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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce řeší problematiku cíleně produkované biomasy, především 

hodnotí její ekologické přínosy a moţné negativní dopady, spojené s jejím pěstováním a 

zpracováváním. Dále se zabývá zpŧsoby získávání energie z biomasy a zpŧsoby jejího 

vyuţití, popisuje vybrané druhy energetických plodin vhodné pro pěstování v podmínkách 

mírného klimatického pásma a hodnotí jejich perspektivu. Dále pojednává o současném 

stavu České republiky v souvislosti s vyuţíváním biomasy a jejím potenciálem.  

 

Klíčová slova: biomasa, fytomasa, dendromasa, biopaliva, energetické plodiny 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with intentionally produced biomass issues. It evaluates not only 

the ecological benefit but also addresses the possible negative effects caused by and 

connected with the cultivation and processing of biomass materials. The thesis also looks 

into the ways of making energy from biomass and the ways of using this energy. It 

further describes selected kinds of energetic crops suitable for growing in a mild climate 

and evaluates their perspective. This thesis also talks about the current state of use of 

biomass in the Czech Republic and examines if it's being used to its fullest potential. 

  

Keywords: biomass, phytomass, dendromass, biofuels, energy crops 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam pouţitých zkratek 

APB   akční plán pro biomasu 

ATP   alternativní paliva 

BPEJ   bonitovaná pŧdně ekologická jednotka 

BRKO   biologicky rozloţitelný komunální odpad 

EP   energetické plodiny 

OPaK   ochrana přírody a krajiny 

OZE   obnovitelné zdroje energie 

PF   pŧdní fond 

PRO   prŧmyslový odpad 

RRD   rychle rostoucí dřeviny 

VÚKOZ, v.v.i. výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví 

ZPF   zemědělský pŧdní fond 
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1 ÚVOD A CÍLE 

Jiţ před tisíciletími byla biomasa ve formě dřeva vyuţívána jako zdroj energie. Nyní se 

s tímto pojmem opět setkáváme především v souvislosti s hledáním alternativních zdrojŧ 

energie – vhodné náhrady za fosilní paliva, jeţ značně zatěţují ţivotní prostředí. Dochází 

také k rekordnímu rŧstu cen ropy a zemního plynu, neboť tyto zdroje jiţ nestačí pokrývat 

naši spotřebu.  

Cíleně produkovaná biomasa se pro mnohé jeví jako nejperspektivnější obnovitelný zdroj 

energie, kromě lokální dostupnosti a omezení závislosti na dovozu fosilních paliv je 

především vyzdvihován její pozitivní vliv na ţivotní prostředí, především na sníţení emisí, 

vznikajících při spalování.  

Je však skutečně cíleně produkovaná biomasa tak „ekologická“? Mŧţe se opravdu 

významně podílet na výrobě energie a zčásti nahradit fosilní paliva, aniţ by mělo rozšíření 

pěstebních ploch energetických plodin neblahé ekologické, ekonomické a sociální 

dŧsledky? 

Cílem práce je zhodnotit nejen přínosy pěstování a vyuţívání energetických plodin, ale 

také poukázat na moţná rizika a negativní dopady, které jsou s těmito činnostmi spojeny. 

Dále pak zhodnotit perspektivu vybraných druhŧ energetických plodin a současný stav 

vyuţívání biomasy a jejího potenciálu v České republice. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA BIOMASY 

2.1 Vymezení pojmu biomasa 

V nejširším slova smyslu je pojmem biomasa označována veškerá hmota organického 

pŧvodu na Zemi. Zahrnuje tedy rostlinné i ţivočišné organismy – jejich tělesné schránky i 

produkty jejich činnosti jako exkrementy, semena či dřevo. Nejčastěji je však tímto 

termínem označována rostlinná biomasa vyuţitelná k energetickým účelŧm jako 

obnovitelný zdroj energie. Biomasa v podobě rostlin je akumulovanou sluneční energií a je 

jedním z nejuniverzálnějších a nejrozšířenějších zdrojŧ energie na Zemi. Rostliny jsou 

základním producentem biomasy, jelikoţ jsou schopny vyuţitím světelné energie 

zachycené v zeleném barvivu – chlorofylu produkovat z vody a oxidu uhličitého glukózu, 

sacharidy a následně bílkoviny, jeţ jsou základním stavebním prvkem všech ţivých 

organismŧ. [1] 

Biomasou se dále rozumí rozkládané sloţky z plodin, odpadŧ a zbytkŧ vyprodukovaných 

v zemědělství, lesnictví a dřevozpracujícím prŧmyslu. Zahrnuje také odpady a druhotné 

suroviny, které vznikají při jejím pěstování, zpracování i biologicky rozloţitelnou část 

komunálního odpadu. [2] 

Pro rŧzné formy biomasy podle jejího pŧvodu nebo zpŧsobu vzniku existuje celá řada 

termínŧ. Mezi základní patří fytomasa – rostlinná biomasa, dendromasa – biomasa dřevin a 

zoobiomasa – ţivočišná biomasa. [1] 

 

2.2 Klasifikace a rozdělení biomasy 

Biomasu lze členit z mnoha rŧzných hledisek. Základní rozdělení dle jednotlivých druhŧ 

biomasy a zpŧsobu vyuţití vychází z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., o stanovení 

druhŧ, zpŧsobŧ vyuţití a parametrŧ biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. 

 

Zemědělská biomasa 

Zemědělskou biomasu (1 a 2 skupinu dle vyhlášky č. 482/2005 sb. ve znění pozdějších 

předpisŧ) tvoří [3]: 
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 cíleně pěstovaná biomasa 

 biomasa obilovin, olejnin a přadných rostlin 

 travní porosty 

 rychle rostoucí dřeviny pěstované na zemědělské pŧdě 

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údrţby krajiny 

 

Lesní biomasa 

 palivové dřevo 

 zbytky z hospodaření v lesích 

 

Zbytková biomasa 

Zbytkovou biomasu tvoří zbytky a vedlejší produkty z: 

 papírenského prŧmyslu 

 potravinářského prŧmyslu 

 ţivočišného prŧmyslu 

 prŧmyslu zpracování dřeva 

 ostatního prŧmyslu 

 biologicky rozloţitelný odpad 

 lihovarnické výpalky 

 

Podle zpŧsobu vzniku je také moţno dělit biomasu vhodnou pro výrobu energie na 3 

následující skupiny [4]: 

 

Zbytková (reziduální) biomasa při výrobních procesech 

 sklizňové zbytky zemědělské prvovýroby (sláma) 
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 těţební odpad z lesního hospodaření 

 biomasa z údrţby břehových porostŧ, městské a krajinné zeleně (parky a 

stromořadí) 

 spalitelný odpad z pilařské výroby, papírenského a dřevozpracujícího prŧmyslu 

 organické zbytky zemědělské výroby (chlévská mrva) 

 organické nebo rostlinné zbytky ze zpracovatelského prŧmyslu (především 

potravinářského a mlékárenského) 

 

Recyklovaná biomasa z výrobků po ukončení jejich ţivotnosti 

 odpadní dřevo ze stavebního prŧmyslu 

 vyřazené palety 

 dřevěné výrobky 

 

Cíleně produkovaná biomasa pro energetické vyuţití 

 rychle rostoucí dřeviny 

 nedřevnaté rostliny 

 palivové dříví 

 

Zdroje vzniku biomasy znázorňuje následující schéma (Obrázek 1). 
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Obrázek 1: Zdroje vzniku biomasy [5] 

 

3 MOŢNOSTI VYUŢITÍ BIOMASY 

Biomasa patří k jednomu z nejuniverzálnějších zdrojŧ energie na Zemi. Lze ji tak vyuţít 

pro výrobu tepla přímým spalováním v topeništích, zpracovat na kvalitnější paliva – tzv. 

fytopaliva, jakými jsou například bioplyn a bionafta nebo pouţít k výrobě elektřiny 

(kombinované výrobě elektrické energie a tepla). [2] 

Kromě energetického vyuţití nachází biomasa uplatnění i v chemickém a farmaceutickém 

prŧmyslu, stavebnictví či prŧmyslu dřevozpracujícím. Jedná se tak například o výrobu 

biologicky odbouratelných a hydrofilních plastŧ, izolačních hmot, výrobu obalových 

materiálŧ, textilu, kosmetiky, lepidel, barev, lakŧ, bělících prostředkŧ nebo ekologických 

barev pro oděvnictví. [6] 
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3.1 Způsoby získávání energie z biomasy 

Zpŧsob, jakým bude vyuţita energie z biomasy, je z velké části předurčen fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi biomasy. [7] Jednotlivé technologie, výsledné produkty a výstupy 

z těchto procesŧ uvádí následující schéma (Obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2: Způsoby získávání energie z biomasy [8] 

 

Biomasa tedy mŧţe být před konečným vyuţitím zpracovávána následujícími 

technologickými procesy [2]: 

 mechanické procesy  

- řezání, drcení, štěpkování, lisování 

 termochemické procesy  

- spalování - výroba tepla s následnou moţností výroby elektřiny, v některých 

zařízeních mŧţe být biomasa spoluspalována s fosilními palivy 

- zplyňování - výroba generátorového plynu pro následné pouţití ve 

spalovacích motorech buď k pohonu vozidel, nebo k výrobě elektřiny a 

tepla 
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- rychlá pyrolýza - produktem je kapalina podobná ropě, která je následně i 

podobným zpŧsobem zpracovávána  

 chemické procesy  

- esterifikace – výroba bionafty -  methylesteru z řepkového oleje (MEŘO)  

 mikrobiologické procesy  

- alkoholová fermentace - výroba metanolu, etanolu pro další pouţití 

- anaerobní fermentace - výroba bioplynu  

- kompostování - vyuţívá se přímo teplo produkované mikroorganismy 

Níţe jsou blíţe popsány vybrané technologie získávání energie z biomasy, které nejvíce 

souvisí s problematikou, řešenou v dalších kapitolách. 

 

Spalování 

Spalování je termochemickou reakcí, při níţ dochází za teplot nad 660 ºC k rozkladu 

organického materiálu na hořlavé plyny, jejichţ následnou oxidací dochází k uvolnění 

energie, oxidu uhličitého a vody. [7] 

Energeticky vyuţitelnou biomasu většinou nelze pouţít ve spalovacích zařízeních přímo, 

ale je třeba ji vhodně upravit do určitého tvaru a rozměrŧ. Další, velmi významnou 

úpravou je úprava vlhkosti biomasy, jelikoţ podíl vody významně ovlivňuje výhřevnost 

dané plodiny. Mezi hlavní úpravy vedoucí ke zlepšení prŧběhu termického vyuţití biomasy 

tak patří především:  

 sušení 

 peletování 

 briketování 

Surovinou pro výrobu pelet bývá nejlépe čistá dřevní hmota ve formě pilin s minimem 

dřevního prachu, jeţ zhoršuje pevnost pelet. Do výrobního procesu však většinou 

nepřichází surovina v optimálním stavu, ale jako kousky dřeva, hobliny a piliny. Proto je 
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nutné ji před vlastní peletizací homogenizovat, coţ se zpravidla provádí pomocí 

výkonného kladívkového drtiče. Pelety bývají zpravidla kruhového prŧřezu o prŧměru 6 – 

20 mm a délce 1 – 5 cm a jsou vyrobeny pouze z organického materiálu bez chemických 

přísad a pojiv. Narozdíl od uhlí, při jehoţ spalování mŧţe vznikat aţ 30 % pevného odpadu 

(popela), mají pelety ze dřeva prŧměrně pouze 0,5 – 3 % popela, při vyuţití kŧry je obsah 

o něco vyšší (přibliţně 3 %), pelety ze stébelnin pak obsahují prŧměrně 6 % popela 

(Tabulka 1). Při tvarové úpravě briketováním se vyuţívá mechanických a chemických 

vlastností materiálŧ, které se pouţitím vysokotlakého lisování tvarují do kompaktních 

tvarŧ vyuţitím pryskyřic obsaţených v materiálu, není tak nutný přídavek pojiva. [7, 8, 9]  

 

Tabulka 1: Obsah popela ve vybraných vzorcích materiálu [7] 

Vzorek 

Obsah 

popela 

[% hm] 

Černé uhlí 17,8 

Hnědé uhlí 20,4 

Pelety - lesní smrková štěpka 3,02 

Pelety - smrková kŧra 3,33 

Štěpka - topoly 1,43 

Pelety z obilné slámy 6,17 

 

Ke spalování je vhodná především rostlinná biomasa z rŧzných druhŧ dřevin a slamnatých 

plodin, která má v suchém stavu velmi podobné chemické sloţení. Výhřevnost zcela suché 

fytomasy rŧzných plodin tak bývá téměř stejná, pohybuje se mezi 17,5 – 19,5 MJ.kg-1 a je 

tak srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (Tabulka 2). [4, 10] 
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Tabulka 2: Výhřevnost vybraných plodin a paliv [10]  

Plodina (palivo) 
Výhřevnost 

[MJ.kg
-1

] 

Kukuřice setá 18,85 

Pšenice 18,09 

Řepka ozimá 19,83 

Hořčice bílá 19,12 

Konopí seté 18,06 

Světlice barvířská 17,77 

Křídlatka jap. 19,44 

Čirok zrnový 17,83 

Rákos 18,39 

Len 18,58 

Krmný šťovík 17,90 

Topol 19,22 

Vrba 19,96 

Hnědé uhlí 16,50 

Černé uhlí 28,00 

Koks 26,00 

 

Anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace organických materiálŧ je souborem mikrobiálních procesŧ, při 

kterých směsná kultura mikroorganismŧ postupně rozkládá organickou hmotu bez přístupu 

vzduchu za vzniku bioplynu. 90 % energie z pŧvodní biomasy je transformována do 

bioplynu, 5-7 % je spotřebováno na rŧst mikroorganismŧ a zbývajících 3-5 % se ztrácí ve 

formě reakčního tepla. Produktem anaerobní fermentace jsou plyny (CH4, CO2, H2, N2, 

H2S) a digestát – fermentační zbytek, obsahující biomasu mikroorganismŧ a také 

nerozloţený zbytek zpracovávané suroviny. Vzniklý digestát bývá ve většině případŧ 

vyuţíván jako organické hnojivo, lze ho také po vysušení zpracovat do formy pelet a 

vyuţít k topným účelŧm. [11, 12] 

Anaerobní fermentace je biochemickým procesem, který se skládá z několika dílčích, na 

sebe navazujících fyzikálních, fyzikálně – chemických a biologických pochodŧ:  
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Hydrolýza 

Hydrolýza je prvním stádiem rozkladu, kdy jsou enzymaticky rozkládány 

makromolekulární rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky, jakými jsou polysacharidy, 

proteiny a lipidy, na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě. [13] 

Acidogeneze  

Produkty hydrolýzy jsou pak během druhé fáze rozkládány na jednodušší organické látky, 

kterými jsou těkavé organické kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík. Při nízkém 

parciálním tlaku je tvořena kyselina octová, vodík a oxid uhličitý, při vyšším parciálním 

tlaku jsou produkovány vyšší organické kyseliny, kyselina mléčná, valerová, etanol apod. 

[10, 13] 

Acetogeneze 

Při procesu acetogeneze probíhá oxidace vyšších organických kyselin, kyseliny mléčné, 

valerové a dalších na vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. [10, 13] 

Metanogeneze 

V posledním stádiu dochází k tvorbě metanu pomocí metanogenních mikroorganismŧ. [13] 

 

Obrázek 3: Zjednodušené schéma anaerobní fermentace [10] 
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Mikroorganismy, které se účastní anaerobní fermentace lze podle jejich funkčního zařazení 

rozdělit do tří základních funkčních skupin.  

Hydrolyzační a fermantační organismy zpŧsobují hydrolýzu a acidogenezi, tzn. rozkládají 

polymery na monomery převáţně za vzniku kyseliny octové, H2 a CO2. Za určitých 

podmínek vznikají také další kyseliny jako kyselina propionová, máselná či alkoholy. 

Do druhé skupiny jsou řazeny tzv. obligátní acetogenní bakterie, které fermentují výše 

jmenované kyseliny na kyselinu octovou a vodík.  

Třetí skupina je tvořena metanogenními bakteriemi. Hydrogenotrofní bakterie produkují 

metan z H2 a CO2, bakterie, produkující metan z kyseliny octové, jsou pak nazývány 

bakteriemi acetotrofními. [13] 

Bioplyn je tedy směsí plynŧ: CH4, CO2, H2, N2, H2S. Hlavními sloţkami jsou metan (50 – 

85 %) a oxid uhličitý (30 – 50 %). Sloţení bioplynu závisí na druhu rozkládané suroviny a 

vedení procesu anaerobní fermentace (teplota, pH). Mezi zpŧsoby energetického vyuţití 

bioplynu patří přímé spalování, výroba elektrické energie, dále pak pohon spalovacích 

motorŧ nebo turbín pro získání energie mechanické nebo vyuţití bioplynu v palivových 

článcích. Proces anaerobní fermentace se uplatňuje například v provozu bioplynových 

stanic. [10, 11, 14] 

 

Aerobní fermentace (kompostování) 

„Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za 

přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu ţivých organismŧ stabilní organický 

produkt – hnojivý substrát.“ Tento proces je doprovázen sníţením objemu, hmotnosti a 

obsahu vody za zvýšené teploty. [8] 

 

organické látky + O2 + mikroorganismy → kompost + CO2 + H2O + teplo 

 

Úrodnost pŧdy je závislá na obsahu humusu, který příznivě ovlivňuje vlastnosti pŧdy. V 

dobrém fyzikálním, chemickém a biologickém stavu mŧţe být pŧda jen s odpovídajícím 
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mnoţstvím humusových látek, které v pŧdě vznikají přeměnou organické hmoty dodané 

organickým hnojením a rozkladem kořenových a sklizňových zbytkŧ. [15] 

Při procesu kompostování probíhá přeměna organické hmoty stejným zpŧsobem jako 

v pŧdě, lze ji však technologicky ovládat. Kompostování je přirozenou proměnou 

biologicky rozloţitelného materiálu. Ten je pro rostliny zdrojem ţivin, které tak lze opět 

navrátit do koloběhu ţivin v přírodě. [15, 16] 

 

Základní fáze kompostování 

I. Fáze rozkladu 

Tato fáze trvá přibliţně tři aţ čtyři týdny a je specifická rychlým nárŧstem teploty, která 

činností bakterií stoupá na 50 – 70 ºC. Vystupují zde termofilní organismy, které se 

podílejí na rozkladu lehce rozloţitelných surovin (bílkoviny, cukry, škrob). Ţiviny, vázané 

v organické hmotě, se tak uvolňují a zčásti přecházejí aţ do pŧvodní minerální formy 

(CO2, H2O, NO3-). Proto je tento proces také nazýván jako "mineralizace". [17] 

II. Fáze přeměny 

Fáze přeměny většinou trvá od čtvrtého aţ do osmého týdne. Dochází zde k postupnému 

poklesu teploty a termofilní mikroorganismy jsou nahrazeny jinou skupinou 

mikroorganismŧ, plísněmi a hmyzem niţšího vývojového stupně. Kompost získává 

stejnoměrně hnědou barvu, drobtovitou strukturu a lze ho jiţ pouţít jako hnojivo. [17] 

III. Fáze zralosti 

Kompost se dále přeměňuje na trvalý humus a obsahuje malé ţivočichy včetně hmyzu. 

Účinnost humusu se zvětšuje a hodnota teploty odpovídá teplotě okolního vzduchu. [17] 

 

Pro zachování vhodných podmínek při procesu kompostování je třeba zachování vhodného 

poměru mezi organickými a anorganickým látkami. Obsah lehce odbouratelných látek 

v organických sloţkách (cukry, bílkoviny) je podstatný pro prŧběh humifikace, pokud je 

tedy vyšší obsah látek anorganických, prŧběh humifikace je zpomalen. Dŧleţitý je také 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
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vhodný poměr uhlíku a dusíku, který je dŧleţitý pro vytvoření optimálních podmínek pro 

rozvoj mikroorganismŧ. Dŧleţitou roli také hraje vhodná vlhkost směsi, teplota a 

dostatečný přívod vzduchu. [8, 17] 

Význam kompostu 

Kompost pŧsobí velmi příznivě na vlastnosti pŧdy a její sloţky, které jsou dŧleţité pro 

výţivu rostlin. Toto pŧsobení kompostu na pŧdu, ţivot v pŧdě i ţivot rostlin je 

mnohostranné. Kompost zlepšuje zpracovatelnost pŧdy, zvyšuje sorpční schopnosti pŧd, 

nakypřuje utuţené a těţké pŧdy, také mŧţe redukovat choroby rostlin i pŧsobení škŧdcŧ, 

sniţovat kyselost pŧd a stabilizovat hodnotu pH. Dále zvyšuje vodní jímavost a vodní 

kapacitu, sniţuje vodní erozi na svazích, sniţuje spotřebu vody a zabraňuje vysychání 

pŧdy. V neposlední řadě dlouhodobě zabezpečuje rostliny dŧleţitými ţivinami, zvyšuje 

vzcházivost osiv i sadby a také regeneruje narušené pŧdy a podporuje ţivot v pŧdě. [16,18] 

 

Odpad ze zeleně je například zpracováván v areálu skládky tuhého komunálního odpadu 

v Ostravě – Hrušově, kde byla zřízena kompostárna (Obrázek 4, Obrázek 5). 

 

 

Obrázek 4: Kompost I. (Bártková, 2012) 
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Obrázek 5: Kompost II. (Bártková, 2012) 

 

 

4 SOUČASNÁ SITUACE V ČR Z HLEDISKA VYUŢÍVÁNÍ 

BIOMASY A JEJÍHO POTENCIÁLU 

Struktura půdního fondu k 1. 1. 2012 

Ve srovnání s prŧměrem Evropské unie je Česká republika státem s vysokým zorněním 

zemědělské pŧdy.  

Celková výměra pŧdního fondu ČR činí 7 887 000 ha. Výměra zemědělského pŧdního 

fondu činila k 1. 1. 2012 4 229 167 ha. Podíl zemědělské pŧdy tak představuje 53,6 % 

celkové rozlohy pŧdního fondu, z čehoţ orná pŧda zaujímá 3 000 390 ha (38 % z celkové 

výměry PF, chmelnice 10 545 ha, zahrady 163 152 ha, ovocné sady 46 390 ha a trvalé 

travní porosty (louky a pastviny) činí 989 293 ha. Lesní pŧdy dále zaujímají 2 659 837 ha 

(34 % z celkové výměry PF), vodní plochy 163 421 ha, zastavěné plochy 31 691 ha a 

ostatní plochy 702 482 ha (Obrázek 6). [19] 

Kvalita zemědělského pŧdního fondu je měřena na základně bonitace ZPF. Zhruba 60 % 

ZPF se nachází na pŧdách méně aţ málo úrodných, nadprŧměrně úrodných pak je přibliţně 

40 %, prŧměrných a podprŧměrných 54 % a pro agroekosystémy zcela nevhodných ploch 

je přibliţně 6 %. [19] 
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Struktura půdního fondu ČR k 1. 1. 2012
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Obrázek 6: Struktura půdního fondu ČR [19] 

 

Potenciál biomasy  

Ministerstvem zemědělství byl vypracován Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 

– 2020. Tento akční plán představuje analýzu vyuţití biomasy v ČR pro energetické účely 

a navrhuje opatření, která jsou vhodná pro udrţitelnost zemědělsko – energetického 

propojení do roku 2020. Hlavním cílem tohoto plánu je zachování potenciálu zemědělské 

pŧdy pro zajištění 100% potravinové soběstačnosti země, a přitom efektivně vyuţít 

zbývajícího potenciálu zemědělské pŧdy a lesní dendromasy pro energetické potřeby. [20] 

Česká republika patří podle rŧzných analýz mezi země s relativně vysokým potenciálem 

biomasy, který se pohybuje okolo 9 – 12,5 mil. tun suché hmoty za rok. Jak vyplývá i ze 

struktury ZPF, největší potenciál představuje zemědělská biomasa, a to 75,1 % z celkového 

potenciálu biomasy v ČR (Tabulka 3). Mezi energeticky vyuţitelnou biomasu ze 

zemědělské produkce patří zbytková biomasa (např. sláma, plevy, výpalky, šroty, 

exkrementy) a cíleně pěstovaná biomasa (např. kukuřice setá, řepka olejná, trvalé travní 

porosty a rychle rostoucí byliny a dřeviny). [21, 20] 
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Tabulka 3: Potenciál biomasy ČR [20] 

Druh biomasy 
Hodnota potenciálu 

(%) 

Zemědělská biomasa 75,1 

Lesní biomasa 13,2 

BRKO 11,7 
 
 
 

Tabulka 4: Souhrn energetického potenciálu ze zemědělské půdy [20] 

Původ biomasy 

výměra 

Výměra 

(ha) 

Hodnota 

energetického 

potenciálu (P/rok) 

Střední hodnota 

(P/rok) (%) 

Orná pŧda pro 

energetické vyuţití 
680 000 53,1 – 76,2 64,6 40 

Trvalé travní porosty 440 000 22,8 – 29,8 26,1 16 

Vedlejší produkty -*  57,5 – 80,8 70,7 44 

Celkem 
1 120 

000 
133,9 – 186,8 161,4 100 

*vedlejší produkty představují výpalky, pokrutiny, plevy, exkrementy hospodářských zvířat 

bez půdní náročnosti 

 

Spotřeba biomasy v roce 2010 

Spotřeba biomasy na výrobu tepla a elektrické energie mimo domácnosti činila v roce 

2010 3,22 mil. t. Podíl biomasy pro výrobu tepla představoval 2 mil. t a na výrobu 

elektrické energie 1,2 mil. t. Z analýzy provedené v rámci APB vyplývá, ţe odhadovaná 

spotřeba biomasy se do roku 2020 zvýší o 1 mil. t ročně, coţ představuje energetický 

potenciál 15 PJ. Tato předpověď vývoje spotřeby biomasy vychází ze současných 

podmínek na trhu. Současně se do roku 2020 předpokládá, ţe při omezení spotřeby 

hnědého uhlí v lokálních zdrojích (především domácnosti), by mohlo dojít k dalšímu 

nárŧstu spotřeby biomasy. V následujících tabulkách je uvedena energie jednotlivých 

druhŧ biomasy uţitá pro výrobu tepla a elektřiny (Tabulka 5) a spotřeba biomasy v roce 
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2010 (Tabulka 6). Vývoj spotřeby biomasy v letech 2006 – 2010 pak znázorňuje Tabulka 

7. [20] 

Tabulka 5: Celková energie z biomasy v roce 2010 [20] 

  

Energie v 

palivu uţitém 

na výrobu 

tepla 

Energie v 

palivu uţitém 

na výrobu 

elektřiny 

Energie celkem 

(PJ) 

Biomasa (mimo domácnosti) 21 13,4 34,4 

Biomasa (domácnosti) 48,5 0 48,5 

Bioplyn 2,8 4,6 7,4 

Biologicky rozloţ. část TKO 0,6 2,1 2,7 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 1 0 1 

Kapalná biopaliva 0 0 0 

Celkem 73,9 20,1 94 

 

 

Tabulka 6: Spotřeba biomasy v roce 2010 [20] 

Energetické vyuţití biomasy  
Na výrobu 

elektřiny 

Na výrobu 

tepla 

Celkem t 

paliva 

Dřevní odp., štěpka, piliny atd. 768 205 983 790 1 751 995 

Palivové dřevo  -  36 506 36 506 

Rostlinné materiály 61 407 44 898 106 305 

Brikety a pelety 149 594 22 827 172 421 

Celulózové výluhy 257 334 873 911 1 131 245 

Ostatní biomasa 16 629 1 846 18 475 

Celkem 1 253 169 1 963 778 3 216 947 

 

 

Tabulka 7: Vývoj spotřeby biomasy [20] 

  

2006 2007 2008 2009 2010 

(PJ) 

Biomasa (mimo domácnosti - 

teplo + elektřina) 25,5 28 29,3 32 34,3 

Biomasa (domácnosti) 40,1 46,6 44,2 43,5 48,5 
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5 LEGISLATIVA 

Pěstování energetických bylin a rychle rostoucích dřevin je v České republice upraveno 

především právními předpisy resortŧ Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva 

zemědělství. [22] 

Energetické plodiny a ochrana přírody 

Základním právním předpisem, ze kterého vyplývá postup místního orgánu ochrany 

přírody (OOP) při posuzování pěstování energetických rostlin a rychle rostoucích dřevin je 

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. [22] 

 Obecná ochrana rostlin a živočichů - § 5, odst. (4) a (5)  

“Záměrné rozšíření geograficky nepŧvodního druhu rostliny či ţivočicha do krajiny je 

moţné jen s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepŧvodní druhy rostlin, 

pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa 

převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepŧvodní druh rostliny nebo ţivočicha je 

druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.”  

“Záměrné rozšiřování kříţence druhŧ rostlin či ţivočichŧ do krajiny je moţné jen s 

povolením orgánŧ ochrany přírody.” [23] 

 Ochrana dřevin - § 7, odst. (2)  

„Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udrţování je povinností vlastníkŧ. Při výskytu 

nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich váţnými chorobami, mŧţe orgán ochrany 

přírody uloţit vlastníkŧm provedení nezbytných zásahŧ, včetně pokácení dřevin.“  [23] 

 Krajinný ráz - § 12, odst. (1) a (2)  

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti, je chráněn před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvkŧ, zvláště 

chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_byliny
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/182010-sb
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„K umísťování a povolování staveb, jakoţ i jiným činnostem, které by mohly sníţit nebo 

změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany 

krajinného rázu mŧţe stanovit ministerstvo ţivotního prostředí obecně závazným právním 

předpisem.“  [23] 

 Předběžná ochrana evropsky významných lokalit - § 45b, odst. (2)  

„Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny před 

poškozováním a ničením. Vyuţívají se pouze tak, aby nedošlo k závaţnému nebo 

nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky 

významných druhŧ vyţadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby 

nebyla narušena jejich celistvost. K zásahŧm, které by mohly vést k takovým neţádoucím 

dŧsledkŧm, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany 

přírody.“ [23] 

Energetické plodiny a ochrana půdy 

Ochrana pŧdy obecně a tedy i v případě pěstování energetických rostlin a RRD je řešena v 

rámci Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 344/1992 Sb.  

Dříve bylo povinností dočasně vyjmout pŧdu pro pěstování RRD ze zemědělského 

pŧdního fondu. Tato povinnost zanikla v roce 2007, kdy došlo v rámci novely vyhlášky 

Katastrálního úřadu (č. 26/2007 Sb.) k vytvoření nové kategorie vyuţití pozemkŧ, a to jako 

plantáţ energetických dřevin. Změna vyuţití zemědělské pŧdy zaloţením výmladkové 

plantáţe se také uvádí do mapového systému LPIS, a to do kategorie okrasné druhy (OD). 

„Z hlediska ochrany přírody jiţ není podstatné, zda je pozemek ornou pŧdou nebo trvalým 

travním porostem“. [22] 

Energetické plodiny a nakládání se sadbou a osivem 

Rozmnoţování a distribuce sadby energetických rostlin a RRD se řídí pravidly zákona o 

oběhu osiva a sadby č. 219/2003 Sb., který je v souladu s evropskými směrnicemi.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osivo
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„Rychle rostoucí dřeviny a energetické rostliny jsou v zákoně zařazeny do kategorie 

okrasné rostliny v § 25 (Rozmnoţovací materiál okrasných druhŧ). RRD jsou zde přímo v 

odstavci (6) uváděny jako "intenzivní kultury rychle rostoucích dřevin pro energetické 

účely. Sadební materiál (řízky, pruty a případně sazenice) mohou dodávat pouze 

producenti registrovaní u ÚKZÚZ při dodrţení zákonných podmínek tzv. kritických bodŧ, 

jako je např. vedení evidence prodeje nebo kontrola karanténních škodlivých organismŧ. 

Dodrţování kritických bodŧ kontroluje státní rostlinolékařská správa (SRS), případně 

ÚKZÚZ.“ Registrovaní producenti sadby pak mohou dále rozmnoţovat a distribuovat 

chráněné i nechráněné odrŧdy a klony ze zemí EU.[22] 

 

Ostatní legislativní předpisy 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie 

z obnovitelných zdrojŧ 

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

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

 Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

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

vyuţívání obnovitelných zdrojŧ 

 Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhŧ, zpŧsobŧ vyuţití a parametrŧ biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy (ve znění pozdějších předpisŧ) 

 

6 ENERGETICKÉ PLODINY 

Energeticky výhodnými plodinami jsou označovány cíleně pěstované byliny a dřeviny, 

jejichţ produkce suché biomasy by měla činit minimálně 12 t/ha. Dalším kritériem je 

nenáročnost těchto rostlin na klimatické podmínky a sloţení pŧdy, jelikoţ se při jejich 

pěstování uvaţuje o vyuţití lokalit nevhodných pro produkci potravin. Energetické dřeviny 

jsou druhy a sorty dřevin a keřŧ, jeţ jsou schopny vysokého výnosu nadzemní biomasy a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odr%C5%AFda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klon
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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jejich rŧst a objemová produkce výrazně převyšuje prŧměrné hodnoty ostatních dřevin. 

Zatím nejznámější je produkce biomasy s vyuţitím dřevin, které jsou označovány jako 

výmladkové plantáţe tzv. rychle rostoucích dřevin. V našich podmínkách se jedná 

především o vrby a topoly, jejich produktem je biomasa vyuţitelná především jako palivo, 

ale také jako prŧmyslová surovina pro výrobu léčiv a konstrukčních materiálŧ. Nedřevnaté 

energetické plodiny tvoří poměrně rozsáhlou skupinu rostlin. Je moţno je dělit na 

celulózové, olejnaté, škrobno-cukernaté, travnaté porosty a ostatní rostliny, z hlediska 

pěstování těchto rostlin na jednom místě se však více vţilo dělení na jednoleté, dvouleté, 

víceleté a vytrvalé. [1, 24, 25] 

 

6.1 Energetické plodiny vhodné pro pěstování v podmínkách mírného 

klimatického pásma 

V současnosti se v České republice pěstování energetických plodin teprve dostává do 

širšího povědomí zemědělcŧ. Řada plodin je teprve ve fázi výzkumu, u některých z nich 

lze narazit na legislativní zábrany, jelikoţ se často jedná o druhy nepŧvodní. Kromě 

tradičních plodin, jakými jsou kukuřice setá (Zea mays L.) a řepka olejná (Brassica napus 

L.), se v našich pŧdně - klimatických podmínkách v posledních dvaceti letech ověřuje 

produkce biomasy řady netradičních jednoletých a víceletých rostlin. V následujícím 

přehledu jsou uvedeny energetické plodiny vhodné pro pěstování v podmínkách mírného 

klimatického pásma [24, 26]: 

Jednoleté a dvouleté: Komonice bílá, (Melilotus albus) světlice barvířská (Carthamus 

tinctorisus L.), sléz přeslenitý (Malva verticillata), pupalka dvouletá (Oenothera biennis), 

konopí seté (Cannabis sativa), laskavec (Amaranthus sp.), hořčice bílá (Sinapis alba), 

čirok (Sorghum spp.) 

Víceleté a vytrvalé: Sléz vytrvalý, muţák prorostlý (Silphium perfoliatum), jestřabina 

východní (Galega orientalis), topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus), čičorka pestrá 

(Coronilla varia), šťovík krmný (Rumex tianshanicus x Rumex patientia), oman pravý 

(Inula helenium), bělotrn kulatohlavý (chinops sphaerocephalus), křídlatka sachalinská 

(Reynoutria sachalinensis), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka česká 

(Reynoutria bohemica). 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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Energetické trávy: sveřep bezbranný (Bromus inermis), psineček velký (Agrostis gigantea), 

lesknice (chrastice) rákosovitá (Phalaris arundinacea), kostřava rákosovitá (Festuca 

arundinacea), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis 

glomerata), ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis). 

Energetické dřeviny: Topoly (Populus spp.), vrby (Salix spp.), olše (Alnus spp.) a břízy 

(Betula spp.) 

 

6.2 Základní charakteristika vybraných druhů energetických plodin 

6.2.1 Topol (Populus L.) 

Topol je rodem rostlin z čeledi vrbovitých (Salicaceae) a jedná se o dvoudomé opadavé 

stromy, jejichţ listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté. Květy jsou v květenstvích – jehnědách a 

jsou jednopohlavní, v paţdí listenŧ. Topoly jsou rozšířeny po celém subtropickém, mírném 

i boreálním pásu severní polokoule a je známo přibliţně 40 aţ 110 druhŧ. V České 

republice jsou domácími jen 3 druhy a 1 kříţenec. Po celé České republice je rozšířen topol 

osika (Populus tremula), topol černý (Populus nigra) se vyskytuje především v nivách 

níţinných řek, v posledních desetiletích je však na ústupu, jelikoţ je vytlačován člověkem, 

a to především vysazováním hybridních topolŧ, nejčastěji topolu kanadského (Populus 

canadensis), které se vyznačují kvalitnějším dřevem. V úvalech Moravy je rozšířen topol 

bílý (Populus alba), kříţencem topolu bílého a topolu osiky pak je topol šedý (Populus 

canscens). V lesnictví a sadovnictví je pěstována řada kultivarŧ topolŧ, jeţ jsou většinou 

hybridního pŧvodu. [7] 

Topoly jsou rychle rostoucími dřevinami, které jsou cíleně pěstovány pro produkci 

biomasy, určené ke spalování. Za tímto účelem bývají pěstovány rŧzné šlechtěné hybridy. 

[7, 27] 

Topol osika (Populus tremula L.) 

Topol osika je opadavým, aţ 30 m vysokým listnatým stromem s četnými kořenovými 

výmladky a řídkou korunou. Jeho kmen je přímý, borka v mládí hladká, zelenošedá, ve 

stáří pak černošedá, podélně brázditá. Listy jsou řapíkaté, střídavé, vejčitě okrouhlé a na 
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okrajích zubaté. Květy jsou dvoudomé, samčí se vyskytují aţ v 10 cm dlouhých jehnědách, 

plodem jsou tobolky. 

Tento druh topolu je hojně rozšířen v celé ČR – od níţin aţ po horské oblasti. Celkově se 

vyskytuje v téměř celé Evropě a Asii od subarktického pásma, aţ po oblast Středozemí. Je 

pěstován v několika kultivarech, které se liší především vzrŧstem nebo barvou listŧ. [7, 27] 

Chemickou analýzu vzorkŧ topolu osika uvádí Tabulka 8. 

Topol černý (Populus nigra L.) 

Topol černý je velmi mohutným stromem, který bývá 30 – 40 m vysoký. Jeho koruna je 

rozkladitá, kmen má v prŧměru 1 – 2 m. Borka je podélně rozpukaná, černavá. Letorosty 

jsou lysé, ţlutavé, případně ţlutohnědé, listy jsou kosníkovité aţ kosníkovitě vejčité 

s čepelí dlouze zašpičatělou, na okrajích je čepel vroubkovaně pilovitá. Jehnědy jsou 4 – 

10 cm dlouhé a plodem je tobolka otevírající se dvěma chlopněmi. [7] 

Jedná se o světlomilnou dřevinu, která snáší dlouhodobé záplavy i znečištěné ovzduší. 

V České republice je topol černý typickým druhem luţních lesŧ, břehŧ velkých řek, je 

náletovou dřevinou. Pěstuje se, ale dnes jsou jiţ mnohem častější hybridní topoly 

severoamerického pŧvodu. [7] 

Topol kanadský (Populus canadensis) 

Topol kanadský je dvoudomým, rychle rostoucím stromem, který bývá aţ 40 m vysoký. 

Zimní pupeny jsou lepkavé, řapíky z boku červenavé. Čepele listŧ jsou trojúhlé aţ vejčité, 

7 aţ 10 cm dlouhé, jejich okraj je vroubkovitě pilovitý. Květy jsou v 3 – 8 cm dlouhých 

jehnědách. Plodem je malá tobolka. Jedná se o řadu spontánních i umělých kříţencŧ a 

kultivarŧ, kteří jsou odvozeni od severoamerického topolu kosníkového (Populus 

deltoides) a evropského topolu černého (Populus nigra). [7] 

Topol kanadský je světlomilný a teplomilný druh, kterému vyhovují minerálně bohaté 

pŧdy, které jsou vlhké s vyšší hladinou podzemní vody, trvalé zamokření však nesnáší. 

Tento topol je odolný vŧči mrazu i exhalacím. [7] 

Tento kříţenec pravděpodobně vznikl ve Francii. V současnosti je pěstován po celé Evropě 

a Severní Americe v řadě forem a kultivarŧ. [7, 27] 
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Tabulka 8: Chemická analýza vzorků topolu osika [7] 
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Topolová kůra 
53,6 2,61 9,104 6,99 20,12 3,69 0,2 0,01 19,77 0,07 

Štěpka čerstvá - 

topoly 42,7 1,43 11,59 9,58 27,17 4,43 0,43 0,01 23,8 0,009 

Štěpka suchá - 

topoly 8,86 1,64 19,01 17,48 44,02 6,03 0,78 0,01 38,64 0,012 

Topolové pelety 

(Ø10 mm) 6,17 4,04 18,2 16,84 46,16 5,51 0,52 0,03 32,54 0,03 

Referenční 

palivo - hnědé 

uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,076 

 

6.2.2 Šťovík (Rumex L.) 

Šťovíky patří do čeledi rdesnovitých (Polygonaceae). Jsou to byliny s nedělenými 

střídavými listy, jejich lodyhy jsou článkované, přímé aţ poléhavé. Oddenky šťovíkŧ jsou 

dlouhé, rŧzně silné, kořeny jednoduché nebo větvené, listy jsou řapíkaté, vyrŧstají střídavě, 

lodyţní bývají přisedlé. Květy tvoří hustá vrcholičnatá květenství a jsou jednodomé, 

dvoudomé nebo oboupohlavní. Okvětí je tvořeno třemi aţ šesti plátky, které na bázi často 

srŧstají. [7] 

Biomasu šťovíku, stejně jako jiných energetických bylin, lze vyuţívat nejen v suchém 

stavu k přímému spalování, ale také jako surovinu pro výrobu bioplynu. [7] 

Šťovík kyselý (Rumex acetosa L.) 

Šťovík kyselý je vytrvalá, dvoudomá bylina, vysoká 30 aţ 100 cm. Lodyha je přímá, listy 

podlouhlé, přízemní dlouze řapíkaté, horní krátce řapíkaté nebo přisedlé. Šťovík kyselý 

v naší flóře patří k největším producentŧm pylu. 

V České republice se šťovík kyselý hojně vyskytuje od níţin po niţší horské polohy. 

Objevuje se především na loukách, pastvinách, podél cest a na pustých a zaplevelených 
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místech. Vyhovují mu pŧdy vlhčí, dusíkaté, výţivné, hlinité aţ rašelinné, neutrální aţ 

kyselé. [7] 

Šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius L.) 

Šťovík tupolistý je vytrvalou bylinou se silným, kulovitým kořenem. Přízemní a dolní 

lodyţní listy jsou dlouze řapíkaté, čepele jsou 15 aţ 30 cm dlouhé a 8 – 15 cm široké. 

Jedná se o vytrvalou rostlinu s převáţně generativním rozmnoţováním, která na orné pŧdě 

zapleveluje především víceleté pícniny a patří mezi plevelné druhy luk a pastvin.  

Tento druh šťovíku je rozšířen téměř po celé Evropě a v Malé Asii. Byl zavlečený do 

východní Asie, Austrálie, Ameriky i jiţní Afriky. U nás je velmi hojným druhem, který 

roste podél cest, na březích řek, na ruderálních stanovištích nebo vlhkých loukách. Často se 

nachází na čerstvých pŧdách bohatých na dusík. [7] 

Šťovík krmný – Rumex OK-2 (Rumex tianshanicus x rumex patienti) 

Šťovík krmný (Uteuša) byl vyšlechtěn v 80. letech jako nová krmná plodina profesorem J. 

A. Uteušem z Ukrajiny. Tento šťovík je kříţencem šťovíku zahradního (Rumex patientia 

L.) a šťovíku tjanšanského (Rumex tianschanicus). Tento kříţenec výrazně převyšuje 

pŧvodní rostliny jak kvalitou krmivářské produkce, tak i výnosem nadzemní hmoty. Jedná 

se o šťovík zvláště vhodný pro energetické vyuţití. V ČR je experimentálně pěstován od 

roku 1992 a dlouhodobé výsledky ukazují, ţe je tento šťovík jednou z nejperspektivnějších 

plodin mírného klimatického pásma pěstovaných za účelem získání energie. [7, 28] 

 

Tabulka 9: Chemická analýza vzorků energetického šťovíku [7] 
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Pelety -  šťovík (Ø 

11 mm) 7,95 4,45 16,54 15,16 42,7 5,42 1,65 0,11 37,61 0,11 

Brikety šťovíku 

(Ø 100 mm) 7,75 2,72 18,04 16,86 46,43 4,54 0,69 0,07 37,75 0,05 

Brikety šťovíku 

(Ø 88 mm) 3,89 6,54 18,33 17,07 47,01 5,34 0,9 0,12 36,2 
— 
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6.2.3 Křídlatka (Reynoutria) 

Křídlatka je dalším druhem z čeledi rdesnovité (Polygonaceae). Jedná se o vytrvalou 

rostlinu, vyskytující se v mnoha odrŧdách. Pochází z východní Asie, do Evropy se dostala 

jako okrasná rostlina. Křídlatka je velmi odolná proti vymrzání a vyznačuje se velmi 

rychlým rŧstem, dosahuje výšky 2 aţ 5 m. Z jednoho kořene vyrŧstá kaţdoročně aţ 20 

stvolŧ, které jsou hladké, při zemi silné aţ 50 mm, duté. Má oválné listy, které jsou u 

některých odrŧd zašpičatělé, aţ 17 cm dlouhé a 12 cm široké. Květenství úţlabní nebo 

koncové, laty sloţené z rŧzně dlouhých lichoklasŧ. Křídlatce vyhovují hlubší pŧdy 

s dostatečnou zásobou ţivin, zejména dusíku a dostatečnou vlhkostí. Rozmnoţuje se 

semeny a kořenovými oddenky. [7] 

Pŧvodním areálem rozšíření je Čína a Japonsko. Jiţ začátkem 20. stolení byl pozorován 

únik křídlatek ze zahrad a první spontánní šíření ve střední Evropě. Křídlatka představuje 

plíţivé nebezpečí a řadíme ji k invazním druhŧm pro jejich schopnost nekontrolovatelného 

šíření v krajině. V České republice se vyskytují tří druhy křídlatek: křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a kříţenec obou 

druhŧ – křídlatka česká (Reynoutria bohemica). Vyskytují se především na loukách kolem 

vodotečí, kolem řek, potokŧ, rybníkŧ apod. [7, 29] 

Křídlatky tvoří díky svému rychlému rŧstu velké mnoţství biomasy a je jednou z rostlin, o 

které se uvaţuje pro energetické vyuţití, bylo testováno jejich vyuţití ve formě pelet. 

Chemické sloţení těchto pelet obsahuje Tabulka 10. Provádějí se také experimenty 

s vyuţitím křídlatek pro odstraňování těţkých kovŧ. [7] 

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) 

Křídlatka japonská je vytrvalou dvoudomou rostlinou s bohatě rozvětvenými, silnými a 

dlouhými oddenky, které často dřevnatí. Lodyhy jsou přímé, duté, v horní části větvené. 

Tvar listu čepele je vejčitý, květenství je tvořeno latou mnohokvětých lichoklasŧ. Plod 

tvoří trojhranná naţka. V našich podmínkách se tato křídlatka rozmnoţuje především 

vegetativně – transportem odlomených oddenkŧ. [29] 

Tato rostlina je pŧvodní v Japonsku, na Tchaj-wanu, v severní Číně a Koreji. Do Evropy 

byla dovezena v polovině 19. století. Dobře se jí daří na rekultivovaných plochách, dále na 

pŧdách písčitohlinitých. [29] 
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Mezi hlavní negativní vlivy křídlatky japonské patří vytváření rozsáhlých porostŧ, je 

obtíţným plevelem. Křídlatka je obdařena vysokou konkurenční schopností, narušuje 

vyváţené vztahy mezi pŧvodní vegetací a vytlačuje ji. Snadno se rozšiřuje v městských 

aglomeracích, zplaňuje na skládkách, rumištích, staveništích, prorŧstáním zpŧsobuje 

poškozování dlaţby apod. [29] 

Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 

Křídlatka sachalinská má mnoho společných znakŧ s výše popsaným druhem. Má však 

vyšší lodyhu, její prŧměrná výška činí 1 – 4 m. Lodyhy jsou přímé, v horní části větvené, 

oblé a duté. Čepel listu má podlouhlý vejčitý tvar. Květenství tvoří husté lichoklasy, květy 

jsou malé, zelenobílé barvy. Plod tvoří trojhranná naţka. [29] 

Pŧvodním areálem této křídlatky je jiţní Sachalin a severní Japonsko. Do Evropy byla 

introdukována v druhé polovině 19. století. V České republice jde o druh roztroušeně 

zplaněný, vyskytující se od níţin do podhorského stupně. Prozatím nedosáhla takového 

rozšíření jako křídlatka japonská, a to i z dŧvodu pozdějšího začátku její invaze. Stejně 

jako ona však vytlačuje z dané lokality pŧvodní vegetaci. [29] 

Křídlatka česká (Reynoutria bohemica) 

Křídlatka česká je kříţencem křídlatky japonské a křídlatky sachalinské. Tento druh byl 

poprvé popsán v roce 1983 z lokality nedaleko lázní Běloves u Náchoda. Tato křídlatka se 

šíří rychleji, neţ rodičovské druhy. Jednotlivé rostliny nemají jednotný vzhled, mají řadu 

forem. Křídlatka česká pravděpodobně vznikla kříţením mateřských druhŧ ve střední 

Evropě, rozšířila se však také do Velké Británie či Severní Ameriky, kde je také 

povaţována za invazní druh. [7] 

Křídlatka česká má stejně jako jiţ zmíněné druhy statné, větvené a duté lodyhy. Listy na 

hlavních větvích bývají aţ 25 cm dlouhé a 18 cm široké, na postranních větvích pak menší, 

srdčitého tvaru. Odlomené části oddenkŧ či stonkŧ snadno zakořeňují. Rozmnoţují se 

především vegetativně a jsou šířeny především podél vodních tokŧ. Stejně jako předchozí 

druhy vytlačují pŧvodní rostlinstvo. [7] 
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Tabulka 10: Chemická analýza vzorků křídlatky [7] 
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Křídlatka pelety 

(Ø 11 mm) 5,93 3,99 17,62 16,31 45,87 5,33 0,29 0,03 38,49 0,07 

Křídlatka a 

šťovík 50:50 

pelety  6,94 4,19 17,48 16,19 45,23 5,12 0,48 0,05 37,89 0,1 

Křídlatka a 

šťovík 40:60 

pelety 7,34 4,15 17,42 16,08 45,14 5,3 0,67 0,05 37,26 0,09 

Referenční palivo 

- hnědé uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,076 

 

6.2.4 Tolice (Medicago) 

Tolice patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Všechny rostliny této čeledi mají na kořenech 

hlízy s bakteriemi, které dokáţí přeměnit vzdušný kyslík na dŧleţité dusíkaté sloučeniny 

potřebné pro rŧst rostliny. Většinu v současnosti pěstovaných „vojtěšek“ tvoří kříţenci 

tolice seté (Medicago sativa L.) a tolice srpovité (Medicago falcata L.). Tolice jsou 

vyuţívány k přímému spalování především ve formě pelet (Tabulka 11). [7] 

Tolice setá (Medicago sativa) 

Tolice setá je vytrvalou bylinou s dlouhým kořenem a přímými, skoro lysými lodyhami. 

Ty jsou porostlé trojčetnými a krátce řapíkatými listy. Drobné květy se skládají do hroznŧ.  

Kvete od května do října.  

Není přesně známo, odkud tato rostlina pochází. V současnosti je nejrozšířenější pícninou. 

Daří se jí v sušších oblastech na pŧdách s dostatečnou hloubkou podorniční vrstvy. [7] 

Tolice srpovitá (Medicago falcata) 

Tolice srpovitá je vytrvalou, 25 aţ 28 cm vysokou bylinou. Sloţený list je sloţen ze tří 

lístkŧ, jeţ jsou kopinaté, ostře zubaté. Květy jsou uspořádány v hroznech polokulovitého 

aţ vejcovitého tvaru, kvete od května do října. 
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Roste na sušších a výslunných travnatých svazích, v lemech křovin, listnatých lesŧ a cest, 

dále pak na náspech, na skalách nebo rumištích. Preferuje suchá místa a štěrkovité nebo 

písčité, bazické pŧdy. Tento druh se často kříţí s tolicí setou a vznikají kříţenci se 

ţlutofialovými aţ červenofialovými květy. Tento kříţenec je odolnější a bývá uváděn jako 

samostatný druh – tolica měňavá (Medicago varia). [7] 

 

Tabulka 11: Chemická analýza vzorků tolice seté [7] 
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Pelety - tolice (Ø 

15 mm) 9,97 9,71 16,75 15,44 42,26 4,87 3,39 0,16 29,5 0,15 

Pelety - tolice (Ø 

8 mm) 11,4 8,15 16,61 15,34 41,24 4,55 2,85 0,16 31,12 0,22 

Referenční palivo 

- hnědé uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,076 

 

6.2.5 Komonice (Melilotus Mill) 

Komonice rovněţ patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Rod Melilotus zahrnuje 20 druhŧ, 

které rostou převáţně v Evropě, Asii a severní Africe. Některé druhy pak v Americe, 

Austrálii a Novém Zélandu. V našich podmínkách se vyskytuje komonice lékařská 

(Melilotus officinalis) a komonice bílá (Melilotus albus). Pro energetické účely komonice 

mohou slouţit především pro přímé spalování (Tabulka 12).  [7] 

Komonice lékařská (Melilotus officinalis) 

Komonice lékařská je dvouletou, 30 – 200 cm vysokou bylinou. Lodyha je vzpřímená nebo 

vystoupavá, bohatě větvená. Listy jsou trojčetné, řapíkaté, listy zubaté aţ celokrajné. Ţluté 

květy jsou uspořádány do 5 aţ 10 cm dlouhých jednostranných úţlabních hroznŧ. 

Vyskytuje se na suchých stráních, rumištích, okrajích cest, náspech či lomech. Preferuje 

středně těţké aţ lehké, skeletové, neutrální aţ alkalické, dusíkaté pŧdy. V České republice 
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roste od níţin aţ do podhorských oblastí. Zřídka je pěstována jako pícnina, pouţívá se také 

jako prostředek proti molŧm nebo je moţné ji pouţít jako léčivku. [7] 

Komonice bílá (Melilotus albus) 

Komonice bílá je dvouletou bylinou s 30 aţ 150 cm vysokou, větvenou lodyhou. Listy jsou 

trojčetné, celokrajné. Květy jsou uspořádány v hroznech, plody jsou lusky. 

Vyskytuje se na silničních a ţelezničních náspech, rumištích či naváţkách zemin. Preferuje 

sušší, hlinité, hlinitopísčité aţ štěrkovité pŧdy. Občas bývá pěstována jako nektarodárná 

rostlina. [7] 

 

Tabulka 12: Chemická analýza vzorků komonice bílé [7] 
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Komonice bílá 

I. 6,2 2,92 19,44 18,05 46,56 5,67 1,94 0,11 36,4 0,2 

Komonice bílá 

II. 7,08 2,18 18,01 16,53 45,09 5,98 0,91 0,06 38,58 0,12 

Referenční 

palivo - hnědé 

uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,08 

 

6.2.6 Chrastice (Phalaris L.) 

Chrastice je rodem trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Jedná se o jednoleté nebo 

vytrvalé byliny. Stébla dorŧstají výšek 10 aţ 200 cm. Čepele listŧ bývají ploché, květy jsou 

v kláscích, které tvoří latu, plodem je obilka. Je známo celkem asi 22 druhŧ, které se 

vyskytují především v Evropě a v jiţní Africe. V České republice roste běţně jen jeden 

druh, a to chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Chrastice kanárská (Phalaris 

canariensis) je dekorativní travou, která je pěstována například jako krmivo pro ptáky. 

Chrastice nachází vyuţití pro přímé spalování v topeništích, bývá zpracovávána do formy 

pelet nebo briket, dále pak k výrobě elektřiny. Chemické sloţení je uvedeno v následující 

tabulce (Tabulka 13). [7, 28] 
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Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) 

Chrastice rákosovitá je vytrvalá výběţkatá tráva, jeţ patří mezi naše nejvyšší trávy. Výška 

stébla často přesahuje 2 m. Stéblo je zakončeno jednostrannou latou, listy jsou dlouhé a 

široké. Vytváří dlouhé podzemní oddenky, které bývají rozprostřeny těsně pod povrchem 

pŧdy, kořenový systém je mohutný. Plodem je vejčitá obilka. [7] 

Chrastice rákosovitá je vytrvalá tráva, která je značně náročná na vodu a ţiviny. Ve 

vhodných podmínkách dosahuje velmi vysokých výnosŧ. Jedná se o autochtonní druh, 

který je přirozeně rozšířen na celém území České republiky, především na místech 

s dostatkem pŧdní vláhy. Dále je rozšířena téměř po celé Evropě, Asii a Severní Americe. 

V současnosti se lze setkat se záměrným pěstováním této rostliny v řadě zemí.  

Nejvíce se chrastice vyskytuje v okolí vodních tokŧ. Nejlépe se jí daří na těţších pŧdách 

s bohatou zásobou ţivin. Je velmi odolná vŧči drsným klimatickým podmínkám. [7] 

Chrastice kanárská (Phalaris canariensis) 

Chrastice kanárská je jednoletá tráva. Stébla jsou přímá, hladká, listy široké a mírně drsné. 

Květenstvím je vejčitý lichoklas, někdy aţ paličkovitého tvaru. Obilka je 2 – 3 mm dlouhá. 

Pochází z Kanárských ostrovŧ, na naše území se dostala v 19 století. Je teplomilnou 

rostlinou, nenáročnou na pŧdní podmínky. [7] 

 

Tabulka 13: Chemická analýza vzorků chrastice [7] 
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Chrastice 

kanárská 6,3 6,22 17,69 16,25 42,24 5,9 0,59 0,1 38,2 0,45 

Chrastice rákos. a 

křídlatka 1:1 (Ø 11 

mm) 9,12 6,74 16,5 15,21 41,81 4,85 0,84 0,07 36,45 0,12 

Referenční palivo - 

hnědé uhlí Most 
20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,08 
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6.2.7 Pupalka (Oenothera L.) 

Pupalka je rodem z čeledi pupalkovitých (Onagraceae), který pochází ze Severní Ameriky 

a je u nás zastoupen dvěma druhy: pupalkou dvouletou (Oenothera biennis L.) a u nás 

vzácnější – pupalkou měkkoostnou (Oenothera muricata L.) Pro energetické účely je 

vhodné vyuţívat především slámu z těchto rostlin. Chemickou analýzu vzorkŧ pupalky 

dvouleté uvádí Tabulka 14. [7] 

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) 

Pupalka dvouletá je dvouletá, aţ 2 m vysoká bylina. V prvním roce vyhání pouze přízemní 

listovou rŧţici, teprve v roce druhém vyrŧstá kvetoucí lodyha. Lodyţní listy zubaté aţ 

téměř celokrajné, špičaté, chlupaté, obvykle s červenou střední ţilkou. Květy jsou ţluté. 

Kvete v červnu aţ září.[7] 

Vyskytuje se především na štěrkových a štěrkopísčitých náplavech břehŧ, v pískovnách, 

lomech, podél silnic, na rumištích, náspech a hrázích. V České republice se vyskytuje 

hojně od níţin aţ po podhorské oblasti. [7] 

 

Tabulka 14: Chemická analýza vzorků pupalky dvouleté [7] 
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Pupalka 

dvouletá 7,02 3,14 17,59 16,06 43,66 6,21 0,61 0,08 39,03 0,26 

Referenční 

palivo - hnědé 

uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 4,24 0,58 3,85 7,81 0,08 
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Chemické sloţení jednotlivých druhŧ energetických plodin se výrazně neliší. Pro všechny 

vzorky je typický nízký obsah popela, vyšší obsah popela byl zjištěn pouze v případě tolice 

seté. Největší výhřevnost pak byla zjištěna u komonice bílé. Co se týče prvkového sloţení, 

pro všechny uvedené energetické plodiny je společný nízký obsah síry, obsah uhlíku, 

vodíku, dusíku, kyslíku a chlóru je u těchto plodin srovnatelný.  

Pro porovnání je v následující tabulce uvedena chemická analýza hnědého uhlí, černého 

uhlí a lehkého topného oleje (Tabulka 15). 

 

Tabulka 15: Chemická analýza fosilních paliv [7] 
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I. referenční palivo - 

hnědé uhlí Most 20,8 20,4 17,23 15,79 42,31 1,24 0,58 3,85 7,81 0,076 

II. referenční palivo - 

černé uhlí  8,26 10,1 28,27 27,6 75,8 2,13 0,93 2,48 0,31 0,028 

III. referenční palivo 

- lehký topný olej 0,01 0,01 42,7 40,01 85,6 12,3 0,05 1,4 0,01 0,08 

 

6.3 Zhodnocení výnosů a perspektivy vybraných druhů energetických 

plodin 

Obecně lze říci, ţe energeticky a ekonomicky efektivnější je pěstování rostlin víceletých a 

vytrvalých neţ tradičních jednoletých. Výhodou víceletých rostlin je sníţení nákladŧ na 

pěstování, jelikoţ není třeba kaţdoročně nově porost zakládat a provádět veškeré 

kultivační práce, které jednoleté plodiny vyţadují. Další nespornou výhodou vytrvalých 

rostlin je podobně jako při zatravňování jejich protierozní pŧsobení. Eroze se jinak při 

kaţdoroční orbě mŧţe často projevit a poškodit tak pŧdu a mnohdy i negativně zasáhnout 

do ekologie celé krajiny. Zajímavé jsou vysoce vzrŧstné trávy (například chrastice 

rákosovitá), které navíc plní funkci zatravňování, takţe je jejich pěstování pro energii také 

výhodné. [26] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
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Jak jiţ bylo zmíněno, energeticky výhodnými plodinami jsou označovány cíleně pěstované 

byliny a dřeviny, jejichţ produkce suché biomasy by měla činit minimálně 12 t/ha. 

V našich podmínkách jsou však výnosy nad 12 t/ha téměř vzácností. Vyšších výnosŧ lze 

dosáhnout jen na stanovištích dobře zásobených vodou nebo s pomocí prŧmyslových 

hnojiv. Nejvyšších výnosŧ dosahují křídlatky. V podmínkách mírného pásma a na dobrém 

stanovišti jsou křídlatky vŧbec nejvýnosnější. Jejich cílené pěstování je však vzhledem 

k jejich invazní povaze u nás snad velmi nepravděpodobné. Jako velmi perspektivní 

z hlediska výnosŧ se také jeví krmný šťovík a porosty rychle rostoucích dřevin topolŧ a 

vrb (Obrázek 7). [30] 

Výnosy vybraných energetických rostlin
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Obrázek 7: Výnosy vybraných energetických rostlin [30] 

 

O uplatnění jednotlivých výnosných plodin však rozhodují často i jiná kritéria. Z dŧvodŧ 

invazních schopností nebo některých dalších negativních environmentálních dopadŧ tak 

není moţné zatím uvaţovat o pěstování některých velmi výnosných rostlin a dřevin jako 

např. křídlatek nebo akátu bílého, jak vyplývá ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. Pro účely fytoenergetiky lze však doporučit křídlatku planě rostoucí, pokud je 

terén dostupný pro mechanizovanou sklizeň. Křídlatka u nás planě roste na ploše několika 

tisíc ha a často bývá velmi nákladně likvidována, pravidelná sklizeň těchto planě 

rostoucích porostŧ by mohla do určité míry takovéto porosty oslabit.  

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/182010-sb
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7 EKOLOGICKÉ PŘÍNOSY A RIZIKA CÍLENĚ PRODUKOVANÉ 

BIOMASY 

Jelikoţ se problematiky spojené s pěstováním a vyuţíváním cíleně produkované biomasy 

často prolínají nebo je mezi tím, co ještě lze povaţovat za přínos a tím, co jiţ mŧţe být 

určitým rizikem velmi tenká hranice, jsou v této kapitole popsány jak přínosy, tak i rizika a 

negativní dopady cíleně produkované biomasy. 

7.1 Význam záměny fosilních paliv za biomasu z hlediska produkce 

emisí 

Oxid uhličitý 

Základní charakteristika 

Oxid uhličitý je bezbarvým nehořlavým plynem bez chuti a zápachu, který je těţší neţ 

vzduch. Je běţnou součástí zemské atmosféry. Především v dŧsledku prŧmyslových emisí 

jeho prŧměrná koncentrace ve ovzduší stále roste. [31] 

Oxid uhličitý jako skleníkový plyn 

Hlavní motivací pro záměnu fosilních paliv za biomasu jsou obavy týkající se budoucích 

dopadŧ zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, jakoţto jednoho z představitelŧ 

skleníkových plynŧ, na světové klima.  Energie, která dopadá na zemský povrch je zčásti 

odraţena nebo je absorbována zemským povrchem a přeměněna v teplo. Teplo je postupně 

vyzařováno z povrchu ve formě infračerveného záření, avšak je pohlcováno skleníkovými 

plyny a dochází tak ke zpomalování ochlazování zemského povrchu. Ze všech 

skleníkových plynŧ má oxid uhličitý největší schopnost tepelné záření pohlcovat. 

V atmosféře se nachází asi 380 ppm tohoto plynu a jeho podíl na skleníkovém efektu je 

odhadován na 26 %. Pokud však hovoříme o tzv. přidatném skleníkovém efektu, který 

spočívá ve zvětšování skleníkového efektu pŧsobením změn chemického sloţení atmosféry 

v dŧsledku antropogenní činnosti, pak je podíl oxidu uhličitého na tomto efektu 60 %. 

[8,31,32] V rámci spalovacích procesŧ má na produkci emisí skleníkových plynŧ obecně 

největší podíl výroba elektřiny a tepla (Obrázek 8). [33] 
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Obrázek 8: Struktura globálních emisí skleníkových plynů ze spalovacích procesů v roce 2009 [33] 

 

Vznik a výskyt 

Velké mnoţství tohoto plynu vzniká rozkladem organických látek mikroorganismy. 

Jedná se o zbytky rostlin odumírajících na konci vegetačního období (listí, tráva) nebo o 

exkrementy ţivočichŧ. „Lokálně velmi vysoká koncentrace je v místech jeho výronu ze 

země ve vulkanicky aktivních oblastech a v některých přírodních minerálních vodách. Dále 

vzniká značné mnoţství oxidu uhličitého reakcí uhlíku s kyslíkem při spalování paliv.“  

[31] 

 

Obrázek 9: Koloběh uhlíku v přírodě [8] 
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Vliv CO2 na životní prostředí a člověka 

Oxid uhličitý je nedýchatelný, ve vyšších koncentracích mŧţe zpŧsobovat ztrátu vědomíí a 

smrt. Váţe se na hemoglobin v krvi a vytěsňuje tak kyslík, který se pak z plic obtíţněji 

dostává do mozku a tkání těla. Jelikoţ je těţší neţ vzduch, mŧţe se v místech vývinu 

(například při vulkanické činnosti) hromadit při zemi, a představovat nebezpečnou past pro 

ţivočichy. Oxid uhličitý je součástí vzduchu (0,03 %), zvýšení jeho koncentrace na 5 %  

pak vede k bolestem hlavy, vyšší frekvenci dýchání, pocení. Koncentrace oxidu uhličitého 

ve vdechovaném vzduchu od 10 % výše pak má za následek rychlou ztrátu vědomí a při 

delší expozici smrt. [31] 

Kromě výše zmiňovaného vlivu na skleníkový efekt nemá oxid uhličitý na ţivotní 

prostředí vliv. 

Porovnání emisí CO2 při spalování biomasy a fosilních paliv 

Na rozdíl od fosilních paliv je biomasa povaţována za tzv. CO2 neutrální, jelikoţ se jejím 

spalováním uvolňuje pouze tolik oxidu uhličitého, kolik jej rostlina přijala během svého 

rŧstu (Obrázek 10). [34] 

 

 

Obrázek 10: Emisní faktor CO2 [35] 
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Oxid uhelnatý 

Základní charakteristika 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je lehčí neţ vzduch, nedráţdivý, ve 

vodě málo rozpustný. [31] 

Vznik a výskyt 

V přírodě se oxid uhelnatý vyskytuje v nepatrném mnoţství v atmosféře, kde vzniká 

především fotolýzou oxidu uhličitého pŧsobením ultrafialového záření, dále je také 

obsaţen v sopečných plynech. V nepatrném mnoţství vzniká i při metabolických 

procesech v ţivých organismech. Oxid uhelnatý vzniká při antropogenní činnosti, a to 

především jako produkt nedokonalého spalování fosilních paliv i biomasy jak ve 

stacionárních, tak v mobilních zdrojích. CO vzniká především, pokud je teplota spalování 

příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné oxidaci paliva na oxid uhličitý, pokud je čas pro 

hoření ve spalovací komoře příliš krátký nebo není k dispozici dostatek kyslíku. [31] 

Vliv na životní prostředí a člověka 

Oxid uhelnatý je značně jedovatý. Tato jedovatost je zpŧsobena silnou afinitou k 

hemoglobinu (krevnímu barvivu), s nímţ vytváří karboxyhemoglobin a znemoţňuje tak 

přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na 

hemoglobin je přibliţně 220x silnější neţ kyslíku, a proto trvá jeho odstranění z krve 

mnoho hodin nebo dní. Příznaky otravy se objevují jiţ při přeměně 10 – 20 % 

hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Mezi hlavní příznaky otravy CO patří závratě, 

bolesti hlavy, dušnost, ve vyšších koncentracích pak dochází ke sníţení kyslíku v mozku a 

následné smrti. [31] 

Porovnání emisí CO při spalování biomasy a fosilních paliv 

Dle následujícího grafu je emisní faktor CO v případě biomasy – dřevních pelet niţší neţ 

v případě hnědého uhlí, v porovnání s uhlím černým však vyšší (Obrázek 11). 



Magdaléna Bártková: Cíleně produkovaná biomasa a její význam 

2013  39 

 

Obrázek 11: Emisní faktor CO [35] 

 

Oxid siřičitý 

Základní charakteristika 

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn pronikavého štiplavého zápachu, snadno zkapalnitelný a 

dobře rozpustný ve vodě. Nachází se v sopečných plynech a v ovzduší prŧmyslových 

aglomerací, kde reakcí s vlhkostí zpŧsobuje tzv. kyselé deště. Oxidy síry se vyskytují ve 

více formách a mohou vytvářet několik škodlivin – oxid siřičitý nebo kyselé aerosoly, 

které mohou vznikat oxidací oxidu uhličitého v atmosféře. [31] 

Vznik a výskyt 

Oxid siřičitý se vyskytuje v sopečných plynech, dále jako rozpuštěný v podzemních 

vodách ve vulkanicky aktivních oblastech. Nejvíce emisí SO2 je však produkováno 

antropogenní činností, především se jedná o spalování fosilních paliv. [31] 

Vliv na životní prostředí a člověka 

Vysoké koncentrace oxidu siřičitého mohou vyvolat váţné poškození plic a dýchacích cest 

obecně. Koncentrace oxidu siřičitého v rozsahu 2600 - 2700 ug/m
3
 zpŧsobují klinické 

změny spojené s bronchospasmy u astmatikŧ. Dále zpŧsobuje nevolnost a bolesti hlavy. 
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Chronická expozice oxidu siřičitého dále mŧţe negativně ovlivňovat krvetvorbu, 

zpŧsobovat rozedmu plic, poškozovat srdeční sval či negativně pŧsobit na menstruační 

cyklus.  

Značně toxický je oxid siřičitý pro rostliny, neboť reaguje s chlorofylem a narušuje tak 

fotosyntézu. Dále ovlivňuje metabolismus proteinŧ, rovnováhu vody a lipidŧ a aktivitu 

enzymŧ. Zpŧsobuje opadávání stromŧ, mění pH pŧdy i vody, a tím zpŧsobuje úhyn rostlin 

i ţivočichŧ. [31] 

Porovnání emisí SO2 při spalování biomasy a fosilních paliv 

V případě biomasy je významné sníţení emisí oxidu siřičitého, ke kterým při spalování 

biomasy téměř nedochází (Obrázek 12). Obsah síry v rostlinné biomase se většinou 

pohybuje pouze v rozmezí 0 – 0,1 %. [7] 

 

 

Obrázek 12: Koncentrace CO, SO2 a NO2 při spalování uhlí a biomasy v kotlích malých výkonů [31] 

 

Pozn. A1 – A4 - černé uhlí, A5 - sláma z řepky, A6 – pšeničná sláma, A7 – kusové 

borovicové dřevo, A8 – brikety z borovicových pilin, A9 – brikety z kalů a uhlí, A10 – 

brikety z pilin a uhlí, A11 – směs pilin a uhlí, A12 – směs slámy z řepky a uhlí. 
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Oxidy dusíku 

Základní charakteristika 

Z hlediska lidského zdraví je zřejmě nejvýznamnějším oxidem dusíku oxid dusičitý (NO2). 

V plynném stavu se jedná o červenohnědý, agresivní, jedovatý plyn, v kapalném stavu je to 

ţlutohnědá látka, která tuhne na bezbarvé krystaly. Oxid dusičitý je plyn rozpustný ve vodě 

a je silným oxidačním činidlem. [31] 

Vznik a výskyt 

Přirozeně vznikají oxidy dusíku bakteriální činností a činností sopečnou. Hlavním 

antropogenním zdrojem je spalování fosilních paliv ve stacionárních zdrojích (při vytápění 

a v elektrárnách) a v motorových vozidlech. Ve většině případŧ je do ovzduší emitován 

oxid dusnatý, který je poté transformován na oxid dusičitý. 

Oxidy dusíku mohou vznikat třemi zpŧsoby, podle čehoţ se také dělí. Jedná se o tzv. 

termické, palivové a rychlé NOx. 

Na tvorbu termických NOx má největší vliv teplota a doba trvání reakce. Čím je teplota 

v zóně plamene vyšší, tím více NOx vzniká.  

Na tvorbu palivových NOx mají vliv především dusíkaté sloučeniny. Výrazný podíl mají 

tyto NOx při spalování hnědého uhlí a biomasy, kdy se nedosahuje příliš vysokých teplot 

(1200 - 1300°C). Nad teplotou 900°C je produkce palivových NOx prakticky nezávislá na 

teplotě, produkce je však výrazně závislá na koncentraci kyslíku v zóně plamene. 

„Rychlé NOx vznikají při spalování uhlovodíkŧ, a to ve frontě plamene. Vznik souvisí s 

vazbou molekul dusíku s radikály v reakcích s nízkou energetikou bariérou. Proces je 

charakterizován krátkodobostí, malou závislostí na teplotě a velkou závislostí na přebytku 

vzduchu s maximem tvorby v oblasti stechiometrického poměru.“ Výše popsané 

mechanismy vzniku NOx se rŧznou měrou podílejí na jeho celkové produkci v závislosti na 

teplotě plamene. [31] 

Vliv na životní prostředí a člověka 

Krátké expozice oxidu dusičitého při koncentracích 3000 aţ 9400 μg/m
3

  vyvolávají změny 

funkce plic u zdravých jedincŧ i u bronchitických pacientŧ. Při dlouhodobé expozici oxidu 
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dusičitého při koncentracích menších neţ 1880 μg/m3 dochází ke změnám v plicích, ale i v 

dalších orgánech - ve slezině, v játrech a v krvi.  

Oxidy dusíku dále zpŧsobují tzv. letní (fotochemický) smog, který vzniká převáţně  

v městských oblastech vlivem slunečních paprskŧ. Jeho součástí jsou hlavně vysoké 

koncentrace přízemního ozónu, který vzniká vlivem intenzivního příkonu slunečního 

záření v létě fotochemickými reakcemi ze dvou skupin látek, kterými jsou oxidy dusíku a 

těkavé organické látky. [31] 

Porovnání emisí NOx při spalování biomasy a fosilních paliv 

Při spalování biomasy dochází dle některých studií [31, 35, 36] k niţší produkci emisí 

NOx, neţ je tomu u fosilních paliv (Obrázek 13). Tvorbu NOx je však moţno kontrolovat 

teplotou spalování. [31] 

 

 

Obrázek 13: Emisní faktor NOx [35] 
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Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany 

Základní charakteristika 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF) patří 

mezi aromatické sloučeniny tvořené dvěma benzenovými jádry. Do této skupiny látek patří 

75 kongenerŧ PCDD a 135 kongenerŧ PCDF. Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se 

PCDD a PCDF řadí mezi typické POPs (perzistentní organické polutanty). Jsou velmi 

málo rozpustné ve vodě, málo těkavé, ochotně se sorbují na povrch pevných částic a 

rozkladu podléhají jen zvolna. [31] 

Vznik a výskyt 

PCDD/PCDF vznikají jako neţádoucí vedlejší produkty při řadě antropogenních procesŧ, 

především všude tam, kde se procesŧ účastní chlor. Nejvýznamnějším zdrojem 

PCDD/PCDF jsou domácí spalovací zařízení. [31] 

Vliv na životní prostředí a člověka 

Expozice těmito látkami je nebezpečná z hlediska jejich toxických, karcinogenních a 

teratogenních vlastností. Jejich persistence v biosféře, dobrá rozpustnost v tucích a pomalý 

metabolismus mají za následek postupnou kumulaci těchto látek v ţivých organismech. 

Dlouhodobá expozice vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám 

endokrinního systému (zejména štítné ţlázy) a reprodukčních funkcí. Při otravě vysokými 

dávkami se projevuje tzv. "chlorakné". Do potravy se PCDD/PCDF dostávají především 

emisemi a následnou depozicí těchto látek z rŧzných zdrojŧ do ţivotního prostředí. Tyto 

látky se dostávají do pŧdy a vody, v nichţ dochází k bioakumulaci v potravním řetězci. 

[31] 
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Porovnání emisí  při spalování biomasy a fosilních paliv 

V případě biomasy dochází ve většině případŧ k vyšším emisím PCDD/PCDF, jak vyplývá 

z následujícího grafu (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Emisní faktor PCDD/PCDF [31] 

Pozn. A1 – A4 - černé uhlí, A5 - sláma z řepky, A6 – pšeničná sláma, A7 – kusové 

borovicové dřevo, A8 – brikety z borovicových pilin, A9 – brikety z kalů a uhlí, A10 – 

brikety z pilin a uhlí, A11 – směs pilin a uhlí, A12 – směs slámy z řepky a uhlí. 

 

Spalování biomasy je u většiny sledovaných látek znečišťující ţivotní prostředí lepší 

alternativou, neţ je spalování hnědého uhlí. Výjimkou jsou však emise PCDD a PCDF, 

které jsou v případě biomasy vyšší. Dále pak jsou vyšší emise tuhých znečišťujících látek 

nebo tomu tak mŧţe být u těţkých kovŧ. Obecně tak lze říci, ţe ne vţdy je úroveň 

škodlivosti emisí ze spalování biomasy niţší, neţ je tomu při spalování paliv fosilních. 

Velmi totiţ závisí také na technologické úrovni zařízení a kvalitě vedení spalovacího 

procesu. V neposlední řadě je třeba také brát v úvahu obsah škodlivých látek v samotném 

palivu (biomase) především vzhledem k moţnosti pěstování energetických plodin na 

pŧdách kontaminovaných. [31, 35, 36] 
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7.2 Pěstování energetických plodin na půdách nevhodných pro produkci 

potravin a jejich vyuţití k fytoremediačním účelům 

Energetické rostliny pro přípravu fytopaliv je moţné pěstovat na pŧdách nepotřebných pro 

produkci potravin.  

Z hlediska záměrného pěstování biomasy patří k pozitivním faktorŧm v České republice 

velká rozloha tzv. marginálních zemědělských pŧd, které mají niţší produkční potenciál z 

hlediska konvenční zemědělské produkce, jelikoţ zde panují méně výhodné pŧdně - 

klimatické podmínky, a proto se tzv. uvádějí do klidu zpravidla dotovaným zatravňováním. 

Údrţba krajiny prostřednictvím dotací však stojí společnost značné finanční prostředky, a 

proto mŧţe vyuţití těchto pŧd k pěstování energetických rostlin přinést určitý uţitek. 

Zejména se jedná o přirozenou údrţbu krajiny, protierozní ochranu pŧd či minimalizaci 

úniku dusičnanŧ z pŧd do spodních a povrchových vod. Rozloha tzv. volné pŧdy, 

vyuţitelné pro pěstování energetických plodin je velmi diskutabilní především s ohledem 

na sniţování disponibilních ploch pro produkci potravin. [1,19] V rámci Akčního plánu pro 

biomasu pro rok 2012 – 2020, vypracovaného ministerstvem zemědělství, byla realizována 

studie, na jejímţ základě je při zajištění 100% potravinové soběstačnosti odhadována 

rozloha nepotřebné pŧdy k  potravinářským nebo krmivářským účelŧm v České republice 

na 440 000 ha, výhledově aţ na více neţ 1 mil. ha (Tabulka 16). [20] 

 

Tabulka 16: Rozloha zemědělské půdy při 100%  potravinové soběstačnosti [20] 

Způsob vyuţití půdy Druh zemědělské půdy 

Plocha půdy při 100 % 

potravinové soběstačnosti 

(ha) 

Pŧda pro potravinovou 

soběstačnost 

Orná pŧda 1 858 000 

Trvalé travní porosty 114 000 

Volná pŧda (vyuţitelná 

pro OZE) 

Orná pŧda 680 000 

Volné travní porosty 440 000 

Celkem zemědělská pŧda 

pro energetické vyuţití   1 120 000 
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Pro pěstování biomasy lze také vyuţít tzv. problémových pŧd, které nejsou vhodné pro 

potravinářskou produkci v dŧsledku nevhodné antropogenní činnosti, jejichţ rozloha je 

odhadována přibliţně na 54 000 ha. Jedná se o pŧdy nadlimitně kontaminované 

cizorodými látkami, na kterých není ţádoucí pěstovat potravinářské plodiny. 

Kontaminované pŧdy se vyskytují zejména v místech starých ekologických zátěţí, mŧţe se 

tak jednat o dŧlní výsypky či sloţiště popelnatých odpadŧ. Na zvýšení koncentrace těţkých 

kovŧ v zemědělských pŧdách se například podílela i aplikace čistírenských kalŧ, 

pocházejících z prŧmyslových závodŧ nebo produktŧ společného čištění odpadních vod 

prŧmyslu a domácností. Zdrojem kontaminace zemědělských pŧd mohla být také aplikace 

fosforečných hnojiv nebo aplikace pesticidŧ. [4, 37] 

Rostliny lze na kontaminovaných pŧdách pěstovat k řadě rozličných účelŧ. V praxi se 

především ověřují dva základní postupy, a to vytvoření trvalého rostlinného pokryvu, který 

zamezí dalšímu šíření kontaminujících látek vodní a větrnou erozí a omezí promývání látek 

do povrchových vod. Obecně je tato metoda nazývána jako fytostabilizace a je v řadě 

případŧ velmi účelná, ale je to řešení pouze dočasné. K trvalému řešení odstranění 

kontaminantŧ je nezbytné nalézt takové rostliny, které jsou schopné akumulovat vysoké 

obsahy kovŧ a současně vytvářet vysoký výnos biomasy, aby mohla být nadzemní hmota 

pravidelně odstraňována s dostatečným mnoţstvím kovu. Pro příjem, transport a toleranci 

k těţkým kovŧm bylo testováno široké spektrum rostlin, včetně plevelŧ. Při sledovaní 

schopnosti fytoextrakce toxických prvkŧ je třeba velmi pečlivě sledovat zastoupení těchto 

prvkŧ v jednotlivých částech rostlin, jelikoţ bez jejich znalostí není moţné určit sklizeň 

jednotlivých částí. Při spalování takto získané biomasy však mŧţe být problémem 

uvolňování těchto toxických prvkŧ do ovzduší. Řadu úniku emisí lze regulovat pouţitím 

odlučovačŧ a filtrŧ. Co se týče těţkých kovŧ, forma, ve které se vyskytují v palivu a jejich 

mnoţství má vliv na mnoţství uvolňované během spalování. Pokud je kov vázán na 

organickou hmotu, pak dochází s velkou pravděpodobností k jeho odpaření. Pokud je 

vázán na hrubých minerálních částicích, dochází k jeho zachycení v popelu. Na mnoţství 

uvolněných těţkých kovŧ má také vliv obsah chloru, síry, vlhkost. Dále pak podmínky 

v ohništi, jakými jsou oxidační a redukční podmínky či teplota. [37, 38] Problematice 

nakládání s biomasovým popelem se věnuje další kapitola.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesticid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fytoextrakce
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Fytoremediace lze tedy podle metodického postupu závislého na charakteru znečištěného 

prostředí, kontaminantu a jeho koncentraci rozdělit na následující technologie:  

Fytoextrakce (fytoakumulace) 

Fytoakumulace je zaloţena na absorpci kontaminantu kořeny rostliny, následně pak 

dochází k akumulaci kontaminantu v její nadzemní části. Poté následuje sklizeň rostlin, se 

kterými je však nutno zacházet jako s odpadem. Je tedy nutné jiţ před samotnou aplikací 

zváţit, jakým zpŧsobem bude s takto vzniklým odpadem nakládáno. Po akumulaci 

kontaminantŧ jsou sklizené rostliny dále zpracovány tepelně, mikrobiálně nebo chemicky. 

Tato metoda je vyuţitelná především pro odstranění toxických kovŧ. Některé druhy rostlin 

jsou vysoce tolerantní vŧči  přítomnosti toxických kovŧ v pŧdě a navíc jsou schopné 

akumulovat tyto kovy do vysoké koncentrace ve svých pletivech, aniţ by docházelo k 

nepříznivému vlivu na jejich rŧst a prosperitu. Takové rostliny se nazývají 

hyperakumulátory. Při výběru rostlin vhodných pro fytoextrakci kovŧ je vhodné vzít 

v úvahu rovněţ další poţadavky, jakými je například schopnost akumulovat kovy při jejich 

nízké koncentraci v pŧdě, akumulovat více druhŧ kovŧ a tvořit dostatečné mnoţství 

biomasy. Metoda není příliš vhodná pro organické látky, které mohou být rostlinou 

metabolizovány na toxičtější formu nebo být rostlinou vydýchávány do ovzduší. [39, 40] 

Fytostabilizace   

V místech, která jsou nebezpečná vysokou koncentrací xenobiotik (např. dŧlní haldy, 

odkaliště), se vyuţívá rostlin k tzv. fytostabilizaci. Rostliny mohou stabilizovat 

kontaminanty ve svých orgánech pomocí redoxních přeměn, převedení kontaminantu do 

nerozpustné formy nebo zabudování do rostlinných struktur. Svým vzrŧstem také rostliny 

zabraňují vodní a větrné erozi, a tím i rozptylu kontaminace na povrchu. Cílem metody je 

znemoţnění nebo alespoň výrazné omezení přenosu kontaminantu do okolí. Tato metoda je 

vyuţívána i jako závěrečný krok úpravy ploch sanovaných jinými technologiemi. [39, 40] 
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Fytodegradace 

Fytodegradace je procesem, při němţ dochází k absorpci, přeměně a odbourávání 

kontaminantu uvnitř rostliny. Za fytodegradaci lze také povaţovat proces, kdy je sniţována 

kontaminace v dŧsledku uvolňování enzymatických metabolitŧ rostliny do pŧdy. Při 

pouţití této metody degradují rostliny a s nimi asociovaná mikroflóra kontaminanty přímo 

v pŧdě na látky netoxické. Uvaţuje se o vyuţití této metody především při detoxikaci 

organických látek, které jsou rostliny schopny metabolizovat pomocí enzymatického 

aparátu. Podmínkou fytodegradace však je, aby nedocházelo k přeměnám na metabolity, 

které jsou toxičtější, neţ samotný kontaminant. [39, 40] 

Rhizofiltrace 

Rhizofiltrace je metoda, která vyuţívá k absorpci, koncentraci a precipitaci kontaminantu 

z povrchových, splaškových nebo vyčerpaných podzemních vod kořenový systém rostlin. 

Na rozdíl od fytoextrakce jsou cílovou částí rostliny pouze kořeny. Tato metoda je vhodná 

především k odstraňování nízkých koncentrací kovŧ, kdy nelze efektivně vyuţít jinou 

dekontaminační metodu. Rhizofiltrace se ukázala jako vhodná při záchytu radionuklidŧ, 

které byly úspěšně akumulovány kořeny rostlin hořčice sarepské (Brassica juncea) nebo 

slunečnicí roční (Helianthus annuus L.). [39, 40] 

Fytovolatilizace 

Fytovolatilizace je metoda, při níţ dochází k příjmu kontaminantu kořenovým systémem a 

transportu do nadzemní části, v některých případech ještě následuje biotransformace 

kontaminantu. Poté dochází k transpiraci těkavého kontaminantu nebo těkavé formy 

pŧvodně netěkavé látky. Některé mikroorganismy mohou enzymaticky redukovat rtuťnaté 

ionty na kovovou rtuť, která se díky svým fyzikálním vlastnostem rozptýlí do okolí ve 

formě par. Vyuţití fytovolatilizace je však velmi kontroverzním řešením, jelikoţ při ní 

nedochází k odstranění kontaminace, ale pouze k přenosu kontaminantu z pŧdy do ovzduší. 

[39, 40] 
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Tabulka 17: Typické rostliny použité při různých fytoremediačních aplikacích [39] 

Aplikace Médium Kontaminanty Typické rostliny 

Fytotransformace 

pŧda, podzemní 

voda, výluhy ze 

skládek, aplikace 

odpadních vod na 

pŧdy 

herbicidy; chlorované 

alifatické uhlovodíky 

(např. TCE); aromatické 

uhlovodíky (např. 

BTEX); explosiva (TNT, 

RDX, HMX, 

perchlorát); ţiviny 

(dusičnany, amoniak, 

fosfáty) 

freatofytické stromy 

(čeleď Salix, včetně 

topolu, vrby, amerického 

topolu); trávy (ţito, 

kostřava, troskut prstnatý, 

čirok, proso panenské, 

rákos, lesknice kanárská); 

Fabaceae (jetel, vojtěška) 

Rhizosferní 

bioremediace 

pŧda, sedimenty, 

aplikace na pŧdu, 

omezené skládky 

biodegradovatelné 

organické látky (BTEX, 

TPH, PAHs, PCBs, 

pesticidy) 

traviny s vláknitými 

kořeny (troskut prstnatý, 

kostřava, ţito); 

uvolňovače fenolických 

látek (moruše, jabloň, 

Maclura aurantica), 

freatofytické stromy 

Fytostabilizace pŧda 

kovy (Pb, Cd, Zn, As, 

Cu, Cr, Se,U); 

hydrofobní organické 

sloučeniny, které nejsou 

degradovatelné 

freatofytické stromy pro 

hydraulickou kontrolu; 

trávy s vláknitými kořeny 

pro kontrolu eroze 

Fytoextrakce 
pŧda, sedimenty, 

brownfields 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, 

Cu) 

hořčice sareptská 

(Brassica juncea); 

slunečnice (Helianthus 

spp.); Thlaspi carulescens 

Rhizofiltrace 

podzemní voda, 

odpadní 

voda přes umělé 

mokřady 

kovy (Pb, Cd, Zn, Ni, 

Cu); 

radionuklidy, hydrofobní 

organické sloučeniny 

vodní rostliny: mokřadní 

(orobinec, rŧţkatec, 

Potamogeton nodosus, 

maranta třtinová); vodní 

(řasy, paroţnatka, 

stolístek vodní, Hydrilla 

spp.) 

Fytovolatilizace pŧdy a sedimenty 
Se, As, Hg, těkavé 

organické sloučeniny 

Brassica juncea; 

mokřadní rostliny; 

freatofytické stromy pro 

zachycení podzemních 

vod 

 

Pozn.BTEX – benzen, toluen, ethylbenzen a celkový xylen; HMX = oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- 

tetrazocin; MTBE – methyl-terc-butylether; PAHs – polycyklické aromatické uhlovodíky; PCBs – 

polychlorované bifenyly; RDX – hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; TCE – trichlorethylen; TNT – 2,4,6- 

trinitrotoluen; TPH – celkové ropné uhlovodíky 
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7.3 Problematika vyuţití popela ze spalování biomasy 

Jak jiţ bylo zmíněno, energetické plodiny lze pěstovat na pŧdách kontaminovaných 

rizikovými prvky a vyuţít tak jejich schopnosti akumulace těchto prvkŧ v biomase. Vzniká 

tak ale často opomíjený problém vyuţití popela, vznikajícího spalováním energetických 

plodin, obsahující zvýšené koncentrace toxických prvkŧ. V rostlinném popelu se jedná 

zejména o arsen, kadmium, chrom a olovo, v některých popelech se dále mohou nadlimitně 

vyskytovat polyaromatické uhlovodíky. Tyto popely není moţné dále vyuţít a uvaţuje se 

tak pouze o jejich uloţení jako odpadu na skládkách (S-NO). Nezbytné je zatěsnění 

skládky, vytvoření hydrogeologické bariéry, zabraňující výluhŧm z tělesa skládky.  

Tato technická bariéra je většinou kombinovaná. První vrstvu od základové spáry tvoří 

většinou minerální těsnění, druhou vrstvu tvoří folie z vysokohustotního polyethylenu 

(PEHD) minimální tloušťky 1,5 mm. Proti proraţení se folie chrání netkanou textilií a 

vrstvou pneumatik prosypávaných vhodným jemnozrnným materiálem. 

[41, 42] 

Moţností zpracování popelŧ ze spalování biomasy nekontaminované nebezpečnými prvky, 

je výroba minerálních hnojiv, které by do pŧdy dodávaly potřebné ţiviny. Při analýzách 

popelŧ získaných z biomasy bylo zjištěno, ţe obsahují minerální látky, které se svým 

obsahem a sloţením velmi blíţí minerálním hnojivŧm, která jsou v současnosti prŧmyslově 

vyráběna a aplikována. Především se tak jedná o hnojiva s výrazným podílem CaO a K2O. 

Moţnost zemědělského vyuţití popele z biomasy nastává, pokud popel splňuje parametry 

vyţadované vyhláškou č. 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb, o 

stanovení poţadavkŧ na hnojiva, pro minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva a 

zároveň splní další podmínky, které vyţaduje úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o 

hnojivech. Hnojivo na bázi popelu z biomasy musí splnit limitní hodnoty na obsah 

toxických prvkŧ a dále musí splnit poţadovanou zrnitost pro bezproblémovou aplikaci. 

Při vyuţití biomasových popelŧ jako suroviny pro přípravu kompostu se mnoţství 

rizikových prvkŧ posuzuje dle ČSN 465735 „Prŧmyslové komposty“. V příloze této normy 

jsou uvedena nejvyšší přípustná mnoţství sledované látky ve vysušeném vzorku, které 

mohou obsahovat suroviny pro výrobu kompostŧ. Tato norma dále stanovuje jakostní 

znaky a nejvyšší přípustná mnoţství sledovaných látek pro dvě třídy kompostŧ. Kompost 

třídy I je pro pŧdu zcela nezávadný a mŧţe se aplikovat jednou za tři roky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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Kompost třídy II nesmí být aplikován na pŧdy s pH niţší 6, dále pak na pŧdy, kde se 

pěstují plodiny pro přímý konzum. Mŧţe se aplikovat jednou za tři roky v nejvyšší 

přípustné dávce 20 t sušiny na hektar. [41, 43] 

 Limitní hranice rizikových prvkŧ dle vybraných předpisŧ jsou uvedeny v následujícím 

přehledu (Tabulka 18). 

Tabulka 18: Limitní hranice rizikových prvků dle vybraných předpisů [41,43] 

Rizikový 

prvek 

(mg/kg) 

ČSN 

465735 

(mg/kg 

suroviny) 

ČNS 465735 

(mg/kg kompostu) 

Vyhláška 

474/2000 Sb. *) 

I II 1b 1c  

As 50 10 20 10 10 

Cd 13 2 4 1 1,5 

Cr 1000 100 300 50 50 

Cu 1200 100 400 x x 

Hg 10 1 1,5 1 0,5 

Ni 200 50 70 x x 

Pb 500 100 300 10 30 

Zn 3000 300 600 x x 

Mo 25 5 20 x x 

 

* 1b - minerální hnojiva neobsahující fosfor, 1c - minerální vápenatá a hořečnatovápenatá 

hnojiva, x – není poţadováno. 

 

7.4 Rizika rozvoje vyuţití biomasy z hlediska ochrany půd 

Pŧda představuje nezastupitelnou sloţku ţivotního prostředí. Funkce, které pŧda v přírodě 

plní (i ve vztahu k potřebám člověka) mŧţeme rozčlenit na uţitkové, environmentální a 

kulturní. Za funkci uţitkovou se povaţuje úloha pŧdy jako základního výrobního 

prostředku v zemědělství a lesnictví. Ekologickými funkcemi pŧdy se pak rozumí její 

funkce akumulační, retenční, filtrační, asanační a transportní, dále je k nim přiřazen i 

význam pŧdy jako prostředí pro organismy a genové rezervy. Tyto funkce v rŧzném 

rozsahu existují vedle úlohy produkční a veškeré hospodaření na pŧdě by je mělo udrţovat 

ve vzájemné rovnováze. [19] 
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Moderní technologie uţívané při hospodaření na pŧdě jsou však většinou zaměřeny pouze 

na vyuţívání a zvyšování úlohy produkční a ovlivňují tak významným zpŧsobem všechny 

ekologické funkce, bohuţel se v praxi jedná většinou o ovlivnění negativní. [19] 

V České republice dochází v současnosti k závaţným degradacím pŧd, jejichţ dŧsledky 

mohou vést k omezení aţ úplné destrukci cenných produkčních i mimoprodukčních funkcí 

Hlavními faktory, zpŧsobující ztrátu pŧdy nebo její degradaci, jsou především vodní a 

větrná eroze, zastavování území, utuţování pŧd, ztráta organické hmoty, acidifikace nebo 

kontaminace pŧd. [19] 

Příčiny a souvislosti současné vysoké erozní ohroženosti půd 

Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost a délka pozemku po spádnici, dále pak 

vegetační pokryv, vlastnosti pŧdy a její náchylnost k erozi, nepřítomnost protierozních 

opatření a četnost výskytu přívalových sráţek. [19] 

Díky intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti se v České republice nacházejí největší 

pŧdní bloky v Evropě, coţ prŧběh vodní eroze jen podporuje. Při scelování pozemkŧ byly 

navíc ve velkém rušeny hydrografické a další krajinné prvky. Jednalo se například o 

rozorávání mezí, zatravněných údolnic či likvidaci rozptýlené zeleně, které zrychlenou 

erozi účinně omezovaly, jelikoţ tvořily přirozené překáţky soustředěnému odtoku vody z 

pozemkŧ a podporovaly infiltraci vody na zemědělské pŧdy. Významné změny v osevních 

plochách v České republice rovněţ přispívají k nárŧstu erozní ohroţenosti pŧd. Zvýšení 

ploch kukuřice (např. u kukuřice na zrno z plochy 45 000 ha v roce 1990 na plochu 110 

000 ha v roce 2011) a pokles víceletých pícnin na orné pŧdě jsou skutečnosti, které se 

nepříznivě projevují v hodnotě faktoru ochranného vlivu vegetace. Také pokles počtu 

pěstovaných plodin (sníţení druhové diverzity zemědělských plodin) přispívá ke zvyšování 

erozní ohroţenosti našich pŧd. Pokud jsou tyto skutečnosti přehlíţeny při zpracování pŧdy, 

plánování osevních postupŧ a dalších procesech, dochází k intenzivní vodní erozi. [19, 44] 

Při současné skladbě zemědělských plodin činí maximální ztráta pŧdy v České republice 

přibliţně 21 mil. tun ornice za rok, jedná se tak o ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Riziko 

představuje především rozšíření pěstování monokultur širokořádkových plodin bez 

pouţití půdoochranných technologií. Tyto plodiny nedostatečně chrání pŧdu před 

erozním smyvem a při pěstování na sklonitých pozemcích s dlouhou nepřerušenou dráhou 

odtoku po spádnici je odnos pŧdy mnohonásobně vyšší, neţ pokud by pozemky byly 
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obhospodařovány vhodným zpŧsobem. Tento problém je moţné pozorovat především 

v případě pěstování kukuřice v souvislosti s provozem bioplynových stanic. Dále pak 

v případě řepky olejné a jednoletých plodin obecně. Pokud by byla kukuřice pěstována na 

veškeré orné pŧdě v ČR, pak by údajně ztráta pŧdy činila přes 73 mil. tun za rok. [19, 20] 

Mezi hlavní dŧsledky vodní eroze patří zmenšení mocnosti pŧdního profilu a ochuzení 

zemědělské pŧdy o její nejúrodnější část (ornici), zhoršení fyzikálně – chemických 

vlastností pŧd, zvýšení štěrkovitosti, sníţení obsahu ţivin a humusu. Dále se pak jedná o 

poškození plodin i kultur a ztrátu osiv, hnojiv a přípravkŧ na ochranu rostlin. 

Transportované pŧdní částice a na nich navázané látky navíc mohou znečišťovat vodní 

zdroje, zanášet akumulační prostory nádrţí a zhoršovat prostřední vodních organismŧ. 

V neposlední řadě zvyšují náklady na úpravu vody. Na silně erodovaných pŧdách dochází 

ke sníţení výnosŧ aţ o 75 %. Vodní erozí je v ČR potenciálně ohroţena více neţ polovina 

zemědělských pŧd a vyţaduje tak dŧslednou protierozní ochranu. Výměra ploch 

ohroţených erozí byla stanovena na základě analýzy ploch BPEJ (Obrázek 15).[19, 45, 46] 

Ohroženost zemědělské půdy České republiky vodní erozí
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Obrázek 15: Potenciální ohroženost zemědělské půdy ČR vodní erozí [19] 

 

Příčinou vzniku větrné eroze je především nadměrná velikost pŧdních blokŧ s pouze 

jedním druhem plodiny. Dále pak chybějící přirozené větrolamy nebo uměle vysazované 
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remízy, aleje apod. Dále je větrná eroze ovlivňována faktory, které ovlivňují vazkost pŧdy 

a zvyšují odpor částic proti odnosu větrem. Jedná o především o chybějící vegetační 

pokryv. Mechanismus pŧsobení větrné eroze je mírně odlišný od eroze vodní, dŧsledky 

však většinou bývají velmi podobné. Jedná se tak především o zmenšení mocnosti pŧdního 

profilu – ztrátu ornice, změny fyzikálně – chemických vlastností pŧd a s tím související 

sníţení jejich úrodnosti. Dále také dochází ke sníţení hektarových výnosŧ a zvýšení 

prašnosti prostředí. Potenciální ohroţenost pŧd větrnou erozí v ČR vyjadřuje následující 

graf (Obrázek 16). [19] 

Ohroženost zemědělské půdy České republiky větrnou erozí
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Obrázek 16: Potenciální ohroženost zemědělské půdy ČR větrnou erozí [19] 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, riziko představuje především pěstování monokultur jednoletých 

plodin bez pouţití pŧdoochranných technologií. Z tohoto hlediska jsou tak vhodnější 

rostliny víceleté a vytrvalé, které naopak plní funkci protierozní, jedná se tak například o 

rychle rostoucí dřeviny, kterým je věnována následující kapitola. 
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7.5 Mimoprodukční funkce energetických dřevin  

K energetickým účelŧm jsou zakládány tzv. plantáţe rychle rostoucích dřevin (v našich 

podmínkách se jedná především o topoly a vrby), které v krajině plní řadu 

mimoprodukčních funkcí. V rámci funkční struktury krajiny je moţné je přiřadit mezi 

porosty trvalé zeleně. Ve srovnání s pěstováním bylinné biomasy pŧsobí porosty 

energetických dřevin v mnoha ohledech pozitivně na funkce ekosystémŧ a krajiny. 

K biologickým a ekologickým funkcím patří zejména vznik biokoridorŧ a lesních 

společenstev v bezlesé zemědělské krajině, dalším přínosem je zvýšení druhové diverzity 

zemědělské krajiny. Porosty poskytují úkryt hmyzu, drobné i vyšší zvěři či jsou hnízdišti 

ptactva. V rámci mimoprodukčních funkcí také dochází ke zlepšení pŧdních poměrŧ a 

rychle rostoucí dřeviny mohou být doprovodným či samostatným prvkem protierozní 

ochrany. Nejčastěji slouţí k přerušení spádnice – jedná se tak například o meze, 

doprovodné porosty příkopŧ. Jako břehové porosty pak mohou zpevňovat břehy vodních 

tokŧ, fungují také jako větrolamy a slouţí tak ke sniţování větrné eroze a tím i zmenšování 

škod na zemědělských plodinách. Porosty RRD dále chrání pŧdu před evaporací, přispívají 

ke stabilizaci odtokŧ a stabilizují místní klima. Rovněţ plní funkci izolační, která spočívá 

například ve sníţení hlučnosti či prašnosti. Významným přínosem je také uvolňování 

fytoncidních látek z pupenŧ topolŧ, které mají baktericidní účinky. V neposlední řadě plní 

tyto porosty funkci estetickou. [47, 4] 

 

7.6 Šíření geograficky nepůvodních druhů 

Pro energetické účely je kvŧli velmi vysokým výnosŧm biomasy doporučována řada 

energetických plodin, které jsou však v našich podmínkách druhy nepŧvodními. Jedná se 

tak často o druhy invazní, které jsou charakteristické svou schopností nekontrolovatelného 

šíření s následkem vytlačování druhŧ pŧvodních. Typickým příkladem takového druhu je 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) 

či jejich kříţenec – křídlatka česká (Reynoutria bohemica), které dosahují aţ třikrát větších 

výnosŧ, neţ jiné energetické plodiny a často se lze setkat se snahou prosadit cílené 

pěstování těchto rostlin pro energetické účely. V poslední době se tyto rostliny zařadily 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
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mezi velmi intenzivní druhy invazních rostlin, které díky svému rychlému šíření a značné 

konkurenční schopnosti znamenají veliké nebezpečí pro pŧvodní vegetaci. [29] 

Naštěstí lze v souvislosti s cíleným pěstováním těchto rostlin narazit na legislativní 

zábrany, jelikoţ je problematika ochrany biodiverzity před šířením invazních druhŧ 

předmětem jak mezinárodních úmluv, tak i směrnic Evropské unie, zákonŧ a dalších 

právních předpisŧ. Záměrné rozšiřování geograficky nepŧvodního druhu rostliny je podle § 

5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisŧ, moţné jen na základě povolení orgánu ochrany přírody. Povolení orgánŧ ochrany 

přírody je také nezbytné pro záměrné rozšiřování kříţence druhŧ rostlin. [48, 23] 

Dále jsou u nás nepŧvodní některé druhy topolŧ, především řada kříţencŧ, pěstovaných na 

tzv. plantáţích rychle rostoucích dřevin. Jedná se například o topol kanadský (Populus 

canadensis), dále pak tzv. japonský topol, který je kříţencem evropského topolu černého 

(Populus nigra) a středoasijského topolu maximowiczova (Populus maximowiczii). [47] 

Pro jejich pěstování je tedy nutný souhlas orgánu ochrany přírody, jak vyplývá z výše 

citovaného zákona. V letech 2000 - 2003 došlo postupně k rozvoji pěstování některých 

nedřevnatých energetických plodin, zejména se jedná o krmný šťovík, a tím došlo i k 

potřebě jejich posouzení z hlediska uvedeného zákona. Protoţe byly výsledky posuzování 

často nejednotné, byl na VÚKOZ, v.v.i. na základě ţádosti ministerstva ţivotního prostředí 

vypracován "Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem vyuţití biomasy pro 

energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny", který slouţí 

hlavně jako odborný podklad pro orgány ochrany přírody. V seznamu jsou uvedeny 

energetické plodiny, jejichţ pěstování v krajině přináší minimální rizika pro ochranu 

přírody při dodrţení doporučených podmínek a postupŧ a je určitou metodikou 

při zavádění nepŧvodních druhŧ rostlin pro produkci biomasy ve vztahu k ustanovením § 5 

odst. 4 a 5 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. (Seznam uveden v příloze č. 

1) 

Na problematiku šíření invazních nepŧvodních druhŧ se vztahuje i zákon č. 289/1995 Sb. 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, a také zákon č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisŧ. Pěstováním invazních rostlin 

k energetickému vyuţití se zabývá i vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhŧ, zpŧsobŧ 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/182010-sb
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vyuţití a parametrŧ biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších 

předpisŧ (Tabulka 19). [48] 

 

Tabulka 19: Seznam invazivních a expanzivních druhů vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a 

mohou způsobovat hospodářské škody [3] 

Latinský název Český název 

Acer negundo L.  javor jasnolistý  

Ailanthus altissima (Mill.) Single  pajasan ţláznatý  

Amaranthus sp. div.  
rod laskavec ( s výjimkou druhŧ 

pěstovaných pro potravinářské účely )  

Amorpha Fruticosa L.  netvařec křovitý  

Aster sp. div.  hvězdnice ( severoamerické druhy )  

Bunias orientalis L.  rukevník východní  

Calamagrosits arundinacea L.  třtina rákosovitá  

Calamangrosits epigeos  třtina křovištní  

Fraxinus pennsylvanica Marshall  jasan pensylvánský  

Helianthus tuberosus L.  slunečnice topinambur  

Heracleum mantegazzianum Sommier et 

Levier  
bolševník velkolepý  

Impatiens glandulifera Royle  netýkavka ţláznatá  

Inula helenium  oman pravý  

Lupinus polyphyllus Lindl.  lupina mnoholistá  

Lycium barbarum L.  kustovnice cizí  

Oenothera sp. div.  pupalka ( geograficky nepŧvodní druh )  

Pinus strobus L.  borovice vejmutovka  

Quercus rubra L.  dub červený  

Reynoutria japonica Houtt.  křídlatka japonská  

Reynoutria sachalinensis (Friedr. 

Schmidt) Nakai  
křídlatka sachalinská  

Reynoutria x bohemica Chrtek et 

Chrtková  
křídlatka česká  

Rhus hirta (L.)Sudw.  škumpa orobincová  

Robinia pseudoacacia L.  trnovník akát  

Rudbeckia laciniata L.  třapatka dřípatá  

Solidago canadensis L.  zlatobýl kanadský  

Solidago gigantea Ait.  zlatobýl obrovský  

Sarothamnus scoparius (L.)Wimm.ex 

Koch  
janovec metlatý  

Telekia speciosa (Schreber) Baumg.  kolotočník ozdobný  

Tanacetum vulgare L.  vratič obecný  
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8 ZÁVĚR A DISKUZE 

Česká republika je z hlediska cíleného pěstování biomasy zemí s vysokým potenciálem, 

jelikoţ největší podíl potenciálu biomasy obecně tvoří právě biomasa zemědělská, dále pak 

biomasa lesní. Spotřeba biomasy pro výrobu tepla a elektřiny kaţdým rokem stoupá a je 

očekáváno zvyšování této spotřeby do roku 2020 o 1 mil. tun ročně.  

Pozitivní ekologický efekt biomasy není v řadě případŧ zcela jednoznačný. Za hlavní 

přínos lze povaţovat především sníţení emisí oxidu uhličitého, jelikoţ se jej při spalování 

uvolňuje pouze tolik, kolik jej rostlina přijala během svého rŧstu. Významné je také 

sníţení emisí oxidu siřičitého, ke kterým v případě biomasy téměř nedochází. Emise 

dalších látek se však často liší druhem biomasy a závisí na vedení spalovacího procesu a na 

sloţení pŧvodní suroviny, především vzhledem k moţnosti pěstování energetických plodin 

na pŧdách kontaminovaných rizikovými prvky. Přínos energetických plodin v případě 

jejich vyuţití k fytoremediačním účelŧm je také významný. Dŧleţitá je však správná volba 

druhu rostliny, stejně tak určení částí rostlin ke sklizni a následnému vyuţití, aby 

nedocházelo k neţádoucím únikŧm rizikových prvkŧ v biomase zpět do ţivotního 

prostředí. Z hlediska erozní ohroţenosti pŧd lze říci, ţe se jako vhodnější jeví rostliny 

víceleté a vytrvalé oproti rostlinám jednoletým, které tvoří nedostatečný pokryv a mohou 

být problematické především při pěstování na svazích bez pouţití pŧdoochranných 

technologií. Za pozitivní efekt energetických plodin je moţné povaţovat řadu 

mimoprodukčních funkcí, které v krajině plní plantáţe rychle rostoucích dřevin. Z hlediska 

ochrany přírody a krajiny je nezbytné vzít v potaz schopnost invazního šíření některých 

druhŧ, které jsou kvŧli vysokým výnosŧm k energetickým účelŧm doporučovány, a 

nesnaţit se prosazovat cíleně pěstování např. křídlatky japonské, sachalinské či české. 

Moţností by mohlo být pouze sklízení a energetické vyuţití porostŧ těchto planě 

rostoucích rostlin, které nyní bývají nákladně likvidovány. 
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Tabulka 20: Shrnutí hlavních přínosů a rizik cíleně produkované biomasy 

Přínosy Rizika 

Sniţování emisí CO2, SO2, NOx Emise PCDD, PCDF, těţkých kovŧ 

Vyuţití pŧd nepotřebných pro 

produkci potravin 

Zabírání disponibilních ploch pro 

produkci potravin 

Vyuţití energetických plodin k 

fytoremediačním účelŧm 

Problematika nakládání s popelem ze 

spalování (kontaminované) biomasy 

Mimoprodukční funkce energetických 

dřevin 
Problematika eroze 

  Šíření geograficky nepŧvodních druhŧ 

  

Ochuzování biodiverzity v případě 

monokultur 

 

Vzhledem k aktuálnosti této problematiky bych doporučovala zjištění ploch, na kterých 

jsou v současnosti energetické plodiny pěstovány. Vzhledem ke kaţdoročním změnám 

struktury pěstovaných plodin (především kvŧli poskytovaným dotacím) a vzhledem ke 

skutečnosti, ţe jsou energetické dřeviny evidovány jako dřeviny okrasné, nepodařilo se mi 

tuto informaci zjistit. 

 

Jelikoţ mě velmi zaujalo vyuţití energetických rostlin k fytoremediačním účelŧm, ráda 

bych se fytoremediaci dále věnovala v diplomové práci. 
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Příloha č. 1: Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro 

OPaK (aktualizace XII/2011) 

 

Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Alcea rosea L. topolovka rŧţová    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá     *  

Amaranthus chlorostachys Willd. laskavec 

zelenoklasý 

   *  Pouze mimo ZCHÚ 

Arundo donax L. trsť rákosovitá    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Bromus catharticus Vahl sveřep americký    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Bromus inermis Leyss. sveřep bezbranný     *  

Cannabis sativa L. konopí seté    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Corylus avellana L. líska obecná     *  

Crambe abyssinica Hochst. ex 

R.E.Fries. 

katrán etiopský    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Inula helenium L. oman pravý    *  Pouze mimo ZCHÚ 
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Malva crispa L. sléz kadeřavý    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Malva verticillata L.  

(včetně syn. M. meluca Graebn.) 

sléz přeslenitý  

(včetně sléz 

meljuka) 

 (rovněţ syn. 

Malva 'Meljuka') 

 *  Pouze mimo ZCHÚ 

Miscanthus ×giganteus J.M.Greef et 

Deuter  

(= M. sacchariflorus (Maxim.) Hack. 

× M. sinensis Andersson) 

ozdobnice 

obrovská 

 Miscanthus 

'Giganteus' 

 *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus cf. balsamifera L. × 

P. balsamifera L. II 

topol - kříţenec P-524 P-gomel2-524  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus×canadensis Moench 'NL-B-

132' (syn. P.× euroamericana (Dode) 

Guinier 'NL-B-132b') 

topol kanadský 

'NL-B-132b' 

P-264 P-eurNLB-264 ♂ *  Pouze mimo ZCHÚ 

1)
 

Populus × canadensis Moench 'AF2' 

(P. deltoides (USA) × P. nigra 

(Itálie)) 

topol kanadský 

'AF2' 

'AF2'  ♂ *  Pouze mimo ZCHÚ 

1)
 

Populus × generosa Henry 'AF8' 

(P. deltoides (USA)×P. trichocarpa 

(USA)×P. trichocarpa (USA) 

topol vznešený 

'AF8' 

'AF8'  ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 

1)
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Populus × generosa Henry× P. nigra 

L.  'AF6' 

(P. deltoides (USA) × P. trichocarpa 

(USA) × P. nigra (Itálie) 

topol vznešený 

'AF6' 

'AF6'  ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 

1)
 

Populus × generosa Henry× P. nigra 

L.  'Monviso' 

(P. deltoides (USA) × P. trichocarpa 

(USA) × P. nigra (Itálie) × P. nigra 

(Itálie) 

topol vznešený 

'Monviso' 

'Monviso'  ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 

1)
 

Populus deltoides W.Bartram ex 

Marshall × P. trichocarpa Torr. et 

A.Gray
 2)

 

topol - kříţenec P-473 P-deltri-473  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus maximowiczii  Henry × 

P.×berolinensis K.Koch 'Oxford' 

topol – kříţenec 

'Oxford' 

P-494; 

'Oxford' 

P-Oxford-494 ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus maximowiczii Henry × P. 

trichocarpa Torr. et A.Gray 

'Androscoggin' 

topol – kříţenec 

'Androscoggin' 

P-454; 

'Androscogg

in' 

P-Andros-454 ♂ *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus maximowiczii Henry × 

P.×berolinensis K.Koch 'NE-44' 

topol – kříţenec  

'NE-44' 

P-466 P-NE44B-466  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus nigra L. 'Prŧhonice' topol černý 'Prŧhonice'    *  
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

'Prŧhonice' 

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

001 

P-VUKOZ-001   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

002 

P-VUKOZ-002   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

003 

P-VUKOZ-003   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

004 

P-VUKOZ-004   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

008 

P-VUKOZ-008   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

009 

P-VUKOZ-009   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

010 

P-VUKOZ-010   *  

Populus nigra L. topol černý P-VUKOZ-

011 

P-VUKOZ-011   *  

Populus nigra L. × topol – kříţenec J-105 P-Jap104*049 ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

P. maximowiczii Henry 'Maxvier' 'Maxvier' (Max-4) 

Populus nigra L. × 

P. maximowiczii Henry 'Maxfünf' 

topol – kříţenec 

'Maxfünf' 

J-104 

(Max-5) 

P-Jap105*050  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus nigra L. × P. simonii 

Carrière 

topol - kříţenec P-410 P-nigsim-410  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus nigra L. × P. simonii 

Carrière 

topol - kříţenec P-412 P-nigsim-412  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus tremula L. topol osika     *  

Populus trichocarpa Torr. et A.Gray topol 

chlupatoplodý 

   *  Pouze mimo ZCHÚ 

Populus trichocarpa Torr. et A.Gray 

× P. koreana Rehder 

topol - kříţenec P-468 P-trikor-468 ♀ *  Pouze mimo ZCHÚ 

Rumex tianschanicus Losina-Losinsk. 

ex Pavlov × R. patientia L. 'Uteuša' 

šťovík – kříţenec 

'Uteuša' 

 "energetický 

šťovík"; Rumex 

'OK 2' 

 *  Pouze mimo ZCHÚ 

Salix alba L. vrba bílá S-457 S-albCse-457 ♂  *  

Salix alba L. vrba bílá S-464 S-albCor-464   *  
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Salix alba L. vrba bílá S-117 S-albBrn-117 ♂  *  

Salix alba L. vrba bílá S-204 S-albJug-204 ♀  *  

Salix alba L. vrba bílá S-456 S-albMLR-456 ♂  *  

Salix alba L. vrba bílá S-469 S-albBis-469   *  

Salix alba L. vrba bílá S-639 S-albCar-639   *  

Salix alba L. hybr. vrba bílá - 

kříţenec 

S-131 S-albwin-131 ♂ *  Pouze mimo ZCHÚ 

Salix caprea L. hybr. vrba jíva - 

kříţenec 

S-704 S-capwin-704  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Salix caprea L. hybr. vrba jíva - 

kříţenec 

S-705 S-capwin-705  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Salix caprea L. hybr. vrba jíva - 

kříţenec 

S-706 S-capwin-706  *  Pouze mimo ZCHÚ 

Salix daphnoides Vill. vrba lýkovcová S-588 S-dapBuk-588 ♂  *  

Salix daphnoides Vill. vrba lýkovcová S-234 S-dapPom-234 ♂  *  
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Salix daphnoides Vill. vrba lýkovcová S-077 S-dapPom-077 ♂  *  

Salix fragilis L.
 3)

 vrba křehká     *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-310 S-vimMoš-310 ♀  *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-336 S-vimKos-336 ♀  *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-337 S-vimKos-337 ♀  *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-339 S-vimKos-339 ♂  *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-699 S-vimPek-699   *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-264 S-vimMoš-264 ♀  *  

Salix viminalis L. vrba košíkářská S-519 S-vimŢil-519 ♀  *  

Salix viminalis L. „Dobkowska‟ vrba košíkářská 

„Dobkowska‟ 

„Dobkowska

‟ 

S-Dobkow_045   *  

Salix viminalis L. „Gabčíkovo‟ vrba košíkářská 

„Gabčíkovo‟ 

„Gabčíkovo‟  ♂  *  

Salix ×rubens Schrank  

(= S. alba L. × S. fragilis L.) 
3)

 

vrba červenavá S-195 S-rubLip-195 ♀  *  
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Vědecký název Český název Číslo klonu 

jméno 

odrůdy 

Jiné označení 

(např. kód 

klonu, 

"populární 

název" aj.) 

 

Pohlaví 

klonu 

Rostliny 

vyţadující souhlas 

OOP dle 

114/1992Sb. 

(nepůvodní 

druhy) 

Rostliny 

nevyţadující souhlas 

OOP 

dle 114/1992Sb. 

(původní druhy) 

Podmínky, 

za kterých lze 

povolit pěstování 

Salix ×rubens Schrank  

(= S. alba L. × S. fragilis L.) 
3)

 

vrba červenavá S-391 S-rubVes-391 ♂  *  

Salix ×smithiana Willd.  

(= S. caprea L.× S. viminalis L.) 

vrba Smithova S-383 S-smithD-383 ♂  *  

Salix ×smithiana Willd.  

(= S. caprea L.× S. viminalis L.) 

vrba Smithova S-206 S-smiPha-206 ♂  *  

Salix ×smithiana Willd.  

(= S. caprea L.× S. viminalis L.) 

vrba Smithova S-417 S-smiDob-417 ♀  *  

Salix ×smithiana Willd. 

 (= S. caprea L.× S. viminalis L.) 

vrba Smithova S-218 S-smithF-218 ♀  *  

Sida hermaphrodita (L.) Rusby vlákeň 

oboupohlavná 

   *  Pouze mimo ZCHÚ 

Silphium perfoliatum L. muţák prorostlý    *  Pouze mimo ZCHÚ 

Ulmus glabra Huds. jilm horský     *  

 


