biomasy. 

 Další biomasou vhodnou pro energetické účely představuje fytomasa a to 

především zbytková obilná sláma, řepková sláma a TTP. Energetický potenciál dosahuje 

hodnoty 3 PJ. Bohuţel ne všechna vzniklá fytomasa by měla být vyuţita pro energetické 

účely a to především s ohledem na zachování obnovy půdy. Z provedené analýzy fytomasy 

a dendromasy vyplývá, ţe se jedná o značné mnoţství hmoty a tedy i o potenciálně 

významné obnovitelné zdroje energie. 
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V souvislosti s rozšiřujícím se vyuţíváním biomasy klesá dostupný potenciál 

klasické dřevní biomasy (dendromasy), neboť dřevní biomasa je nejdéle a nejvíce 

vyuţívaným typem biomasy, a to nejen pro energetické, ale i pro průmyslové účely. 

V důsledku toho je obtíţné zvyšovat potenciál dřevní biomasy, proto začíná vzrůstat zájem 

o vyuţívání rychle rostoucích dřevin a intenzivní vyuţívání zbytků po těţbě a dřevního 

odpadu z prvovýroby. Značně opomíjeným palivem s vysokým energetickým potenciálem 

jsou stále pařezy a kořeny, které lze efektivně vyuţít k výrobě energetické štěpky. Dřevní 

odpad z prvovýroby, kde řadíme piliny, hobliny, odřezky, představují cenný vstupní 

materiál při výrobě pelet nebo briket.  

Další analytická část byla věnována určení mnoţství produkovaných emisí v MSK 

z malých zdrojů znečišťování, které představují domácnosti. Většina domácností stále 

vyuţívá staré typy prohřívacích a odhořívacích kotlů, které díky své konstrukci umoţňují 

spalování různých druhů paliv, včetně takových, které nejsou výrobci doporučovány. 

V důsledku toho dochází ke značným emisím škodlivých látek do ovzduší, které v MSK 

dosahují hodnoty 5038 t/rok. V rámci měření byly stanoveny měrné emise vybraných 

znečišťujících látek, které vznikají při spalování v různých typech spalovacích zařízení  

a při pouţití různých druhů paliv. Současně byla stanovena produkce emisí v důsledku 

zateplení domu. Výsledkem této analýzy bylo zjištění, ţe největší úspory emisí 

znečišťujících látek lze získat v případě vyuţití automatického kotle na dřevní pelety  

a celkovým zateplením objektu. Výhodou automatického kotle na pelety je, ţe umoţňuje 

vysoký komfort vytápění a vysoký stupeň řízení spalovacího procesu i za sníţených 

výkonů – tedy minimalizaci emisí. A současně umoţňuje vyuţití paliva, vyuţívajícího 

odpadní biomasu. Z provedených výpočtů vyplývá, ţe peletizací dřevního odpadu se získá 

ušlechtilé palivo s výhřevností 16,5 – 19 MJ/kg, přičemţ celková spotřeba celého 

výrobního cyklu včetně dopravy vstupního materiálu činí 3,4 MJ/kg. V případě pelet 

z rostlinného materiálu se výhřevnost pohybuje kolem 14,4 MJ/kg a energetická náročnost 

na výrobu činí 3,6 MJ/kg.  

Výsledky provedených analýz ukazují, ţe dostupný energetický potenciál biomasy 

v MSK je dostatečný pro zajištění substituce ekologicky méně vhodných primárních 

energetických zdrojů, které představuje černé a hnědé uhlí. Vyuţití biomasy je účelné 

z hlediska náhrady fosilních paliv a následné sníţení produkce emisí škodlivin Při 
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rozhodování je však nutné zváţit konkrétní specifické a územní podmínky a případné 

negativní důsledky u centrálních a liniových forem primárních energetických zdrojů. 

Roste tak i význam biomasy jako efektivního obnovitelného zdroje energie, jehoţ 

další uplatnění bude souviset jednak s vývojem technologií spalovacích zařízení pro 

domácnosti, spalujících biomasu a to především fytomasu, při jejímţ spalováním se 

vyskytují problémy, ale také z aktuální dostupností jednotlivých kategorií biomasy 

vhodných k energetickému vyuţití.  
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