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Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímalo, jak lze využít biomasu k naší prospěšnosti a jak 

biomasu získat. 

Energetické plodiny jsou rostliny pěstované pro získání uhlovodíků, vhodných k získání 

energie. Sklizená produkce se nazývá biomasa. Používá se k několika účelům: pro přímé 

spalování, zplyňování, anaerobní digesci (označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu 

organických látek), výrobu kapalných biopaliv a další metody energetického a případně i 

průmyslového využití. Energetické plodiny jsou obvykle děleny na rostliny bylinného a 

dřevinného charakteru. 

Výběr energetických a průmyslových plodin 
Pěstování energetických a průmyslových bylin je technologicky jednodušší v porovnání 

s dřevinami používanými pro stejný účel. Při jejich pěstování je totiž možné využít obdobné 

pracovní postupy a technické vybavení jako u zemědělských plodin. Rostliny vhodné pro 

pěstování k energetickému a průmyslovému využití v našich podmínkách rozdělujeme na: 

1. jednoleté: obiloviny, řepka, konopí, len, lnička a další alternativní olejniny, topinambur  

2. víceleté a vytrvalé: ozdobnice čínská, chrastice rákosovitá, křídlatka japonská 

3. rychle rostoucí dřeviny: topoly, vrby, olše 

Významné je rovněž to, že půda zůstává stále v dobrém stavu pro možný návrat k pěstování 

plodin pro potravinářské účely. Volba druhu kultury a způsob pěstování náleží k nejdůležitějším 

veličinám určující kvalitu. Týká se to jak jednoletých, tak i víceletých plodin. 

Charakteristika a využití technických plodin a dřevin: 
Obiloviny pěstované k energetickým účelům mají své výhody v tom, že mohou produkovat 

biomasu bez větších investic. Rozšíření pěstování obilovin je proto jednou z nejvýhodnějších 

variant pro cílené pěstování k energetickým a průmyslovým účelům. U obilovin je nutné 

zohlednit hnojivou hodnotu slámy. Podle většiny odborníků je bez negativního vlivu na úrodnost 

půdy, možné "odebrat" z koloběhu živin 25-33 % každoročně sklízené slámy a použít ji pro 

průmyslové a energetické účely. Energetické a průmyslové využití obilovin se může uplatnit ve 

všech oblastech, ale především v méně příznivých, aniž musí dojít k výrazným změnám ve 

struktuře plodin. 
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Dále jsem si zvolila některé z uvedených plodin a uvedla jejich využití popřípadě i jejich 

charakteristiku. 

Jednoleté 

Topinambur hlíznatý: 

• Hlízy: potravinářský průmysl 

• syrové hlízy: zeleninové saláty, sterilizace v sladkokyselém nálevu; 

• sušené plátky: přesnídávkové směsi, müsli; 

• dřeň (cukrářství, pekařství) 

• krmení hospodářských zvířat nebo lesní zvěře 

• energetické využití suché natě: palivo  

Řepka olejná: 

Výrobky z řepky: 

 Řepka olejná se používá také k výrobě mazacích a hydraulických olejů, kosmetických 

produktů, mýdel, pracích prostředků a masážních olejů. 

 Výlisky ze semen se dají využít jako krmivo pro 

hospodářská zvířata nebo jako palivo.  

 Jednou z možností energetického využití řepky olejné je 

její zpracování na biopalivo, respektive na bionaftu.  

 Nejpoužívanějším olejem k výrobě bionafty v České 

republice je právě řepkový olej 

Konopí seté: 

Využití: tkalcovství, lékařství, stavební materiály, výroba lanoví a síťoví. 
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Lnička setá: 

Zrno obsahuje 33-44% oleje, která lze využít v kosmetickém a 

zpracovatelském průmyslu (výroba barev, laků, mazadel, olejů a mýdel). 

Sláma lničky se využívá pro výrobu kartáčů a košťat, ke spalování nebo 

k výrobě buničiny. 

Olej je velmi vhodný i pro technické účely. Nyní se používá dovážený 

olej v kosmetice (mýdla, krémy atd.) a jako komponenty pro bionaftu, 

laky, barvy a fermeže.  

 

Víceleté plodiny 

Chrastice rákosovitá: 

 Vytrvalá tráva, náročná na vodu a živiny. 

Odolává i horším klimatickým podmínkám.  

 Pro energetické účely se doporučuje sklizeň 

po zimě, kdy mají rostliny nejnižší obsah 

vody. 

  Slisovaná chrastice rákosovitá určená ke spalování 

Ozdobnice čínská:  

 Využívá se pro výrobu tepla (přímé spalování nebo 

pyrolýza), výrobu buničiny, jako stavební materiál a pro 

výrobu snadno likvidovatelných obalů. 

Křídlatka japonská:  

 Škodlivost:  Zcela vytlačuje původní rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život 

většiny tam žijících živočichů. 

 Přínos: Obnovitelný zdroj energie. Oddenky se 

využívá v tradiční asijské medicíně. Mladé výhonky 

jsou jedlé. 
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Rychle rostoucí dřeviny 

Topol 

 Je dřevinou rychlého vzrůstu. 

 Klimatické podmínky jsou jedním 

z rozhodujících činitelů ovlivňujících vegetaci 

topolů.  

 Dalším rozhodujícím faktorem je vodní režim 

v půdě.  

 Sklizeň topolu se provádí v zimních měsících, 

kdy jsou stromy bez listí, sušina dřevin dosahuje 50 % hmotnosti. 

  K energetickému využití je nutné dřevní hmotu štěpkovat. 

Výroba ekopanelových desek z pšeničné slámy  

Ekopanely jsou vyráběny v souladu s anglickou normou 

BS 4046 určenou pro výrobu ekopanelů. Jádro 

ekopanelu se lisuje ze slámy za vysokého tlaku a teploty 

a tudíž neobsahuje žádná pojiva a nátěry. Toto jádro je 

polepováno recyklovanou lepenkou lepidlem, které 

vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je 

nanášeno v tenké vrstvě. Protože sláma i papír jsou 

organické materiály, které lze po dožití stavby snadno 

zlikvidovat, je ekopanel plně recyklovatelný a je 

klasifikován jako ekologický výrobek. Zákazníkovi jsou ekopanely dodávány upravené na 

požadovanou délku a tím se minimalizuje odpad a šetří náklady. Společnost EKOPANELY také 

odebírá odřezky z montáže pro opětovné využití ve výrobě. Po očištění od povrchových úprav je 

lze i kompostovat. Toto vše dělá z ekopanelů prakticky bezodpadový stavební materiál. 

Z hlediska produkce CO2 dosahuje sláma jako většina přírodních materiálů záporných hodnot. 

To znamená, že při výrobě nevzniká větší množství CO2, než jaké je uloženo přímo v materiálu 

během růstu, sklizně atd. 

Proto ekologické domy postavené z ekopanelů s izolacemi z přírodních materiálů a hliněnými 

omítkami nepochybně patří k současnému trendu, který maximálně využívá přírodní materiály 

ve stavbách, jež pak mají příjemnější a zdravější klima. 
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Použití ekopanelů Stramit 

Příčky a půdní vestavby, podhledy, střechy, obložení stěn a zateplení objektů, mobilní příčky, 

opláštění nosné konstrukce, dveře. 

Vlastnosti ekopanelů  

Tepelné vlastnosti 

Nadprůměrné tepelně-izolační vlastnosti, 

schopnost akumulace. 

a) Jeho specifická tepelná kapacita je 

srovnatelná s kapacitou měkkého dřeva, proto 

se stavby z ekopanelů lépe vyrovnávají 

s rychlými změnami teplot a šetří tak náklady 

na jejich vytápění.  

b) Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 

11,8 hodin, tj. teplo proniká do prostoru objektu s tímto zpožděním  

c) Ekopanely svými izolačními schopnostmi pomáhají překrývat tepelné mosty v objektu, ať už 

vznikly chybou při kladení izolace, nebo 

samotnou konstrukcí. 

d) Díky vláknitému charakteru slámy mají materiály 

z ní vyrobené relativně nízkou tepelnou vodivost 

a jsou propustné pro vodní páru. Příznivou 

vlastností ekopanelů je, že při zvýšené vlhkosti 

vzduchu absorbují vlhkost do vnitřní pórovité 

struktury slaměných vláken a při snížení vlhkosti vzduchu ji naopak pozvolna uvolňují do 

okolního prostředí.  

Akustické vlastnosti 

 Tyto vlastnosti závisí především na struktuře a objemové hmotnosti konkrétního typu 

použitého materiálu. 

 Zvukově izolační vlastnosti (vzduchové tak i akusticky pohlcující). 

 Ekopanely svými zvukově izolačními vlastnostmi pomohou naplnit stále se zvyšující 

požadavky na bydlení bez rušivého hluku pronikajícího z okolí a vytvořit prostor pro 

maximální soukromí. 

Srovnávající akumulační tabulka 

http://www.efel-drevostavby.cz/obrazky/swf/tepelne_vlastnosti_tabulka.png
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V ekopanelech se tyto vlastnosti podařilo 

maximálně zachovat a proto disponují větším 

akustickým útlumem než sádrovláknité 

nebo OSB desky. (Např.: neprůzvučnost 

jednoduché příčky z ekopanelů bez povrchových 

úprav je 33 dB a dvojité příčky 45 dB.) 

Stavba experimentálního objektu 

Experimentální vzorový objekt z ekopanelových 

desek Stramit byl realizován v Jedousově, okres 

Pardubice. Je koncipován jako administrativní budova firmy a slouží jako základní vzor pro 

vypracování typových projektů staveb, využívajících z podstatné části ekopanelové desky 

Stramit. 

Zpracování a možnosti využití olejnatých semen, sledovaných 

energetických rostlin 
Na trhu s rostlinnými oleji a 

živočišnými tuky se uznávaným 

kritériem kvality stává obsah 

mastných kyselin. Vysoce 

žádané jsou oleje a tuky bohaté 

na polynenasycené mastné 

kyseliny. V rámci řešení projektu 

se proto pozornost věnovala oleji 

lničkovému a konopnému. 

Lisování bylo v průběhu roku 

2001 prováděno na 

experimentálním zařízení VÚZT 

Praha a pro ověření v provozních 

podmínkách na decentralizované 

lisovně řepkového oleje v RPN Chrudim. 

Hlavní formy využití biomasy vybraných plodin 
Sledované plodiny lze použít jako nosiče energie nebo suroviny. V prvém případě jde především 

o spalování, tedy zdroj tepelné energie. V druhém případě je surovinou u přadných rostlin (len 

http://www.efel-drevostavby.cz/obrazky/swf/akustika_tabulka.png
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přadný, konopí seté) stéblo jako zdroj vlákna, u dalších olejnin (lnička setá, len olejný) je možno 

slámu využít pro výrobu buničiny (celulózy). Olejnatá semena mohou sloužit pro získání 

vysýchavých olejů. Oleje nacházejí uplatnění v tukařském a farmaceutickém průmyslu. 

Z vedlejších produktů posklizňového zpracování, mezi které patří drobný odpad stonků a stébel, 

pazdeří, pokrutiny atd. lze vyrobit biopelety, brikety především jako standardizované nosiče 

energie pro automatická topná zařízení s vysokou kulturou vytápění. Sláma obilovin (pšenice, 

žito, triticale) se v současné době využívá jako zdroj energie a surovin. Jako surovina je 

požadována pro výrobu již zmíněných ekopanelových systémů a je rovněž potenciálním zdrojem 

celulózy. V některých zemích s malými zdroji dřevin se pro výrobu papíru a jeho modifikací 

také používá. 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby získávání energie z biomasy: termochemická přeměna biomasy (suché procesy), 

pyrolýza, zplyňování, spalování, biochemická přeměna biomasy (mokré procesy), metanové 

kvašení, alkoholové kvašení, chemická přeměna biomasy, esterifikace, získávání odpadního 

tepla při zpracování biomasy (při kompostování, čištění odpadních vod apod.) 

Druhy kotlů na biomasu: 

Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění 

Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů. Obdobně 

jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává 

topnému médiu, jež bývá nejčastěji voda 

Kamna na pelety - pokojová peletová kamna 

Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů 

nebo nízkoenergetických domů. Předávání tepla zde probíhá sáláním a při zapojení 

ventilátoru též prouděním. 
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Kotel na dřevní štěpku 

Kotle na dřevní štěpku jsou určeny pro vytápění a ohřev vody větších obytných 

budov, skupiny budov nebo podniků. Výkon kotlů lze automaticky regulovat. 

V některých kotlích lze spalovat i rostlinné zbytky nebo obilí. 

Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety 

Zplynovací kotel na kusové dřevo je vhodný pro ústřední vytápění budov. Palivem 

mohou být polena nebo dřevěné brikety. 

Krbová kamna - pokojová kamna na kusové dřevo a brikety 

Pokojová krbová kamna nebo krbové vložky slouží k vytápění jednotlivých 

místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Palivem je kusové dřevo, 

polena nebo dřevěné brikety s nutností ručního přikládání. Krbové vložky se 

nejčastěji používají jako doplňkové vytápění. 

Druhy biopaliv do kotle- plety, brikety, štěpka 

Pelety z biomasy - dřevěné, rostlinné, kůrové pelety 

Pelety jsou výlisky válcovitého tvaru, jsou vyráběny z dřevních zbytků - pilin a 

hoblin, nebo zbytků rostlinných. Na trhu se tak setkáváme s peletemi dřevěnými, 

rostlinnými, kůrovými, rašelinovými a jinými směsnými peletami z biomasy. 

Brikety z biomasy - dřevěné, rostlinné, směsné brikety 

Brikety se lisují např. ze suchého dřevního prachu, drtě, pilin, kůry, jemných 

hoblin nebo rostlinných zbytků do tvaru válečků nebo hranolů.  

Dřevní štěpka - zelená, hnědá, bílá 

Dřevní, resp. lesní štěpka je strojně zkrácená a nadrcená dřevní hmota na 

částice o délce od 3 do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těžby a 

průmyslového zpracování dřeva nebo rychle rostoucích dřevin. Jedná se 

o velmi levné biopalivo určené pro vytápění větších budov. 

Ekonomika pěstování a využití rychle rostoucích dřevin 

Založení plantáže je z ekonomických důvodů nemyslitelné bez dotace. Výsadba rychle 

rostoucích dřevin určených k energetickému využití je jednou z možností využití půdy 

k nepotravinářským účelům. Ta je však spojena s využitím klonů topolů a vrb 

povolených Ministerstvem životního prostředí. Pro klimatické a půdní podmínky naší republiky, 
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je nejvhodnější pěstování topolů a také vrb. Ekonomická efektivnost plantáží rychle rostoucích 

dřevin není v naší republice zatím přesně vyhodnocena. Žádná plantáž nebyla dosud ukončena, 

neboť jde o 20 až 30leté období (počítáme-li 4 až 5 cyklů) s dobou obmýtí 5 až 6 let.  

Při zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin je nutné volit vhodné klony pro konkrétní 

stanoviště a region. Pro plantáže jsou k dispozici spíše stanoviště ekonomicky nerentabilní pro 

konvenční zemědělské plodiny, dále půdy kontaminované lidskou činností, výsypky apod. 

Na vegetaci topolů má značný vliv průměrná teplota v letních měsících a vodní režim v půdě. 

Tyto faktory ovlivňují produkci dřevní hmoty. Založení produkční plantáže je velmi nákladné. 

Na 1 ha se v průměru počítá 10 000 řízků 

(od 8 000 Kč do 12 000 Kč) podle kvality 

stanoviště. Cena jednoho řízku činí cca 

3 Kč. Orientační náklady na založení 

produkční plantáže rychle rostoucích 

dřevin činí cca 55 000 Kč na 1 ha. Protože 

prvním rokem jsou rostliny velmi citlivé 

na pošlapání, provádí se ruční okopávka. 

Je nutné ničení plevelů mezi řádky a po 

dobrém zakořenění plečkování meziřadí 

(provzdušňování půdy). Plečkování se 

provádí i v dalších letech do zapojení porostu. Sklizeň rychle rostoucích dřevin se provádí 

v zimních měsících, kdy je půda zmrzlá, větve jsou bez listí a sušina dřevin je nejvyšší (cca 

50 %). Nařízením vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře 

mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, 

programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění 

nařízení vlády č. 500/2001 Sb. se poskytují dotace, jestliže žadatel vysadí rychle rostoucí dřeviny 

určené pro energetické využití na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 

0,25 ha nebo u produkčního porostu minimálně na výměře 1 ha zemědělské půdy. Provedené 

výkony jsou ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá 

dotace vztahuje. Pokud na pěstování produkční plantáže rychle rostoucích dřevin v pětiletém 

cyklu a již v prvé rotaci při 10 000 rostlinách bude činit dotace 54 000 Kč, sníží se náklady na 

produkci dřevin na 46 000 Kč. 
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Způsoby sklizně s rozdílnými náklady:  
o ruční sklizeň pomocí motorové pily, svoz a štěpkování na stacionárním pracovišti,  

o odřezání stromků pomocí speciální pily uchycené na traktoru (malotraktoru), svoz a 

štěpkování na stacionárním pracovišti,  

o těžba mechanizačními prostředky užívanými v lesním hospodářství,  

o sklizeň samojízdným štěpkovačem (analogie řezačkové sklizně)  

o vázáním do otepí, štěpkováním na stacionárním pracovišti  

 stupeň zaplevelení pozemku, ošetření proti škůdcům a houbovým chorobám - četnost výskytu  

 výtěžnost – výnos  

 stanoviště, úrodnost půdy, nadmořská výška 

Lze proto shrnout že: 

 Pro zajištění správného využití dotací je nezbytně nutné použít k výsadbě stanovištně a geneticky 

vhodné certifikované klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením. 

 Výroba štěpky z rychle rostoucích dřevin má v zemědělském podniku perspektivu především pro 

vlastní spotřebu, případně pro zásobování vlastních nebo pronajatých jednotek 

vyrábějících teplo (např. centrální systém teplofikace - místní dálkové zásobování teplem). 

Organizuje si dobu obmýtí (produkční doba v hospodářských lesích.), sklizeň a skladování podle 

svých potřeb, není třeba řešit distribuci ke konečnému spotřebiteli.  
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Produkce energetických a průmyslových plodin 

Při energeticko-průmyslovém zhodnocení fytomasy (obnovující se látka organického původu) 

dřevin a stébelnatých bylin je potřeba pro jejich ekonomické využití vzít v úvahu podstatné 

vlastnosti. Nejvhodnější forma posklizňové úpravy bylin určených ke spalování i pro výrobu 

stavebních materiálů je slisování do hranolovitých balíků (objemová hmotnost lisované slámy se 

pohybuje přes 150 kg.m
-3

). Vlhkost v biomase určené ke spalování by měla být co nejnižší, aby 

bylo zajištěno ekologické a efektivní spalování. Vlhkost biomasy by neměla přesáhnout 20 % 

hmotnosti, optimální je 15 % hmotnosti. Uplatnění tohoto požadavku předpokládá skladovat 

biomasu v jednoduchých skladech lehké konstrukce, které ji chrání proti nepříznivému počasí 

s možností provzdušňování.   

Závěr 
Evropský trh potravin je nasycen a zemědělská produkce k potravinářským účelům nachází 

obtížně uplatnění. Jedním ze způsobů je využití zemědělské půdy pro pěstování energetických a 

průmyslových plodin.  

Myslím si, že využít zemědělskou půdu pro nepotravinářské účely se jeví jako dobrý nápad i 

vzhledem k ceně ostatních energií a surovin. Poptávka po fytomase proto narůstá.  

Problematiku fytomasy je ale nutné řešit celkově, tj. nejen pěstování, sklizeň a uskladnění, ale i 

zařízení na její další energetické nebo průmyslové využití. Je nezbytně nutné řešit i logistiku 

mezi výrobcem a spotřebitelem. Vzhledem k významu udržování krajiny a péči o ni, je důležitá 

pro ekonomiku zemědělských podniků i podpora pěstování energetických a průmyslových 

plodin ze strany resortu.  
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