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Využití energie z biomasy 

V současné době se v České republice vytvářejí podmínky pro rozvoj energetického využití 
biomasy. Evropská komise přijala 26. 11. 1997 dokument s názvem White Paper, který 
obsahuje strategii ke zdvojnásobení obnovitelných energií z 6 na 12% podíl energetické 
spotřeby, při čemž 80% obnovitelných energií bude představovat energie z biomasy.  

V roce 1997 byla vypracována studie o energetické efektivnosti pro Českou republiku, jejíž 
část se týká i obnovitelných zdrojů energie. Cílem vládní politiky pro rok 2010 by mělo být 
dosažení 3,6% podílu obnovitelných energií ze spotřeby primárních energetických zdrojů. 
Podíl energie z biomasy na celkové spotřebě energie by představoval 2,9%.tj. Proti 
současnému stavu jde o téměř ztrojnásobení produkce energií z biomasy. 

Dostupný potenciál a současné využití biomasy v ČR 

Biopalivo Dostupný potenciál TJ/rok Současné využití TJ/rok % 

palivové dřevo, dřevní odpad 32800 16200 49,4 

sláma obilnin 6050 39 0,6 

sláma olejnin 9800 170 1,7 

energetické rostliny cíleně 
pěstované 

12000 0 0 

bionafta 9200 2300 25,0 

bioplyn  7000 1000 14,2 

Celkem  76850 19709 25,6 

Tabulka - Srovnání výhřevnosti vybraných paliv 

Palivo  Výhřevnost MJ/kg Palivo  Výhřevnost MJ/kg 

černé uhlí 25 dřevo 1 (50 % vody) 8 

hnědé uhlí 13 dřevo 2 (25 % vody) 13 

brikety hnědouhelné do 20 sláma při sklizni 14 

Zemní plyn 35 MJ/m3 konopí seté (suché) 12 

 

V současnosti je v České republice v provozu cca 110 kotlů na spalování dřevního odpadu a 
několik desítek komunálních výtopen na spalování dřevní štěpky nebo slámy a cca 38 000 
kotlíků pro rodinné domky s výkonem 15 - 100 kW na polínkové dřevo nebo na brikety z 
biomasy. Další zájem o tato zařízení přináší podnikatelské a inovační příležitosti. Tyto 
příležitosti jsou především v budování výtopen s minimální obsluhou a ve vývoji zcela 
automatizovaných lokálních topenišť a kotlíků pro rodinné domky na dřevní štěpku nebo 
topné pelety. Tato zařízení by měly poskytovat stejný komfort jako při vytápění plynem. Další 
inovační příležitosti jsou systémy pro bytové a rodinné domy na bázi kombinace solárních 
kolektorů s kotlem na biomasu a s akumulací tepla. Předpokládá se vznik trhu s fytopalivy, 
především s dřevními, případně slamnatými briketami a peletami a se standardizovanou 
dřevní štěpkou. Pro výrobu standardizovaných fytopaliv bude třeba zajišťovat výrobní linky. 
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Dřevo a dřevní odpad 

Při těžbě dřeva, probírkách a prořezávkách zůstává v lese určitá část biomasy nevyužita 
(dřevní a stromová hmota). Jedná se zejména o pařezy, kořeny, vršky stromů, větve a části 
nebo celé stromky z probírek a prořezávek. Dalším zdrojem dřevního odpadu je prvotní a 
druhotné zpracování dřeva, které je rovněž doprovázeno ztrátami, resp. produkcí odpadů. 
V průměru je z celkové roční produkce dřevní hmoty využívána méně než polovina. Ve 
statistikách je vykazováno jako těžba dřeva přibližně stejné množství dřevní hmoty, jako 
zůstává nevyužito v lese nebo jako odpad při zpracování. Cca. 30% dřevních odpadů vzniká 
již při těžbě. Při zpracování dřevní hmoty vzniká 36 % odpadů při pilařském zpracování a  
64 % v dalších dřevozpracujících závodech. 
Z ekologických, technických a ekonomických důvodů není možno veškeré množství takto 
vzniklé odpadní dřevní hmoty využít; reálně je využitelných pouze cca. 40%. Celková roční 
těžba v roce 2000 činila cca 12,5 mil. m3 dřeva, do roku 2010 je zachována na poměrně 
stabilní úrovni - výhled těžebních možností se pro rok 2010 pohybuje kolem 11,5 mil. m3. 

Při uvažované průměrné těžbě v horizontu roku 2010, stejném množství vznikající odpadní 
dřevní hmoty a 40% využití této hmoty činí využitelný zdroj odpadní dřevní hmoty  
4,5 mil. m3, což při průměrné měrné hmotnosti dřeva 600 kg/m3 a při 25% vlhkosti je cca 2 
736 000 tun dřevní hmoty. Při průměrné výhřevnosti dřeva 12 GJ/tunu je celkový dostupný 
potenciál energie ve spalitelné dřevní hmotě 32 800 TJ. 

Spalitelná obilní  
Obiloviny zaujímají v ČR 51,5 % plochy zemědělské půdy. V roce 2000 byly sklizeny 
obiloviny z celkové plochy 1 580 000 ha a při uvažovaném průměrném výnosu 4 tuny slámy 
z hektaru bylo dosaženo celostátní produkce 6 324 000 t slámy. Největší množství slámy je 
vyprodukováno v jihomoravském a středočeském regionu. V horizontu roku 2010 se 
pohybuje sklizňová plocha na poměrně stabilní úrovni - výhled pro rok 2010 je 1 479 000 ha, 
což při zachovaném výnosu slámy přináší 5 916 000 t slámy. 
Při výhřevnosti slámy 14,4 GJ/t a roční produkci cca 6 milionů tun, uvažované v 
dlouhodobém horizontu, a účinnosti spalování 80 %, je teoreticky možno z vyprodukované 
slámy získat 69 000 TJ energie. Tato hodnota reprezentuje teoretický potenciál 
energetického využití slámy. 

Celkový výnos slámy není možno v plné míře využít. Z celkového množství vyprodukované 
obilní slámy lze pro nezemědělské (např. energetické) využití uvažovat maximálně 20-30 %. 
Zbývající sláma zůstává v zemědělských podnicích ke krmení a na stelivo, část slámy 
zůstává na polích k zaorání. Využitelný potenciál obilní slámy při 30% využití 1 800 000 tun 
slámy ročně s uvažovanou výhřevností 14,4 GJ/t je 25 920 TJ. 
Plnému využití dostupného potenciálu brání celá řada překážek souvisejících s nutností 
dopravy slámy na místo využití, ochotou zemědělců a zemědělských podniků poskytovat 
část vyprodukované slámy atd. Vzhledem k těmto překážkám není možno dostupný 
potenciál stoprocentně využít. Reálný potenciál se pohybuje od 7 % (v realistickém scénáři) 
do 20 % (v optimistickém scénáři) roční produkce slámy. Při realistických předpokladech 
použitých pro dlouhodobý horizont roku 2010 a využití 7 % vyprodukované slámy je 
využitelný potenciál obilní slámy 420 000 tun ročně, tj. 6 050 TJ. 

Řepková sláma 
Řepka olejná patří z hlediska agroenergetiky k významným plodinám. Oproti obilní slámě, u 
které se počítá s výhřevností 14,0 GJ/t, má řepková sláma vyšší výhřevnost 15 GJ/t. 
Od roku 1989 se výměra sklizňové plochy řepky v České republice zdvojnásobila. Na výši 
hektarových výnosů řepky olejné má vliv průběh počasí během zimy, zvláště dlouhotrvající 
zima má zásadní vliv na přezimování porostů. Dalším významným faktorem je stav včelstev 
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a jejich rozptýlení po krajině. Nepřízeň počasí a snížení stavu včelstev snižuje opylení řepky 
olejné a tím výnosy této plodiny. 
Narůstající spotřeba semene řepky olejné pro potravinářské a nepotravinářské (produkce 
bionafty) účely a efektivní zhodnocení na trhu umožňuje rozšiřování osevních ploch, ale za 
předpokladu dodržení zásad řádné agrotechniky a časového odstupu pro pěstování řepky 
ozimé. Podle těchto zásad je možné řepku olejnou pěstovat až do 12,5 % maximálního 
zastoupení na orné půdě a v běžném osevním postupu s minimálně čtyřletým časovým 
intervalem. 
Celková osevní plocha řepky činí 230 000 ha. Do roku 2010 se tato plocha má zvýšit na  
270 000 ha. Výnos řepkové slámy se v ideálním případě pohybuje kolem 4 t/ha, což by v 
ideálním případě, tj. při 100% využití slámy a osevní ploše 270 000 ha, přineslo roční 
produkci 1 080 000 tun slámy. Při výhřevnosti řepkové slámy 15 GJ/t je využitelný potenciál 
vyprodukované řepkové slámy 16 200 TJ. 

Vzhledem k tomu, že část slámy je zaorávána a řepka je pěstována i v oblastech, kde jsou 
dosahovány nižší výnosy slámy a vzhledem k různým dalším překážkám, souvisejícím s 
nutností dopravovat slámu na místo využití, ochotou zemědělců a zemědělských podniků 
poskytovat část vyprodukované slámy atd., bude možno využít 60 % vyprodukované řepkové 
slámy. Při osevní ploše řepky 270 000 ha tak činí využitelný potenciál řepkové slámy  
648 000 tun, tj. 9 800 TJ. 
 

Bioplyn 

Pro produkci bioplynu lze využít tuhých (chlévská mrva) i tekutých substrátů (kejda, odpady z 
potravinářského průmyslu aj.) vznikajících v živočišné výrobě. Bioplynové stanice svojí 
technologií (fermentační procesy) zajišťují zpracování takto produkovaných organických 
odpadů do podstatně přijatelnějších forem pro skladování a následné využití za současné 
produkce bioplynu, který je možno využít k přímému spalování při vytápění, nebo jako palivo 
v plynových motorech kogeneračních jednotek uzpůsobených k jeho spalování. 

Při stanovení potenciálu je používán přepočet produkce organických odpadů jednotlivými 
druhy hospodářských zvířat na jednu velkou dobytčí jednotku, odpovídající dospělému kusu 
hovězího dobytka. V budoucnosti je počítáno s cca 3 300 000 velkých dobytčích jednotek  
Což představuje 3 960 000 m3 bioplynu za den. 
Při průměrné výhřevnosti bioplynu 22 MJ/m3 je využitelný potenciál produkce bioplynu v 
živočišné výrobě 32 000 TJ. Tento využitelný potenciál nebude možno v plné míře využít. 
Dále do bilance vstupuje bioplyn z čistíren odpadních vod a výroba bioplynu z energetických 
plodin (zelená biomasa), farmářských zbytků a agropotravinářských odpadů, které se stávají 
významnými zdroji pro anaerobní fermentaci. 
Potenciál bioplynu je v ČR odhadován na cca 7 000 TJ energie v palivu. 
 

Bionafta 

Odhad dostupného potenciálu výroby bionafty, resp. metylesteru řepkového oleje, vychází z 
využití 270 000 ha zemědělské plochy, což je maximální uvažovaná plocha pro pěstování 
řepky v horizontu roku 2010. 

Při uvažovaném průměrném výnosu řepky 3 t/ha a výtěžnosti 0,3 t metylesteru řepkového 
oleje z 1 tuny řepky vychází dosažitelný potenciál výroby metylesteru na 243 000 t/rok.  
V současnosti mají výrobny bionafty kapacitu zpracovávat 62 500 tun bionafty za rok, proto 
by bylo nutno vybudovat další zpracovatelská zařízení o celkové kapacitě cca 180 000 tun. 
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Při průměrné výhřevnosti methylesteru 38 GJ/t a roční produkci řepky 243 000 tun je 
dostupný potenciál výroby bionafty 9 250 TJ. 

Bioetanol 

Odhad potenciální produkce bioethanolu je učiněn zhruba na základě roční produkce 
cukrové řepy a obilnin. Nejsou uvažovány další možné zdroje - např. dřevní odpad, jehož 
případné použití může (ale nutně nemusí) kolidovat s jeho případným jiným energetickým 
využitím. Dostupný potenciál je předpokládán v objemu 9 000 TJ. 

 

 Spalování biomasy 

Biomasa se po zahřátí v topeništi mění až z 85 % ve spalné plyny, které vyžadují pro kvalitní 
spálení jiný systém hoření, než fosilní paliva. Do hořícího paliva musí být zaveden primární 
vzduch, do hořících plynů sekundární vzduch a u větších topenišť i terciární vzduch. Hořící 
plameny musí dohořet bez ochlazování v keramické dohořívací komoře a po úplném 
vyhoření spalných plynů předávají teplo teplosměnnému médiu. Tyto zásady efektivního 
spalování biomasy  je třeba dodržovat ve všech typech kotlů, spalujících biomasu. Vytápění 
biomasou lze zajistit v kotelnách různé velikosti a typu podle místních podmínek, např. takto: 

 centrální kotelny v obcích a městech jsou výhodné tam, kde je kompaktní 
soustředěná výstavba 

 blokové kotelny lze stavět v obcích s více centry, které nejsou blízko sebe 
 centrální nebo blokové kotelny v kombinaci s individuálním vytápěním objektů 

vzdálených od obecní kotelny, která se vytápí zpravidla štěpkou nebo balíky slámy. 
Vzdálenější individuální objekty mají svůj kotel vytápěný dřevěnými briketami nebo 
peletami. Tyto domy lze zahrnout do systému teplofikace obce a cena jejich paliva je 
zvýhodněna, takže tyto okrajové domy mají srovnatelné náklady na vytápění jako ty, 
které jsou napojeny přímo na kotelnu. 

 individuální výtápění rodinných domů lze v současné době již zajišťovat rovněž v 
moderních kamnech nebo krbech, které mají vysokou účinnost spalování - až 90 % 

 

Zdroje informací 

cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa 

www.bids.cz/cz/konference/biomasa_&_bioplyn…  
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www.steptrutnov.cz/ - Trutnov  
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