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Anotace 

V mojí práci se věnuji obnovitelnému zdroji biomasy a jejímu energetickému 

využití při výrobě elektrické energie. Popisuji, co to biomasa vlastně je, jakých technologií 

se využívá při jejím získávání, využívání  a spalování. Jaké legislativní a ekonomické 

podmínky ovlivňují elektrárny využívající biomasu v České republice. Ve kterých 

lokalitách České republiky se biomasa využívá k výrobě elektřiny a jaký má její využívání 

dopad na životní prostředí. Zjišťuji jejich výsledek hospodaření, náklady na investici a 

dobu návratnosti této investice. Závěrem zjišťuji, jaký využitelný potenciál má biomasa 

v podmínkách České republiky. 

 
Klí čová slova: biomasa, elektrická energie, hospodářský výsledek, investiční náklady, 

doba návratnosti, využitelný potenciál 

 

 
Summary 

In my thessis I focus on renewable resource the biomass and its energy use in 

production of electrical energy. I describe what biomass really is, what technology is used 

for its obtaining, using and combustion. What legislative and economical conditions affect 

the power plants using the biomass in Czech republic. In which localities of Czech republic 

is biomass used in production of electricity and what inpact has its using on 

environment.  I investigate its income of operations, cost of investments a repayment time. 

In the end I investigete what usable potencial biomass has in conditions of Czech republic. 

 

Keywords: biomass, electrical energy, income of operations, cost of investments, 

repayment time, usable potencial 
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1. Úvod 

 

Naše celosvětová společnost využívá pro výrobu elektřiny a tepla tzv. 

neobnovitelných zdrojů nebo také fosilních paliv. Mezi tyto fosilní paliva patří ropa, zemní 

plyn nebo uhlí. Tyto zdroje mají jednu nevýhodu v tom, že se vyčerpají, ale lidstvo energii 

potřebuje. Proto se v poslední době zaobíráme otázkou, jak snížit potřebu těchto zdrojů. 

Odpovědí jsou právě obnovitelné zdroje, které začínají být využívány při výrobě elektrické 

energie a tepla. Jedním z nich je i biomasa, o které je má bakalářská práce. Tyto zdroje 

nemohou zcela nahradit neobnovitelné zdroje energie, protože jsou náročné na získávání a 

úpravu, ale mohou přispět ke zmenšení vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, protože 

jsou mnohonásobně šetrnější k životnímu prostředí než neobnovitelné zdroje. 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit co to biomasa je, jak se využívá, jaké 

podmínky panují pro toto odvětví v České republice a jak se daří prakticky využívat tohoto 

zdroje v určitých lokalitách.  
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2. Výroba elektrické energie z biomasy 

2.1 Co je to biomasa 

Definice biomasy se uvádí jako substance biologického původu, mezi které patří 

pěstování rostlin v půdě nebo ve vodě, chov živočichů, produkce organického původu, 

organické odpady. Biomasa využitelná pro energetické účely se získává buď jako produkt 

výrobní činnosti nebo se získává z odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, 

z komunálních odpadů nebo z odpadů, které vznikají při údržbě krajiny a péči o ni. 

(Pastorek, 2004) 

Celosvětová produkce energeticky využitelné biomasy převyšuje téměř desetkrát 

svým energetickým potenciálem roční objem světové produkce ropy a zemního plynu. 

Přesto je však podíl obnovitelných zdrojů energie, kam biomasa patří, na celkové spotřebě 

energie docela malý. Průměrný podíl využití všech obnovitelných zdrojů je kolem 5%. 

V České republice se situace využití obnovitelných zdrojů pohybuje kolem světového 

průměru. „Jejich podíl na celkové spotřebě se odhaduje na 2 – 2,5% primárních zdrojů 

energie. Teoretický potenciál obnovitelných zdrojů se pohybuje kolem 40% celkové 

spotřeby primárních zdrojů energie a je tak využíván pouze na 6,5%.“ (Cenek a kol., 2001) 

 

2.2 Výhody a nevýhody využití biomasy k energetickým účelům 

Autoři z publikace „Biomasa obnovitelný zdroj energie“ uvádí tyto výhody a nevýhody 

využití biomasy k energetickým účelům: 

 

• Výhody 

1. menší negativní dopady na životní prostředí; 

2. je to obnovitelný zdroj energie; 

3. jedná se o domácí zdroj energie, proto se snižuje spotřeba dovážených energetických 

zdrojů; 

4. zdroje biomasy nejsou lokálně omezeny; 

5. využívají se spalitelné, někdy i toxické odpady; 

6. řízená produkce přispívá k vytváření krajiny a péči o ni. 



 8 
 
 

• Nevýhody 

1. produkce biomasy pro energetické účely konkuruje dalším způsobům využití biomasy, 

např. pro potravinářské účely, zajištění surovin pro průmyslové účely; 

2. vyšší produkce biomasy vyžaduje rozšiřování produkčních ploch nebo zvýšení 

intenzity výroby biomasy a to chce více investic do výroby biomasy; 

3. v současné době nemáme technologické postupy pro získávání energie z biomasy, které 

by mohly konkurovat klasickým zdrojům energie; 

4. maximální využití zdrojů biomasy k energetickým účelům je problematické, vzhledem 

k rozmístění zdrojů biomasy a spotřebitelů energie. Dochází tak k problémům 

s akumulací, transportem a distribucí získané energie. 

 

2.3 Získávání energie z biomasy 

Energii z biomasy získáváme v dnešní době především spalováním nebo 

termochemickou přeměnou. Biomasa je tak spalována dvěma způsoby. Ty pak závisí od 

druhu spalované biomasy, je to spalování přímé nebo jsou spalovány kapalné či plynné 

produkty jejího zpracovaní. (Beranovský, Truxa a kol., 2003) 

 

Tabulka 1: Rozdělení technologií zpracování a přípravy biomasy ke spalování  

Termochemická přeměna 

(suché procesy) 

Spalování 

Pyrolýza (produkce plynu, pyrolýzní oleje) 

Zplyňování 
Biochemická přeměna 

(mokré procesy) 

Fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu) 

Anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce 

bioplynu) 
Mechanicko-chemická 

přeměna 

Lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje) 

Esterifikace surových bioolejů (výroba bionafty a přírodních 

maziv) 
 

 

Biopaliva se tak dají rozdělit podle jejich fyzikální podstaty na tuhá, kapalná a 

plynná. U tuhých biopaliv je rozhodující vlhkost, o které pak rozhoduje obsah tzv. sušiny, 

což je množství suché hmoty. (Beranovský, Truxa a kol., 2003) 
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 Hodnota do 50% sušiny je přibližná hranice mezi mokrými procesy a suchými 

procesy, kde je hodnota sušiny nad 50%.  

I když existuje několik způsobů využití biomasy k energetickým účelům, tak se 

hlavně využívají ze suchých procesů spalování biomasy, z mokrých procesů výroba 

bioplynu a z ostatních způsobů výroby bioolejů. V ČR se dá k energetickým účelům využít 

asi 8 mil. t biomasy. (Pastorek, 2004) 

 

 

Tabulka 2: Zdroje energeticky využitelné biomasy v ČR 

Biopalivo mil. t 

Odpadní a palivové dřevo 1,7 

Obilní a řepková sláma 2,7 

Rychlerostoucí dřeviny a energetické plodiny 1,0 

Komunální odpad 1,5 

Spalitelný odpad z průmyslové výroby 1,0 

Celkem 7,9 

 

 

2.4 Přírodní podmínky 

Autoři z publikace „Alternativní energie pro váš dům“ uvádí toto využití biomasy 

v přírodních podmínkách ČR: 

 

1. Biomasa odpadní 

• Rostlinné plodiny – zemědělská prvovýroba a údržba krajiny. Patří sem 

řepková a kukuřičná sláma, obilná sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin a 

náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic, odpady z údržby zeleně a travnatých 

ploch. 
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• Lesní odpady – zbytky po těžbě dřeva, v lese zůstává část nevyužité stromové 

hmoty, např. pařezy, kořeny, kůra, vršky stromů, větve, šišky a lesní odpad 

z prvních probírek a prořezávek.  

• Organické odpady z průmyslových výrob – spalitelné odpady z dřevařských 

provozoven (odřezky, piliny, hobliny, kůra). Odpady z provozů na zpracování a 

skladování rostlinné výroby (cukrovary). 

• Odpady ze živočišné výroby – hnůj, zbytky krmiv. 

• Komunální organické odpady – organický tuhý komunální odpad. 

 

2. Biomasa záměrně pěstovaná k energetickým účelům (energetické plodiny) 

• Lignocelulózové – dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), obiloviny (celé rostliny), 

travní porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty) a ostatní porosty 

(konopí seté, čírok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolovka). 

• Olejnaté – řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno. 

• Škrobeno-cukerné – brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), cukrová třtina, 

kukuřice. 

 

2.5 Pěstování biomasy pro energetické účely 

Pro energetické účely se kromě obvyklých potravinářských nebo krmných 

zemědělských plodin pěstují také plodiny, které se výhradně používají pro energetické 

účely. Tyto plodiny se nazývají energetické rostliny – plodiny, dřeviny. Tyto rostliny se 

pěstují na tzv. energetických plantážích. Pro tyto plantáže je velice důležitá volba vhodné 

plodiny. Samotný výběr je ovlivňován mnoha faktory. Mezi nejdůležitější faktory patří: 

druh půdy, způsob využití a účel, možnostmi sklizně a dopravy, druhovou skladbou v okolí 

a také klimatickými podmínkami. 

Před samotným pěstováním se porovnávají náklady na pěstovaní a na výrobu 

(spotřeba energie) a výnosy (zisky energie). Jednotlivé regiony se hodnotí pomocí bonitace 

zemědělského půdního fondu. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen BPEJ) je 

základní oceňovací a mapovací jednotka. BPEJ je určena pětimístným kódem.  

Pro plantáže energetických rostlin se využívá hlavně zemědělsky nepotřebnou 

půdu, např. kolem dálnic. V ČR jsou velmi vhodné popílkoviště a výsypky v severních 
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Čechách, které nemají lepší využití a také pěstování biomasy v takovýchto oblastech může 

pomoci k navrácení a obnovení krajiny k jejímu původnímu účelu. V dnešní době tak může 

pěstování energetických plodin pomoci ke snížení nevyužité zemědělské půdy. 

(Beranovský, Truxa a kol., 2003) 

 

2.6 Energetické plodiny 

Nejperspektivnější energetickou plodinou je víceletá travina, tzv. sloní tráva. 

Dorůstá do výšky až 7 m a v evropských podmínkách dosahuje produkce asi 30 – 40 t z ha 

za rok. Získaná biomasa z těchto travin dosahuje výhřevnosti až 18,5 MJ.kg-1. Proces 

sklizně probíhá bez větších problémů, protože jej lze zrealizovat stejnými technickými 

prostředky jako při sklizni silážní kukuřice a to sklízecími řezačkami. Sklizeň této traviny 

není vázána na žádné roční období, což může pozitivně přispívat k celoroční potřebě 

pracovních sil a mechanizačních prostředků v zemědělství. 

V podmínkách ČR mají zajímavý biologický potenciál i jiné rostliny. Mezi ně 

patří jednoleté rostliny jako čirok cukrový a zrnový, súdánská tráva nebo také konopí seté. 

K perspektivně jevícím se vytrvalým rostlinám patří planě rostoucí křídlatka z čeledi 

Polygonum díky své vysoké energetické výtěžnosti. Tato rostlina každoročně tvoří vysoký 

objem biomasy. Testují se také nové druhy vysokovzrůstových vytrvalých rostlin určené 

k přímému spalování, které jsou efektivnější než jednoleté. Mezi tyto rostliny patří krmný 

šťovík (kříženec špenátu a šťovíku ťanšanského), dále např. slézy. 

U všech těchto plodin je zatím jen malá propracovatelnost technologií sklizně, 

úpravy, skladování a užití. Je to z důvodů, že některé rostliny se svými vlastnostmi blíží 

spíše obilovinám a další rychlerostoucím dřevinám. Kvůli tomu je pak některé rostliny 

vhodné balíkovat, jiné sklízet sekačkou nebo štěpkovat. Většinu těchto plodin je vhodné 

sklízet v období leden – březen a to z hlediska co nejvyššího obsahu sušiny,  ale jsou zde 

pak vyšší ztráty odrolem. (Pastorek, 2004) 

 

2.6.1 Krmný šťovík – Uteuša 

Krmný šťovík se vysévá na jaře až do poloviny června. V prvním roce roste 

pozvolna a nesklízí se. Ve druhém roce rychle dorůstá do výšky 1,5 – 2 m. Koncem května 

je v plném květu. V první polovině července rostlina zasychá a je možné zahájit sklizeň 
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běžně dostupnou mechanizací. Spalováním šťovíku lze získat až 250 GJ z 1 ha. (Pastorek, 

2004) 

 

Obrázek 1: šťovík uteuša před sklizní (Pastorek, 2004) 

 

2.7 Rychlerostoucí dřeviny – r. r. d. 

Přebytečná zemědělská půda je dobře využitelná pro zakládání plantáže 

s rychlerostoucími dřevinami. K pěstování biomasy pro energetické účely lze využít 

zkušenosti z lesního hospodářství. Vyplývají zde však jiné problémy, které je potřeba ještě 

dořešit a to propracovat technologii pěstování, ošetřování a hlavně vyvinout kvalitní 

mechanizaci, zejména sklizňové stroje. (Pastorek, 2004) 

 

 

Obrázek 2: Topolový porost (Pastorek, 2004) 



 13 
 
 

2.7.1 Klimatické a půdní podmínky pro rychlerostoucí dřeviny 

Mírné podnebí a půda s dobrou zásobou vody a živin, takové oblasti jsou dobré 

pro pěstování r. r. d. V oblastech s horšími klimatickými podmínkami může dojít k 

poškození dřevin mrazem, a proto zde není záruka výnosu.  

 

Autoři z publikace „Biomasa obnovitelný zdroj energie“ uvádí tyto požadavky pro 

pěstování na rychlerostoucích plantážích: 

• Extrémně vysoký vzrůst rostlin v mládí 

• výborné odrůstací schopnosti pařezů po obmytí 

• snášenlivost konkurence bez regulovatelných zásahů 

• odolnost proti škůdcům a chorobám 

• uzpůsobený pozemek k mechanizačnímu zpracování 

• mocnost ornice min. 30 cm, optimálně 70 cm 

• hodnota pH min. 5,5 

• vysoká hladina spodní vody 

 

Mezi nejznámější dřeviny, které přijatelně splňují tyto podmínky patří topol černý 

a balzámový nebo další topoly a jejich hybridy. Dobrých výsledků dosahují také vrby. 

Z dalších druhů, které jsou poměrně dobře přizpůsobivé, ale mají menší výkon jsou akát, 

olše, osika a bříza. Základním problémem je správně určit, jaké rostliny budou vhodné pro 

konkrétní oblast. 

2.7.2 Výnosy 

V podmínkách ČR lze počítat s výnosem 5 až 10 t.ha-1 sušiny ročně. Tento výnos 

závisí od mnoha činitelů, nejvýznamnější jsou: oblast, druh rostlin, délka obmýtí, půdní 

podmínky, kvalita ošetřování a vodním režim. (Pastorek, 2004) 

 

2.8 Spalování biomasy 

Spalování biomasy patří do skupiny termochemických přeměn biomasy nebo také 

suchých procesů. Při spalování vzniká jako vedlejší a hlavně nežádoucí produkt tohoto 

procesu oxid uhličitý CO2, který je považován za jeden z tzv. skleníkových plynů. Oproti 



 14 
 
 

spalování fosilních paliv má spalování biomasy téměř nulový výstup tohoto plynu. (Cenek 

a kol., 2001) 

Spalování dřevních odpadů přináší provozní potíže, které plynou z tuhých zbytků 

po spalování. Dřevní odpady obsahují malé množství popelovin, ale mají nízkou teplotu 

měknutí, tavení a tečení popelovin. Často tak dochází k tomu, že nánosy popelovin, které 

se lepí na keramické stěny předtopenišť a tak prosakují do vyzdívky, která se pak 

v tenkých vrstvách odlupuje. U spalování suchých dřevních odpadů nebo slámy, může 

dojít k tomu, že popeloviny ve formě taveniny budou zalepovat ohniště a teplosměnné 

plochy sklovitými nánosy. (Pastorek, 2004) 

 

2.8.1 Čtyři fáze spalovacího procesu 

Autoři z publikace „iomasa obnovitelný zdroj energie“ uvádí tyto čtyři fáze 

spalovacího procesu biomasy: 

1. fáze – sušení 

• V materiálu se postupně snižuje obsah vody a začne se zahřívat. 

2. fáze – pyrolýza 

• Po dosažení zápalné teploty při dostatečném přísunu kyslíku se uvolňuje spalné 

teplo a materiál se postupně rozkládá na hořlavé plyny, destilační produkty a 

zuhelnatělý zbytek. Tento proces probíhá samovolně, pokud není materiál příliš 

vlhký a uvolňuje-li se dostatečné množství spalného tepla. 

3. fáze – spalování plynné složky 

• Hoření plynných složek prodlužuje plamen a zvyšuje teplotu plynných spalin. 

4. fáze – spalování pevných látek 

• Při dostatečném přístupu kyslíku dohořívají pevné látky na roštu, přičemž se 

vytváří oxid uhelnatý (CO), který dále oxiduje na oxid uhličitý (CO2). 

 

Předpokladem pro ekologický přijatelné efektivní spalování biomasy je, 

dostatečné množství kyslíku, vysoký obsah hlušiny a provozní teplota nad hranicí zápalné 

teploty materiálu. Správné splnění těchto podmínek závisí od zařízení, které je 

zkonstruované pro spalování biomasy a provozované podle pokynů jejich výrobce. (Cenek 

a kol., 2001) 
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2.8.2 Spalování dřeva 

„Výhřevnost zcela suchého a zdravého dřeva se pochybuje kolem 18 až 19 MJ.kg-

1. Ve skutečnosti však dřevo obsahuje určitý podíl vody, který skutečnou výhřevnost dřeva 

snižuje.“ (Cenek a kol., 2001, str. 145)  

V kotlích, které mají malý tepelný výkon, se spaluje palivo suché, které obsahuje 

10 – 20% vlhkosti. Pro automaticky pracující kotle s kontinuálním provozem je lepší vyšší 

hodnota vlhkosti 30 – 35%. Kondenzační kotle mohou dosahovat vyšší energetické 

účinnosti při použití vlhkého paliva. Tyto kotle využívají i teplo z vodních par, které se 

odpařují z vody obsažené v palivu. V tomto případě je energetická účinnost kotle velmi 

vysoká. (Cenek a kol., 2001) 

 

2.8.3 Spalování dřevní štěpky 

Štěpkováním jakékoliv dřevní hmoty, záměrně pěstované i odpadní, lze využít ke 

spalovaní. Různé mechanismy slouží k přípravě štěpkované dřevní hmoty. Spalování 

dřevní štěpky probíhá ve speciálních topeništích, které mají tepelný výkon vyšší než 

35kW. Při maximálním výkonu těchto topenišť dosahuje účinnost kotle 80%. Různorodé 

složení dřevní štěpky a její nestálá vlhkost ztěžuje stabilitu provozu topeniště. Přibližná 

hodinová spotřeba dřevní štěpky je 300 až 400kg na každých 1000kW tepelného 

výkonu.(Cenek a kol., 2001) 

 

2.8.4 Spalování slámy 

Po dřevní štěpce je sláma jedním z nejčastějších druhů biomasy, která se spaluje 

v topeništích. Pro tyto účely spalování se používá sláma obilovin, kukuřice, řepky, pícnin 

pěstovaných na semeno nebo nekvalitní suché seno. Aby se sláma dala snadno spalovat, 

tak se lisuje do velkých válcových nebo hranatých balíků, briket nebo pelet. Energie 

spotřebovaná pro tvarování slámy nepřesahuje 5% jejího energetického potenciálu.  

Jelikož při spalování slámy dochází k velmi rychlému zplyňování materiálu, musí 

se sláma spalovat v dobře uzpůsobených topeništích. Tyto topeniště musí být schopné 

zachytit vyšší podíl popela a zamezit usazování nečistot na roštových a teplosměnných 

plochách. Až 10% popela ze slámy ulétává do komína a je třeba ho zachytit 
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v odlučovačích. Z 1 ha přibližně získáme 2,5 až 5t sušiny slámy. S výhřevností slámy 17,6 

až 18 MJ.kg-1 a podílem popela 5,3 až 7,1% s 80% prchavých hořlavých látek je sláma 

významným palivem. Z energetického hlediska mohou 3kg slámy nahradit 1kg lehkých 

topných olejů. (Cenek a kol., 2001) 

 

2.8.5 Spalování komunálního odpadu 

Ročně připadá na jednu osobu asi 500 až 800kg pevných odpadů. Tyto odpady  

pak obsahují z hořlavých materiálů papír (35 až 60%), zbytky potravin (2 až 8%), dřevo (2 

až 35%), textil, kůži, pryž (1 až 3%) a plasty (1 až 8%). Zbytek pak tvoří nehořlavé 

materiály jako kovy, sklo, keramika nebo jiné materiály. Vlhkost těchto odpadů se 

pohybuje mezi 20 až 50%. Výhřevnost se pohybuje od 3 do 11MJ na 1kg odpadu. Jedna 

tuna domovního odpadu může svou výhřevnosti nahradit 0,5 až 1t hnědého uhlí. (Cenek a 

kol., 2001) 

 

2.9 Klasifikace kotlů na spalování biomasy 

Autoři z publikace „Biomasa obnovitelný zdroj energie“ uvádí toto rozdělení 

kotlů na spalovaní biomasy. 

 

Rozdělení kotlů na spalovaní biomasy podle výkonu: 

• Kotle malých výkonů od 20 do 60kW; 

• Kotle středních výkonů od 100kW do 5MW; 

• Kotle velkých výkonů od 5MW a více. 

 

2.10 Kotle malých výkonů od 20 do 60kW 

V těchto kotlích se zpravidla spaluje dřevo. Spalování dřeva probíhá ve čtyřech 

fázích: 

• Sušení, odpařování vody z paliva; 

• Pyrolýza, uvolňování plynné složky paliva; 

• Spalování plynné složky paliva; 
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• Spalování pevných látek, hlavně uhlíku. 

 

 

Obrázek 3: Průřez kotlem o výkonu do 60kW 

 

Z tuhých paliv obsahuje dřevo nejvyšší podíl plynných látek, které se uvolňují 

pyrolýzou (75 až 85%). Tyto látky nehoří na roštu, ale ve vznosu mezi roštem a komínem. 

Proto mají tyto kotle na dřevo specifickou konstrukci: 

• Pro oxidaci pevných zbytků paliva na roštu se pod rošt přivádí menší množství 

vzduchu, tzv. primární vzduch. 

• K plynům, které unikají do prostoru za rošt, se pak přivádí větší množství 

vzduchu, tzv. sekundární vzduch. 

• Prostor, který je nad roštem nebo za ním, nemůže být konstruován jako 

výměník tepla, ale jako prostor pro udržení žáru. Zde se musí udržet plyny a 

přiváděný kyslík na potřebné zápalné teplotě. 

 

Pouze takto speciálně konstruovaná topeniště jsou ideální a pro životní prostředí 

neškodná na spalování dřeva. Pro takto šetrné spalování dřeva nejsou vhodné jiné 

energetické kotle konstruované pro jiná paliva jako jsou uhlí nebo koks. 

Můžeme říci, že platí, čím je vlhkost vstupního materiálu nižší, čím více povrhu 

materiálu hoří (dřevěné brikety se vyrábí s centrálním otvorem, který zvětšuje jejich 
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povrch) a čím více materiálu hoří současně, tím je výkon topeniště vyšší. Záleží také na 

podobě spalovaného dřeva (špalky, polena, odřezky, štěpka, drť, piliny). Tyto kotle mají 

spodní odhořívání paliva. Jejich konstrukce je uzpůsobena tak, aby při hoření docházelo 

k pyrolitické destilaci. Tímto procesem dochází k tomu, že se veškeré spalitelné složky 

paliva zplynují. 

Spalování paliva v těchto kotlích probíhá třístupňovým procesem v jednotlivých 

zónách: 

1. zóna – dřevní hmota se vysušuje a zplyňuje 

2. zóna – hoření dřevního plynu na trysce s přívodem sekundárního vzduchu 

3. zóna – dohořívání v nechlazeném prostoru 

 

2.11 Kotle středních výkonů 100 kW – 5 MW 

Dělení těchto kotlů: 

1. Spodní přívod paliva; 

2. Posuvné rošty; 

3. Pásové a řetězové rošty; 

4. Předtopeniště; 

5. Kotle na slámu. 

 

2.11.1 Spodní přívod paliva 

Kotle středních výkonů od 100 kW do 5 MW mají většinou podobný způsob 

konstrukce. U těchto kotlů spalování probíhá v automatickém procesu, který vyžaduje, aby 

spalované palivo bylo dostatečně upraveno v podobě štěpky. Jelikož tyto kotle mají spodní 

přívod paliva, tak se pro dopravu paliva používají šnekové dopravníky a podávací zařízení. 

Palivo je do spalovací komory přisouváno zdola a odhořívá shora. (Pastorek, 2004) 

 

2.11.2 Posuvné rošty 

Šikmé roštové plochy sestavené z roštových lamel, které jsou ovládány elektricky, 

pneumaticky nebo hydraulicky se nazývají posuvné rošty. Pod rošt se přivádí primární a 

sekundární vzduch, popř. terciární se přivádí do spalovací a dohořívací komory. Povrch 
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roštu má úklon 15 až 18̊. Na nosné tyči jsou jednotlivé stupně roštu upevněny tak, že se 

konce roštnic jednoho stupně opírají o povrch roštnic následujícího stupně, po kterém při 

pohybu kloužou. Buď se pohybují všechny stupně roštu nebo jen jeho liché části a sudé 

části jsou přichyceny napevno. Toto záleží na jeho konstrukci. Palivo se při přesouvání 

nebo přesypávání z jednoho stupně na druhý částečně převrací a smíchává s palivem ještě 

nezapáleným. Pohyb vrstvy rozlamuje spečené kusy škváry a posouvaná vrstva vytlačuje 

vyhořelou škváru do škvárové výsypky. V kotlích s posuvnými rošty se převážně spalují 

biopaliva vlhká nebo s anorganickými příměsemi (výhřevnost 10,2 až 14,6 MJ.kg-1). 

(Pastorek, 2004) 

 

2.11.3 Předtopeniště 

Předtopeniště je samostatná energetická jednotka, která efektivně spaluje dříví a 

v níž jsou spaliny vedeny do následného výměníku tepla. Jejich hlavní výhodou je, že se 

dají přiřadit k již nainstalovaných kotlům na fosilní paliva, které nejsou vhodné pro 

spalování dříví. Zde pak plní funkci pouze jako výměníky tepla. Další výhodou je jejich 

univerzálnost. Jeden typ lze využít pro teplovodní i teplovzdušné vytápění. Předtopeniště 

bývají spojené se zásobníkem paliva, ale jsou vybaveny bezpečnostním systémem proti 

prohoření do zásobníku paliva. (Pastorek, 2004) 

 

2.11.4 Kotle na slámu 

Kotle na slámu pro energetické účely začali využívat zemědělci. Bylo to zařízení 

menšího výkonu od 50 do 100 kW, pro potřeby rodinných farem. Spalovací komora byla 

uzpůsobena tvaru balíků slámy. Tyto kotle byly na ruční nakládání. Pozdější typy kotlů 

měly tvar velkých balíků, kde přikládání probíhalo pomocí vysokozdvižných vozíků. Měly 

poměrně nízkou účinnost od 40 do 63%, ale hlavně nevyhovovaly požadavkům 

ekologických norem na obsah škodlivin ve spalinách. 
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Obrázek 4: Kotel na spalování slámy (Pastorek, 2004) 

 

V dnešní době se objevily nové typy kotlů pracujících na stejném principu. 

Účinnost těchto kotlů je dobrá, ale ne zcela ideální. Zatím nejlepší parametry mají kotle 

s rovnoměrnou dodávkou paliva. Jelikož se nejčastěji sláma dodává ve velkých balících 

musí se před spalováním upravit. U kotlů do 300 kW je problém se zajištěním 

požadovaného limitu prachových částic, NOx a CO. Zatím nejpropracovanější spalovací 

zařízení jsou kotle na spalování obřích balíků o výkonech přes 1 MW. Kotelny jsou 

zásobeny balíky z vysoce výkonných lisů. K manipulaci s balíky slouží jeřáb a 

vysokozdvižný vozík. (Pastorek, 2004) 

 

2.12 Kotle velkých výkonů 5 MW a více na spalování biomasy 

 Kotle velkých výkonů jsou využívány při centralizovaném zásobování teplem. 

Centralizované zásobování teplem je systém, kdy se teplo vyrábí v jednom větším zdroji 

tepla a dopravuje se ke spotřebiteli tepelnými rozvody. Od zdroje se teplo rozvádí primární 

sítí s vyššími teplotami a tlaky média (voda nebo pára) a do objektů se dodávky zajišťují 

sekundární sítí z předávacích stanic. U centrálního zásobování je obvykle použita společná 

výroba tepla i elektřiny. U zdrojů s menším výkonem zajišťuje výrobu elektřiny plynový 

motor, u větších pak parní a plynové turbíny. (Pastorek, 2004) 
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3. Provozované a projektované elektrárny spalující biomasu 

3.1 Elektrárny skupiny ČEZ spalující biomasu 

Elektrárny skupiny ČEZ v roce 2008 vyrobily téměř 327 GWh elektřiny 

z biomasy. Oproti roku 2007 je to 31,2% nárůst produkce. Tyto elektrárny spálily za 

loňský rok kolem 347 tisíc t biomasy. Biomasa byla spalována spolu s hnědým uhlím. 

Největší podíl na spalované biomase byly rostlinné materiály (dřevní hmota) více než 336 

tisíc t.  

Jakou měrou se podílely nejvýznamnější elektrárny skupiny ČEZ na výrobě 

elektřiny z biomasy ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 3: Vývoj výroby elektřiny z biomasy elektráren skupiny ČEZ 

Elektrárna 
Výroba 2008 

(MWh) 

Výroba 2007 

(MWh) 

Meziroční nárůst v 

% 

Tisová 44 407 41 249 7,7 

Poříčí 120 250 79 247 51,7 

Dvůr Králové 13 021 12 732 2,3 

Hodonín 149 231 115 966 28,7 

Celkem v ČR 326 910 249 239 31,2 

(http://www.nazeleno.cz/energie/biomasa-v-ceske-republice-kolik-vyrabime-

elektriny.aspx) 

 

Spalování biomasy v ČR má ještě značné rezervy, ale nelze říct, že by se touto 

oblastí nikdo nezabýval. I oblast spalování biomasy má u nás jistou tradici. Podniky 

dřevozpracujícího průmyslu spalují hlavně dřevní odpady v kotelnách s tepelným výkonem 
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do 3 MW. Jejich počet se odhaduje asi na 30. K vytápění rodinných domků bylo prodáno 

asi 40 000 kotlů na polenové dřevo o výkonech do 50 kW. 

Centrální výtopny byly u nás zřízeny asi ve 23 lokalitách. Tyto výtopny většinou 

jsou uzpůsobeny na spalování dřeva. Jako první byly u nás vybudovány výtopny ve Starém 

Městě pod Landštejnem, Nové Peci, Hartmanicích a Pelhřimově. První výtopna na slámu 

byla postavena v Dešné. (Pastorek, 2004) 

 

3.2 Centrální výtopna Dešná 

Centrální výtopna v Dešné byla vůbec první zrealizovaná elektrárna u nás, která 

spaluje biomasu a to ve formě slámy. V této obci se představitelé na podnět MŽP ČR a 

SFŽP, které vyhlásily program ozdravění ovzduší, rozhodli, že nahradí převažující lokální 

výtápění uhlím centrálním zdrojem na biomasu. A to proto, že blízké okolí obce nabízí 

přebytky slámy. Tuto pak zvolili jako palivo, na které byl zpracován projekt. Centrální 

výtopna v Dešné měla být původně vybudována pomocí drahé technologie z Dánska. Proto 

se představitelé obce rozhodli využít technologií domácích, které jsou stejně kvalitní a 

cenově levnější. 

 

 

Obrázek 5: Obecní výtopna na biomasu v Dešné 
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Nevyužitý pozemek poblíž centra obce byl skvělé místo pro započatí výstavby, 

nedaleká stodola posloužila jako sklad slámy. Výtopna s instalovaným výkonem 2,7 MW 

stačí k vytápění a k přípravě teplé užitkové vody pro obec Dešná, ale i sousedním obcím 

Dančovice a Plačovice. 

Celá výstavba probíhala od 17.2. 1997 do 30.9. 1997 a to stavební i technologická 

část. Se zkušebním provozem se započalo 1. října 1997 a na trvalý provoz se přešlo 14.3. 

1998. (http://www.desna.cz/index.php?nid=1349&lid=CZ&oid=133196) 

 

3.2.1 Doprava a skladování 

Sláma (řepková a obilní) je lisována po sklizni do kvádrových balíků velikosti 

120x90x160 cm. Sláma se do balíků lisuje lisem HESTON. Balíky se nejdříve skladují 

přímo na polích do stohů, které slouží jako meziskládka, před přepravou do krytého skladu. 

(http://www.desna.cz/index.php?nid=1349&lid=CZ&oid=133196) 

 

 

Obrázek 6: Nakládání balíků na přepravník 
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Obrázek 7: Proces vykládání balíků před krytý sklad 

 

 

Balíky jsou z přepravníku vyloženy před sklad, poté vysokozdvižným vozíkem 

uloženy. Sklad pojme až 75 tun, což představuje 270 balíků slámy o hmotnosti 260 kg. 

Toto maximální množství vystačí asi na 14 – 15 dní, záleží to na množství odebíraného 

tepla. Při průměrné venkovní teplotě do 10 ̊ C se pohybuje jednodenní spotřeba kolem 1,5 

tuny (6 balíků) slámy a při venkovní teplotě od -15 do -20 ̊ C je jednodenní spotřeba asi 5,5 

tuny (20 balíků) slámy.  

V kotelně se kromě slámy spaluje ještě dřevní štěpka a piliny, jejich zásobárnou je 

převážně místní pila. Ke skladování dřevní hmoty se používá betonové silo v sousedství 

kotelny. Do zásobníků před kotli je dřevní hmota přepravována pomocí šnekového a 

pásového dopravníku. (http://www.desna.cz/index.php?nid=1349&lid=CZ&oid=133196) 
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Obrázek 8: Betonové silo ke skladování dřevní hmoty 

 

3.2.2 Příprava slámy pro spalování 

Balíky slámy jsou dopravovány jeden po druhém na pásovém dopravníku do 

rozdružovače, kde se stébla dělí na kousky délky 10 – 15 cm. Ty jsou dále pneumaticky 

dopravovány do zásobníku v kotelně vzdáleného 25m od rozdružovače. Naplní-li se večer 

celá dráha pro uložení balíků, která činí 26m, vznikne tak provozní zásoba paliva na 

celonoční plný provoz kotlů (nejméně 12 hod. při max. výkonu). Palivo se zásobníků 

šnekovými podavači dopravuje k hořákům. Hořáky jsou rovněž přizpůsobeny pro náhradní 

palivo, kterým je dřevní štěpka. Palivo je přiváděno v malém zásobníku do kotelny (slámy 

nebo i dřevní štěpka), kde je rozděleno na kotle, podle jejich momentálních potřeb a do 

předtopenišť kotlů se palivo posunuje šnekovým dopravníkem. 

(http://www.desna.cz/index.php?nid=1349&lid=CZ&oid=133196)  

 

3.3 Centrální výtopna Hartmanice 

Obec Hartmanice, ležící na hranici šumavského Národního parku má kolem 800 

obyvatel. Její obyvatelé žijí povětšinou v činžovních domech, které měli centralizované 

výtápění – dvěma blokovými kotelnami na hnědé uhlí. V roce 1990 se zastupitelé obce 

začali zaobírat otázkou ekologizace vytápění. Po prošetření čtyř různých způsobů vytápění 

elektřina, plyn, kapalný plyn a biomasa, se biomasa ukázala jako nejlepší volba. Nejlepší 
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volba to byla proto, jelikož v okolí obce se nachází pily v Chlumi, Červené, Dlouhé Vsi, 

Rejnštejnu a Kašperských Horách. Tyto pily trvale vyprodukují asi 10 000t dřevního 

odpadu ročně. MŽP v roce 1994 podpořilo tento projekt a v následujícím roce byla 

připsána dotaze z SFŽP a také proběhla jeho výstavba. Zkušební provoz byl zahájen v roce 

1995. 

V této výtopně o tepelném výkonu 2630 kW, je teplo produkováno dvěma kotli o 

výkonech 880 a 1750 kW, tyto kotle jsou vybaveny podhrnovacími rošty. Kotle umožňují 

spalovat dřevní štěpku do vlhkosti 50 %.  

(http://www.ceskaenergetika.cz/nezarazene_clanky/patologie_projektu_na_energeticke_vy

uziti_biomasy.html) 

 

3.3.1 Skladování a proces spalování 

Za sklad se v Hartmanicích používá bývalá uhelna, která byla zrekonstruovaná. 

Sklad má kapacitu kolem 1000 m3 dřevní štěpky a zrekonstruovaný mezisklad o kapacitě 

1300 m3. Celková kapacita pro skladování paliva tak činí 2300 m3, která vydrží v zimním 

období na 25 dnů, při denní spotřebě 250 m3 paliva. Podle smluv s dodavateli se dřevní 

štěpka průběžně dováží do skladu, ze vzdálenosti 5 – 10 km. Obsluha má k dispozici 

mostový drapákový jeřáb, který ji slouží k manipulaci s palivem a k plnění denních 

zásobníků. Jeřáb se ovládá pouze ručně. Obsluha musí 2 – 3 týdně z kotlů vybírat popel. 

Popel se vybírá ručně, z čehož plyne, že se kotel nechává vyhasnout a to vede ke 

zbytečným prostojům. 

(http://www.ceskaenergetika.cz/nezarazene_clanky/patologie_projektu_na_energeticke_vy

uziti_biomasy.html) 
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4. Investiční a provozní náklady 

Při posuzování investiční činnosti jsem se musel zaměřit na centrální výtopny, 

protože elektrárny mi nechtěli poskytnout žádné technicko-ekonomické informace k jejich 

hospodářské činnosti, jelikož by mohly být podle nich údaje zneužity. 

 

4.1 Investiční činnost Hartmanice 

Tabulka 4: Investiční náklady 

Náklady mil. K č 

Náklady na Technologie 22 

Náklady na Teplovody 25 

Náklady na Předávací stanice 12 

Náklady na Stavby 16 

Náklady na investice Celkem 75 

(http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2125) 

 

4.1.1 Hodnocení investice Hartmanice 

Tabulka 5: Vývoj cen prodávaného tepla 

Rok 1997 - 99 2000 - 02 2003 2004 

cena tepla [Kč/GJ] 309 314 329 335 

Nárůst cen od roku 1999 [%] --- 1,6 6,5 8,4 

(http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2125) 

 

Následující tabulka představuje výpočet doby návratnosti investice na centrální 

výtopnu v Hartmanicích. Za prvních 5 let provozu výtopna dodávala 15 000 GJ energie a 

pak zvýšila dodávky na 16 000 GJ. Cena dodávaného tepla od roku 2004 postupně 

zvyšovala o 1,85%. V roce 2002 byla průměrná cena spalovaného paliva 246 Kč/prm  

včetně DPH, roční spotřeba 9178 prm, proto byly náklady na palivo ve výši 2 257 788 Kč. 

V roce 2003 se průměrná cena paliva snížila na 236 Kč/prm včetně DPH, roční spotřeba 
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činila 9867 prm, z toho plynou náklady na palivo ve výši 2 328 612 Kč. Celkové náklady 

se pak zvyšovaly o 1%. Za těchto předpokladů se pak roční hospodářské výsledky 

postupně odečítaly od celkových nákladů na investici, z čehož pak vyšlo, že se investice 

vrátí za 46 let. Z toho plyne, že taková investice není moc efektivní. 

 

Tabulka 6: Výpočet doby návratnosti investice 

Rok 

Rozdíl 
nákladů na 
investici a 

HV 

Průměr
ná roční 
dodávka 
energie 

Cena 
prodáva

ného 
tepla 

Výnosy 
celkem 

Náklady 
na palivo 

Provozní 
náklady 

Náklady 
celkem HV 

  [Kč] [GJ] Kč/GJ Kč Kč Kč Kč Kč 

0 -75 000 000               
1997 -75 190 324 15000 309 4 635 000 2 201 905 2 623 419 4 825 324 -190 324 
1998 -75 404 896 15000 309 4 635 000 2 212 970 2 636 602 4 849 572 -214 572 
1999 -75 643 838 15000 309 4 635 000 2 224 090 2 649 851 4 873 942 -238 942 
2000 -75 832 271 15000 314 4 710 000 2 235 267 2 663 167 4 898 434 -188 434 
2001 -76 045 321 15000 314 4 710 000 2 246 499 2 676 550 4 923 049 -213 049 
2002 -76 283 109 15000 314 4 710 000 2 257 788 2 690 000 4 947 788 -237 788 
2003 -76 257 721 16000 329 5 264 000 2 328 612 2 910 000 5 238 612 25 388 
2004 -76 162 526 16000 335 5 360 000 2 340 255 2 924 550 5 264 805 95 195 
2005 -75 994 495 16000 341 5 459 160 2 351 956 2 939 173 5 291 129 168 031 
2006 -75 751 925 16000 348 5 560 154 2 363 716 2 953 869 5 317 585 242 570 
2007 -75 433 080 16000 354 5 663 017 2 375 535 2 968 638 5 344 173 318 845 
2008 -75 036 191 16000 360 5 767 783 2 387 412 2 983 481 5 370 894 396 890 
2009 -74 559 452 16000 367 5 874 487 2 399 349 2 998 399 5 397 748 476 739 
2010 -74 001 023 16000 374 5 983 165 2 411 346 3 013 391 5 424 737 558 428 
2011 -73 359 030 16000 381 6 093 854 2 423 403 3 028 457 5 451 860 641 993 
2012 -72 631 560 16000 388 6 206 590 2 435 520 3 043 600 5 479 120 727 470 
2013 -71 816 663 16000 395 6 321 412 2 447 698 3 058 818 5 506 515 814 897 
2014 -70 912 353 16000 402 6 438 358 2 459 936 3 074 112 5 534 048 904 310 
2015 -69 916 603 16000 410 6 557 468 2 472 236 3 089 482 5 561 718 995 750 
2016 -68 827 349 16000 417 6 678 781 2 484 597 3 104 930 5 589 527 1 089 254 
2017 -67 642 485 16000 425 6 802 338 2 497 020 3 120 454 5 617 474 1 184 864 
2018 -66 359 866 16000 433 6 928 181 2 509 505 3 136 057 5 645 562 1 282 620 
2019 -64 977 302 16000 441 7 056 353 2 522 052 3 151 737 5 673 790 1 382 563 
2020 -63 492 565 16000 449 7 186 895 2 534 663 3 167 496 5 702 158 1 484 737 
2021 -61 903 382 16000 457 7 319 853 2 547 336 3 183 333 5 730 669 1 589 184 
2022 -60 207 434 16000 466 7 455 270 2 560 073 3 199 250 5 759 323 1 695 948 
2023 -58 402 361 16000 475 7 593 193 2 572 873 3 215 246 5 788 119 1 805 073 
2024 -56 485 754 16000 483 7 733 667 2 585 737 3 231 322 5 817 060 1 916 607 
2025 -54 455 159 16000 492 7 876 740 2 598 666 3 247 479 5 846 145 2 030 595 
2026 -52 308 076 16000 501 8 022 459 2 611 659 3 263 716 5 875 376 2 147 083 
2027 -50 041 954 16000 511 8 170 875 2 624 718 3 280 035 5 904 753 2 266 122 
2028 -47 654 194 16000 520 8 322 036 2 637 841 3 296 435 5 934 276 2 387 759 
2029 -45 142 148 16000 530 8 475 994 2 651 031 3 312 917 5 963 948 2 512 046 
2030 -42 503 116 16000 540 8 632 800 2 664 286 3 329 482 5 993 768 2 639 032 
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2031 -39 734 346 16000 550 8 792 506 2 677 607 3 346 129 6 023 736 2 768 770 
2032 -36 833 034 16000 560 8 955 168 2 690 995 3 362 860 6 053 855 2 901 313 
2033 -33 796 320 16000 570 9 120 838 2 704 450 3 379 674 6 084 124 3 036 714 
2034 -30 621 291 16000 581 9 289 574 2 717 972 3 396 573 6 114 545 3 175 029 
2035 -27 304 978 16000 591 9 461 431 2 731 562 3 413 555 6 145 118 3 316 313 
2036 -23 844 354 16000 602 9 636 467 2 745 220 3 430 623 6 175 843 3 460 624 
2037 -20 236 335 16000 613 9 814 742 2 758 946 3 447 776 6 206 723 3 608 019 
2038 -16 477 776 16000 625 9 996 315 2 772 741 3 465 015 6 237 756 3 758 559 
2039 -12 565 474 16000 636 10 181 247 2 786 605 3 482 340 6 268 945 3 912 302 
2040 -8 496 164 16000 648 10 369 600 2 800 538 3 499 752 6 300 290 4 069 310 
2041 -4 266 518 16000 660 10 561 437 2 814 540 3 517 251 6 331 791 4 229 646 
2042 126 856 16000 672 10 756 824 2 828 613 3 534 837 6 363 450 4 393 374 
2043 4 687 413 16000 685 10 955 825 2 842 756 3 552 511 6 395 267 4 560 558 
2044 9 418 677 16000 697 11 158 508 2 856 970 3 570 274 6 427 244 4 731 264 
2045 14 324 238 16000 710 11 364 940 2 871 255 3 588 125 6 459 380 4 905 560 
2046 19 407 753 16000 723 11 575 192 2 885 611 3 606 066 6 491 677 5 083 515 
2047 24 672 950 16000 737 11 789 333 2 900 039 3 624 096 6 524 135 5 265 198 

 

 

Doba návratnosti investice - Hartmanice
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Obrázek 9: Z obrázku vyplývá, že doba návratnosti je mezi 46 a 47 rokem užívání 

(http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2125) 
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4.1.2 Alternativní možnost návratnosti investice 

Tato možnost výpočtu návratnosti investice vychází ze stejných předpokladů jako 

výpočet předchozí s tím rozdílem, že bereme v úvahu, že se náklady na palivo sníží o 

částku 1 000 000 Kč. Toto snížení mohlo být příčinou toho, že by se obci podařilo získat 

palivo z vlastní činnosti. Což by nemuselo být nemožné, jelikož obce se nachází 

v šumavské oblasti, kde je velká možnost k získání dřevní štěpky. 

 

Tabulka 7: Výpočet alternativní možnosti doby návratnosti investice 

Rok 

Rozdíl 
nákladů na 
investici a 

HV 

Průměrná 
roční 

dodávka 
energie 

Cena 
prodáva-
ného tepla 

Výnosy 
celkem 

Náklady na 
palivo 

Provozní 
náklady 

Náklady 
celkem 

HV 

  [Kč] [GJ] Kč/GJ Kč Kč Kč Kč Kč 
0 -75 000 000               

1997 -74 215 075 15000 309 4 635 000 1 226 656 2 623 419 3 850 075 784 925 
1998 -73 449 498 15000 309 4 635 000 1 232 820 2 636 602 3 869 422 765 578 
1999 -72 703 365 15000 309 4 635 000 1 239 015 2 649 851 3 888 867 746 133 
2000 -71 901 773 15000 314 4 710 000 1 245 242 2 663 167 3 908 409 801 591 
2001 -71 119 822 15000 314 4 710 000 1 251 499 2 676 550 3 928 049 781 951 
2002 -70 357 610 15000 314 4 710 000 1 257 788 2 690 000 3 947 788 762 212 
2003 -69 332 222 16000 329 5 264 000 1 328 612 2 910 000 4 238 612 1 025 388 
2004 -68 232 027 16000 335 5 360 000 1 335 255 2 924 550 4 259 805 1 100 195 
2005 -67 053 972 16000 341 5 459 160 1 341 931 2 939 173 4 281 104 1 178 056 
2006 -65 796 327 16000 348 5 560 154 1 348 641 2 953 869 4 302 510 1 257 645 
2007 -64 457 332 16000 354 5 663 017 1 355 384 2 968 638 4 324 022 1 338 995 
2008 -63 035 191 16000 360 5 767 783 1 362 161 2 983 481 4 345 642 1 422 141 
2009 -61 528 074 16000 367 5 874 487 1 368 972 2 998 399 4 367 370 1 507 117 
2010 -59 934 116 16000 374 5 983 165 1 375 817 3 013 391 4 389 207 1 593 958 
2011 -58 251 416 16000 381 6 093 854 1 382 696 3 028 457 4 411 153 1 682 700 
2012 -56 478 035 16000 388 6 206 590 1 389 609 3 043 600 4 433 209 1 773 381 
2013 -54 611 998 16000 395 6 321 412 1 396 557 3 058 818 4 455 375 1 866 037 
2014 -52 651 292 16000 402 6 438 358 1 403 540 3 074 112 4 477 652 1 960 706 
2015 -50 593 865 16000 410 6 557 468 1 410 558 3 089 482 4 500 040 2 057 427 
2016 -48 437 625 16000 417 6 678 781 1 417 611 3 104 930 4 522 541 2 156 240 
2017 -46 180 440 16000 425 6 802 338 1 424 699 3 120 454 4 545 153 2 257 185 
2018 -43 820 137 16000 433 6 928 181 1 431 822 3 136 057 4 567 879 2 360 303 
2019 -41 354 503 16000 441 7 056 353 1 438 981 3 151 737 4 590 718 2 465 634 
2020 -38 781 279 16000 449 7 186 895 1 446 176 3 167 496 4 613 672 2 573 223 
2021 -36 098 167 16000 457 7 319 853 1 453 407 3 183 333 4 636 740 2 683 113 
2022 -33 302 820 16000 466 7 455 270 1 460 674 3 199 250 4 659 924 2 795 346 
2023 -30 392 851 16000 475 7 593 193 1 467 978 3 215 246 4 683 224 2 909 969 
2024 -27 365 824 16000 483 7 733 667 1 475 317 3 231 322 4 706 640 3 027 027 
2025 -24 219 258 16000 492 7 876 740 1 482 694 3 247 479 4 730 173 3 146 567 
2026 -20 950 622 16000 501 8 022 459 1 490 107 3 263 716 4 753 824 3 268 635 
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2027 -17 557 340 16000 511 8 170 875 1 497 558 3 280 035 4 777 593 3 393 282 
2028 -14 036 785 16000 520 8 322 036 1 505 046 3 296 435 4 801 481 3 520 555 
2029 -10 386 280 16000 530 8 475 994 1 512 571 3 312 917 4 825 488 3 650 505 
2030 -6 603 096 16000 540 8 632 800 1 520 134 3 329 482 4 849 616 3 783 184 
2031 -2 684 454 16000 550 8 792 506 1 527 735 3 346 129 4 873 864 3 918 642 
2032 1 372 481 16000 560 8 955 168 1 535 373 3 362 860 4 898 233 4 056 935 
2033 5 570 595 16000 570 9 120 838 1 543 050 3 379 674 4 922 724 4 198 114 
2034 9 912 831 16000 581 9 289 574 1 550 765 3 396 573 4 947 338 4 342 236 
2035 14 402 187 16000 591 9 461 431 1 558 519 3 413 555 4 972 075 4 489 356 
2036 19 041 719 16000 602 9 636 467 1 566 312 3 430 623 4 996 935 4 639 532 
2037 23 834 542 16000 613 9 814 742 1 574 143 3 447 776 5 021 920 4 792 822 
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Obrázek 10: Z grafu vyplývá, že doba návratnosti je téměř 37 let 

 

4.2 Výpočet prosté návratnosti Trhové Sviny 

Výpočet prosté návratnosti investice v obci Trhové Sviny porovnává úspory 

výroby tepla, které se ušetří oproti výrobě tepla z zemního plynu. Prostá návratnost se pak 

počítá podle podílu celkových nákladů na investici a roční úspory energie v Kč. 
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Tabulka 8: Náklady na investici v Kč 

Technologie  
16 750 000 

Projekční práce 
250 000 

Stavební náklady 
2 750 000 

Celkem náklady na investici 19 750 000 

 

 

Tabulka 9: Srovnání pololetní výroby z dřevního odpadu a zemního plynu 

Výroba tepla za první pololetí roku 2000 

Dřevní odpad Zemní plyn 

Spotřeba paliva [prm] 9 833 Spotřeba paliva [m3] 570 360 
Cena paliva [Kč/prm] 100 Cena paliva [Kč/m3] 4 

Náklady na palivo [Kč] 983 300 Náklady na palivo [Kč] 2 503 880 

Pololetní úspora nákladů na výrobu tepla (jen v palivu) 1 520 580 
 

 

Tabulka 8 popisuje výpočet úspory energie. V roce 2000 se v obci začal spalovat 

dřevní odpad. Za první pololetí se spotřebovalo dřevního odpadu spálilo 9 833 prm, což 

odpovídá 570 360 m3 zemního plynu. Při cenách 100 Kč/prm dřevního odpadu a 4 Kč/m3 

vyšla úspora energie na 1 520 580 Kč. V tabulce 9 je popis výpočtu roční úspory energie 

při stejných podmínkách jako ve výpočtu pro první pololetí. Počítá se s roční spotřebou 

dřevního odpadu 20 000 prm a prodejní ceně tepla pro bytové prostory 272,2 Kč/GJ a 

330,75 Kč/GJ pro nebytové prostory 
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Tabulka 10: Roční úspora paliva 

Roční spotřeba dřevního odpadu [prm] 20 000 

Cena dřevního odpadu [Kč/prm] 100 

roční náklady na dřevní odpad [Kč] 2 000 000 

Roční úspora paliva při vytápění 3 041 161 
 

 

let5,6
3041161

19750000

rok za paliva úspora

investici naNáklady 
inávratnost doba Prostá ===   

 

(http://www.eis.cz/dokumenty/714_3_0_12003-12-04_15-20-25.doc) 
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5. Ovlivnění ekonomiky elektráren využívajících biomasu 

legislativními opatřeními 

Je nutné vytvářet zvýhodněné legislativní podmínky pro využívání obnovitelných 

zdrojů energie a to z důvodů toho, že obnovitelné zdroje energie v ČR mají oproti 

neobnovitelným zdrojům tři zásadní ekonomické nevýhody: 

1. Vybudování zařízení na využívání neobnovitelných zdrojů bylo uskutečněno za 

jiných ekonomických podmínek a to za regulované ceny, takže jejich základní 

ekonomický parametr (odpisy) v současné době vyjadřuje již neexistující 

ekonomické klima. Na druhou stranu zařízení na využívání obnovitelných zdrojů 

energie jsou budována v podstatě za světové ceny. 

2. Ceny neobnovitelných paliv a energie jsou stále významně dotovány, a tím pádem 

deformované, a nevyjadřují skutečné náklady na získání těchto paliv a energie. 

Tyto ceny tak nedávají správný signál spotřebitelům. 

3. Ceny neobnovitelných paliv a energie zároveň neobsahují některé náklady, které 

vznikají s jejich získáváním a spotřebou. Jsou to především náklady, které jsou 

spojené s odstraněním negativního dopadu těžby paliv a výroby energie. (Cenek, 

2001) 

 

5.1 Daňové rozdíly 

Většina dnešních daňových zákonů nesou ustanovení, která zvýhodňují nebo 

znevýhodňují obnovitelné zdroje energie. 

 

5.1.1 Daň z příjmů 

Příjmy z provozu zařízení na výrobu energie z biomasy jsou od této daně v roce 

uvedení do provozu a bezprostředně následujících pěti letech osvobozeny. Ustanovení se 

týká fyzických osob podle Zákona č. 586/1992 Sb., §4 odstavec 1e) a právnických osob 

podle §19 odstavce 1d) téhož zákona. 

Pro většinu zařízení na využívání obnovitelných zdrojů, není toto osvobození 

příliš významné kvůli vysokým odpisům z důvodů vysoké investiční náročnosti zařízení. 
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Toto osvobození je určitou podporou pro zařízení využívající biomasu, jelikož návratnost 

některých instalovaných zařízení je kratší než pět až šest let. (Cenek, 2001) 

 

5.1.2 Daň z nemovitostí 

Zdroje energie z biomasy, které jsou spojené s pozemky tvořící jeden funkční 

celek jsou podle §4 odstavce 1h) zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí osvobozeny 

od daně z pozemků. Ty jsou dále osvobozeny od daně ze staveb podle §9 odstavce 1m) a 

podle §9 odstavce 1r) jsou osvobozeny stavby, ve kterých byl změněn systém vytápění 

pevnými palivy na systém využívající energii z biomasy. (Cenek, 2001) 

 

5.2 Povinnost vykupovat energii z obnovitelných zdrojů a povinnost 

připojit zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie 

Rozvodné energetické podniky jsou, je-li to technicky možné, povinny vykupovat 

elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů podle §18 odstavce 1, zákona č. 222/1994 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní 

energetické inspekci (Energetický zákon). Podle odstavce 2 a 3 tohoto paragrafu o způsobu 

připojení zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie k rozvodné síti rozhoduje 

rozvodný podnik. Náklady spojené s připojením hradí vlastník zařízení. Odstavec 4 

stanovuje, že výkupní cena elektřiny dodávané do sítě se určuje podle Zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách. (Cenek, 2001) 

 

5.3 Výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů 

Jedním z možných způsobů, jak vytvořit ekonomické podmínky pro využívání 

obnovitelných zdrojů energie, by bylo stanovení minimální úrovně výkupních cen energie. 

V ČR jsou v dnešní době platná dvě opatření regulující výkupní ceny energie 

z obnovitelných zdrojů. (Cenek, 2001) 
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5.3.1 Regulace výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů 

v cenových předpisech 

Ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách vyplývá řešení problému výkupních cen 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo financí vydává výměr č. 

01/95, kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Tento výměr stanovuje, že 

elektrická energie z obnovitelných zdrojů patří mezi zboží, u něhož se uplatňuje věcné 

usměrňování cen. To znamená, že do ceny elektrické energie se dají zahrnout ekonomicky 

oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle 

příslušných daňových zákonů. (Cenek, 2001) 

 

5.3.2 Dobrovolná dohoda o výkupních cenách energie 

V lednu roku 1999 byla uzavřena dobrovolná dohoda mezi všemi osmi 

rozvodnými energetickými společnostmi a zástupci provozovatelů zařízení na využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Tato dohoda platí od 1. dubna 1999 a stanovuje pro celou 

ČR výkupní cenu elektřiny z obnovitelných zdrojů do sítě nízkého napětí ve výši 1,20 

Kč/kWh a do sítě vysokého ve výši 1,13 Kč/kWh. (Cenek, 2001) 
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6. Ekologické aspekty 

Na životní prostředí negativně působí energetický systém založený na spalování 

fosilních paliv. Spalováním těchto fosilních paliv mezi které patří uhlí, ropa a zemní plyn 

se uvolňuje velké množství oxidu uhličitého CO2. Oxid uhličitý patří mezi tzv. skleníkové 

plyny, které zabraňují úniku tepla vyzařovaného zeměkoulí do kosmu. Toto pak vede 

k následnému ohřívání planety. Česká republika patří v produkci tohoto plynu 

k nejvýznamnějším v Evropě. Na jednoho obyvatele připadá 14,36 t tohoto skleníkového 

plynu. Ke snížení produkce tohoto plynu by mělo přispět zvýšení využívání obnovitelných 

zdrojů energie.  

Největší potenciál ke snížení emisí CO2 v České republice představuje právě 

využívání energie z biomasy. 

(http://stary.biom.cz/sborniky/sb98PrPetr/sb98PrPetr_vana.html) 

 

6.1 Energetické využití biomasy a emise škodlivin 

Využívání biomasy přímým spalováním nebo zplyňováním z hlediska vývinu CO2 

je procesem neutrálním. Neutrální proces znamená, že spálením biomasy se do se ovzduší 

dostane právě tolik CO2, kolik se ho při růstu biomasy odebralo. (Berger, 1995) 

Při spalování vzniká jen malé množství popela, které se na druhou stranu dá 

využít jako hnojivo, které navrací půdě potřebné živiny (např. při pěstování rostlinné 

biomasy).(http://hobby.idnes.cz/co-je-biomasa-a-jak-se-s-ni-topi-manual-nejen-pro-

katerinu-jacques-pww-/hobby-domov.asp?c=A090407_171941_hobby-domov_mce) 

Mezi další škodliviny vznikající spalováním jsou dusičnany NOx, které vznikají 

při spalování biomasy a práškového uhlí, ale jejich vývin je menší. 

Spalováním biomasy obvykle nepodporuje vývin SOx, spíše až v kombinaci 

s nějakým sirnatým palivem. (Berger, 1995) 

 

6.2 Vyvolané emise 

Energetickým využíváním biomasy sice nevznikají téměř žádné škodlivé emise, i 

tak je využívání biomasy zatíženo jak vývinem CO2, tak dalších nežádoucích látek. Tyto 
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látky se uvolňují do ovzduší při přípravě půdy, sklizni, dopravě, skladování a úpravě 

biomasy. Jedná se převážně o exhalace: 

• z pohonných hmot dopravních a obslužných mechanismů; 

• exhalace, které se uvolňují při generaci elektrické energie pro obslužné procesy. 
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7. Využitelný potenciál elektráren využívajících biomasu v ČR 

Pro výrobu elektřiny a tepla v podmínkách České republiky má největší technicky 

využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů biomasa. Dodávky elektřiny vyrobené 

z biomasy mají stabilní charakter. Využitím biomasy současně s fosilními palivy lze tyto 

dodávky maximalizovat. Naopak je biomasa limitována a to hlavně dopravní dostupností. 

Účelné pěstování biomasy k energetickým účelům je efektivní pouze v okruhu do 50 km. 

Dále biomasu limituje rozloha zemědělské půdy. 

 

Elektřina v roce 2006 se vyráběla z těchto druhů biomasy: 

• piliny, kůra, štěpka, dřevní odpad; 

• rostlinné materiály; 

• pelety; 

• celulózové výluhy. 

 

7.1 Vývoj výroby elektřiny z biomasy v letech 2003 – 2006 

V následující tabulce je uveden trend vývoje výroby elektřiny v letech 2003 – 

2006. Údaje v tabulce jsou včetně elektřiny vyrobené ze zdrojů, které spalují biomasy 

společně s fosilními palivy. Na celkové výrobě elektřiny 731 GWh se podílely 

spoluspalováním s uhlím  349 GWh, 373 GWh bylo vyrobeno v teplárnách a zbylých 9 

GWh vyrobily bio-teplárny. Od roku 2003 stoupla výroba elektřiny téměř o 200%. Tento 

stoupající trend by měl i v dalších letech pokračovat.  

 

Tabulka 11: Trend vývoje výroby elektřiny z biomasy 

Hrubá výroba elektřiny Dodávka do sítě Rok 
MWh MWh 

2003 372 972,4 17 383,3 
2004 565 000,0 222 827,3 
2005 560 251,9 210 379,2 
2006 731 066,3 285 746,4 

170 814,4 75 367,2 Rozdíl 2005-2006 
+30,49% +35,82% 
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Tabulka 12: Výroba elektřiny z biomasy podle jejích druhů v roce 2006 

 

 
Počet 
resp. 

 

Počet 
zaříze-

ní 

Výroba 
elektřiny  

Vlastní 
spotřeba 
vč. ztrát  

Dodávka 
do sítě 

Přímé 
dodávky 

Spotřeba 
paliva 

 - - MWh MWh MWh MWh t 

Dřevní štěpka, 
odpad 

16 23 272 724,5 78 257,3 190 673,1  3 794,1  250 150,2 

Celulózové výluhy 2 2 350 027,7 331 976,4 0,0  
18 

051,3  
184 619,0 

Rostlinné materiály 3 5 84 464,5 7 821,5 76 040,0  603,0  62 146,0 

Brikety a pelety  6 6 23 849,7 1 598,5 19 033,3  3 217,9  15 519,3  

(http://download.mpo.cz/get/34085/38234/438586/priloha001.doc) 
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8. Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval biomasou. V počátečních kapitolách jsem 

popisoval, co to je biomasa je, jak se získává a jakými způsoby se zpracovává, aby se dala 

využít k energetickým účelům. Zjistil sem, že biomasa má v České republice největší 

potenciál oproti ostatním obnovitelným zdrojům energie. Využívání biomasy přispívá také 

ke snížení emisí škodlivin, které se vypouští do ovzduší při výrobě elektřiny. Ekonomika 

s biomasou, jak jsem zjistil v hodonínské elektrárně, závisí hlavně od dotací, které 

poskytuje stát. Jestliže by tyto dotace klesaly, výroba by se nevyplatila. 

V praktické části jsem se musel zaměřit pouze na centrální výtopny, které spalují 

biomasu, protože elektrárny mi nechtěly sdělit technicko-ekonomické informace o jejich 

hospodaření, protože by mohly být zneužity. U centrální výtopny v Hartmanicích sem 

zjistil, že jejich investice není příliš efektivní a to z důvodů příliš velkých ročních 

celkových nákladů. Na druhou stranu centrální výtopna v obci Trhové Sviny byla 

z hlediska úspory energie, kterou ušetřili spalováním biomasy, efektivní.  
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Použité termíny, značky a zkratky 

Anaerobní vyhnívání – kontrolovaná mikrobiální přeměna organických látek bez přístupu 

vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu (tuhý zbytek). 

Centrální výtopna – je zdrojem tepelné energie pro centrální zásobování domácností 

teplem a teplou vodou 

Esterifikace surových bioolejů – výroba bionafty a přírodních maziv. 

Fermentace – kvašení, je přeměna látky za účasti mikroorganismů, při němž probíhají 

v důsledku metabolické aktivity mikroorganismů a chemické přeměny organických látek. 

Kogenerace – společná výroba elektřina a tepla. 

Pyrolýza – tepelný rozklad organických látek bez přístupu oxidačních médií. 

Spalování - jedná se o nejjednodušší metodu pro termickou přeměnu organických 

(fosilních i obnovitelných) paliv za dostatečného přístupu (zpravidla atmosférického) 

kyslíku na tepelnou energii. 

Zplyňování - proces, který přeměňuje organické materiály na hořlavé plyny. 

 

mil. – milión NOx - dusičnany 

t – tuna SOx - siřičitany 

ha – hektar kg - kilogram 

m – metr kW - kilowatt 

cm – centimetr MW – megawatt 

km – kilometr GWh – gigawatthodina 

m3 – metr krychlový MWh - megawatthodina 

pH – kyselost ̊C – stupeň celsia 

min. – minimum HV – hospodářský výsledek 

tzv. – takzvaný MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

r. r. d. – rychlerostoucí dřeviny ČR – Česká republika 

t.ha-1 – tuna na hektar SFŽP – Státní fond životního prostředí  

MJ.kg-1 – Megajoule na kilogram prm – prostorový metr 

MJ – megajoule Kč – koruna česká 

GJ – gigajoule CO2 – kysličník uhličitý 

CO – kysličník uhelnatý 
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