
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOPALIV 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:                                                Tereza Kaslová 

Vedoucí práce:                                  Ing. Hana Škrobánková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2012 



Tereza Kaslová: Energetické parametry biopaliv 

 
 

Prohlášení autora diplomové práce 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje  

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci  

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla  

školního a § 60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít  

(§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího  

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu  

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO.   

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported  licencí. Pro zobrazení kopie  

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/   

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany,  

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského  

zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu  

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů,  

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 V Ostravě dne                                                            ………………………………… 

                                                                                      Podpis autora 



Tereza Kaslová: Energetické parametry biopaliv 

 
 

 

Abstrakt 

      Doba hledání náhradních paliv z důvodů blížícího se vyčerpání paliv fosilních, přináší 

nové otázky v oblasti energie z biopaliv. Pro správné a bezpečné využití tohoto přírodního 

bohatství, je nutné nejdříve poznat energetické vlastnosti vybraného biopaliva. V této práci 

byly laboratorně testovány energetické traviny vybraných 9 druhů. Výsledné parametry 

(výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, obsahy majoritních prvků, vlhkost 

v sušině a množství vodorozpustných alkálií) byly porovnány s parametry hnědého uhlí. 

Výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje okolo 30 MJ/kg a výhřevnost energetických travin je 

od 16 do 18 MJ/kg. Což by se mohlo jevit jako základní mínus pro traviny. Například 

obsah síry je ale mnohonásobně nižší v biomase než v uhlí.   

 

Klíčová slova 

biomasa, biopalivo, výhřevnost, alkálie, hnědé uhlí, energetické traviny 

 

 

Summary 

      Duration of search for alternative fuels because of imminent exhaustion of fossil fuels 

brings new questions in use of energy from biofuels. For correct and safe use of this 

natural wealth, is necessary to know characteristics of the selected energy biofuels at first. 

In this study were laboratory tested selected nine kinds of energetic grasses. The resulting 

parameters (calorific value, ash content, volatile matter, the contents of the majority of the 

elements, moisture in the solids and the amount of water-soluble alkalis) were compared 

with parameters of brown coal. Calorific value of coal is about 30 MJ/kg and calorific 

value of energy grasses is 16 to 18 MJ/kg. That might seem like basic negative for the 

grass. But for example the sulfur content is much lower in biomass than in coal. 

Key words  

biomass, biofuels,   calorific value, alkalis, brown coal, energy grasses 
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Seznam použitých zkratek 

CAF – coal ach fusibility fusion (tavící pec na uhelný popel) 

ČOV – čistička odpadních vod 

ČSÚ – český statistický úřad 

DT – deformation temperature (teplota deformace) 

DSP – digital signal processing (digitální zpracování signálu) 

FT – temperature flow (teplota tečení) 

HT – melting temperature (teplota tání) 

IEO – international energy outlook  

LTO – lehké topné oleje 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB – polychlorované bifenyly 

PCDD/PCDF – polychlorované dibenzodioxiny/dibenzofurany 

POPs – persistentní organické polutanty 

ST – softening temperature (teplota měknutí) 

SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats (silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby) 

TGA – thermo gravimetric analysis (termogravimetrická analýza)  
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1. Úvod a cíl práce 

      Od pradávna byla jako zdroj tepla zcela výhradně používána biomasa. Až do doby, než 

se v některých regionech (např. na Ostravsku) objevily prvotní problémy s nedostatkem 

této suroviny. V 18. století byly problémy zcela zažehnány objevením uhlí, které na 

dlouhou dobu a v mnohem větším měřítku biomasu zcela nahradilo. Nyní na konci 20. 

století si lidstvo začíná plně uvědomovat vyčerpatelnost fosilních paliv a do popředí se 

znovu dostávají alternativní zdroje energie (Najser et al. 2005). Pod pojmem alternativní 

máme na mysli obnovitelné zdroje energie, kterými jsou sluneční (solární) energie, větrná 

energie, vodní energie a v neposlední řadě biomasa. Dále patří k alternativním zdrojům 

jaderná energie, od které se v poslední době v některých zemích ustupuje. Důvodem jsou 

obavy o bezpečnost jaderného provozu a otázka nakládání s radioaktivním odpadem.  

      Za biomasu je považována organická hmota rostlinného původu, získaná na bázi 

fotosyntetické konverze solární energie (Vráblíková et al. 2009). I když je mechanismus 

fotosyntézy složitější, je možné tuto biochemickou reakci za účasti světelné energie a 

chlorofylu schematicky znázornit následovně: ( Noskievič et al. 1995).  

 

      6CO2 + 12 H2O → (CH2O)6 + 6H2O + 6O2        

 

      Z energetického hlediska můžeme biomasu definovat jako substanci biologického 

původu, která zahrnuje rostlinou biomasu pěstovanou na půdě, hydroponicky nebo ve 

vodě, živočišnou biomasu, vedlejší organické produkty a odpady s obsahem organické 

složky. (Vráblíková et al. 2009). Biomasu pro energetické účely můžeme získat buď 

záměrně, pěstováním zemědělských plodin či lesní výrobou. Nebo jde o využití odpadů ze 

zemědělství, potravinářství a lesního hospodářství. Biomasu můžeme také získat 

z průmyslové výroby, z komunálního hospodářství nebo také z údržby a péče o krajinu 

(Pastorek et al. 2004). Tento materiál může být ve své původní podobě nebo upravený 

různými procesy, může jít také o zbytky a odpady ze zpracování těchto materiálů. 
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V některých případech se také zahrnují materiály jako organický podíl z tuhých 

komunálních odpadů nebo organické kaly z ČOV apod. (Janásek et al. 2005). 

      Biomasa není ve smyslu zákona definována jako palivo, ale vyhláškou č. 252/2000 Sb. 

popsána jako rostlinný materiál, který lze použít jako palivo pro účely využití jeho 

energetického obsahu, pokud pochází ze zemědělství, lesnictví nebo potravinářského 

průmyslu, z výroby buničiny a výroby papíru z buničiny, ze zpracování korku, ze 

zpracování dřeva s výjimkou dřevního odpadu, který obsahuje halogenové sloučeniny nebo 

těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami a 

dřevní odpad pocházející ze stavebnictví (Janásek et al. 2005). 

      Mezi základní způsoby využití biomasy patří výroba tepla přímým spalováním 

v topeništích (dřevo, dřevní odpad, sláma), zpracování na kvalitnější paliva (peletky, 

brikety, bioplyn, etanol, bionafta) a naposledy výroba elektřiny (Pravda el al. 2004). 

V kotli či v krbu pak tedy spalujeme buď přímo štěpku či jinak nezpracované odřezky nebo 

vylisované a vlhkosti zbavené brikety. Brikety jsou výsledkem rapidního slisování, což 

znamená, že 1 tuna briket nahradí zhruba 4 m
3
 dřeva (Stern et al. 2008). V České republice 

pracují desetitisíce kotlů určených pro spalování hnědého uhlí a na druhé straně přibližně 

40 tisíc kotlů na biopalivo. V dnešní situaci, kdy je ovzduší zatíženo spalinami a 

znečišťujícími látkami nebezpečnými pro život, by bylo dobré zvážit užívání alternativních 

paliv. Co je dostupnější například na Ostravsku, hnědé uhlí z Mostu nebo pelety ze 

severomoravského Paskova? A co má větší negativní vliv na životní prostředí (Řebíček et 

al. 2012)?  

      Traviny jsou jednou z možností, které se nabízí jako přijatelná varianta pro spalování 

za účelem získání energie. Hlavně v podhorských oblastech se rozléhá množství 

potenciální biomasy, se kterou se však nijak nenakládá. Možností jak ji využít je hned 

několik např. tvorba kompostů a následné vrácení zpět jako hnojivo, energetické využití 

v bioplynových stanicích a nakonec využití pro energetické účely jako palivo. 

      Pro účely diplomové práce jsem získala cíleně pěstované trávy z Osevy Pro s.r.o. - 

Zubří, které byly vypěstovány a sklizeny během roku 2011 na pokusných polích 

organizace. Cílem práce bylo posouzení možnosti využití trav pro energetické využití, 

které vychází z energetických parametrů (spalné teplo, vlhkost, obsah popela, elementární 

analýza, stanovení fixního uhlíku a prchavé hořlaviny, obsah chloridů a síry, alkalické 



Tereza Kaslová: Energetické parametry biopaliv 

2012                                                                                                                                                                  3 

prvky z hlediska tvorby inkrustů ve spalovacím zařízení). Naměřené hodnoty byly 

následně porovnány s parametry hnědého uhlí. 
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2.  Rozdělení biomasy 

2.1. Biomasu vhodnou pro energetické účely lze rozdělit do dvou skupin: 

A.) Biomasa vhodná pro spalování a zplyňování 

 

      Cíleně pěstované energetické plodiny (jednoleté, dvouleté a víceleté byliny a 

zemědělské plodiny), obiloviny a olejniny pro energetické využití, cíleně pěstované 

energetické dřeviny, piliny, hobliny, štěpka, odřezky a zbytky z dřevozpracujícího prům., 

palivové dřevo (Akční plán pro biomasu, 2009). 

 

B.) Biomasa vhodná pro anaerobní fermentaci 

         Biomasa z průmyslového odvětví zpracování živočišných produktů, kaly, masokostní 

moučka, kafilerní tuk, tuhé a kapalné živočišné exkrementy, znečištěná sláma z 

živočišného průmyslu, zbytky z kuchyní a stravoven, biologicky rozložitelná část 

vytříděného průmyslu a komunálního odpadu (Akční plán pro biomasu, 2009). 

 

      Pro spalování biomasy byly určeny kritické parametry, které nesmí být překročeny, aby 

nevznikaly problémy koroze, problémy s tavením popelovin (vznik inkrustů) a tvorba 

aerosolů. Pro chlor a síru je limitující množství chránící před vznikem koroze 0,1%. 

Limitující množství draslíku zabraňující vzniku inkrustů, koroze a tvorbě aerosolů je méně 

jak 7%. U sodíku je limitní hodnotou obsah menší než 2%. Pro co nejmenší obsah draslíku 

a sodíku ve spalované biomase je vhodná sklizeň biomasy na konci vegetačního období, 

kdy koncentrace těchto prvků klesají. Odstranění většího množství Na a K je možné 

vyloužením a kontrolou teploty roštu ve spalovacím zařízení (Biederman et al. 2007). 

Ad A.) Biomasa vhodná pro spalování a zplyňování: 

 odpady z dřevařského průmyslu (piliny, hobliny, odřezky) 

 zemědělské odpady (sláma, odpadní zrno) 

 odpady lesního hospodářství (kůra, probírkové dřevo) 

 speciálně pěstované energetické dřeviny a rostliny (topol, olše, akát, šťovík) 
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      Tuto biomasu lze využít tak, že ji spalujeme v kotlích vyrábějících teplou vodu nebo 

páru. Termodynamicky dokonalejší způsob energetické přeměny biomasy představují 

různé formy zplyňování, pomocí nichž se organické části biomasy transformují 

v kvalitnější kapalné nebo plynné palivo. Toto palivo lze použít v energetických zařízeních 

vyrábějících teplo nebo kogeneračně energii a teplo (Pravda et al. 2004). 

Ad B.) Biomasa vhodná pro anaerobní fermentaci 

 komunální odpad a průmyslové odpadní vody, zpracované v čistírnách odpadních 

vod 

 komunální a průmyslové tuhé odpady uložené na řízených skládkách 

 kravský hnůj, exkrementy z velkochovů vepřů a drůbeže, jateční odpady, odpady 

z potravinářské výroby a speciálně pěstované trávy (Pravda et al. 2004). 

      Anaerobní fermentace je proces biologického charakteru, který rozkládá organickou 

hmotu za nepřístupu vzduchu. Tento proces probíhá přirozeně v přírodě např. v bažiništích, 

na dně jezer nebo např. na skládkách komunálního odpadu. Při tomto procesu směsná 

kultura mikroorganismů postupně v několika stupních rozkládá organickou hmotu. Produkt 

jedné skupiny mikroorganismů se stává substrátem pro další skupinu (bioplyn.cz).  

2.2. Rozdělení biomasy dle původu:  

A.) Biomasa záměrně pěstovaná: 

      Energetické rostliny je možné rozdělit na rychle rostoucí dřeviny a rostliny bylinného 

charakteru. Výhody tohoto způsobu získávání biomasy jsou snadný výsev, krátké 

vegetační období možnost zpracování i na jiné účely než energetické, možnost rychlé 

obměny druhu rostlin.  

 Výroba etylalkoholu: obilí, brambory cukrová řepa 

 Výroba olejů a metylesterů: řepka olejná, slunečnice, len 

 Výroba paliv:  

- energetické byliny: řepka, konopí, šťovík, komonice bílá,   

amaranthus, topinambur, lesknice, psineček, ovsík, kostřava. 

- rychlerostoucí dřeviny: vrba, topol, olše, akát, platan, líska 

(Pravda et al. 2004) 
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B.) Biomasa odpadní 

Pro využití odpadů hovoří možnost získávání lokálního energetického zdroje, nezávislého 

na cenách za primární paliva. 

 Rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby: kukuřičná, obilná, řepková 

sláma, zbytky po likvidaci křovin a lesních náletů, odpady ze sadů a vinic, 

luk a pastvin. 

 Odpady z živočišné výroby: exkrementy hospodářských zvířat, zbytky 

krmiv 

 Lesní odpady: dřevní hmota z lesních probírek, kůra, větve, pařezy, kořeny, 

klest 

 Komunální organické opady: kaly z odpadních vod, organický komunální 

opad, zbytky z údržby zeleně  

 Organické odpady z potravinářské a průmyslové výroby: odpady z jatek, 

mlékáren, lihovarů (Pravda et al. 2004). 
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2.3. Legislativa v oblasti biopaliv 

      V České republice je vytvořena legislativní síť týkající se obnovitelných zdrojů 

energie, kterou tvoří především tyto dva zákony: 

 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

 

a prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy 

             při podpoře výroby energie z biomasy 

 Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře 

             využívání obnovitelných zdrojů 

 Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při 

             společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje (MŽP, 2009) 

  

2.3.1. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie 

      V České republice vešel v roce 2005 v platnost Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který byl sepsán za účelem ochrany 

klimatu a životního prostředí. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských 

společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Účelem 

tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí: 

 

a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, 

b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů oproti spotřebě primárních 

energetických zdrojů, 

c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti, 

d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit 

podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. 
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      Pojem obnovitelný zdroj energie je v tomto zákoně popisován takto: Obnovitelnými 

zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, 

energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie 

vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie 

bioplynu. V případě výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby 

využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní 

předpis (Vráblíková et al. 2009). 

      V současné době jsou náklady na výrobu elektřiny z OZE stále ještě podstatně vyšší 

než na výrobu z konvenčních zdrojů. Důležitou úlohu hrají náklady, vyrobené množství a 

životnost zařízení pro výrobu elektřiny z OZE. Rozdíl mezi náklady na výrobu elektřiny z 

OZE a z fosilních paliv je nutno odstranit prostřednictvím dalších stimulů a umožnit tak 

uplatnění OZE na trhu (Akční plán pro obnovitelné zdroje, 1999). 

  

2.3.2. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

      Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s 

energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá k 

šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí v České republice, ke 

zvyšování hospodárnosti užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při zásobování 

energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 

 

2.3.3. Legislativa Evropské unie 

      Evropská energetická politika se snaží zajistit tři základní priority: obnovitelné zdroje, 

energetickou efektivnost a bezpečnost zásobování energií. Zásadní legislativní stimuly na 

evropské úrovni představují např. směrnice: 

 2001/77 ES, o podpoře elektřiny z OZE na jednotném trhu 

 2003/30 ES o podpoře využití biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv pro 

dopravu 

 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny 

 návrh Směrnice o účinnosti konečné spotřeby energie a o energetických službách 

(MŽP, 2009) 
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Vybrané právní předpisy, které upravují možnosti pěstování energetických plodin v EU 

jsou: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná 

pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a 

kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se mění 

Nařízení (EHS) č.2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 

1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 

1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění 

 Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor 

stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro 

pěstování plodin, v platném znění 

 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a 

kontrolnímu systému uvedených v Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se 

stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 

politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném 

znění 

 Nařízení Komise (ESH) č. 2220/1985 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví 

společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty, v platném 

znění 

  Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a kterým se 

doplňují některá nařízení (Vráblíková et al. 2009). 

 

2.3.4. Další legislativa spojená s biomasou 

• 180/2005 Sb. Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o 

změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) ve znění 

pozdějších předpisů 

• 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů 
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• 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

• 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

• 426/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích ve znění pozdějších předpisů 

• 213/2001 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 

ve znění pozdějších předpisů 

• 482/2005 Sb. Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při 

podpoře výroby elektřiny z biomasy ve znění pozdějších předpisů 

• 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

• 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

• 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 

• 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů 

• 597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů 

• 354/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů 

• 146/2007 Sb. Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 

• 357/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na 

kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 80/2007 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování platby 

pro pěstování energetických plodin, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 333/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.80/2007 Sb., o stanovení 

některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 252/1997 Sb. ze dne 24. září 1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

• § 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
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skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření 

v těchto oblastech. 

• § 4 odst. 9 a § 19 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby). 

• Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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3.  Procesy přeměny biomasy v energii 

      Důležitým faktorem při získávání energie z biomasy jsou její vlastnosti, jako je obsah 

vody, hořlaviny a popele, výhřevnost, skladovatelnost a forma biomasy. Možnosti přeměny 

a využití energie z biomasy jsou následující: (Janásek et al. 2005) 

1. Termochemická přeměna (suché metody) 

 Spalování (energetické plodiny a rychle rostoucí dřeviny) 

 Zplyňování (slámu obilnin, celé obilniny a slámu řepky) 

 Pyrolýza (dřevo a veškerá fytomasa) 

2. Biochemická přeměna (mokré metody) 

 Alkoholové kvašení (obilniny, okopaniny) 

 Metanové kvašení (sláma a zbytky travin, kejda) 

3. Chemická přeměna  

 Esterifikace (olejniny) 

4. Biologická přeměna 

 Kompostování (rostlinné zbytky všeho druhu) 

 Čištění odpadních vod (rostlinné zbytky všeho druhu), (Janásek et al. 2005). 
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Tab. 1 - Procesy přeměny biomasy v energii (Pastorek et al. 2004) 

Typ konverze 

biomasy 

Způsob konverze 

biomasy 

Energetický 

výstup 

Odpadní materiál 

nebo druhotná 

surovina 

Termochemická 

konverze (suchá 

přeměna) 

Spalování 
teplo vázané na 

nosič 

Popeloviny 

Zplyňování syntézní plyn 

dehtový olej, 

uhlíkaté palivo 

Pyrolýza syntézní plyn 

dehtový olej, 

pevné hořlavé 

zbytky 

Biochemická 

přeměna (mokré 

procesy) 

alkoholové kvašení metanol, etanol bílkovinné krmivo 

metanové kvašení Bioplyn 

fermentovaný 

substrát 

Chemická 

přeměna 
Esterifikace metylester biooleje Glycerin 

Biologická 

přeměna 
Kompostování Teplo Kompost 
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4.  Spalování biomasy 

      Spalování je nejstarší a určitě nejrozšířenější způsob využití biomasy. Spaluje se 

většinou v zařízeních s menším jednotkovým výkonem a získané teplo se používá 

většinou na ohřev teplé vody a vytápění. Proti spalování fosilních paliv uvolňuje 

spalování biomasy do ovzduší podstatně méně CO2. Obsah těžkých kovů v biomase je 

v porovnání s fosilními palivy velmi nízký, obsah dusíku je 0,1- 0,5 %. Zatímco 

tradiční paliva obsahují až 1,4 %. Tvorba NOx musí být korigována udržováním 

optimální teploty plamene (Vráblíková et al. 2009). 

      Pevná fytopaliva se vyskytují v několika formách, stupeň obtížnosti jejich 

zpracování, úprav i využívání je rozdílný. Stejně tak se liší i ceny a užitečné hodnoty. 

U dřevních paliv rozlišujeme polena, polínka, kůru, průmyslovou štěpku, energetickou 

štěpku, lesní štěpku, štěpku z rychle rostoucích dřevin, piliny, hobliny, dřevní šrot, 

pelety a brikety. U paliv ze slámy rozlišujeme válcové a hranolové balíky malých nebo 

velkých rozměrů, řezanku, brikety, brikety a pelety. Existují velké rozdíly ve kvalitě 

mezi slámou obilnin a olejnin se slabými stonky a slámou konopí, miscantu, 

slunečnice, topinamburu, křídlatky a dalších, které mají stonky silné (Abraham, Andert 

et al. 2006). 

4.1. Vlastnosti pevných biopaliv 

      Pevná fytopaliva se vyskytují v několika formách, které se od sebe liší určitými 

znaky. A to s ohledem na strukturu, obsah vody, výhřevnost, tvary, stupně znečištění, 

obsah popele atd. Optimalizace využívání různých biopaliv často vyžaduje kompromis 

mezi topeništěm a vlastnostmi paliv. Ohled bereme na náročnost pořezu, dobu sklizně a 

obsah vody (Abraham, Andert et al. 2006). Vlhkost má velký vliv na výhřevnost 

daného biopaliva. Optimální vlhkost při spalování stébelnin je 15-20%, u dřevin 10-

20% (Vráblíková et al. 2009).  
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Tab. 2- Základní vlastnosti pevných biopaliv (Abraham, Andert et al. 2006) 

Palivo-stav, forma 

Hustota (kg.m
-3

) Vody 

% 

Výhřevnost vzorku 

v dodaném stavu 

sušiny Hmoty (MJ.kg
-1

) (MJ.m
-3

) 

Polena, jehličnany 410 820 50 8,1 6660 

Polena, listnáče 580 1160 50 8,1 9396 

Kůra, volná, čerstvá 160 320 50 8,1 2592 

Průmyslová štěpka 170 340 50 8,1 2772 

Štěpka suchá 170 210 20 14,4 3024 

Krajinky vázané 300 600 50 8,1 4860 

Piliny 120 240 50 8,1 1944 

Dřevní pelety brikety 495 550 10 16,6 9108 

Lesní štěpka jehličnany 175 250 30 12,3 3060 

Lesní štěpka listnáče 225 320 30 12,3 3960 

Těžební odpad, větve 40 80 50 8,1 648 

Probírky, listnáče 80 160 50 8,1 1296 

Topoly, štěpka 160 355 55 7,1 2520 
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4.2. Technická hlediska používání pevných biopaliv       

      Spalování biopaliv ve srovnání se spalováním fosilních paliv přináší novou 

problematiku ekologického, ekonomického, technického i politického významu. 

Samozřejmě dochází ke střetávání různých zájmů institucí, podniků i občanů. (Abrham, 

Andert et al. 2006). 

    

Biopaliva se odlišují od fosilních paliv dvěma způsoby: 

1. v přirozeném stavu jsou lehčí ale za to objemnější   

2. mají vysoký obsah prchavé hořlaviny (až 80%) oproti hnědému uhlí do 60%. 

Prchavá hořlavina zásadně ovlivňuje vznícení paliva. 

 

Tyto odlišnosti vyžadují, aby topeniště všech typů a výkonností byla podstatně větší k vůli:  

- dosušení paliva 

- dokonalému promíchání spalných plynů se vzduchem, a to jak s primárním, který 

přichází do paliva a ovlivňuje výkon topeniště, tak se sekundárním, popřípadě 

terciárním, které řídí dokonalost spálení a prohoření paliva, konečnou tvorbu tepla, 

účinnost a hladinu škodlivých emisí.  

 

      Pokud spalujeme biomasu v běžném topeništi, přebytek spáleného vzduchu (lambda) je 

λ = 1,6 až 2, aby byly zajištěny minimální emise CO. Při hodnotě λ = 1 by stačilo ke 

spálení 1 kg suchého dřeva asi 4,5 m
3 

vzduchu. Protože reakce spalování, hlavně u malých 

topenišť, trvá jen zlomek vteřiny, je nutné množství vzduchu zvýšit a to až na hodnotu λ 

= 1,6. Běžná je však i hodnota λ = 2. Takový přebytek vzduchu značí, že se palivo 

dokonale spálí, ale zároveň s tímto přebytkem ohřátého vzduchu uniká komínem značné 

množství tepla. Běžná teplota spalin v komíně bývá kolem  

180 
o
C, v tomto případě má komín dostatečný tah. Kondenzační chladiče spalin a odtahové 

ventilátory spalin představují nejvýznamnější části pro zvyšování účinnosti spalování. 

     Spálené plyny z pevných biopaliv musí prohořet v neochlazované dohořívací komoře 

při teplotě kolem 1100 ºC, ještě než přijdou do styku s teplosměnnými plochami. Pokud by 

se plamen ochladil předčasně, vyloučil by uhlík z CO a tím by samovolně vznikal CO2  a 
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saze. U dokonalejších topenišť a kotlů se nahrazuje radiační složka přestupu tepla přímým 

stykem spalin a hmoty tepelného výměníku. Dnes se u všech moderních topenišť používají 

oddělené přívody primárního a sekundárního vzduchu, dokonce i u nejmenších kamen a 

kotlů pro vytápění rodinných domů. Směšování spalných plynů se vzduchem by mělo být 

výrazně turbulentní. Sekundární vzduch musí být vždy předehřátý, aby nedocházelo 

k ochlazování plamene (Abrham, Andert et al. 2006). 

 

4.3. Fosilní paliva 

      Fosilní paliva jsou zásobárny energie, které se člověk po staletí snaží dobývat, pro 

jejich vyčerpatelnost je nazýváme neobnovitelné zdroje energie. Patří mezi ně především 

ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí. 

     Ropa je hořlavá kapalina hnědé až nazelenalé barvy, kterou tvoří směs uhlovodíků 

(uhlík 84 až 87%, vodík 11 až 14%). Vyskytuje se společně se zemním plynem a dobývá 

se čerpáním nebo pod tlakem vyvěrá z ložisek uložených ve svrchních vrstvách zemské 

kůry. 

      Zemní plyn obsahuje zpravidla 90% metanu. Je hořlavý a bez zápachu. Díky vysokému 

podílu metanu má zemní plyn při spalování v porovnání s jinými fosilními palivy nejnižší 

obsah CO2 a proto bývá řazen mezi ekologické zdroje energie vedle obnovitelných zdrojů. 

      Hnědé uhlí je jedním z produktů prouhelňování a bituminace sedimentů bohatých na 

organickou hmotu (rašelinného původu). Hnědé uhlí má proti rašelině obsah vody nižší než 

75 % a obsah uhlíku vyšší než 60 %. Hranice mezi hnědým a černým uhlím je kladena do 

hodnoty střední odraznosti vitrinitu R 0,5 % (Thomas, 2002).  

      Problematickou složkou uhlí je však síra a radioaktivní příměsi (uran). Podle stáří resp. 

dle podílu uhlíku rozlišujeme (od nejmladšího): lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit. 

Nejkvalitnějším palivem je uhlí s největším obsahem uhlíku, teda hornina nejstarší- černé 

uhlí, resp. antracit (nazeleno.cz). 

  

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/hn%C4%9Bd%C3%A9%20uhl%C3%AD.html
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5. SWOT analýza neboli pozitiva a negativa 

      SWOT analýza zjišťuje na základě strategického auditu hlavní silné (Strengths) a slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Audit nabízí 

nepřeberné množství dat různého významu a spolehlivosti. SWOT analýza tato data 

zpracovává a vyzdvihuje klíčové položky, které vyplývají z interního i externího auditu. 

V zájmu větší působivosti se jedná o malý počet položek, které ukazují na záležitosti, kam 

by měl podnik upřít svoji pozornost (Čtveráček, 2010). 

 

 

 

                                                 Obr. 1 – SWOT analýza (Čtveřáček et al. 2010) 
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5.1. Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) 

       Při analýze musí být sledovány síly makroprostředí (demograficko-ekonomické, 

přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní) a významné složky 

mikroprostředí (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distributoři či dealeři), které mají vliv 

na její schopnost existence. Proto se musí vytvořit informační systém, zajišťující přehled o 

nejnovějších vývojových trendech a najít příležitosti a hrozby s tím spojené. 

 

 

5.2. Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

      Každý projekt potřebuje vyhodnotit své silné a slabé stránky a k tomuto účelu může 

využít podobného formuláře, jaký se nachází v marketingové vsuvce Kontrolní seznam 

k provedení analýzy silných a slabých stránek. Projekt nemusí vždy napravovat všechny 

své slabé stránky a rovněž ani nemusí dávat najevo radost ze svých silných stránek 

(Čtveráček, 2010). 

 

5.3. SWOT analýza biopaliva 

Silné stránky 

 v podmínkách České republiky má biomasa ze všech ostatních obnovitelných 

zdrojů největší potenciál (velké množství nevyužitých odpadů a velkých 

zemědělských ploch) 

 účelné využití spalitelných odpadů někdy i odpadů toxické povahy 

 Dotační programy jak pro výrobce biopaliv, tak i pro spotřebitele. 

 Zhodnocení zbytkové biomasy 

 Nižší dopravní náklady (lokálně nejsou zdroje biomasy omezeny) 

 Možnost pěstovat energetické rostliny a využít tak nadbytečnou zemědělskou půdu. 

 Zdroj energie má obnovitelný charakter. 

 Zdroje biomasy nejsou lokálně omezeny. 

 Řízená produkce biomasy přispívá k vytváření krajiny a péči o ni. 

 Zařízení pro spalování biomasy jsou již běžně k dostání (Janásek et al. 2005). 
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Slabé stránky 

 Vyšší investiční náročnost 

 Česká republika má stále ještě dostatečné zásoby fosilních paliv, tím je rozvoj 

biopaliv zpomalován. 

 Vysoké investiční náklady pro drobné zemědělce, kteří se rozhodnou pro nový 

způsob zpracování biomasy. 

 Dlouhá návratnost investice do zařízení pro spalování biomasy ze strany 

spotřebitele. 

 Větší obsah vody a tedy i nižší výhřevnost 

 Velký objem paliva, větší nároky na skladovací prostory pro biomasu 

 Nutnost úpravy paliva před spalováním (drcení, sušení, tvarování, atd.) 

 Přídavné zařízení na úpravu paliva žádají další nemalé investice  

 U výroby a využití bioplynu poměrně vysoké investiční náklady na technická 

zařízení a následné zvýšení ceny vyrobené energie 

 Poměrně složitá manipulace s biopalivem ve srovnání s plynem, elektřinou a LTO 

 Lokální využívání paliva (Janásek et al. 2005). 

 

Příležitosti 

 Vláda stanovila tzv. Akční plán pro biomasu, který má za úkol naplnit závazky ČR 

pro výrobu energie z OZE k roku 2010 a potažmo k roku 2020 vyplývající z přístupové 

dohody k EU, ze Státní energetické koncepce a z Dohody o budoucím směrování 

EU v oblasti energetiky. Úkolem dokumentu je také nastartovat investice do 

čistého způsobu získávání energie a umožnit využívání biomasy co nejširším cílovým 

skupinám (Akční plán pro biomasu, 2009). 

 Rostoucí zájem o ekologii ze strany veřejnosti. 

 Rozsáhlá mediální kampaň. 

 Aplikace poznatků a zkušeností zahraničních zemí, které mají ve spalování 

ekologických paliv značný náskok. 

 Možnost zásobit biopalivy jak maloodběratele, tak i velké spalovny pro výrobu 

tepla a elektrické energie. 

 Snižuje se spotřeba dovážených energetických zdrojů (Čtveráček, 2010). 
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Hrozby  

 

 Negativní klimatické a přírodní vlivy 

 Popílek ze spalování 

 Problematika struskování 

 Větší spotřeba vzduchu při spalovacím procesu 

 Rozvracení důvěry v ekologičnost biopaliv ze strany médií nekompletně 

zprostředkovanými informacemi, či publikováním nepodložených informací. 

 Legislativní změny ze strany EU nebo ČR (Čtveráček, 2010). 

 

5.4. SWOT analýza hnědé uhlí 

Pozitiva 

 V porovnání s ostatními palivy se jedná o jednu z nejlevnějších variant 

 Jde o domácí zdroj paliva, tudíž nezávislost na jiných státech 

 Poměrně nízké náklady na pořízení moderního automatizovaného kotle na 

spalování uhlí 

 Pohodlná obsluha a regulace automatizovaných kotlů 

 Příspěvek obce na automatizovaný kotel 

 Vysoká účinnost automatizovaných kotlů 

 Větší výhřevnost než u biopaliv (Thomas, 2002) 

 

Negativa 

 Při užívání starších typů kotlů je účinnost vytápění nízká a míra znečištění ovzduší 

vysoká 

 Nutnost skladovacího prostoru 

 Devastace krajiny těžbou 

  Neobnovitelný zdroj energie 

 Primární i sekundární zdroj znečištění (při těžbě a při spalování) 

 Až 40% vody malá výhřevnost (Thomas, 2002) 
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            Obr. 2- Životnost zásob hnědého uhlí dle dolů v ČR (vupek.cz) 

Příležitosti 

 Napětí a obavy z využívání jaderné energetiky 

 Možnost prolomení těžebních limitů v severočeské uhelné pánvi 

 Nové technologie v uhelné energetice, rozvoj technologií na zachycení CO2 

 

Hrozby 

 Většina energetického zařízení je zastaralá. Elektrárnám končí životnost. 

 Evropská unie neprosazuje politiku spalování uhlí. 

 Změna systému povolenek na CO2 v roce 2012 tento zdroj citelně zdraží.  

 Zásoby uhlí nejsou nekonečné (do roku 2015 dojde u nás k poklesu těžby a do 

roku 2030 se zásoby přiblíží nule.  

 Velmi vážným argumentem je závislost na dovozu uhlí z politicky nestabilních 

zemí. (Rusko, země Blízkého východu (především Irán). Zde je soustředěna 

většina zásob ropy (nazeleno.cz). 
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6.  Energetické parametry biopaliv 

      Každý z uvedených parametrů je pro jakost tuhého biopaliva důležitý a to buď z 

pohledu kvality paliva pro spalování, nebo z pohledu ochrany životního prostředí 

(Kotlánová, 2009). 

6.1. Spalné teplo - výhřevnost 

      Spalné teplo je teplo, které se uvolní dokonalým spálením jednoho kilogramu 

paliva, při ochlazení spalin na počáteční teplotu, přičemž zkondenzuje vodní pára, se 

nazývá spalné teplo- Qn
r
. Pokud by se stalo, že spaliny nezkondenzují, potom se jedná 

o výhřevnost- Qi
r
. Rozdíl tedy tvoří výparné teplo vody, které je při 20

o
C 2453,5 kJ/kg. 

Jedná se o vodní páru, která pochází z paliva, taktéž vodní pára, která vznikla 

spalováním vodíku. Zbylými produkty nejčastěji bývají plynný kyslík, oxid uhličitý a 

kapalná voda, popřípadě popel, kyselina siřičitá nebo kyselina dusičná. 

      Výhřevnost je spalné teplo zmenšené o výparné teplo vody, vzniklé z paliva během 

hoření. (CSN EN ISO 1716) 

 

       Qi
r = Qn

r - (wr + 9. Hr)
. 2453,5 [kJ.kg-1] 

       

      Pokud palivo před spalováním vysušíme, dá se zvýšit jeho výhřevnost. Znamená to, 

že zvýšíme podíl hořlaviny a snížíme obsah vody, čímž se hodnoty výhřevnosti a 

spalného tepla přibližují. Výhřevnost hořlaviny u biopaliv se většinou nemění a 

pohybuje se okolo18,5 MJ.kg
-1

. 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuh%C3%A9_biopalivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
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Spalné teplo vypočítáme dle vzorce: 

       Qn
r = C(Dt – K)-c / m 

C - tepelná kapacita kalorimetrického systému [J.
o
C

-1
] 

Dt - celkový vzestup teploty v hlavním úseku [
o
C] 

K - oprava na výměnu tepla s okolním prostředím [
o
C] 

c- součet oprav [J] 

m- hmotnost navážky analytického vzorku paliva [g] (CSN EN ISO 1716) 

 

Tepelná kapacita kalorimetru C se uvádí v J. 
o
C

-1
 a vypočítá se pomocí vzorce: 

C = Q. m3 + c1 + c3/ Dt – K 

Kde Q je spalné teplo kalorimetrického normálu [J.g
-1

] 

m3 – hmotnost navážky termochemického normálu [g] 

c1 – oprava na teplo, uvolněné spálením zapalovací bavlněné nitky – 50J 

c3 – oprava na teplo uvolněné při vzniku kyseliny dusičné [J] (zanedbává se) 

K – oprava na výměnu tepla kalorimetru s okolím [
o
C] 

Dt – celkový vzestup teploty v hlavním úseku [
o
C] 

       Kalorimetrická konstanta se stanovuje periodicky pro ověření správné funkce přístroje, 

nebo po významnějších změnách na přístroji (ČSN ISO 1928, CSN EN ISO 1716). 
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6.2. Hořlavina 

      Je nositelem chemicky vázané energie a je tvořena zejména vodíkem a uhlíkem. 

Představuje tedy aktivní složku paliva. Dělí se na prchavou hořlavinu V
daf

 a tuhý zbytek 

C
fix

. Popelovina a voda jsou naopak složky pasivní, nejsou nositelem energie a snižují 

energetickou hodnotu paliva. Obsah popelovin však nemůžeme žádným způsobem ovlivnit 

na rozdíl od obsahu vody v palivu, které sušením upravíme. Palivo s nižším obsahem vody 

a vyšší výhřevností se mnohem lépe spaluje, což má sice nepříznivý ekonomický vliv ale 

pozitivní význam ekologický. Při spalování totiž vzniká mnohem méně škodlivin. 

      Velký význam má parametr všech tuhých paliv: prchavá hořlavina (V
daf

). Jsou to 

hořlavé plyny, které se z paliva začínají uvolňovat při jeho zahřátí. Čím více těchto plynů 

palivo obsahuje, tím snáze se zapaluje. Je to díky tomu, že se od hořících plynů odplyněný 

tuhý zbytek zapálí spolehlivě (Ochodek et al. 2005). 

 

Biomasa: 

      Biomasa obsahuje poměrně hodně prchavé hořlaviny, která hoří v horních partiích 

spalovací komory, kam je třeba zavést sekundární vzduch a zajistit jeho dobrou cirkulaci a 

promíchání s plynným prchavým podílem. Biomasa je charakteristická velkým množstvím 

prchavé hořlaviny, jejíž podíl se pohybuje od 70 do 85%. Složení hořlaviny biomasy se 

pohybuje: C – 50%, H – 6%, O – 42,5% a N – 0,5% (biomasa-info.cz). Obsah prchavé 

hořlaviny v různých druzích biomasy se pohybuje v rozmezí od 70% až 80% (Ochodek et 

al. 2005).  

 

Uhlí: 

      Prchavá hořlavina u uhlí se zjišťuje z úbytku hmotnosti žíháním (ds< 0,2 mm, 7 min, 

850
o
C). Nemá konstantní výhřevnost, pohybuje se mezi 20 až 56 MJ. kg

-1
. Tuhý zbytek má 

konstantní výhřevnost cca 33,9 KJ.kg
-1

. Podíl prchavé hořlaviny klesá s geologickým 

stářím uhlí. Antracit obsahuje 5-10 % a hnědé uhlí až 60% prchavé hořlaviny (ČSN ISO 

562).  
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 Obr. 3- závislost prchavé hořlaviny na geologickém stáří uhlí (vec.vsb.cz) 

 

      Prchavá hořlavina zásadně ovlivňuje vznícení paliva. Při 200 – 400
o
C se začíná 

uvolňovat maximum látek a zapalují se i dehtové páry. Při jejich zapálení se inicializuje 

proces hoření a vzrůstá teplota, zvýšení teploty způsobí zapálení tuhého zbytku při 450 – 

650
o
C. 

      Tuhý zbytek obsahuje většinu energetického podílu hořlaviny. 90 % celkové doby 

hoření zabírá na spálení tuhého zbytku. Hoření probíhá velmi pomalu a ovlivňuje tepelné 

podmínky v ohništi (ČSN ISO 5071-1). 
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6.3.Popelovina, popel 

     Popelovina je směs různě chemicky vázaných minerálů. Při spalování dochází 

k chemickým reakcím a produkty těchto reakcí tvoří popel. 

     Biomasa obsahuje zpravidla menší množství popelovin než ostatní paliva, množství se 

pohybuje od 0,2 po asi jen 8%. U obilovin je to množství v horní polovině a u dřeva u 

spodní hranice. Důležité také je, že popel z biomasy má mnohem nižší teploty tavení a to 

z důvodu většího množství draslíku, sodíku a chlóru v popelovině. Tyto důležité vlastnosti 

popela jsou pozorovatelné hlavně u stébelnin. 

 

      Popel opouští kotel ve formě škváry, strusky nebo popílku dle dosažené teploty. Různé 

teploty popela vypočítáme dle tzv. Teuneho čísla což je poměr kyselých a zásaditých 

oxidů.  

Kt = kyselé/ zásadité  

mSiO2 mTiO2 mAl2O3  / mFe2O3 mCaO mMgO mK2O mNa2O 

 

                                                 Tab. 3 - Tavitelnost popela (vec.vsb.cz) 

Tavitelnost 
KT Teplota tečení 

1 
o
C 

Lehce tavitelné 2,4 1150 

Středně tavitelné 2,4 – 2,5 1150 - 1400 

Těžce tavitelné 2,5 1400 
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      Jednotlivé teploty tavitelnosti popela jsou určovány experimentálně v laboratořích. 

Určujeme tzv. termoplastické vlastnosti popela. Dle normy ČSN ISO 540 se stanovují 4 

teploty, vzorek kužele je upravován do tvaru kužele, kvádru či válečku. 

 

DT – je teplota deformace, kdy se zakulatí hrot kužele  

 

ST – je teplota měknutí, kdy v = d 

 

 

 HT – je teplota tání, kdy d = 2v 

      

      FT – je teplota tečení, kdy v = 1/3 

                                          

                                                                                                                       

                                                                                          Obr. 4 -deformace popela (CSN ISO 540) 

                                                                                  

      Velký vliv má i prostředí, které ovlivňuje uvedené teploty. Prostředí, ve kterém se 

vzorek nachází, může být: 

 Oxidační 

 Poloredukční (nejnižší teploty tavení) 

 Redukční 

 

      Při vyhodnocování výsledků je velice důležité znát metodu, kterou byly teploty 

zjištěny, protože použitá metoda může výsledné hodnoty výrazně ovlivnit. Popel může 

také obsahovat složky způsobující vysokoteplotní korozi, jsou to V2O5, Na2SO4 nebo NaCl 

(vec.vsb.cz). 
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6.4.Voda v palivu 

      Je to charakteristický parametr pro biomasu ale uhlí má také nezanedbatelný obsah 

vody. Množství vody v biomase je velice proměnlivé. Je jasné, že s narůstajícím 

množstvím vody v biopalivu, klesá i jeho výhřevnost. Proto je nutné biopaliva před spálení 

co nejlépe vysušit. 

                                                  Tab. 4 - Vlhkost paliva a jeho výhřevnost (vec.vsb.cz) 

 

      Vzhledem k tomu, že je voda v uhlí vázána na povrchu uhelných částic adsorpcí nebo 

uvnitř uhlí kapilárními silami, pak musí být vlhkost uhlí závislá na relativní vlhkosti 

vzduchu.  

      V ČR je voda v uhlí stanovena podle ČSN 44 1377 – Pevná paliva – Určení obsahu 

vlhkosti, ve které se rozlišují tyto druhy vlhkosti: 

1. Povrchová vlhkost (Surface moisture Wex) – vlhkost, která se odpaří při sušení 

vzorku na vzduchu. 

2. Kapilární vlhkost (Inherent moisture – Wh) – vlhkost, která je zachycena ve vzorku 

po jeho vysušení na vzduchu. 

3. Celková vlhkost (Total moisture Wt) – suma povrchové a na vzduchu odpařené 

vlhkosti. 

Analytická vlhkost (W
a
) – vlhkost určená sušením v sušárně v analytickém vzorku o 

zrnitosti pod 0.2 mm. Analytická metoda pro stanovení této vlhkosti je definována ČSN 

ISO 11722 – Tuhá paliva – Černá uhlí – Analýza vlhkosti v analytickém vzorku po sušení 

v atmosféře dusíku (Raclavská et al. 2010). 

 

Vlhkost v palivuW
r
 (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Výhřevnost paliva Qir 

(MJ/kg) 
18,5 16,4 14,31 12,21 10,12 8,02 5,93 3,83 1,74 
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     Obr. 5 -  Složení biomasy před a po vysušení (Ochodek, 2005) 

 

 

                                Obr. 6 -  Vliv vlhkosti biomasy na její výhřevnost (Ochodek, 2005) 
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7. Vlastní výzkum 

 

7.1. Energetické traviny 

      Výzkumnou travinářskou stanicí OSEVA PRO s.r.o. v Rožnově – Zubří byly dodány 

vypěstované energetické byliny. Jedná se o tyto druhy: 

psineček velký (Agrostis gigantea Roth.), lesknice rákosovitá – Chrastava (Phalaroides 

arundinacea L.), kostřava rákosovitá – Kora (Festuca arundinacea Schreb.), ovsík 

vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.), sveřep horský – Tacit (Bromus marginatus Nees ex 

Steud.) jetel LOTR (Trifolium pratense) a hybridy jílkovitého charakteru (Festulolium) což 

jsou kříženci jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité. 

 

 

Obr. 7 - Vybrané druhy travin (biom.cz, agrogen.cz, Kaslová, 2012) 
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7.1.1. Psineček veliký (Agrostis gigantea Ros.) 

      Psineček je vytrvalá, středně vysoká kulturní tráva dobře snášející silné mrazy. Roste 

na chudých půdách, kde se náročnější traviny nemohou uplatnit. Je vhodný do pastevních 

směsí. Trs je polovzpřímený, středně vysoký cca 60 až 100 cm. Květenství je lata s velmi 

drobnými semeny. Rostlina tvoří krátké výběžky.  

      Velmi dobře snáší sešlapávání, má mělký kořenový systém a obtížněji snáší sucho. 

Uplatňuje se v lučních a pastevních směsích jako doplňková tráva, která snáší velmi dobře 

zastínění a zamokření. Psineček velký neboli rožnovský vznikl výběrem z krajových odrůd 

a ekotypů. Patří mezi energetické byliny, rostliny cíleně pěstované pro produkci energie 

(2.zf.jcu.cz) 

7.1.2. Lesknice rákosovitá – Chrastava (Phalaroides arundinacea L.) 

      Vytrvalá tráva značně náročná na vodu a živiny. Nenáročná je ovšem v případě 

agrotechniky, kdy dává ve vhodných podmínkách vysoké výnosy. Patří mezi naše nejvyšší 

trávy a nevytváří žádné trsy. V přirozených travních porostech se lesknice nejvíce objevuje 

v blízkosti vodních toků. Nejlépe se ji daří na těžkých půdách s velkým množstvím živin. 

     Dobře založené porosty lesknice pro energetické využití vydrží i několik let. 

Doporučuje se sklízet po zimě kdy má sušina nejmenší obsah vody. Další výhodou sklizně 

na jaře je, že obsah živin je poloviční díky translokaci živin v kořenové části 

(web2.mendelu.cz). 

 

7.1.3. Kostřava rákosovitá – Kora (Festuca arundinacea Schreb.) 

            Kostřava rákosovitá je vysoká hustě trsnatá tráva, mohutnější než kostřava luční. 

Na jaře brzy obrůstá a zůstává zelená dlouho do podzimu. Rozšířila do vlhčích podmínek 

mírného pásu. Vyznačuje se vysokou tolerancí k půdním a klimatickým podmínkám, snáší 

dobře sucho i krátkodobé zamokření, daří se jí dobře na stanovištích s vyšší hladinou 

podzemní vody. Je vytrvalou rostlinou, dorůstá do výšky až 2 metrů. Kostřava má 

mimořádnou ekologickou přizpůsobivost, je vyhraněně ozimého charakteru, velmi odolná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
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k suchu, k záplavám, náročná na živiny v půdě, dává přednost těžším půdám, ale je citlivá 

k okyselení půd.  

      Kostřava rákosovitá se sklízí zpravidla v červenci při plné zralosti, což nejčastěji 

odpovídá i termínu sklizně pro energetické účely. Sláma se pak slisuje do balíků, hranatých 

nebo válcových, případně je možné ji sklidit sběrací řezačkou. Obdobným způsobem se 

sklízí i celková nadzemní hmota určená pro energetické využití (biom.cz). 

 

7.1.4. Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius L.) 

      Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, 

jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční 

využití nebo také pro energetické účely. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. 

Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech 

vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu 

dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru.  

      Sklizeň zralého porostu určeného na osivo se provádí kombajnem se správně 

seřízeným mlátícím ústrojím. Zbylá sláma se odklízí buďto slisováním do balíků, nebo se 

sebere řezačkou. Obdobně se sklízí i celková nadzemní hmota včetně semene, když je 

určena speciálně pro účely energetiky. Pokud se podaří sklidit tuto biomasu v dostatečně 

suchém stavu (kolem 20 % vlhkosti), lze ji přímo uskladnit, nejlépe ve skladech se 

spodním prouděním vzduchu. Není-li biomasa dostatečně vyschlá, je třeba ji uskladnit v 

prostorách, kde se může dále dosoušet (biom.cz) 

 

7.1.5. Sveřep horský – Tacit (Bromus marginatus Nees ex Steud.) 

      Sveřep horský je vzpřímená až jeden metr vysoká bylina bez oddenků. Je to bylina 

pocházející ze Severní Ameriky, kde roste v nadmořských výškách od 300 až do 4000 m. 

Do České republiky byla dovezena v období mezi světovými válkami a dnes ji lze nalézt 

na písčitých půdách, při březích řek např. v okolí měst. 

      Sveřep má mimořádně vysoký výnosový potenciál. Při dobrém managementu 

pěstování a sklizní vydrží až 7 let. Je velice tolerantní vůči suchému období a je účinný i na 

stanovištích postižených erozí (Mika et al. 2002). 

 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osivo
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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7.1.6. Jetel LOTR (Trifolium pratense) 

      Jetel luční se vyznačuje vysokou produkcí kvalitní píce, která se většinou využívá 

v čerstvém stavu pro přímé krmení. V přímém porostu poskytuje za dosažených dvou a tří 

sečí za rok vysoký výnos biomasy. Jetel je vhodný pěstovat i v ekologicky nepříznivých 

podmínkách. Výhodou je, že jetel obohacuje půdu o dusík fixovaný z ovzduší. Není proto 

vhodné používat dusíkatá hnojiva (agromanual.cz). 

 

7.1.7. Hybridy jílkovitého charakteru (Festulolium) 

      Tyto hybridy jsou kříženci mezi jílkem mnohokvětým a kostřavami. Jejich vlastnosti se 

vyznačují bohatým olistěním.  

- Hybrid PERUN je první česká odrůda tohoto typu. Je to víceletá tráva s vysokými 

výnosy. 

- Hybrid BEČVA je vysoká, výnosná bylina. 1,5 až 2letá tráva jílkovitého 

charakteru. Oproti jílku mnohokvětému je odolnější k zimování a také odolná proti 

plísni sněžné, proto ji můžeme využívat na dva sklizňové roky. 

- Hybrid LOFA je odrůda typu jílku vytrvalého. Je využívaná v travních směsích 

s jetelem lučním nebo v krátkodobých loukách a pastvinách (pbhz.cz). 
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7.2. Laboratorní měření 

      Před samotným měřením byly odebírány vzorky pokosených trav. Analýzy byly 

prováděny z vysušených vzorků. Traviny se podrobily laboratorním zkouškám a určila se 

jejich energetická hodnota. Základní rozbor energetické potenciální suroviny pro výrobu 

biopaliva, respektive údaje potřebné pro výpočet látkové a tepelné bilance, zahrnuje určení 

obsahu vody potažmo vlhkosti (W), popela (A), prvků - elementární rozbor: uhlík - C, 

vodík - H , dusík - N, kyslík - O, síra - S a spalného tepla (Qs) (Najser et al. 2007).   

 

7.2.1. Spalné teplo – výhřevnost 

 

      Laboratorní určení spalného tepla: 

 1g vysušeného vzorku 

 kyslíková atmosféra 

 tlak cca 2,5 MPa 

 kalorimetrická bomba ponořená ve vodní lázni 

 ohřátí vodní lázně = spalné teplo 

 korekce hodnoty 
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          Obr. 8 - kalorimetr AC – 350 (odpadoveforum.cz) 

 

      Zkouška se provádí na poloautomatickém kalorimetru AC - 350 v manuálním režimu 

práce. Kalorimetr LECO AC-350 je přístroj s digitálním zpracováním signálu (DSP) 

založený na mikroprocesoru. Je určený k měření tepelného obsahu různých organických 

materiálů (uhlí, koksu, oleje a potravinářských výrobků). Kalorická hodnota je 

stanovována spálením vzorku v regulovaném prostředí. 

      V kalorimetru se analyzovaný vzorek umisťuje do vysokotlakého atmosférického 

prostředí. Bomba se obklopí vodou a vzorek se automaticky zapálí. Elektronickým 

teploměrem se pak měří teplota vody s rozlišením na 1/10.000
o
C. Regulace teploty pláště 

se dosahuje modulací rychlosti ventilátoru. 

      Mikroprocesor měří teplotu vody každých šest sekund. Analogovo – digitální 

konvertor převádí tento výstup na binární číslo, které je ukládáno do paměti. Rozdíl v 

teplotě vody mezi zapálením a dohořením je zpracováván počítačem, výsledek je 

korigován na akcelerátor (je-li použit) a na délku zapalovacího drátu. Další korekce je 

prováděna na obsah síry, dusíku a vlhkosti vzorku. Výsledek – hodnota spalného tepla, je 

zobrazen na displeji. Potom je možno obsah bomby titrovat (při spalování vzorku vzniká 

HNO3) a v případě nesprávného zadání obsahu síry nebo dusíku výsledek přepočítat. Jako 

standard se používá kyselina benzoová (leco.cz). 
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Tab. 5 - Hodnoty spalného tepla (v sušině) během vegetačního období (Kaslová, 2012) 

  Květen Červen Srpen Září Nárůst Nárůst  

Nehnojené (kJ/kg) (%) 

Sveřep horský TACIT 16 656 18 643 19 093 19 362 2 706 16,25 

Hybrid PERUN 16 057 16 726 16 888 16 912 855 5,32 

Hybrid  BEČVA 16 374 16 446 16 738 16 809 435 2,66 

Ovsík vyvýšený rožnovský 16 581 16 866 17 299 17 435 854 5,15 

Hybrid  LOFA 16 214 16 566 16 902 17 104 890 5,49 

Jetel  LOTR 16 279 16 726 17 063 17 422 1 143 7,02 

Kostřava rákosovitá  KORA 16 393 17 089 17 466 18 258 1 865 11,38 

Psineček velký rožnovský 15 723 16 703 16 793 16 925 1 202 7,64 

Lesknice rákosovitá 

Chrastava 16 350 16 432 16 818 16 924 574 3,51 

 

  Květen Červen Srpen Září Nárůst Nárůst 

Hnojené (kJ/kg) (%) 

Sveřep horský TACIT 16 679 16 799 17 965 18 349 1 286 7,71 

Hybrid PERUN 16 358 16 353 16 767 17 118 409 2,50 

Hybrid  BEČVA 17 174 17 215 17 334 17 367 160 0,93 

Ovsík vyvýšený rožnovský 16 333 16 959 17 419 17 647 1 086 6,65 

Hybrid  LOFA 16 456 16 978 17 751 18 228 1 295 7,87 

Jetel  LOTR 16 379 17 152 17 233 17 477 854 5,21 

Kostřava rákosovitá  KORA 16 171 16 391 16 881 16 993 710 4,39 

Psineček velký rožnovský 16 285 16 827 17 057 17 452 772 4,74 

Lesknice rákosovitá 

Chrastava 16 571 16 940 17 444 17 668 873 5,27 

 

 

      V tabulce jsou uvedeny naměřené výsledky hodnot spalného tepla pro traviny sklízené 

během celého vegetačního období (květen – září). Nejvyšší průměrnou hodnotu spalného 

tepla vykazoval u nehnojené varianty sveřep horský Tacit (18438 kJ/kg) a nejnižší 

průměrnou hodnotu vykazoval psineček velký rožnovský (16536 kJ/kg). U hnojené 

varianty byla nejvyšší průměrná hodnota spalného tepla naměřena u Sveřepu horského 

Tacit (17448 kJ/kg) a nejnižší průměrná hodnota pro kostřavu rákosovitou (16 609 kJ/kg).  

      Z tabulky lze také vyčíst, že hodnota spalného tepla se během vegetačního období 

mírně zvyšuje. Nejvyšší navýšení prokázal opět Sveřep horský Tacit o 2706 kJ/kg 

(16,25%) u nehnojené varianty. U hnojené varianty o 7.71% což je nárůst o 1 286 kJ/kg. 
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Obr. 9 - Rozdíl mezi hnojenou a nehnojenou variantou u Sveřepu horského(Kaslová, 2012) 

 

 

 
Obr. 10 -  Závislost výhřevnosti na průběhu vegetačního období u Sveřepu horského (Kaslová, 2012) 
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7.2.2. Popeloviny 

      Obsahy popelovin v biomase z testovaných trav se během vegetačního období mohou 

měnit. Určení obsahu popelovin v biomase může být významně ovlivněno podmínkami 

stanoviště a také podmínkami sklizně. Opožděná sklizeň vede ke snížení koncentrace 

většiny prvků, které jsou nežádoucí při spalovacím procesu např. dusík, síra, chlór a 

draslík. Výjimku tvoří oxid křemičitý, který naopak zvyšuje své koncentrace v průběhu 

vegetačního období. Z hlediska tvorby inkrustů je pozdní sklizeň optimální, dochází 

k nárůstu obsahu křemíku a poklesu obsahu draslíku, dochází ke zlepšení podmínek 

z hlediska tvorby inkrustů. Klíčovým faktorem pro využívání travní biomasy jako paliva je 

tavitelnost popela. Pro paliva s nízkým obsahem popela (3 – 4%) stačilo k roztavení použít 

teploty okolo 1200
o
C a pro paliva s vyšším obsahem popelovin (5 – 10%) je nutné použít 

teploty vyšší než 1500
o
C. V případě trav pěstovaných v OSEVA Pro s.r.o. – Zubří jsou 

všechny druhy pěstované na stejné půdě, tedy i vliv eroze na obsah popelovin by měl být 

stejný. (Raclavská et al. 2011).  

 

Carbolight pec (CAF):  

      Zařízení k monitorování teploty, při které dochází k deformaci kuželových vzorků 

popela. Systém prostřednictvím software komunikuje s operátorem. Analyzátor zvyšuje 

produktivitu laboratoře, protože si předdefinuje teploty deformací. Celý proces je ukládán 

do archivu provedených analýz (carbolight.com).  

 

                     Obr. 11 -  Carbolight pec (CAF)(carbolight.com) 
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                               Obr. 12  -  Znázornění průběhu tavení vzorku (Škrobánková, 2012) 

 

 

 Obr. 13 -  Příklad válečků vylisovaných z popela biomasy (Maskalík et al. 2008) 
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Tab. 6 - Obsah popelovin v hnojených a nehnojených travách během vegetačního období (Kaslová, 2012) 

 

Květen Červen Srpen Září Průměr 

Nehnojená (%) 

Sveřep horský TACIT 6,38 5,86 5,15 5,01 5,60 

Hybrid PERUN 6,27 7,35 7,61 7,98 7,30 

Hybrid  BEČVA 6,36 7,35 7,54 7,79 7,26 

Ovsík vyvýšený rožnovský 6,63 6,60 7,01 7,02 6,82 

Hybrid  LOFA 6,54 6,70 6,88 6,93 6,76 

Jetel  LOTR 11,84 9,23 8,40 7,51 9,25 

Kostřava rákosovitá KORA 6,33 7,66 8,15 9,07 7,80 

Psineček velký rožnovský 6,26 6,79 7,35 8,00 7,10 

Lesknice rákosovitá Chrastava 7,05 8,35 8,78 9,24 8,36 

Hnojená 

     Sveřep horský TACIT 5,84 4,50 4,14 4,06 4,64 

Hybrid PERUN 5,62 4,81 4,67 4,47 4,89 

Hybrid  BEČVA 5,52 5,00 4,47 4,31 4,83 

Ovsík vyvýšený rožnovský 6,13 5,14 4,69 4,48 5,11 

Hybrid  LOFA 5,57 4,80 4,67 4,41 4,86 

Jetel  LOTR 9,84 8,64 7,73 7,17 8,35 

Kostřava rákosovitá KORA 6,12 6,32 5,70 6,73 6,22 

Psineček velký rožnovský 6,77 5,99 4,94 4,70 5,60 

Lesknice rákosovitá Chrastava 7,25 6,42 6,19 5,46 6,33 

 

      Z tabulky lze jednoznačně říci, že obsahy popelovin se v průběhu vegetačního období 

výrazně mění. Nelze jednoznačně říci, zda-li klesají či stoupají. Například u Sveřepu 

horského TACIT a jetele LOTR je viditelný výrazný pokles obsahu popelovin v průběhu 

vegetačního období. U všech ostatních travin však obsahy popele stoupají. 
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             Obr. 14 – Obsah popelovin dvou vybraných trav (Kaslová, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,84 

9,23 
8,4 

7,51 

6,33 

7,66 
8,15 

9,07 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

květen červen srpen září 

o
b

sa
h

 p
o

p
e

lo
vi

n
 [

%
] 

měsíce 

Jetel LOTR 

Kostřava KORA 



Tereza Kaslová: Energetické parametry biopaliv 

2012                                                                                                                                                                  43 

 

 

7.2.3. Prchavá hořlavina 

      Z hlediska průběhu hoření paliva a výběru energetického zařízení je velmi významný 

podíl prchavé hořlaviny a fixního uhlíku.  V biomase se obsah prchavé hořlaviny pohybuje 

v rozmezí 70 – 85 %.   

 

Termogravimetrický analyzátor TGA 

       Termogravimetrická analýza je velice účinná metoda materiálové analýzy. Jedná se o 

experimentální nástroj zkoumající změnu hmotnosti vzorku při jeho zahřívání (případně 

ochlazování) kontrolovaným teplotním programem konstantní známou rychlostí. Podle 

způsobu, jakým vzorek ohříváme, rozdělujeme termogravimetrii na izotermní (statickou) 

nebo neizotermní (dynamickou).  

      Při statické metodě je vzorek vystaven konstantní teplotě po danou dobu a při 

dynamické metodě je vzorek vystaven stoupajícímu nebo klesajícímu působení teploty. 

Výstupem měření je pak termogravimetrická křivka změny hmotnosti vzorku v závislosti 

na teplotě a času. Z termogravimetrické křivky můžeme získat informace o rozkladu 

vzorku, jeho stabilitě a o tuhém zbytku, který při tomto procesu vzniká (chemagazin.cz). 

 

 

 

     Obr. 15 -  Termogravimetrický analyzátor TGA 701(leco.cz) 
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      Termogravimetrický analyzátor TGA-701  je robustní zařízení s vysokou spolehlivostí. 

Rozsah měřících teplot je až do 1000°C. Pneumatický keramický karusel zrychluje celou 

analýzu, protože umožňuje rychlé přemístění pozic kelímku. Analyzátor je řízen externím 

PC se software pracujícím pod operačním systémem Windows
®
. 

      Stanovuje úbytek hmotnosti, který se přepočítá na vlhkost, prchavou hořlavinu a obsah 

popela. Je možné zvolit měřící atmosféru: N2, O2 nebo vzduch. Současně můžeme měřit až 

19 vzorků. Nominální navážky jsou 0,5 - 5 gramů. Přístroj má možnost propojení a 

současného řízení dvou pecí (leco.cz).  

 
                     Tab. 7 -  Obsah prchavé hořlaviny v hnojených a nehnojených travinách.[%](Kaslová, 2012) 

Nehnojená Květen Červen Srpen Září Průměr 

Sveřep horský TACIT 81,85 81,93 82,36 82,14 82,07 

Hybrid PERUN 80,69 80,18 80,51 80,72 80,53 

Hybrid  BEČVA 80,13 80,36 80,58 80,84 80,48 

Ovsík vyvýšený rožnovský 80,45 80,90 81,40 82,36 81,28 

Hybrid  LOFA 81,23 82,27 82,60 83,32 82,36 

Jetel  LOTR 77,19 79,96 81,46 83,44 80,51 

Kostřava rákosovitá KORA 81,88 81,33 81,49 82,17 81,72 

Psineček velký rožnovský 83,51 82,55 81,18 80,24 81,87 

Lesknice rákosovitá Chrastava 82,33 80,72 78,95 78,00 80,00 

Hnojená 

     Sveřep horský TACIT 82,72 83,52 82,73 82,05 82,76 

Hybrid PERUN 81,15 82,71 83,61 84,77 83,06 

Hybrid  BEČVA 81,59 82,51 83,38 84,25 82,93 

Ovsík vyvýšený rožnovský 81,62 82,89 84,22 85,01 83,44 

Hybrid  LOFA 81,37 82,55 84,30 85,32 83,39 

Jetel  LOTR 78,29 80,19 82,06 83,70 81,06 

Kostřava rákosovitá KORA 82,52 82,53 83,40 84,14 83,15 

Psineček velký rožnovský 84,09 82,26 82,70 81,82 82,72 

Lesknice rákosovitá Chrastava 83,36 82,10 80,46 79,64 81,39 
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              Obr. 16 -  Srovnání obsahu prchavé hořlaviny u vybraných druhů trav (Kaslová, 2012) 

 

        

      Obsah prchavé hořlaviny je důležitým parametrem při spalování biomasy. Čím více 

prchavé hořlaviny, tím lepší zapalování paliva. Z grafu je viditelné, že hnojená varianta má 

obsahy prchavé hořlaviny vyšší. Nejvyšší obsah ze všech vybraných druhů travin má 

hybrid LOFA a Ovsík vyvýšený rožnovský.  
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7.2.4. Vlhkost 

 

     Obsah vody v palivu se určuje zvážením vzorku před vysušení a po vysušení. Množství 

vody neboli vlhkost se udává v procentech a ovlivňuje výhřevnost paliva. Je to také 

důležitý parametr pro výrobu pelet z biomasy. Z materiálu s vyšším obsahem vody lze jen 

těžko vyrobit kvalitní pelety nebo je to i zcela nemožné. Voda se v palivu 

tuhé biomasy stanovuje jako celková voda dle ČSN P CEN/TS 14774-1 až 3 nebo DIN 51 

718. Prakticky se jedná o řízené vysušení vzorku při 105 °C a zjištění úbytku vážením 

(Kotlánová, 2009). 

 

Tab. 8 - Vlhkost v sušině hnojených i nehnojených trav (%)(Kaslová, 2012) 

 

Nehnojená Hnojená 

Květen Červen Srpen Září Květen Červen Srpen Září 

Sveřep horský 

TACIT 64,98 48,88 38,14 32,31 70,49 60,65 38,27 31,07 

Hybrid PERUN 71,82 54,53 41,24 53,39 75,79 64,96 55,61 64,53 

Hybrid  BEČVA 69,08 49,46 41,55 47,78 73,27 59,91 49,65 51,56 

Ovsík vyvýšený 

rožnovský 65,70 49,04 36,14 49,87 69,89 54,50 38,14 53,70 

Hybrid  LOFA 70,44 55,31 40,09 48,52 73,81 59,74 50,55 56,02 

Jetel  LOTR 84,27 76,76 70,29 51,14 85,17 82,89 75,67 60,65 

Kostřava 

rákosovitá KORA 67,27 55,48 47,47 54,84 68,13 57,19 49,23 56,31 

Psineček velký 

rožnovský 68,65 52,40 36,04 54,46 84,31 56,21 47,30 56,81 

Lesknice 

rákosovitá  66,86 58,64 48,74 50,22 66,97 61,30 50,60 55,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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                   Obr. 17 - Vlhkost na začátku a na konci sezóny u sveřepu a psinečku (Kaslová, 2012) 

 

      Vlhkost v průběhu sezóny rapidně klesne. Viditelný je také rozdíl mezi hnojenou a 

nehnojenou variantou. Na konci sezóny se však rozdíly způsobené hnojením ztratí. Obsah 

vody má velký vliv na výhřevnost a kvalitu paliva.   
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7.2.5. Majoritní prvky 

 

      Nejpodstatnější znečištění při spalování biomasy představují emise NOx. Dle tabulky je 

znát, že biomasa obsahuje přibližně 0,5 až 3% palivového dusíku. Sloučeniny NOx vznikají 

při teplotách 700 – 900
o
C, a to spalováním dusíku přítomného v palivu. Ideálním případem 

na co se může dusík v biomase přeměnit je N2O. Další možností jsou reaktivní oxidy NO a 

NO2, nebo také produkt nedokonalého spalování NH3. NO vzniká při teplotách nad 1000
o
C  

a většina z něj se zoxiduje na NO2. Oxid dusičitý zapříčiňuje vznik tzv. fotochemického 

smogu, nebo se přemění na dusičnany, které zase způsobují kyselé deště (Baláš, Šen, 

2006).  

 

 
                            Tab. 9 -  Obsah dusíku v sušině hnojených i nehnojených trav (%)(Kaslová, 2012) 

 

Nehnojená Hnojená 

Květen Červen Srpen Září Květen Červen Srpen Září 

Sveřep horský 

TACIT 1,39 0,99 0,91 0,70 1,50 1,41 1,22 0,97 

Hybrid PERUN 1,29 1,09 0,95 0,89 1,31 0,94 0,62 0,56 

Hybrid  BEČVA 1,50 1,21 1,05 1,03 1,37 1,12 0,83 0,65 

Ovsík vyvýšený 

rožnovský 1,50 1,43 1,26 1,07 1,56 1,26 1,10 1,00 

Hybrid  LOFA 1,68 1,31 1,12 1,01 1,47 1,24 1,10 0,96 

Jetel  LOTR 2,89 2,78 3,35 3,56 2,04 2,11 3,14 3,44 

Kostřava rákosovitá 

KORA 1,19 1,36 1,62 1,75 1,33 1,47 1,83 1,95 

Psineček velký 

rožnovský 1,55 1,45 1,23 1,15 2,09 1,93 1,60 1,42 

Lesknice rákosovitá 

Chrastava 1,96 1,59 1,46 1,24 1,97 1,77 1,57 1,30 

 

 

      Největší obsah dusíku vykazuje Jetel LOTR. Nabývá hodnot přibližně od 2 – 4%. Je to 

převážně z důvodu, že jetel je bobovitá rostlina, která díky symbióze dokáže fixovat 

vzdušný dusík. Nepotřebuje už další hnojení dusíkatými hnojivy.  

 

 

 

 



Tereza Kaslová: Energetické parametry biopaliv 

2012                                                                                                                                                                  49 

 

 

7.2.6. Vodorozpustné alkálie 

 

     Kovy alkalických zemin sodík a draslík v následné kombinaci s chlorem a sírou jsou 

hlavní příčinou vzniku korozí. Tyto prvky mají zásluhu na vytváření alkalických chloridů. 

Tyto chloridy se usazují na povrchu výměníků a dalších důležitých zařízení kotle a reagují 

se spalinami, přičemž vznikají sírany a uvolňuje se chlór. Tento proces výrazně urychluje 

působení koroze.  Velké nebezpečí může nastat při směsném spalování těchto dvou prvků 

s palivem obsahujícím vanad. Způsobují úbytek materiálu a snížení životnosti spalovací 

komory. 

 

Tab. 10 -  Množství vodorozpustného sodíku (mg/kg sušiny)(Kaslová, 2012) 

  

Nehnojená Hnojená 

Květen Červen Srpen Září Květen Červen Srpen Září 

Sveřep horský  

TACIT 62,6 30,1 16,3 16,9 42,9 19,6 15,2 14,2 

Hybrid PERUN  49,7 38,4 17,4 16,6 53,5 22,2 16,8 16,9 

Hybrid  BEČVA 38,8 20,6 16,2 13,4 67,8 25,8 23,2 16,0 

Ovsík vyvýšený 

rožnovský 28,7 25,0 23,0 22,3 29,9 12,3 9,8 5,9 

Hybrid  LOFA 50,4 32,5 30,3 22,2 90,1 33,8 21,3 25,5 

Jetel  LOTR 279,0 257,7 173,9 92,5 202,4 153,0 105,4 98,2 

Kostřava 

rákosovitá KORA 37,8 28,4 28,3 25,1 180,4 43,7 28,2 24,6 

Psineček velký 

rožnovský 114,0 89,6 36,9 19,1 103,6 44,2 35,0 20,3 

Lesknice 

rákosovitá  145,8 31,2 24,1 19,2 126,5 37,1 7,5 13,1 
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Obr. 18 – Přehled obsahu sodíku (Kaslová, 1012) 

      Některé rostliny jako např. jetel luční má přirozeně vysoký obsah sodíku, což je 

například velikým kladem při použití jetele v krmivářství. Při nedostatku sodíku v potravě 

dobytka, může dojít k hemoglobinurii. Avšak v případě užití jetele jako energetické 

traviny, se může vysoký obsah sodíku jevit jako nežádoucí. 

 

 
Tab. 11 -  Vodorozpustný draslík (g/kg sušiny)(Kaslová, 2012) 

  

Nehnojená Hnojená 

Květen Červen Srpen Září Květen Červen Srpen Září 

Sveřep horský  

TACIT 19,854 11,416 10,472 10,224 19,106 9,812 9,612 9,006 

Hybrid PERUN  19,830 12,732 12,482 12,286 17,355 8,997 6,384 6,049 

Hybrid  BEČVA 19,045 11,736 11,446 11,344 17,697 8,570 6,470 5,790 

Ovsík vyvýšený 

rožnovský 22,837 15,789 10,609 9,678 21,127 10,788 7,471 7,212 

Hybrid  LOFA 20,637 13,528 11,689 10,057 18,244 9,347 7,164 6,746 

Jetel  LOTR 29,177 23,108 20,614 18,057 27,424 22,918 20,812 17,258 

Kostřava 

rákosovitá KORA 20,278 15,816 13,376 12,971 19,692 14,393 11,470 10,993 

Psineček velký 

rožnovský 21,421 9,985 8,126 7,687 21,873 12,570 7,710 7,086 

Lesknice 

rákosovitá  22,768 16,897 11,604 11,587 22,822 16,313 11,038 9,236 
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      Obsahy draslíku v průběhu vegetačního období rapidně klesají. Což je také důvodem 

proč sklízet energetické traviny až v září případně na konci srpna. Vyhneme se tak 

problémům s nárůstem inkrustací při spalování. 

 

 

7.2.7. Chloridy 

      Velice zásadní význam při spalování biomasy mají sloučeniny chlóru, a to z hlediska 

dopadu technologií na životní prostředí. Při spalování travin hnojených průmyslovými 

hnojivy a ošetřovaných pesticidy a herbicidy se může obsah HCl vyšplhat až na 180 

mg/m
3
. Tato kyselina působí na přehřívací kotel vysokoteplotní korozí při teplotách nad 

550
o
C. Ale mnohem podstatnější hrozbou vznikající při spalování chlóru jsou persistentní 

organické polutanty (POPs). Jedná se o skupinu organických sloučenin, do které patří: 

 polychlorované aromatické uhlovodíky – PAH 

 polychlorované bifenyly – PCB 

 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany – PCDD/PCDF (Wichterle et al. 

2005). 

 

    Je všeobecně známo, že rostlinný materiál obsahuje chlor v množství, které je obvykle 

vyšší než u fosilních paliv. Nejméně chloru (pod 0.1 %) bývá v zásobních a konstrukčních 

částech rostlin, specializované buňky v listí a trávě však obsahují až 1% chloru v sušině a 

ještě vyšší podíly jsou na zasolených půdách a v blízkosti moří. Tento chlor je při 

spalování biomasy prvek vstupující do chemických reakcí, produkujících nežádoucí emise. 

Pokud není možnost omezit množství vstupujícího chloru, je nutno nastavit podmínky 

procesu tak, aby reakční rychlost nežádoucích reakcí byla co možno minimalizována.   

     Chlor se vyskytuje v přírodě většinou rozptýleně a dostává se s palivem i do 

spalovacích procesů. Zde přechází většinou do anorganické formy, ale v malém množství 

vznikají i emise chloroorganických sloučenin, od jednoduchých látek škodících v 

atmosféře až po složité toxické látky z řady dioxinů. Biologické materiály a jiná od nich 

odvozená náhradní paliva obsahují většinou více vázaného chloru než běžné uhlí. Proto je 

potřeba zvážit jejich využití. Tvorba chlorovaných organických látek je vázána na teplotní 

rozsah 300-800°C. Při vyšších teplotách se naopak tyto organické látky rozkládají. Teprve 
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při chladnutí spalin mohou chlorované organické látky znovu vznikat. Podle všech 

dostupných studií jejich množství nezávisí prakticky na obsahu chloru v palivu, ale 

výhradně na rychlosti jakou děj proběhne a na případné přítomnosti katalyzujících pevných 

částic. Při dobře řízeném režimu spalování tedy nepřinášejí alternativní paliva problém 

zvýšení emisí chlorovaných látek včetně tzv. dioxinů (Wichterle et al. 2005). 

       

      Odlišné granulometrické složení paliva a jiná rychlost hoření s delším, chladnějším  

plamenem by mohlo zavinit kolísání fluidní vrstvy a tvorbu zkratů, a to hlavně při 

nerovnoměrném dávkování biomateriálu po ploše. Kolísání režimu fluidní vrstvy způsobí 

nerovnoměrnou teplotu hoření s pravděpodobně negativními vlivy na složení emisí, 

především u polyaromatických uhlovodíků (PAH), persistentních organických polutantů 

(POP) a sloučenin chloru až po PCDD/F (Wichterle et al. 2005). 

 

Tab. 12 -  Vodorozpustné chloridy (g/kg)(Kaslová, 2012) 

 
Nehnojená varianta Hnojená varianta 

  Květen Červen Srpen Září Květen Červen Srpen Září 

Sveřep horský 

TACIT 4,283 3,480 3,210 1,61 4,015 3,747 3,015 1,28 

Hybrid PERUN 4,147 3,750 3,283 3,02 3,944 3,635 3,27 3,00 

Hybrid  BEČVA 4,744 4,583 4,286 3,99 4,712 4,550 4,48 4,55 

Ovsík vyvýšený 

rožnovský 3,480 4,015 4,212 4,22 3,180 3,283 3,944 4,28 

Hybrid  LOFA 4,450 4,147 4,083 3,94 4,315 4,212 4,147 4,02 

Jetel  LOTR 4,818 3,747 3,212 3,08 4,754 4,015 3,823 3,72 

Kostřava rákosovitá 

KORA 4,383 4,283 4,147 4,02 4,377 4,115 3,944 3,71 

Psineček velký 

rožnovský 3,712 3,215 3,012 2,98 4,215 4,102 3,984 3,65 

Lesknice rákosovitá 

Chrastava 4,550 3,747 3,515 3,21 4,686 4,247 3,844 3,21 
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                                      Obr. 19 - Obsah chloridů v sušině (Kaslová, 2012) 
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8. Srovnání s hnědým uhlím 

 

      Dle prognózy IEO (International Energy Outlook 2006) bude v roce 2020 světová 

spotřeba energie o 50% vyšší než v roce 2000. Tento předpoklad je založen na úvaze o 

zvýšené spotřebě energie v rozvíjejících se zemích. Stav světových zásob fosilních paliv a 

snaha o zkvalitnění životních podmínek zejména v ochraně ovzduší, jsou hnací sílou při 

hledání alternativních zdrojů energie s ohledem na ekonomický i ekologický pohled věci a 

s podmínkou trvale udržitelného rozvoje (alforpower.cz). Nejvýznamnější událostí české 

energetiky v poslední době bylo schválení statní energetické koncepce do roku 2030. 

Česká republika se v ní zavazuje ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů (OZE) na výrobě 

elektřiny na 15 -16% do roku 2030. Nepředpokládá se, že v nejbližších letech dojde 

v oblasti výroby biopaliv k revoluci (alforpower.cz). 

 

     Omezené zásoby fosilních paliv vedou v současné době ke snaze zefektivnit jejich 

využívání. Východiskem k novým možnostem surovinového i energetického využití uhlí je 

co nejhlubší poznání a využití všech obecných i specifických fyzikálních, chemických a 

technologických vlastností a faktorů, kterými se uhlí vyznačuje a které byly často pro 

zúžené chápání uhlí jako paliva opomíjeny. Pro srovnání energetické hodnoty paliva 

z travní biomasy bylo vybráno hnědé uhlí. Hlavním rozdílem mezi těmito palivy je fakt, že 

biomasa neobsahuje téměř žádnou síru, tudíž nevnikají nejnebezpečnější emise SO2. To 

však neznamená, že díky laickému a nezodpovědnému používání biopaliv, nemůže dojít 

k výraznému překročení emisních limitů některých škodlivých látek. Jistou nevýhodou ale 

je ekonomická stránka používání biopaliv, která jsou výrazně dražší oproti klasickému 

hnědému uhlí (Najser, 2005 ).  
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Tab.13 -  Základní energetické parametry hnědého uhlí (Riedlová et al. 2005) 

Označení 

vzorku 

W
a
 Wt

r
 A

r
 A

d
 Qs

d
 Qs

daf
 Qi

r
 Qi

d
 Qi

daf
 S

d
 S

r
 H

daf
 

% % % % MJ.kg-1 MJ.kg-1 MJ.kg-1 MJ.kg-1 MJ.kg-1 % % % 

Hnědé uhlí 10,13 18,80 3,98 4,90 30,50 32,07 23,11 29,04 30,54 1,87 1,52 7,03 

 

W
a
 - obsah vody v analyzovaném vzorku 

Wt
r
 – obsah vody v původním vzorku 

A
r  –

 
obsah popela v původním vzorku 

A
d
 – obsah popela v sušině 

Qs
d 

– spalné teplo v sušině 

Qs
daf 

– spalné teplo hořlaviny 

Qi
r 
– výhřevnost původního vzorku 

Qi
d
 – výhřevnost sušiny 

Qi
daf

 - výhřevnost 

S
d
 – síra v sušině 

S
r
 – síra v původním vzorku 

H
daf

 – vodík 

 

      Provedené spalovací zkoušky prokázaly, že traviny je možné spalovat při dodržení 

platných emisních limitů. Jako nejvhodnější z testovaných trav se jeví psineček a kostřava. 

Pro účely spalování je vhodné sklízet tyto trávy co nejpozději po sklizňové zralosti trav. 

Jako méně vhodné palivo se dle naměřených hodnot ukazuje ovsík. Spalování travin 

ovšem v realitě naráží na legislativní problém. Kotle totiž smí spalovat pouze palivo, na 

které jsou odzkoušené a schválené. Prozatím jsou však velké kotle schváleny pouze 

na spalování dřeva a slámy a malé kotle jsou schváleny pouze na dřevo. Výjimkou je 

pouze automatický kotel A25 určený pro spalování pelet, který je schválen i na obilí 

(Raclavská, 2011). 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
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Tab. 14 - Výsledky rozboru psinečku ( Kaslová, 2012) 

Označení 

vzorku 

W
a
 A

d
 Qs

daf
 Qi

daf
 S

d
 H

daf
 

% % MJ.kg
-1

 MJ.kg
-1

 % % 

Psíneček 57 6,35 16,72 18,2 <0,001 6,535 

 

Tab. 15 -  Výsledky rozboru hnědého uhlí (Riedlová et al. 2005) 

Označení 

vzorku 

W
a
 A

d
 Qs

daf
 Qi

daf
 S

d
 H

daf
 

% % MJ.kg
-1

 MJ.kg
-1

 % % 

Hnědé uhlí 10,13 4,90 32,07 30,54 1,87 7,03 

 

 

      Viditelný rozdíl mezi palivy je u obsahu vody, 57% u psinečku i po vysušení vzorku je 

stále vysoká hodnota. Nelze říci, že některé trávy jsou pro spalování vhodnější a jiné méně, 

protože v různých kotlích se chovají odlišně. Pokud by byl vývoj kotle od začátku zaměřen 

na spalování travní biomasy, byly by výsledky uspokojivější. Určitě, by bylo za potřebí, 

provést změny v konstrukci roštu pro tento typ paliva. 
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               Obr. 20 - Srovnání parametrů hnědého uhlí a psinečku (Kaslová, 2012) 

 

 

                               Obr. 21 – Spalné teplo a výhřevnost (Kaslová, 2012) 
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8.1. Možnosti využití biomasy při výrobě směsných briket 

      Novým trendem při spalování biomasy a výrobě biopaliv se stává vhodná kombinace 

hnědého uhlí a biomasy, která bude určená pro uhelné kotle o malých tepelných výkonech, 

na kterých jsou spalovány tříděné druhy, a které se často stávají velkými producenty emisí. 

Zapracováním vhodného odsiřovacího aditiva do směsi uhlí a biomasy a následným 

upravením do formy briket, získáváme nový typ hnědouhelného paliva s potenciálním 

snížením emisí SO2. Technologie výroby směsných paliv byla již dříve zkoumána a pro 

výrobu bylo použito briketování na prstencovém lisu s plochou matricí. 

      Jako aditivum se může použít vápenný hydrát okolo 3%, hnědé uhlí s vyšším obsahem 

síry a biopalivo např. psineček nebo šťovík. Ze 17% musí být zastoupena voda a pojivo. 

Pro výrobu biobriket jsou nejvhodnější rostliny bylinného charakteru, které jsou cíleně 

pěstované na orných půdách a poskytují vysoký výnos suché hmoty. Některé typy se 

pěstují výhradně pro energii - skupina energetických trav (sveřep horský, psineček veliký, 

chrastice rákosovitá, kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený a hybridy jílkovitého charakteru) 

(Riedlová et al. 2005). 

 

Tab. 16 – Příklad složení směsných briket (Riedlová et al. 2005) 

Složka [% hm.] 

Hnědé uhlí 45,05 

Energetické traviny 45,05 

Vápenný hydrát 2,70 

Voda + pojivo 17,27 
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9.  Závěr 

      Pěstování energetických bylin je a pravděpodobně vždy bude velice neekonomické. 

Jiné možnosti užívání alternativních zdrojů energie však poloha a geografie České 

republiky nenaskýtá. Vždy bude nejefektivnější využít volnou ornou půdu na pěstování 

energetických plodin, než se spoléhat na zásoby hnědého uhlí a dalších neobnovitelných 

zdrojů energie.  

      Tato práce se zaměřila na výzkum devíti druhů travin pěstovaných pro účely 

energetického využití. V laboratorních podmínkách byly podrobeny zkouškám, při kterých 

se zjišťovaly jejich energetické parametry. Z výsledků bylo zjištěno, že nemalý vliv na 

obsah sušiny ve vzorku má období sklizně. Luční směsi lze pro energetické účely sklízet v 

měsíci červnu a červenci. U dalších travních druhů zařazených do výzkumu je optimální 

termín pro sklizeň na energetické využití většinou v době sklizně na semeno, u některých 

trav o měsíc či dva později.  

      Při spalování biomasy bylo zjištěno, že je nutné spalovat traviny pouze v kotlích tomu 

určených. Jako nejvhodnější se zdály speciální kotle na uhlí i biomasu Ekoefekt BIO, který 

je schválený pro spalování dřevní štěpky a uhlí. Provedené spalovací zkoušky prokázaly, 

že traviny je možné ve vybraných kotlích spalovat při dodržení emisních limitů. Vhodnými 

palivy se ukázaly psineček a kostřava. Pro účely spalování je vhodné sklízet je co 

nejpozději po sklizňové zralosti trav na semeno. Vliv velikosti ok při šrotování psinečku 

před lisováním briket nemá vliv na emise, ale pouze na kvalitu briket. Jako méně vhodné 

palivo se ukazuje ovsík.  

      Hlavním cílem práce bylo porovnat energetické parametry biopaliv s energetickými 

parametry hnědého uhlí, které je jako palivo prozatím nejpoužívanější. Dle výsledků se dá 

říci, že biopaliva tvořená travami nemají výrazné problémy se stát plnohodnotným palivem 

z hlediska energetických parametrů. Větší problém bude u legislativních nedostatků, špatné 

informovanosti zemědělců a potenciálních pěstitelů energetických plodin, ekonomické 

zátěže a v neposlední řadě chybějících zařízení pro spalování trav.  

      Závažnou překážkou je také obsah chloru ve fytomase, který může zapříčinit rozmach 

dalšího druhů emisí, které u spalování uhlí neznáme. Jsou to sloučeniny chloru: dioxiny, 

PCB a PCDD/F.  Množství chloridů ve sledovaných travách se pohyboval mezi 3 – 4 g/kg . 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_byliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety
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