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Abstract  

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

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

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

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

use of biomass energy in the family houses. 

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

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

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

individual process steps from raw biomass to final processing. 

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

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

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

heating. 

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

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

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

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

part deals with the evaluation of the energy intensity of production of fuels from biomass and 

opportunities for further development in this area. 

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

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

  Biomasa představuje nejstarší a nejpoužívanější obnovitelný zdroj energie. Nejčastěji 

využívaným palivem je dřevo, jako palivové dříví, štěpka a také vyrobené pelety či brikety. 

Poslední dobou lze sledovat snahu využívat pro vytápění kromě dříví a paliv na bázi dřeva  

a běžných zemědělských plodin, také bylinnou biomasu. V případě využívání biomasy 

v oblasti malých zdrojů jde zejména o využívání biomasy pro účely vytápění, které nabízí 

nejvyšší stupeň využití energie paliva. Vhodnou volbou biomasy a spalovacího zařízení, lze 

přispět ke snížení emisí znečišťujících látek z malých zdrojů vytápění, kde řadíme hlavně 

domácnosti.  

  Práce je zaměřena na určení dostupného potenciálu biomasy v Moravskoslezském 

kraji, který lze efektivně využít při spalování v domácnostech. Vzhledem ke skutečnosti že 

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

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

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

účelem zhodnocení efektivnosti využívání odpadní biomasy pro vytápění. 

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

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

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

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

za jeho vstřícnost, ochotu, cenné rady a připomínky. 

  Chtěla bych poděkovat i ostatním kolegyním a kolegům z Výzkumného energetického 

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

prostředí. 

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

doktorského studia a byli mi celou dobu skutečnou oporou. 
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1 Cíle práce  

Ze všech běžně dostupných obnovitelných zdrojů v ČR má nejlepší předpoklady pro 

energetické využívání biomasa. V případě využívání biomasy v oblasti malých zdrojů jde 

zejména o využívání biomasy pro účely vytápění, které nabízí nejvyšší stupeň využití energie 

paliva. 

Cílem práce je specifikace potenciálu využití biomasy k energetickým účelům 

v Moravskoslezském kraji. Dále jsou v práci určeny jednotlivé druhy biomasy v závislosti na 

způsobech jejího využití. Disertační práce se také zaměřuje na problematiku technologií 

dostupných pro využívání biomasy k vytápění a to především na vytápění domácností a dále 

také na zhodnocení efektivity logistiky ve vztahu ke zpracování odpadní biomasy do podoby 

paliv vhodných ke spalování ve spalovacích zařízeních v domácnostech.   

Dílčí cíle: 

 Stanovení potenciálu biomasy pro energetické účely v MSK 

 Analýza druhů biomasy a jejich charakteristické vlastnosti 

 Určení změny v množství produkovaných emisí v MSK 

 Optimalizace procesu logistiky 

 

2 Teoretická část 

2.1 Biomasa 

Biomasa je nejstarším a nejpoužívanějším obnovitelným zdrojem energie. Kromě 

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

Biomasou rozumíme všechny látky rostlinného nebo živočišného původu podléhající 

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

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

ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního 

odpadu (směrnice 2001/77/EU).  

Biomasu vhodnou pro výrobu energie je možno podle způsobu jejího vzniku rozdělit na 

následující skupiny: 

 zbytková a recyklovaná biomasa z produktů po ukončení jejich životnosti, 

 záměrně produkovaná biomasa [1]. 

2.2  Logistika biomasy 

Mnohé druhy biomasy využívané pro energetické účely představují z hlediska 

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

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

nezbytné biomasu před samotným transportem upravit, čímž se sníží základy na její samotnou 

přepravu a zároveň se zvýší její užitná hodnota (lze ji využít s vyšší efektivitou ve více 

procesech). Tyto problémy, samotnou přepravu a zpracování biomasy, zahrnuje v sobě 

logistika biomasy. 

Pod pojmem logistika biomasy je možno si představit technické, organizační  

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

ať už v původní formě, nebo mnohem častěji ve formě různě zpracovaného a upraveného 
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biopaliva. V rámci logistiky je třeba také zhodnotit energetickou a ekonomickou náročnost 

zpracování surové biomasy do podoby paliva vhodného k energetickému využití. 

2.3  Způsoby využití biomasy k energetickým účelům  

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

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

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

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

s obsahem sušiny menším jak 50 % a fyzikální a chemické [2]. 

Energetickým výstupem jsou pak: 

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

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

 plynná biopaliva - bioplyn, pyrolytický plyn.  

Spalování biomasy většinou nevyžaduje předběžnou speciální úpravu paliva. Je 

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

složení je nutno věnovat značnou pozornost optimálním podmínkám při spalování a při čištění 

výstupních spalin, kde je nutno především kontrolovat emise oxidu uhelnatého  

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

dvou koncepcích: 

 spalování v nehybné vrstvě,  

 spalování na fluidní vrstvě.  

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

významné výhody a její technický vývoj stále postupuje [15]. 

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

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

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

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

biomasa během růstu ze vzduchu, vodu a minerály z půdy [4]. 

Biomasa dřevního charakteru je obecně považována za palivo nízkoalkalické, s nižší 

koncentrací chloru a vyšší koncentrací síry a rostlinná biomasa je naopak považována za 

palivo vysokoalkalické, s vyšším obsahem chloru a nižším obsahem síry. Přítomný chlor  

a síra se zapojují do nežádoucích korozívních procesů kotlového tělesa v případě, že biomasa 

je využívána k získávání energie spalováním [3]. 

Tradičním a nejběžnějším představitelem fytomasy je dřevo. Chemické složení 

hořlaviny různých druhů dřeva a kůry (pro srovnání) uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1 Chemické složení hořlaviny různých druhů paliv v % [5] 

složka 
dřevo 

kůra 
jehličnaté listnaté smíšené 

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

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

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

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

N 0,6 0,6 0,6 0,3 
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Jak je z této tabulky patrno, je prvkové složení různých druhů dřeva a kůry prakticky 

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

shodná. Plně vysušené dřevo, jeho hořlavinu, můžeme rozložit na chemické prvky, z nichž asi 

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

(popeloviny) [5]. Dřevo jako palivo se skládá z hořlaviny h, jejíž složení znázorňuje Tabulka 

1, dále z vody w
r
 a z popeloviny A

r
 . Součet těchto tří složek je roven 100%. Důležité na 

chemickém složení hořlaviny dřeva je, že téměř neobsahuje síru S, která by po spálení 

znečišťovala životní prostředí ve formě oxidu siřičitého SO2. 

2.4  Technologie pro spalování tuhých paliv ve zdrojích o malém výkonu 

Za spalovací zařízení pro domácnosti považujeme v případě zdrojů pro vytápění 

lokální topeniště – krby a kamna, kotle pro ústřední vytápění různých provedení, teplovodní  

a horkovodní kotle pro lokální centralizované systémy. Tato zařízení jsou nejčastěji o výkonu 

od 5 – 50 kW.  

Podle způsobu předávání tepla lze rozlišit: 

 Přímotopná spalovací zařízení (lokální topeniště - kamna, krby), která teplo 

uvolněné spalováním bezprostředně předávají do místnosti tím, že ohřívají 

vzduch v místnosti a předměty a zdi prostřednictvím sálavého toku. 

 Kotlová zařízení, ve kterých se předává teplo uvolněné spalováním  

a obsažené ve spalinách pracovní látce (vodě), která je pak rozváděna do 

jednotlivých místností, prostor, budov, technologických zařízení či výměníků. 

Lokální topeniště jsou téměř vždy určena pro spalování tuhých paliv, nejčastěji 

kusového dřeva nebo briket a jejich předností je možnost levného a efektivního vytápění 

jednotlivých místností. Nevýhodou je manipulace s palivem a popelem, potřeba periodického 

přikládání, a s tím související zvýšená prašnost v prostoru a možnost znečištění.  

Systémy s ústředním (centrálním) vytápěním poskytují podstatně vyšší uživatelský 

komfort a nabízejí velké množství technických řešení jak na straně zdroje, tak na straně 

spotřeby. Zdrojem tepla je energie v palivu, spalovaném v teplovodním kotli, dosahujícím 

dnes poměrně vysoké účinnosti (kolem 85%), zabezpečující svým konstrukčním řešením 

nízkou produkci škodlivin a umožňující automatickou regulaci provozu podle podmínek 

a potřeb. Palivem v těchto případech je dřevo, pelety případně štěpka [10].  

3 Analytická část 

3.4  Stanovení potenciálu biomasy pro energetické účely v MSK 

Zemědělská biomasa je bezesporu nejkomplexnější složkou potenciálu biomasy. Pro 

energetickou konverzi lze jednak využít část vedlejších zemědělských produktů (sláma 

obilovin a olejnin), kterých je díky snižování stavu skotu dostatek, či nespotřebovanou část 

sena vzniklou při údržbě luk a pastvin. Možná je také produkce cíleně pěstovaných 

energeticky využitelných plodin, kterými mohou být ozimé a jarní plodiny pěstované  

k nepotravinářským účelům (obiloviny, kukuřice, olejniny a přadné rostliny) a také rychle 

rostoucí dřeviny (RRD) pěstované na zemědělské půdě (vrba, topol) [13]. 

Stanovení potenciálu zemědělské půdy vychází z principu udržitelnosti využití 

zemědělské půdy, zohledňuje potravinovou soběstačnost ČR a bere v úvahu požadavky na 

ochranu proti erozi, hledisko environmentální, vlivy klimatické a úrodnost půdy podle její 

bonity. Postup určení ploch pro možné energetické využití vychází z celkového zemědělského 
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půdního fondu ČR. Ze zohlednění potřeby půdního fondu pro zabezpečení potravinové 

bezpečnosti země pak vyplynula zbývající disponibilní zemědělská plocha včetně trvalých 

travních porostů. Její energetické využití vymezuje půdní potřebu pro zajištění 10% podílu 

biopaliv v pohonných hmotách a k efektivní výrobě kombinace různých druhů biomasy pro 

výrobu bioplynu a přímého spalování [14]. 

Nedílnou součástí celkového energetického potenciálu biomasy je vedle potenciálu 

zemědělské biomasy i potenciál lesní dendromasy. Do lesní dendromasy jsou zahrnuty lesní 

těžební zbytky s využitím ve formě štěpky a zbytky ze dřevozpracujícího průmyslu  

s částečným využitím pro vlastní potřebu. 

3.4.1 Stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě 

Potenciál rostlinné biomasy je určen zejména vývojem výnosů potravin a krmných 

plodin, protože množství dostupné půdy pro produkci energetických plodin se zvyšuje se 

vzrůstající produktivitou potravinářských a krmných plodin. 

Pro stanovení potenciálu biomasy použitelné pro energetické účely je klíčovým 

vstupním parametrem stanovení rozlohy a distribuce zemědělského půdního fondu určeného 

k produkci energetické biomasy. 

Níže jsou uvedeny dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První scénář je 

založen na předpokladu, že veškerý zemědělský půdní fond je používán pro konvenční 

zemědělskou produkci a nepředpokládá se záměrné pěstování energetických plodin na orné 

půdě ani na trvalých travních porostech. Potenciál biomasy je tak tvořen pouze zbytkovou 

biomasou nevyužívanou pro zemědělskou výrobu (např. živočišnou výrobu, zaorávání slámy 

atd.). Jde tak o minimální odhad využitelného potenciálu biomasu. Druhý scénář je založen na 

předpokladu využití cca 10% rozlohy orné půdy a cca 2% rozlohy TTR pro záměrné 

pěstování energetických plodin [1]. 

Tabulka 2 Energetický potenciál z konvenčního zemědělství v Moravskoslezském kraji – využití pro spalování 

 Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

zbytková obilná sláma 152 779 2 398 627 

řepková sláma 47 455 830 457 

celkem 200 233 3 229 083 

Tabulka 3 Energetický potenciál: energetické plodiny na 10% rozlohy v Moravskoslezském kraji – využití pro 

spalování 

 Potenciál biomasy 

[t] 

Potenciál biomasy 

[GJ] 

zbytková obilná sláma 128 669 2 020 104 

řepková sláma 42 709 747 411 

RRD na orné i TTP 44 813 319 964 

ozdobnice, šťovík, lesknice 55 895 668 469 

celkem 272 086 3 755 948 

Potenciál biomasy pro energetické účely je ovlivněn několika faktory, mezi které patří 

především: velikost zemědělské půdy určené pro pěstování biomasy, pro energetické účely, 

cena biomasy na trhu s biomasou, využívání dalších zdrojů biomasy (např. tráva z TTP). 

Potenciál biomasy bude následně vzrůstat v závislosti na zvyšujícím se množství půdy 

alokované na její pěstování, ale také s růstem ceny samotné biomasy na trhu s biomasou. 
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Významným zdrojem biomasy pro energetické účely je také obilná sláma a tráva  

z TTR, jejíž výše je významně ovlivňována množstvím hospodářských zvířat, ale také tím zda 

je sláma zaorávána. 

3.4.2 Stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků 

Pro stanovení potenciálu lesní biomasy zahrnujeme do této kategorie zbytky po těžbě 

v lese, dřevní odpad z těžby a zpracování dřeva a dřevařské výroby, probírky  

a prořezávky. V současné době je využívání těžebních zbytků nedostatečné. Největší 

překážkou jsou náklady na převoz, těžbu a zpracování. Například dřevní štěpka (pokud 

pochází z těžebních zbytků) může být vyžívána jen tehdy, pokud je její kvalita (vlhkost, 

frakce, apod.) dostatečná [7]. 

Ne všechny těžební zbytky by měly být využívány, a to zejména  

z environmentálních důvodů aby nedocházelo k degradaci půdy. Získatelný potenciál může 

být rozdělen takto: 

 75% těžebních zbytků z maximálního potenciálu mýtní těžby 

 45% těžebních zbytků z těžeb předmýtních 

 20% pařezů z mýtní těžby 

Při odhadu dostupné biomasy z těžby celých stromů pro energetické účely se musí brát 

v potaz ekologické vlivy. Porosty s chudou půdou, prudké svahy ohrožené erozí  

a lavinami a další citlivé plochy jsou proto z tohoto propočtu vyjmuty [7]. 

Objem těžby jednotlivých druhů dřevin v MSK v letech 2009 - 2012 znázorňuje  

Graf 1. 
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Graf 1 Objem těžby v MSK [19] 

 Potenciál lesních těžebních zbytků je do značné míry ovlivňován, kromě omezení 

daných dostupností terénu a ekonomickou náročností zpracovaní těžebních zbytků, tak  

i používaným způsobem těžby a požadavky na ponechání určité části těžebních zbytků na 

lokalitě (dáno lesnickou legislativou). 

 Využitelný objem lesních těžebních zbytků (LTZ) lze členit do tří kategorií: 

A – Využitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe č. 

86/96, o lesním hospodářském plánování 

B – Využitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe č. 

86/96, o lesním hospodářském plánování a omezením ekosystémovým 
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C – Využitelný objem LTZ dle omezujících podmínek lesnické legislativy – vyhláška MZe č. 

86/96, o lesním hospodářském plánování a omezujících podmínek ochrany přírody. 

Využitelný objem lesních těžebních zbytků, se započítáním nahodilé těžby, prořezávek a 

probírek, členěných dle kategorií znárodňuje Tabulka 4. 

Tabulka 4 Potenciál LTZ včetně nahodilé těžby, prořezávek a probírek v MSK v roce 2012 

využitelný objem A využitelný objem B využitelný objem C 

m
3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ 

80 816 51 682 772 653 63 452 40 159 600 373 62 174 39 556 591 365 

Využitelný objem lesních těžebních zbytků, bez započítání nahodilé těžby, prořezávek 

a probírek, členěných dle kategorií znárodňuje Tabulka 5. 
Tabulka 5 Potenciál LTZ  v MSK v roce 2012 

využitelný objem A využitelný objem B využitelný objem C 

m
3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ m

3
 t suš. GJ 

51 994 33 251 497 096 40 823 25 837 386 258 40 000 25 449 380 462 

 Významným, ale v současné době stále opomíjeným zdrojem LTZ jsou také pařezy  

a kořeny. Největší problémem v jeho využívání představují nečistoty jako jsou kameny, písek 

a hlína. Pokud se pařezy a kořeny dostatečně neočistí, výsledný produkt se znehodnotí a jeho 

další využívání je značně omezeno. Překážku představuje také technologická náročnost při 

získávání kořenů. Ale i přes tyto omezující faktory představuje tato kategorie LTZ významný 

potenciál, jehož průměrná hodnota se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 0,2 - 0,4 PJ. 

3.5 Analýza druhů biomasy a jejich charakteristické vlastnosti 

Biomasa je obecně vnímána jako hmota rostlinného původu, která „naroste na poli nebo 

v lese“, nicméně dle uznávaných definic se jedná v podstatě o veškerou hmotu biologického 

původu. To znamená, že biomasa má široký rozsah druhů zahrnující dendromasu (dřevní 

biomasa), fytomasu (biomasu bylinného původu včetně zemědělských plodin) a biomasu 

živočišného původu. Jedním z dalších druhů biomasy jsou i biologicky rozložitelné odpady 

(čisté nebo vytříděné z ostatních složek). 

3.5.1 Fytomasa  

Zemědělskou biomasu tvoří cíleně pěstovaná biomasa obilovin a olejnin (včetně zbytků 

ze zemědělské prvovýroby), trvalé travní porosty (dále jen TTR), rychle rostoucí dřeviny 

pěstované na zemědělské půdě a rostlinné zbytky z údržby krajiny.  

 

Zemědělská biomasa 

Zemědělskou biomasou se rozumí veškerá fytomasa pěstovaná na zemědělské půdě, 

tedy nejen fytomasa vypěstovaná na orné půdě, ale také ze zahrad, ovocných sadů, chmelnic, 

vinic a trvalých travních porostů. Jedním z významných obnovitelných zdrojů energie 

v současné době je také zemědělská odpadní a zbytková biomasa z obilovin a olejnin – 

především sláma. Celková produkce této biomasy se pohybuje v Moravskoslezském kraji 

okolo 300 tis. tun ročně. 

TTP jsou významnou součástí krajiny. V Moravskoslezském kraji zaujímají 38% 

výměry zemědělské půdy. Je to zhruba 80.000 hektarů. V našich podmínkách jsou TTR 

nejčastěji používány pro potřeby spalování (řezanky nebo briket, případně pelet).  Výhřevnost 

např. ozdobnice při 15 % vlhkosti je cca 14,5 MJ/kg. Pro porovnání -  výhřevnost měkkého 

dřeva při srovnatelné vlhkosti je cca 15 MJ/kg.  
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Rychle rostoucí dřeviny 

Rychle rostoucí dřeviny jsou dřeviny s krátkou dobou obmýtí a s hmotovým 

přírůstkem významně převyšujícím průměrný hmotový přírůstek ostatních dřevin. Na rozdíl 

od lesnických topolů, které jsou sklízeny po 20-30 letech růstu, plantáže rychle rostoucích 

dřevin na zemědělské půdě jsou sklízeny ve velmi krátkém obmýtí (tzv. minirotaci) 3-7 let, 

kterou je možné opakovat několikrát po sobě bez nutnosti nové výsadby. Výnosnost topolů  

a vrb ve výmladkových plantážích, na lokalitách s příznivými vlhkostními podmínkami, se 

pohybuje okolo 10 – 12 t sušiny/ha/rok [16]. 

V Moravskoslezském kraji jsou plantáže rychle rostoucích dřevin zastoupeny na ploše 

5 ha, v okrese Bruntál a Nový Jičín. Vhodným územím pro rozšíření plantáží rychle 

rostoucích dřevin jsou rekultivovaná území po těžbě uhlí, které by následně byly využívány 

pro vytápění v lokálních topeništích. 

3.5.2 Dendromasa  

Lesní biomasu, neboli dendromasu, tvoří palivové dřevo, zbytky  

z dřevozpracujícího průmyslu, prořezávek a probírek a lesní těžařské zbytky. Při 

energetickém využívání je zde (stejně jako v ostatních kategoriích) nutno brát v úvahu 

manipulační a dopravní nároky a lokální dostupnost zdroje. Ekologické organizace podporují 

využívání lesní biomasy od bodu, kdy je surovina odvezena z lesa. Prakticky to znamená 

především odpad na pilách. Odpad z těžby dřeva by měl, alespoň částečně zůstat v lese, 

protože je velmi důležitým a prakticky nenahraditelným zdrojem živin.  

 

Lesní biomasa 

Rozloha lesů v Moravskoslezském kraji činí 196 038 ha, což při celkové katastrální 

výměře Moravskoslezského kraje 553 535 ha znamená lesnatost 35,4%, která je mírně nad 

průměrem ČR (32,2%) – 7. místo mezi kraji. Lesnatost v Moravskoslezském kraji je velmi 

nerovnoměrně rozložena. Nejvyšší lesnatost mají okresy Bruntál a Frýdek-Místek – 40-50%, 

v okresech Opava a Nový Jičín je lesnatost 20-30% a nejmenší – pod 20% je  

v okrese Karviná a Ostravě. Na území kraje jsou kromě menších lesních celků dva ucelené 

komplexy lesa a to na severozápadě část Jeseníků a na jihovýchodě Moravskoslezské 

Beskydy.  
Tabulka 6 Základní údaje podle dřevin v Moravskoslezském kraji [17]  

dřevina 

porostní plocha zásoba 

[ha] [%] 
1000 [m

3
] 

b.k. 
[%] 

smrk ztepilý 108 238,66 57,81 36 316,88 69,34 

smrkové exoty 162,35 0,09 4,06 0,01 

jedle bělokorá 2 888,15 1,54 751,29 1,43 

jedle obrovská 45,26 0,02 3,89 0,01 

borovice 6 713,21 3,59 1 552,99 2,97 

kosodřevina 172,22 0,09 0,05 0,00 

modřín 7 638,07 4,08 2 598,79 4,96 

douglaska 211,17 0,11 44,00 0,08 

jehličnaté ostatní 128,47 0,07 24,04 0,05 

dub 7 103,99 3,79 1 300,74 2,48 

dub červený 638,37 0,34 120,19 0,23 
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buk 26 167,09 13,97 5 705,82 10,89 

habr 1 781,31 0,95 319,58 0,61 

jasan 3 372,03 1,80 638,73 1,22 

javor 5 250,85 2,80 900,85 1,72 

jilm 47,09 0,03 6,75 0,01 

akát 117,89 0,06 18,69 0,04 

bříza 3 605,85 1,93 385,02 0,74 

lípa 4 504,87 2,41 1 007,27 1,92 

olše 3 774,78 2,02 504,14 0,96 

osika 247,83 0,13 23,91 0,05 

topol 335,95 0,18 92,83 0,18 

vrby 371,42 0,20 29,64 0,06 

listnaté ostatní 673,80 0,36 24,37 0,05 

Jehličnaté dřeviny 126 197,55 67,40 41 295,99 78,85 

Listnaté dřeviny 57 993,10 30,97 11 078,53 21,15 

celkem 184 190,65 98,37 52 374,52 100,00 

V souvislosti s rozšiřujícím se využíváním biomasy klesá v ČR dostupný potenciál 

klasické dřevní biomasy (dendromasy), neboť dřevní biomasa je nejdéle a nejvíce 

využívaným typem biomasy, a to nejen pro energetické, ale i pro průmyslové účely.  

V současnosti tak prakticky není možné v podmínkách ČR výrazným způsobem zvýšit 

energetické využití této dřevní biomasy [11]. 

 

Zbytky po těžbě lesa 

Těžební zbytky představují lesní biomasu, která vzniká při těžbě dřeva a není využita 

pro další průmyslové zpracování. Obecně se jedná o dřevní hmotu, která svými rozměry 

(obvykle délka pod 1 – 2 m a průměr pod 5 – 7 cm) nebo kvalitou (křivost, hniloba, 

zabarvení, sukatost, aj.) neodpovídá požadavkům na další průmyslové zpracování. Zejména se 

jedná o klest, vršky stromů, ulomené části stromů, zbytky kůry. V širším smyslu se může 

jednat i o pařezy a jehličí nebo listí. 

Podíl těžebních zbytků a to především klestu na celkovém objemu dendromasy stromu 

je značný. Konkrétní hodnoty tohoto podílu velmi závisejí na druhu dřeviny, jejich dimenzí  

a věku. Například u mladých smrků s výčetní tloušťkou okolo 10 cm činí podíl klestu 

vzhledem k objemu hroubí až 60%, naproti tomu u starších stromů s výčetní tloušťkou cca  

35 cm tento podíl klesá na hodnotu cca 16%. Podobně je tomu i u zralých stromů [8]. 

Pařezy  a kořeny přestavují nevyužitý zdroj ze zbytků po lesní těžbě, přičemž tvoří až 

20% suché biomasy stromů. Největším problémem při využívání pařezů a kořenů jsou 

nečistoty (kameny, písek, hlína), které snižují následné využití štěpky. Proto je nezbytně 

nutné před samotným zpracování zajistit dostatečné očištění. 

Při využití zbytků po těžbě lesa je nezbytné také zhodnotit samotnou dostupnost této 

biomasy, jelikož ne všechny potěžební zbytky jsou z hlediska vyvážecí techniky dostupné  

a lze je z lesa odvézt k dalšímu využití.   

 

Dřevní odpad z prvovýroby 

Do této kategorie patří spalitelné odpady z dřevařských provozoven (odřezky, piliny, 

hobliny a kůru). Většina dřevního odpadu je zpracována anebo využita pro vytápění buď 

přímo pilou nebo blízkými odběrateli. Zpracování dřevního odpadu, představuje jeho úpravu 
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do podoby vhodné k energetickému využití. Jedná se především o zpracování do podoby 

štěpky, pelet nebo briket. 

3.6 Určení změny v množství produkovaných emisí v MSK 

Emise znečišťujících látek z lokálních zdrojů představují problém a z bilancí je patrno, 

že 23% emisí tuhých znečišťujících látek, které se v MSK dostanou do ovzduší pochází 

z lokálních zdrojů [9]. 

Množství emisí tuhých znečišťujících látek v Moravskoslezském kraji znázorňuje  

Graf 2. 
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Graf 2 Množství emisí tuhých znečišťujících látek v MSK v roce 2011 [18] 

V Moravskoslezském kraji (MSK) dochází, k největším emisím tuhých znečišťujících 

látek (TZL) a CO. Tato skutečnost je dána vysokou koncentrací průmyslu  

a k emisnímu zatížení přispívá dále kromě dopravy a lokálních zdrojů rovněž regionální 

přenos ze silně industrializované oblasti Hornoslezské pánve v Polsku. Ostravsko-Karvinsko 

patří mezi nejznečištěnější oblasti nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Zařazení mezi oblasti se 

zhoršenou kvalitou ovzduší je způsobeno zejména nadlimitními koncentracemi 

suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu, tedy látkami, které vykazují mnoho 

negativních vlivů na lidské zdraví. 

Ačkoliv jsou na zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji vynakládány 

značné finanční prostředky, výsledky měření kvality ovzduší z posledních let potvrzují, že  

k výraznému zlepšování ovzduší nedochází. Na celkovém znečištění ovzduší se významně 

podílejí také emise z vytápění domácností (lokálních topenišť), kterým je v posledních letech 

věnována stále větší pozornost. Jedná se např. o kotlíkové dotace, které přispívají na podporu 

výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické 

kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu.  

Emise hlavních znečišťujících látek v MSK z malých zdrojů znečištění znázorňuje 

Graf 3. 
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Graf 3 Emise hlavních znečišťujících látek v MSK [18] 

V současné době nejsou k dispozici jednoznačná data, která hovoří o skladbě typů 

používaných spalovacích zařízení, včetně informací o spalovaných palivech, proto byl na 

základě níže uvedených informací proveden odhad tohoto rozdělení.  

V MSK je 59 693 domácností spalujících pevná paliva, jedná se o  uhlí (hnědé uhlí 

tříděné a černé uhlí tříděné), koks, uhelné brikety a dřevo. Dle údajů Asociace podniků 

topenářské techniky bylo za posledních 10 let (1999 až 2009) v ČR prodáno celkem 623 tis. 

malých spalovacích zařízení na pevná paliva s výkonem do 50 kW, z tohoto množství bylo 

přibližně 52 tis. distribuováno v MSK. Zbývající počet kotlů je dorovnán do počtu 

domácností prohořívacími a odhořívacími kotli na základě úvahy, že rozdíl mezi počtem 

domácností a počtem prodaných kotlů představují stará dosud provozovaná spalovací 

zařízení. Roční spotřeba tepla (pro vytápění) v jedné domácnosti je cca 81 GJ/rok (spotřeba 

fosilních paliv dle ČHMÚ, spotřeba dřeva dle MPO).  

Odhad struktury používaných typů malých spalovacích zařízení pro spalování tuhých 

paliv (fosilní paliva a biomasa) pro domácnosti v MSK znázorňuje Graf 4. 
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Graf 4 Odhad struktury používaných typů malých spalovacích zařízení pro spalování tuhých paliv (fosilní paliva 

a biomasa) pro domácnosti v MSK 

Při provozu kotlů malých výkonů spalujících tuhá paliva obsahují spaliny poměrně 

k ostatním palivům nejvíce škodlivin. Špatným vedením spalovacího procesu u kotlů s ručním 

dodávkou paliva se jejich množství ještě znásobuje. Emise znečišťujících látek z malých 

spalovacích zařízení na tuhá paliva do 50kW stanovených dle struktury používaných zařízení 

v domácnostech v MSK znázorňuje Graf 5. 
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Graf 5 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva do 50 kW stanovených dle 

struktury používaných zařízení v domácnostech v MSK 

Pro bilanci znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování jsou používány tzv. 

emisní faktory. Emisní faktory pro jednotlivé škodlivé emise (tuhé znečišťující látky, oxid 

siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku) vyjadřují množství vyprodukovaných škodlivých emisí 

v miligramech na jeden kilogram spáleného paliva. Emisní faktory jsou specifické pro 

jednotlivé druhy paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo, koks atd.) a pro jednotlivá spalovací 

zařízení. Emisní faktory používané při výpočtech byly získány v rámci experimentální 

činnosti na Výzkumném energetickém centru. 

Spalování paliva ve starších typech spalovacích zařízení na uhlí (spadajících do  

1. a 2. emisní třídy) je z pohledu množství emisí horší než u modernějších typů. Podle odhadu 

více jak 50% používaných spalovacích zařízení je založeno na prohořívacím  

a odhořívacím způsobu spalování, který představuje tu nejjednodušší konstrukci. Tato 

zařízení jsou rozšířená, protože jsou nejlevnější a dle uživatelských zvyklostí (při 

nerespektování doporučení výrobce) v nich shoří vše. Modernizace (výměna stávajících 

zařízení) těchto zařízení představuje významný potenciál pro snížení množství emisí 

znečišťujících látek z malých zdrojů. V důsledku novely zákona o Ochraně ovzduší došlo od 

1.1.2014 v ČR k zákazu prodeje kotlů 1. a 2. třídy (ty tvořily cca 75% všech prodávaných 

kotlů na tuhá paliva) a od 1.9.2022 dojde k zákazu jejich užívání. Od 1.1.2018 nastane v ČR 

zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. a 5 třídy.  

Na základě výše uvedených předpokladů byly stanoveny možnosti snížení emisí TZL, 

CO, SO2 a NOx ze spalovacích zařízení na pevná paliva v domácnostech do 50 kW  

s využitím stanoveného potenciálu biomasy v MSK (ať už dřevní či rostlinné). Ve výpočtech 

byla zvolena záměna starých prohřívacích  a odhořívacích kotlů spalujících uhlí (černé  

a hnědé) za moderní automatické kotle na dřevní pelety nebo agropelety, které produkují až  

o 80% méně emisí než staré prohořívací a odhořívací kotle na uhlí. 

Celkové emise (TZL, CO, SO2, NOx) ze spalování malých zdrojů vytápění domácností 

na tuhá paliva v MSK činí 5198,2 tun/rok, z čehož 3342 t/rok emisí produkují prohořívací 

kotle, které díky své konstrukci představují největšího producenta škodlivin. 

Náhrada 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety 

přispěje k celkové úspoře emisí o 20%, přičemž emise TZL se sníží o 24%, CO se sníží  

o 19%, SO2 se sníží o 28%,  NOx se sníží o 14%. 

Množství emisí po záměně prohřívacích kotlů za automatické kotle na pelety 

znázorňuje Graf 6. 
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Graf 6 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva v MSK po záměně kotle 

Náhradou 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety  

a 80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za automatické kotle na agropelety dojde 

k celkové úspoře emisí o 34%.Dílčí emise se sníží následovně, TZL o 46%, SO2 o 55%, CO  

o 33% a NOx o 21%.  

Množství emisí po záměně prohřívacích kotlů za automatické kotle na pelety  

a odhořívacích kotlů za automatické kotle na agropelety znázorňuje Graf 7. 
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Graf 7 Emise znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva v MSK po záměně dvou typů 

kotlů 

Kromě samotné výměny spalovacího zařízení má podstatný vliv na snížení spotřeby 

paliva na vytápění také zateplení budov či výměna starých oken za nové. Zateplením se sníží 

tepelné ztráty a tím i množství spotřebovaného paliva a tím i produkce emisí. Vhodnou 

kombinací zateplení a výměny stávajícího kotle za nový, moderní kotel, lze dosáhnout 

významného snížení emisi znečišťujících látek do ovzduší. 

Srovnání emisí znečišťujících látek různých typů spalovacích zařízení s různými 

možnostmi zateplení a původního stavu bez zateplení v MSK znázorňuje Graf 8. 
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Graf 8 Srovnání emisí znečišťujících látek různých typů spalovacích zařízení s různými možnostmi zateplení a 

původního stavu bez zateplen v MSK 

Graf 9 znázorňuje srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva 

za automatické kotle na pelety, částečným a úplným zateplením objektu. 
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Graf 9 Srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety, 

částečným a úplným zateplením objektu 

Graf 10 znázorňuje srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní 

paliva za automatické kotle na pelety a 80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za 

automatický kotel na agropelety, částečným a úplným zateplením objektu. 
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Graf 10 srovnání emisí po záměně 50% prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatické kotle na pelety a 

80% odhořívacích kotlů na fosilní palivo za automatický kotel na agropelety, částečným a úplným zateplením 

objektu 

Nejvyššího snížení emisí oproti původnímu stavu, lze dosáhnout záměnou 50% 

prohořívacích kotlů na fosilní paliva za automatický kotel na pelety a 80% odhořívacích kotlů 

na fosilní palivo za automatický kotel na agropelety a úplným, zateplením, dojde k celkové 

úspoře emisí o 60,6% což představuje 3151 t/rok.  

Výše uvedené případy snížení emisí jsou založeny na předpokladu dodržování 

instrukcí pro provoz zařízení stanovených výrobcem. Bohužel v praxi se často setkáváme se 

situací, kdy obsluha tyto provozní instrukce nedodržuje v důsledku čehož dochází k vyšším 

emisím, než jsou deklarovány výrobci. Proto další možností, která by přispěla ke snížení 

emisí produkovanými domácnostmi, je proškolení obsluhy v postupech správného topení. 

3.7 Optimalizace procesu logistiky 

Logistika je zcela stěžejní součástí jakékoliv úvahy o energetickém využívání 

biomasy. Patří sem vše od setí po dopravu paliva do kotle a vynášení popele. Logistické 

řetězce se vytvářejí v návaznosti na druh plodiny, sklízené resp. dodávané formě, způsobu 

dopravy, skladování a způsobu využití. 

Při vyhodnocování jednotlivých způsobů využívání biomasy je nutné vycházet 

z kritérií, pomocí nichž je možné vyhodnotit jejich celkové přínosy a optimalizovat využívání 

biomasy. Nalezení optimálního procesu ať už z ekonomického, tak z ekologického hlediska je 

nezbytným předpokladem pro udržitelné využívání biomasy, proto je zcela nezbytné 

zhodnotit, zda samotná výroba paliva v tomto případě pelet a štěpky není nákladnější než 

následný užitek získaný jejich spalováním. 

3.7.1 Výroba pelet 

Peleta je palivo ryze rostlinného původu s řadou příznivých vlastností a parametrů. Jde 

o granule s průměrem od 6 do 20 mm, které se vyrábí zhruba do délky 40 mm. Podoba granulí 

je dosažena vysokotlakým lisováním dřevního odpadu (především pilin) za teploty, při které 

lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva udržující pelety v příslušném tvaru. Kromě toho 

lignin chrání pelety proti příjímání vlhkosti při jejich uskladnění. Pelety se vyrábí ve 

specializovaných výrobnách, které jsou označovány jako peletárny. Někdy se  

k jejich výrobě také používá obilná sláma, řepková sláma či průmyslový šťovík. 
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Pelety z dřevařského odpadu 

Dřevěné pelety jsou obecně vyráběny z vedlejších produktů dřevozpracujícího 

průmyslu (piliny, hobliny, štěpka) nebo z lesních zbytků. 

Dílčí části zpracování pelet se skládají ze sušení, rozdrcení, úpravy, vlastní peletizace, 

chlazení a balení (viz. Obrázek 1). 

 
Obrázek 1 Schéma procesu peletizace [12] 

Surovinou pro výrobu pelet je čistá, homogenní dřevní hmota ve formě pilin  

s minimem dřevního prachu, který zhoršuje pevnost pelet. Optimální rozměry pilin jsou  

2 až 3 mm. Obsah vody v surovině by se měl pohybovat kolem 10%, tzn., že většinou se musí 

piliny od katru, které mají vlhkost kolem 50 – 60%, sušit. Proto ve velké výhodě jsou velké 

dřevozpracující podniky s truhlářskou výrobou, které do pelet zpracovávají suchý odpad. 

Průměrná výhřevnost těchto pilin se pohybuje kolem 7,7 MJ/kg. 

Sušení vstupního materiálu, představuje energeticky jednoznačně nejnáročnější 

operaci. Piliny jsou z původní vlhkosti dosušovány na vlhkost do 15% v rotační sušárně  

s využitím spalin z kotle na štěpku. Na výrobu 1 tuny pelet je zapotřebí spálit 180 kg štěpky  

o výhřevnosti cca 10,4 MJ/kg (vlhkost do 40%). Na výrobu 1 kg pelet je tak spotřebováno  

1,9 MJ energie vázané v štěpce.  

Dále se spotřebovává elektrická energie na pohon všech agregátů všech 

technologických uzlů linky a na osvětlení výrobních prostor, průměrná spotřeba veškeré 

elektrické energie činí 0,5 MJ na 1 kg pelet. 

Před vlastní peletizací je nezbytné vstupní surovinu homogenizovat, upravit surovinu 

na vhodnou velikost. To se zajišťuje výkonným kladívkovým drtičem s příkonem několik 

desítek kW a svou spotřebou se přibližuje spotřebě peletizátoru. Při homogenizaci dřevní 

štěpky na produkt s částicemi o velikosti 2 až 4 mm činí nároky na energii v průměru  

0,3 MJ/kg, zatímco získání produktu s částicemi o průměru cca 1 až 2 mm vyžaduje  

v průměru 2,5 MJ/kg energie [12].  

Pelety z granulátoru vypadávají s teplotou okolo 85 °C. V tomto stavu jsou velice 

křehké, jelikož se z nich díky této teplotě stále ještě odpařuje voda. Svou stabilitu a tvrdost 

získávají až po vychlazení na teplotu 30±5 °C, tím se také redukuje obsah vody o 2–4 % hm.  

Teprve potom peleta dostává potřebnou pevnost a trvanlivost neboť zatuhne lignin a pojivo. 

Průměrná spotřeba energie sušárny činí 0,18 MJ na 1 kg pelet. 

 Dále je nezbytné zařadit energetickou náročnost dopravy surového materiálu ke 

zpracování. Piliny jsou přepravovány běžnými nákladními automobily s kontejnerem  

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost_
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila


Silvie Petránková Ševčíková: Energetické využití biomasy 

20 

o objemu 22 m
3
. V případě dopravy ze vzdálenosti 50 km je na přepravu spotřebováno 

0,47 MJ energie z nafty na 1 kg vyrobených pelet.  

Z výše uvedeného vyplývá, že na výrobu 1 kg pelet o výhřevnosti 16,5-19 MJ/kg je 

spotřebováno 1,8 kg pilin, ve kterých je akumulována energie 13,9 MJ. Celková spotřeba 

v rámci celého výrobního procesu včetně dopravy vstupního materiálu činí 3,4 MJ energie na 

výrobu 1 kg pelet. Celkové přímé výrobní náklady na 1 tunu pelet se pohybují kolem 3200 

Kč. Do této částky jsou započítány odpisy výrobní linky, náklady na energie, opravy a 

údržby, mzdové náklady a náklady na nákup vstupního materiálu. Přičemž v případě nákupu 

vstupního materiálu činí podíl na celkových nákladech 52%. Proto je z ekonomického 

hlediska nezbytné aby výrobce pelet byl zpracovatelem dřeva.  

 

Pelety z rostlinných materiálů  

Obliba pelet vyráběných z nedřevní biomasy stále stoupá. Vedle využívání odpadů  

z rostlinné výroby se stále více hovoří o peletování cíleně pěstovaných energetických plodin. 

Peletizace je vlastně jedinou možností, jak rostlinnou hmotu zpracovat na palivo pro 

individuální vytápění malých objektů. Výroba pelet z energetických plodin je energeticky 

náročnější než zpracovávání dřevního odpadu, protože je nezbytné započíst také energii 

vynaloženou na vypěstování samotné vstupní suroviny a spotřebu pohonných hmot.. Pro 

výnos 6 t/ha nám vychází spotřeba 10 litrů nafty na tunu vypěstované suroviny, tedy  

v přepočtu 0,36 MJ na kilogram. Technologie peletování je v podstatě shodná s technologií 

využívanou u výroby dřevních pelet. Nepatrně náročnější může v některých případech být 

doprava suroviny do peletárny. Energetická náročnost výroby rostlinných pelet včetně 

vypěstování vstupní suroviny se pohybuje v rozmezí 1,4 – 3,2 MJ na kilogram vyrobené 

pelety. Uvažujeme-li energetickou plodinu cíleně pěstovanou pro výrobu rostlinných pelet, 

jakou je například triticale, pak je na výrobu 1 kg pelet zapotřebí 3,6 MJ energie, přičemž 

dosáhneme výhřevnosti 14,4 MJ. 

3.7.2 Výroba štěpky z rychle rostoucích dřevin 

Výnos suché biomasy z rychle rostoucích dřevin (vrby, topoly) na plošnou jednotku 

může být různý. Výši výnosu, ovlivňují: půdní podmínky, odrůda, agrotechnika, hustota 

výsadby a cyklus sklizně rostlin. Výnos suché biomasy se pohybuje v průměru 9,4 t/ha/rok, 

s velkými rozdíly od 3 do více než 19 t/ha/rok [12]. 

Vlhkost získané biomasy klesá společně s prodlužováním cyklu sklizně rostlin  

a pohybovala se v rozsahu 54 % v jednoletém cyklu až 49 % v tříletém cyklu. Spalné teplo se 

pohybuje v rozmezí od 18,6 do 19,2 MJ/kg sušiny, v závislosti na cyklu sklizně. Obsah 

popela po spálení je nízký a klesá společně s opožďováním data sklizně z 2,3 % sušiny  

v jednoletém cyklu na 1,9 % sušiny ve tříletém cyklu. Hodnota energie získaného výnosu 

vrbového dřeva činila v průměru 288 GJ/ha/rok. Maximální hodnota – 360 GJ/ha/rok - byla 

dosažena ve tříletém cyklu sklizně. 

Tabulka 7 Výnos suché biomasy, vlhkost, hrubá energetická hodnota, obsah popeloviny a hrubá energetická 

hodnota výnosu vrby v závislosti na cyklu sklizně (průměr pro sedm klonů)[12] 

Cyklus 

sklizně 

biomasy 

Výnos sušiny 

(t. sušiny/ha/rok) 

Vlhkost 

(%) 

Spalné teplo 

(MJ/kg 

sušiny) 

Obsah 

popeloviny  

(% sušiny) 

Energetická 

hodnota výnosu 

(GJ/ha/rok) 

Co 1 rok 11,33 54,1 18,56 2,33 210,47 

Co 2 roky  15,26 51,6 19,19 2,14 292,60 

Co 3 roky 18,76 48,8 19,23 1,88 360,53 

V průměru 15,12 51,5 18,99 2,12 287,86 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/pelety-z-biomasy-drevene-rostlinne-kurove-pelety
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Tabulka 8 Náklady na výrobu topolu a výnos biomasy (Kč/t/rok) [12] 

Specifikace 

Výnos biomasy (t sušiny/ha/rok) 

9,0 13,5 15,0 20,0 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Palivové 

dříví 

Dřevní 

štěpka 

Výrobní 

náklady celkem 562,6 596,8 375,0 397,8 328,2 358,0 246,2 268,6 

4 Závěr 

Práce je zaměřená na problematiku energetického využívání biomasy v malých 

spalovacích zařízeních pro domácnosti. Význam využívání biomasy při vytápění domácností 

stále roste a to především v důsledku zvyšující se snahy o zajištění nezávislosti na 

distribučních sítích. Dalším faktorem, který přispívá ke zvýšenému zájmu  

o využívání biomasy, je snaha o snížení emisí a snížení celkových nákladů na vytápění. 

Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a analytické. V úvodu teoretické části jsou 

představeny jednotlivé druhy biomasy vhodné pro energetické využití, přičemž hlavní 

pozornost je věnována dřevu, jakožto nejčastěji využívanému palivu a jeho vlastnostem, které 

ovlivňují kvalitu spalovacího procesu. Navazující kapitoly jsou věnovány jednotlivým částem 

logistického řetězce zpracování surové biomasy až do podoby paliva vhodného ke spalování  

a samotnému procesu spalování. Studium a zpracování této problematiky umožnilo dosáhnout 

stanovené cíle práce. 

Analytická část byla zaměřena na stanovení potenciálu biomasy vhodné pro 

energetické účely v Moravskoslezském kraji. Těžbou dřeva vzniká každoročně obrovské 

množství klestí. Převážná většina tohoto materiálu končí jako odpad, který se buď pálí  

v lesech v rámci úpravy pracoviště, nebo se nechává shnít. Vzhledem k vysoké energetické 

hodnotě tohoto materiálu, je vhodné zajistit jeho následné využití, protože jen v MSK činí 

reálně dostupný potenciál lesních těžebních zbytků hodnoty 0,8 PJ. V případě zohlednění 

omezujících podmínek lesnické legislativy a omezujících podmínek ochrany přírody činí 

potenciál LPZ hodnoty 0,4 PJ. V současné době opomíjeným, ale významným zdrojem 

z hlediska energetického využití představují pařezy a kořeny. Výše dostupného energetického 

potenciálu u pařezů a kořenů se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 0,2 - 0,4 PJ. Pro vytápění 

domácností lze reálně využít  0,6 PJ dřevní biomasy. 

 Další biomasou vhodnou pro energetické účely představuje fytomasa a to především 

zbytková obilná sláma, řepková sláma a trvalé travní porosty. Energetický potenciál dosahuje 

hodnoty 3 PJ. Bohužel ne všechna vzniklá fytomasa by měla být využita pro energetické 

účely a to především s ohledem na zachování obnovy půdy. Z provedené analýzy fytomasy  

a dendromasy vyplývá, že se jedná o značné množství hmoty a tedy i o potenciálně významné 

obnovitelné zdroje energie. 

V souvislosti s rozšiřujícím se využíváním biomasy klesá dostupný potenciál klasické 

dřevní biomasy (dendromasy), neboť dřevní biomasa je nejdéle a nejvíce využívaným typem 

biomasy, a to nejen pro energetické, ale i pro průmyslové účely. V důsledku toho je obtížné 

zvyšovat potenciál dřevní biomasy, proto začíná vzrůstat zájem o využívání rychle rostoucích 

dřevin a intenzivní využívání zbytků po těžbě a dřevního odpadu z prvovýroby. Značně 

opomíjeným palivem s vysokým energetickým potenciálem jsou stále pařezy a kořeny, které 

lze efektivně využít k výrobě energetické štěpky. Dřevní odpad z prvovýroby, kde řadíme 

piliny, hobliny, odřezky, představují cenný vstupní materiál při výrobě pelet nebo briket.  
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Další analytická část byla věnována určení množství produkovaných emisí v MSK  

z malých zdrojů znečišťování, které představují domácnosti. Většina domácností stále 

využívá staré typy prohřívacích a odhořívacích kotlů, které díky své konstrukci umožňují 

spalování různých druhů paliv, včetně takových, které nejsou výrobci doporučovány. 

V důsledku toho dochází ke značným emisím škodlivých látek do ovzduší, které v MSK 

dosahují hodnoty 5038 t/rok. V rámci měření byly stanoveny měrné emise vybraných 

znečišťujících látek, které vznikají při spalování v různých typech spalovacích zařízení a při 

použití různých druhů paliv. Současně byla stanovena produkce emisí v důsledku zateplení 

domu. Výsledkem této analýzy bylo zjištění, že největší úspory emisí znečišťujících látek lze 

získat v případě využití automatického kotle na dřevní pelety a celkovým zateplením objektu. 

Výhodou automatického kotle na pelety je, že umožňuje vysoký komfort vytápění a vysoký 

stupeň řízení spalovacího procesu i za snížených výkonů – tedy minimalizaci emisí.  

A současně umožňuje využití paliva, využívajícího odpadní biomasu. Z provedených výpočtů 

vyplývá, že peletizací dřevního odpadu se získá ušlechtilé palivo s výhřevností  

16,5 – 19 MJ/kg, přičemž celková spotřeba celého výrobního cyklu včetně dopravy vstupního 

materiálu činí 3,4 MJ/kg. V případě pelet z rostlinného materiálu se výhřevnost pohybuje 

kolem 14,4 MJ/kg a energetická náročnost na výrobu činí 3,6 MJ/kg.  

Výsledky provedených analýz ukazují, že dostupný energetický potenciál biomasy 

v MSK je dostatečný pro zajištění substituce ekologicky méně vhodných primárních 

energetických zdrojů, které představuje černé a hnědé uhlí. Využití biomasy je účelné 

z hlediska náhrady fosilních paliv a následné snížení produkce emisí škodlivin Při 

rozhodování je však nutné zvážit konkrétní specifické a územní podmínky a případné 

negativní důsledky u centrálních a liniových forem primárních energetických zdrojů. 

Roste tak i význam biomasy jako efektivního obnovitelného zdroje energie, jehož další 

uplatnění bude souviset jednak s vývojem technologií spalovacích zařízení pro domácnosti, 

spalujících biomasu a to především fytomasu, při jejímž spalováním se vyskytují problémy, 

ale také z aktuální dostupností jednotlivých kategorií biomasy vhodných k energetickému 

využití.  
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