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Agrarian bioproducts as sustainable source of raw materials and renewable fuels – present state and 
further development 
Abstract:  
The work presents a current production and market with FAME, bioethanol, biofuel briquettes and pellets. There 
are clarified the requirements for sustainable utilization of biomass. There are described the trends of its 
conversion into biofuels of new generation with focus on pyrolysis processes, thermal depolymerization and 
liquefaction of biogas. 
 
 Důležitými součástmi balíčku opatření, která 
jsou zapotřebí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu a dalších závazků 
Společenství a mezinárodních závazků týkajících se 
snižování emisí skleníkových plynů po roce 2012, 
jsou také větší využívání energie z obnovitelných 
zdrojů spolu s úsporami energie a zvýšením 
energetické účinnosti. Tyto faktory hrají důležitou 
roli při podpoře zabezpečení dodávek energií, 
technologického vývoje a inovací a při poskytování 
příležitosti k zaměstnání a regionálnímu rozvoji, 
zejména ve venkovských a izolovaných oblastech [1, 
2, 3]. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
z dubna 2009 [4] stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. Dále 
stanoví pravidla týkající se statistických převodů 
mezi členskými státy, společných projektů 
členských států a členských států a třetích zemí, 
záruk původu, správních postupů, informování a 
vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů 
k distribuční soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti 
pro biopaliva a biokapaliny a závazné národní cíle 
20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a 10% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě na 
spotřebě energie ve Společenství do roku 2020. 
Hlavním účelem závazných národních cílů je 
poskytnout jistotu investorům a podpořit trvalý 
rozvoj technologií, které vyrábějí energii ze všech 
druhů obnovitelných zdrojů. 

Současný stav a výchozí situace 
Trh s biopalivy zažil rychlý vzrůst v období 2000 

– 2008, který odrážel výraznou státní podporu a také 
zvyšující se ceny ropy na světových trzích. To 
přispívalo k poměrně vysoké úrovni ziskovosti nejen 
biopaliv, ale i další bioenergie (vytápění a elektřina). 
Rozdíly v jednotlivých zemích mají za následek 
silnou regionalizaci výroby biopaliv, která je dnes 
z velké části soustředěna u bioethanolu v Brazílii a 
USA a u bionafty v některých členských státech EU, 
mezi které patří ČR. Nevyváženost mezi nabídkou a 
poptávkou také podporuje světový obchod 
s biopalivy. Na severní polokouli jsou prvotními 
spotřebiteli průmyslové země, které podporují vývoj 
biopaliv. Na jižní polokouli jsou země pěstující 
suroviny buďto začleněny do velkovýroby a 
marketingu (Brazílie) nebo jsou na dobré cestě k 
výrobě surovin a biopaliv (např. Argentina, 
Malajsie, Indonésie, Společenství nezávislých států). 
 Na obr. 1 je znázorněna bilance methylesterů 
řepkových olejů (MEŘO - FAME) za období 1998 – 
2008. V tab. 1 je uvedena výroba MEŘO a 
orientační podíl řepky olejné zpracované na MEŘO 
z celkové produkce v marketingových letech 
(marketingový rok začíná 1.7. a končí 30.6. 
následujícího roku) 2004/2005 až do první poloviny 
2008/2009 a v tab. 2 palivového bioethanolu. V tab. 
3 jsou uvedeny bilance výroby a užití briket a pelet 
z biomasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Bilance MEŘO – FAME  
v období 1992 – 2008
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Tabulka 1: Tuzemská výroba MEŘO a orientační podíl řepky olejné zpracované na MEŘO z celkové produkce 
v marketingových letech 2004/2005 až polovina 2008/2009 

Marketingový rok 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 ½ 2008/2009 
Sklizňová plocha řepky olejné 1) (ha) 259 805 267 160 292 247 337 500 356 924 
Produkce řepky olejné 1)                (t) 935 300 769 377 880 172 1 032 000 1 048 943 
Výroba MEŘO                              (t) 87 500 2) 126 700 2) 82 520 3) 86 525 3) 38 847 3) 

Orientační množství řepky olejné  
zpracované na MEŘO 2)                 (t) 245 000 354 760 231 056 242 270 108 772 

Podíl řepky olejné zpracované na 
MEŘO z celkové produkce (% m/m) 26,2 46,1 26,3 23,5 10,4 
1) zdroj ČSÚ 
2) šetření Sdružení pro výrobu bionafty, VÚZT, v.v.i. Praha 
3) Ministerstvo průmyslu a obchodu - Eng (MPO) 6-12 
 
Tabulka 2: Bilance bioethanolu v ČR v roce 2008 (v tunách) 
Výroba 60 236,2 
Dovoz 20 404,0 
Vývoz 31 908,5 
Počátečné zásoby 9 194,6 
Konečné zásoby 7 204,9 
Hrubá dodávka 50 721,4 

Poznámka: 
 
orientační množství surovin na 
výrobu bioethanolu: 
cca 198 400 t pšenice nebo 
724 900 t cukrové řepy 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu - Eng (MPO) 6-12 
 
Tabulka 3: Základní finální bilance výroby a užití briket a pelet v roce 2006 a 2007 (v tunách) 

Brikety Pelety 
  2006 2007 2006 2007 

Kapacita výrobních linek 149 448 165 934 118 250 259 245 
Tuzemská produkce 113 969 113 316 53 283 101 679 
Dovoz 3 052 5 841 188 1 750 
Vývoz 81 910 52 428 24 382 49 687 
Vlastní spotřeba výrobců 2 919 2 829 603 725 
Bilanční rozdíly a změna stavu zásob 560 -6 700 386 -3 537 
Dodávka na trh ke konečné spotřebě 32 753 57 200 28 872 49 480 
Spotřeba ve větších firmách 5 784 5 889 21 017 33 961 
Na výrobu elektřiny 1 956 696 13 563 23 625 
Na výrobu tepla (včetně výrobců) 3 828 5 192 4 307 10 336 
Bilanční rozdíly a změna stavu zásob 0 0 3 148 0 
Spotřeba v malých firmách a domácnostech 26 969 54 141 7 855 16 244 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2008 
 
 Podle předběžných dat Ministerstva průmyslu a 
obchodu za rok 2008 produkce pelet vzrostla na 
200 tis. tun. Z toho bylo vyvezeno cca 120 tis. tun. 
Okolo 60 tis. tun bylo spáleno ve velkých zdrojích, 
pro malé zdroje tak zbylo cca 20 tis. tun pelet, což 
odpovídá odhadovanému počtu malých kotlů na 

pelety. Spotřeba briket zůstala na úrovni roku 2007. 
Tuhá biopaliva s obsahem vody do 15 % m/m jsou 
prakticky rovnocenná, co se týče výhřevnosti, 
hnědému uhlí. Dodávky uhlí do domácností ČR 
v roce 2007 a předběžné údaje pro rok 2008 jsou 
patrné z tab. 4. 

 
Tabulka 4: Dodávky uhlí do domácností ČR v roce 2007 a odhad pro rok 2008 (v tunách) 

Druh uhlí 2007 Předběžné údaje pro r. 2008 
Hnědouhelné brikety 120 000 150 000 
Hnědé uhlí tříděné 1 100 000 1 100 000 
Černé uhlí tříděné 85 000 65 000 
Černé uhlí kaly 27 000 30 000 
Koks 40 000 25 000 
Lignit 2 500 4 000 
Celkem 1 374 500 1 374 000 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2009 
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Pokud zohledníme vedle dřevní biomasy bilanci 
sklizně obilovin a řepky olejné za posledních pět let, 
je zde současný dostupný potenciál dřevní biomasy a 
slámy obilovin pro výrobu: 
- cca 1 mil. tun tuhých biopaliv z obilní slámy ve 

formě standardizovaných briket a pelet. Přitom 
se zohledňuje agronomický správný postupy 
týkající se skladby plodin. Předpokládá se řízený 
sběr slámy pšenice ozimé, triticale a řepky olejné 
v průměrném množství max. 1 t.ha-1. To velmi 
reálně udržuje nezbytný podíl organických 
zbytků a anorganických živin v půdě, 

- cca 400 tis. tun standardizovaných pelet a briket 
z dřevní biomasy, 

- cca 300 – 500 tis. tun směsných (kompozitních) 
standardizovaných pelet a briket z energetických 
travin, biomasy z péče o krajinu a vedlejších 
produktů průmyslu zpracovávajícího zrniny a 
olejniny. 

Doplňkovým zdrojem může být nemalé množství 
druhotně nevyužitého papíru a lepenky. Tím je 
celkové množství (1,7 – 2 mil. tun) 
standardizovaných tuhých paliv plně srovnatelné se 
současnou spotřebou uhlí v domácnostech ČR. 
 Orientační ceny vybrané biomasy a tuhých 
standardizovaných paliv v marketingovém roce 
2008/2009 uvádí tab. 5. Odbyt agropelet (někdy se 
hovoří o alternativních peletách) a ostatních druhů 
biomasy je při těchto cenových relacích zajištěn 
vyhláškou MŽP č. 453/2008 Sb. ze dne 11.12.2008 
o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. 
Tím se limituje současná konkurenceschopnost 
tuhých biopaliv na tuzemském trhu. 
 Orientační propočet průměrné živinové hodnoty 
pšeničné a řepkové slámy je uveden v tab. 6.

 
Tabulka 5: Orientační tržní ceny vybrané biomasy a tuhých standardizovaných paliv v marketingovém roce 
2008/2009 
 DPH

 
 
 

(%) 

Cena 
bez DPH  

e.x.w. 
 

(Kč.t-1) 

Průměrný 
obsah  
vody  

 
(% m/m)

Výhřevnost
 
 
 

(MJ.kg-1) 

Cena vztažená 
na výhřevnost 

bez DPH 
 

(Kč.GJ-1) 

Cena  
vč. DPH  
pro malo- 

spotřebitele 
(Kč.t-1) 

Hnědé uhlí pro domácnosti: ořech,kostka 19 2350 – 2000 30,2 17,6 134 – 114 2940 – 2840
Dřevní piliny 9 600 – 560 25 – 30 13,4 – 12,9 45 – 43 - 
Dřevní štěpka 9 1000 – 900 35 – 45 11,4 – 8,8 88 – 102 - 
Ostatní dřevní nekontaminovaná biomasa 
(kůra, z péče o krajinu aj.) 9 500 – 450 50 7,6 66 – 59 - 

Dřevní brikety (paleta) 9 4000 – 2600 7 – 12 17,5 – 16 228 – 162 4500 – 2900
Dřevní pelety (Big-Bag) 9 3400 – 3000 7 – 12 17,5 – 16 194 – 187 3700 – 3300
Agropelety ze slámy obilovin a olejnin, 
celé rostliny obilovin, posklizňové 
zbytky, šroty aj. 

19 2505 – 1705 6 – 14 16,7– 15,5 150 – 110 - 

Sláma pšeničná a řepková 
(velkoobjemové balíky) 19 1150 – 850 15 – 16 16,1 – 15,4 71 – 55 - 

Polenové dříví krbové 9 1300 – 600 
Kč/prm - - - 1450 – 700 

Kč/prm 
 
Tabulka 6: Orientační propočet průměrné živinové hodnoty pšeničné a řepkové slámy při cenové relaci pro čisté 
živiny: N = 24 Kč.kg-1, P2O5 = 40 Kč.kg-1 a K2O = 26 Kč.kg-1 

Průměrný obsah hlavních živin 
v jedné tuně sušiny  

(kg.t d-1) 

Průměrná hodnota hlavních živin v přepočtu 
na cenu živin v minerálním hnojivu vztažená 

na jednu tunu sušiny (Kč.t d-1) 
Druh bylinné 

biomasy 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O NPK 

Pšeničná sláma 5 2,3 12 120 92 312 524 
Řepková sláma 8 2,3 12 192 92 312 596 
 
Směsná a příměsná biopaliva 
 Biopaliva vzniklá záměrným smícháním různých 
biopaliv jsou tzv. směsná biopaliva a biopaliva 
vzniklá přirozeným nebo nezáměrným smícháním 
různých typů biopaliv, resp. různých typů biomasy 
jsou příměsná biopaliva. S ohledem na různorodé 
zdroje biomasy budou tato biopaliva hrát stále 
významnější roli. Jako příklad lze uvést 
v současnosti hluboký propad také u papíru a 

lepenky, kdy recyklace přestala být z ekonomického 
hlediska únosnou. Příklad řešení linky pro výrobu 
peletovaných biopaliv na bázi druhotně nevyužitého 
papíru, lepenky a bylinné stébelnaté biomasy uvádí 
obr. 2. Srovnání palivářských vlastností pelet 
z řepkové a pšeničné slámy, papíru směsného a 
kartónového a dřevních pilin bez kůry je znázorněno 
v tab. 7. 
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Obr. 2: Příklad řešení linky pro výrobu směsných pelet z bylinné stébelnaté biomasy  
a druhotně nevyužitého papíru 

 
Tabulka 7: Příklady palivářských vlastností různých druhů peletované biomasy (hodnoty jsou v původním stavu 
– ar) 

 
Požadavky na udržitelné využití biomasy 

 Biomasa jako nosič bioenergie je současně 
neodmyslitelně spojena s půdou a její 
environmentální vlivy jsou významné. Výroba 
biosurovin a zvláště biopaliv má svoje podmínky a 
meze. Některé klíčové obavy se týkají kácení lesů, 
ztráty biodiverzity, nedostatku půdních živin a 
nadměrného používání vody. Některé kladné 
environmentální dopady zahrnují obnovu 
degradované půdy, vytváření možností dodatečného 
využívání půdy a vzájemné působení při zajišťování 
biosurovin a dalších neenergetických produktů. 
Například moderní koncept bio-rafinerie, související 
s perspektivním zpracováním rostlinné produkce a 
další biomasy, může být vysoce výkonný 
zemědělsko-průmyslový komplex, který vytváří 
vícenásobné produkty – potraviny, krmiva, palivo, 
biosuroviny a další – tudíž maximalizuje hodnotu 

půdních zdrojů a biomateriálů. Existuje řada 
technologií pro účinnou přeměnu biomasy, zvláště 
v případě tepla, elektřiny a biopaliv. Výroba všech 
druhů biogenních paliv z vhodné biomasy by měla 
být z hlediska životního prostředí udržitelná, vedle 
toho je biomasa produkována regionálně rozptýleně, 
proto musí být velkoplošně soustředěna a 
dopravována příslušně dlouhými cestami. 

Současné studie, analyzující emise skleníkových 
plynů (GHG) různých biopaliv, jsou většinou 
vypracovány v souladu nebo na základě mezinárodní 
normy pro hodnocení životního cyklu (LCA) 
výrobků a služeb (ČSN ISO 14040-43). Tato 
standardizovaná metoda je pružná a umožňuje 
hodnocení různých typů biopaliv již při různých 
okolnostech a měnících se rámcových podmínkách. 
Vzhledem k této pružnosti stanovené podle ČSN 
ISO 14040-43 je umožněno používání této metody 

Složení Jednotka Řepková 
sláma 

Pšeničná 
sláma 

Směsný  
papír 

Kartónový 
papír 

Dřevní piliny 
bez kůry 

Průměr – délka mm 8 – 5 až 40 8 – 5 až 40 6 – 5 až 35 6 – 5 až 30 6 – 5 až 40 
Voda % m/m 7,85 6,40 4,34 6,20 6,07 
Prchavá hořlavina % m/m 70,11 69,81 63,61 73,08 79,64 
Neprchavý zbytek % m/m 16,40 17,46 4,49 11,00 13,94 
Popel % m/m 5,64 6,33 27,56 9,72 0,35 
C % m/m 43,64 43,04 36,33 39,57 46,67 
H % m/m 6,11 6,51 4,60 5,48 5,82 
N % m/m 0,84 0,72 <0,1 <0,1 <0,1 
S % m/m 0,14 0,05 0,032 0,102 0,027 
O % m/m 35,64 36,89 27,17 39,03 41,09 
Cl % m/m 0,14 0,09 0,038 0,060 0,020 
Tavitelnost popela 
ta (měknutí) o C 1 300 800 1330 1240 >1340 
tb (tání) o C 1 300 1 020 1340 1245 >1340 
tc (tečení) o C 1 300 1 050 >1340 1250 >1340 
Otěr (mechanická odolnost) % 2,28 0,98 2,3 1,63 0,9 
Hustota pelety kg.m-3 1 225,1 1 343,3 1346 1355 1410 
Spalné teplo MJ.kg-1 16,75 16,93 12,29 15,80 19,14 
Výhřevnost MJ.kg-1 15,23 15,45 11,18 14,46 17,73 
Sypná hmotnost kg.m-3 665 634 646 652 674 
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pro mnoho procesů a produktů podle požadavků 
metodických postupů. Při hodnocení biopaliv to 
vede při specifických podmínkách k různým 
výsledkům. Bereme-li do úvahy ten fakt, že různé 
studie LCA pro biopaliva jsou zpracovány pro různý 
záměr a stanovení cílů, mohly by se dostupné a 
publikované výsledky lišit. V současnosti jsou již 
stanovena procenta minimální úspory skleníkových 
plynů na národní a evropské úrovni. Tab. 8 uvádí 
výchozí metodiku pro výpočet a požadavky na 
redukční potenciál skleníkových plynů. 

Zjednodušený postup byl také realizován v rámci 
Směrnice o obnovitelných zdrojích EU a 

v Německém nařízení o udržitelnosti [3, 4, 5]. Oba 
tyto dokumenty stanovují jasnou a jednoduchou 
metodiku pro výpočet emisí GHG z biopaliv. To 
platí zejména pro: 
  výpočet emisí GHG (přeměna emisí GHG na 

ekvivalenty CO2), 
  výpočet vlivů změn používání půdy (např. emise 

vznikající z přeměny tuhých částic s velkými 
obsahy uhlíku na zemědělskou úrodnou půdu), 

  stanovení základů pro přidělování vyrobených 
vedlejších produktů (nikoliv podle spalného 
tepla, ale podle výhřevnosti vedlejších produktů). 

 
Tabulka 8: Metodika pro výpočet zmírňujícího potenciálu skleníkových plynů GHG – rozdíly mezi Německým 
nařízením o udržitelnosti biomasy (BioNachV) a Směrnicí EU o obnovitelných zdrojích 
 Německé nařízení o udržitelnosti 

produkce biomasy [3] 
Směrnice EU o obnovitelných zdrojích 

[4] 
Hranice systému Well-to-Wheel, vč. přímých účinků 

změny ve využívání půdy,  
klíčové datum leden 2005 

Well-to-Wheel, vč. přímých účinků 
změny ve využívání půdy,  
klíčové datum leden 2008 

Systém odkazů o fosilních  
palivech pro výpočet  
zmírňujícího potenciálu GHG 

Benzin: 85 kg CO2eq/GJ 
Nafta: 86,2 kg CO2eq/GJ 

Benzin/nafta: 
83,8 kg CO2eq/GJ 

Metodika pro uvažování 
vedlejších produktů 

- Přidělení (alokace) s ohledem  
   na výhřevnost 

- Přidělení (alokace) s ohledem na 
výhřevnost 

- Substituční metoda při uvažování 
přebytku elektřiny 

Konverzní faktory CO2 IPCC 1996 
(např.: CH4: 21; N2O: 310) 

IPCC 2001 
(např.: CH4: 23; N2O: 296; CO2: 1) 

Požadavky na udržitelnou 
výrobu používaných 
biomasových surovin 

Udržitelná kultivace zemědělských 
ploch 
 
Požadavky na ochranu přírodních 
stanovišť 

Biopaliva nebudou vyráběna ze surovin 
získaných z půdy: 
- s vysokým obsahem uhlíku, tj. 
 mokřiny a zalesněné oblasti se stromy 
 vyššími než 5 m a pokryvem stromů 
 více než 30 % nebo stromy schopné 
 dosáhnout tyto hodnoty, 
- s rozpoznatelnou hodnotou 
 biodiverzity, výroba surovin musí 
 vyhovovat normám křížové shody 
 (Cross Compliance) nebo 
 srovnatelným a přijímaným normám 

Požadavky na minimální 
redukční potenciál GHG 

30 % úspor GHG od r. 2009, 
40 % úspor GHG od r. 2011 

Minimálně 35 % úspor GHG ve srovnání 
s fosilními palivy od r. 2013,  
50 % od r. 2017, 60 % od r. 2018. 

 
Zjednodušený metodický postup v návrzích 

současné politiky je zejména vhodný pro realizaci 
v certifikačním systému pro biopaliva, neboť může 
vést ke srovnatelným výsledkům pro hodnocení 
emisí GHG. V následujících letech je potřebná další 
práce pro integraci doplňujících aspektů v současné 
diskuzi o certifikačním systému pro biopaliva. 
Jelikož je např. používání vedlejších produktů 
biopalivových surovin silně podporováno, potřebují 
otázky, týkající se udržitelné výroby biomasy a její 
integrace do navržených výpočtu skleníkového 
plynu (GHG), více pozornosti. Zvláště integrace 
humusu a výživových bilancí a účinek víceletých 

pícnin na úrodnost půdy vyžaduje pokrytí výpočtem 
zmírňovacího potenciálu GHG z hlediska biopaliv. 
 
Trendy rozvoje energeticko-surovinového využití 
biogenních produktů 
 Vhodná biomasa by měla pokrývat udržitelnou 
výrobu tepla, elektrické energie i pohonných hmot. 
Motorová biopaliva se vyrábějí především ze 
zemědělských plodin, energetických rostlin a 
zbytků, zatímco k výrobě elektrické energie a 
vytápění slouží zejména dřeviny, stébelniny a 
biogenní odpady. Biogenní odpad je zatím málo 
využívaný energetický zdroj. Proto je nutné také 
aktivity zaměřit na: 
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  zajištění postupů řízení bioodpadů, které omezují 
environmentální dopad používání odpadu jako 
paliva; 

  podporu tržního přístupu pro recyklační aktivity 
a využití; 

  vytvoření technických norem umožňujících, aby 
byl regenerovaný materiál pokládán za výrobek 
(což usnadní jeho využití pro energetické účely); 

  podporu investic do energeticky efektivních 
postupů pro použití bioodpadu jako 
standardizovaného paliva. 

 Největší potenciál tvoří energetické rostliny: 
olejniny pro výrobu esterů mastných kyselin, 
obiloviny a sacharidické plodiny pro výrobu 
bioethanolu a biobutanolu a krmné plodiny (senáž, 
siláž) pro produkci bioplynu. Pro produkci 
kapalných uhlovodíků (Biomass-to-Liquid - BtL) a 
biokapalin přichází v úvahu především biomasa 
obsahující lignocelulózu. Z dnešního hlediska jsou 
to zvláště celý obilní porost, krátce pořezané dřeviny 
z plantáží, vlhká biomasa a traviny typu C-4. Vedle 
druhu rostlin je rozhodující dispozice a urychlený 
vývoj zpracovatelských postupů a logistických linek.  
 V rámci různých možností výroby paliva pro 
dopravní účely na bázi biomasy se velice slibnou 
volbou zdá být zejména tepelně-chemická přeměna 
biomasy zplyňováním, pyrolýzou a následnou 
syntézou na paliva. Ve srovnání s konvenčními 
fosilními palivy a surovinami založenými na ropě 
mohou být BtL vyráběna s jasně stanovenými 
vlastnostmi, které přispívají ke splnění současných a 
budoucích norem pro výfukové emise, jako je 
EURO IV/V/VI. Jejich výroba je charakterizována 
třemi hlavními kroky: 
  zplyňováním lignocelulózové biomasy na surový 

plyn nebo pyrolýzou na bioolej, 
  čištěním a úpravou surového plynu a biooleje, 
  katalytickou syntézou těchto produktů na 

syntetická biopaliva, např. Fischerovy-
Tropschovy uhlovodíky (FT), biomethanol 
(MeOH), biodimethylether (DME) a zušlechtěný 

syntetický plyn (SNG) nebo úpravou a čištěním 
na biovodík. 

 Tepelná depolymerizace je modifikací 
termochemického rozkladu, podněcovaná výhradně 
teplem a tlakem bez použití katalyzátoru. Tento 
proces je pokládán za identický, resp. velmi 
podobný pyrolýze a může být prováděn za 
přítomnosti páry - hydrotermální zpracování, což je 
stále forma tepelné depolymerizace . Při tepelné 
depolymerizaci jsou zbytkové produkty zahřívány na 
teplotu, při které se tvoří koks a olej. Běžná teplota 
potřebná pro přeměnu se pohybuje od 300 do 350 oC 
při tlaku 100 - 170 bar. Reakční časy jsou 15 – 30 
min. Je možné ji provádět při nižších tlacích, avšak 
může vyžadovat teploty až 570 oC. Naproti tomu 
hydrozpracování je proces katalytické hydrogenace. 
Cílem je katalyzovat reakci, která používá vodík pro 
prvotní odstranění síry, ale rovněž pro odstranění 
dusíku a kyslíku v souladu s chemickou rovnicí 
CHxSv+ H2 → CHx + H2S. Hydrogenace je spojená 
s molybden-sulfidovým nebo wolframo-sulfidovým 
katalyzátorem, podporovaný hliníkem nebo niklem. 
Běžně se používají teploty v rozmezí 315 – 370 oC, 
při nižším tlaku, než je tomu u tepelné 
depolymerizace, tj. 40 – 100 bar a s reakční dobou 
10 – 60 min. 

Příklady ověřovaných způsobů pyrolýzního a 
depolymerizačního procesu zpracování biomasy a 
zemědělských zbytků ukazují obr. 3 a 4.  

Tuhý komunální odpad (TKO) obsahuje až 80 – 
90 % polymerovaných hydrokarbonových molekul 
s dlouhými řetězci. Depolymerizací, resp. 
krakováním mohou být tyto molekuly s dlouhými 
řetězci rozloženy a změněny na molekuly s krátkými 
řetězci s cca 10 – 20 uhlíkovými (C) atomy na BtL. 
Dispoziční schéma závodu - biorafinérie na výrobu 
BtL z TKO procesem BIOTECH – BIO2DI 
s kapacitou 100 000 t.rok-1 TKO a 15 mil. l.rok-1 BtL 
- je znázorněno na obr. 5. 
 

 

 
 

Obr. 3: Blokové schéma procesu bioliq s decentralizovanou koncepcí zpracování  
vhodných zbytků biomasy, energetických rostlin a bioodpadů [6, 7] 
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Obr. 4: Technologické schéma „zaolejovacího“ zařízení pro výrobu syntetické nafty [8] 
ze zbytků biomasy a biogenních surovin OM 1000 zahrnující proces tepelné depolymerizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5: Dispoziční schéma biorafinérie s recyklací 
TKO, bioplynovou stanicí a depolymerizací na BtL: 
kapacita 100 000 t TKO.rok-1, 15 mil. l.rok-1 BtL [9] 

 
Legenda: 01 - stanoviště pro nákladní automobily 

dopravující netříděný TKO, 02 - kolový manipulátor 
s rozmělňovací lžící, 03 - složiště a manipulační plocha 

TKO, 09 - vysokorychlostní rozvlákňovací zařízení,  
12 -odvodňovací síto lehkých frakcí a částic, 13 - 

odvodňovací pístový lis, 30 - fermentační reaktory 
bioplynové stanice, 32 - odvodňovací sítový lis, 33 - 
plynojem, 34 - kogenerační jednotka na bioplyn, 38 - 

skladovací nádrž fugátu z bioplynové stanice 
 

 
 Usušený materiál postupně vyseparovaný z TKO 
je již vhodný pro konverzní proces depolymerizace 
s následným štěpením na BtL. Struktura takto 
upravené suroviny je patrná z obr. 6. Usušený (do 15 
% vody) a rozdrcený (< 0,5 mm) organický materiál 
se vkládá plynule spolu s katalyzátorem a 
neutralizátorem (1 %) do reaktoru, který je naplněn 
speciálním, teplotě odolným, tzv. kontaktním 
olejem. Ohřevem na cca 350 °C a důkladným 
mícháním se uvede v činnost depolymerizační a 
krakovací proces, kterým se veškerá surovina mění 

na směs olejnatých uhlovodíků, které dostávají 
postupně potřebnou molekulární velikost, 
odpovídající naftě a její skladbě. V důsledku přesně 
nastavené teploty se vzniklá kapalná směs mění v 
plyny, které se vedou do kondenzační kolony a z ní 
do kolony krakovací. Frakční destilací se pak 
získávají různé druhy kapalných uhlovodíků BtL 
typu motorové nafty, benzinu, kerosenu a těžkého 
oleje (obr. 7). 
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                 Obr. 7: Různé druhy produktů a kapalných paliv                   Obr. 7: Různé druhy produktů a kapalných paliv  
                 vyrobených procesem depolymerizace s následným                   vyrobených procesem depolymerizace s následným  
                 krakováním upraveného TKO [9]                   krakováním upraveného TKO [9]  

Obr. 6: Granulometrie rozmělněného suchého     Obr. 6: Granulometrie rozmělněného suchého     
substrátu jako suroviny pro výrobu BtL [9] substrátu jako suroviny pro výrobu BtL [9] 
  
 V souvislosti s procesem pyrolýzy vhodné 
především zbytkové biomasy souvisí i výroba 
peletovaného biouhlí, resp. pelety nové generace. 

Lze je vyrábět nejčastěji procesem pomalé pyrolýzy, 
s nízkou teplotou reakce do 400 oC. Kvalitativní 
parametry uvádí tab. 9. 

 V souvislosti s procesem pyrolýzy vhodné 
především zbytkové biomasy souvisí i výroba 
peletovaného biouhlí, resp. pelety nové generace. 

Lze je vyrábět nejčastěji procesem pomalé pyrolýzy, 
s nízkou teplotou reakce do 400 oC. Kvalitativní 
parametry uvádí tab. 9. 

  
Tabulka 9: Vybrané vlastnosti biouhlí ze zbytkové biomasy  Tabulka 9: Vybrané vlastnosti biouhlí ze zbytkové biomasy  

Složení Složení Jednotka Jednotka Hodnota Hodnota 
Voda % m/m 1,56 
Prchavá hořlavina % m/m 56,92 
Neprchavá hořlavina % m/m 36,65 
Popel % m/m 4,87 
Spalitelná síra % m/m 0,063 
Chloridový chlór % m/m 0,182 
Spalné teplo MJ.kg-1 24,91 
Výhřevnost MJ.kg-1 24,04 

 
Výroba methanolu a BtL z bioplynu 
 Pro syntézu methanolu musí být bioplyn 
vyčištěn (odsíření, odstranění stopových 
komponentů) a zbaven CO2. Po vyčištění plynu a 
oddělení CO2

  je bioplyn při cca 800 oC přeměněn 
na syntetický plyn. V jiném procesním uspořádání 
jsou plyny, které nebyly přeměněny, využívány 
k výrobě el. energie a tepla (BHKW). Taková 
jednoduchá zařízení na methanol o kapacitním 
rozsahu 50 – 300 t methanolu za den se lépe hodí 
pro decentralizované uplatnění s bioplynem. 
S tímto procesním uspořádáním, nazývaným také 
„once-through concept“ (koncept jednoho 
provedení) se může opominout odloučení CO2. 
Protože v tomto případě bude faktor stechiometrie 

ležet výrazně pod 2, vyžaduje syntéza methanolu 
speciální katalyzátory (obchodně dostupné). „Once-
through concept“ podstatně zvyšuje hospodárnost 
zařízení. Kontejnerově integrované experimentální 
methanolové zařízení bylo koncipováno na principu 
„once through“ a bylo provozováno v čistírně 
v Heidenheimu s čistírenským plynem. Znázornění 
toku zařízení je uvedeno na obr. 8. Technicky 
zjednodušeným konceptem „once through“ 
odpadnou recyklační smyčky a nákladné provedení 
syntézy s cílenou separací CO2. Při tlacích 20 – 80 
bar a teplotách 250 – 280 oC dochází k přeměně 
syntetického plynu na surový methanol nebo dále 
na motorovou naftu a benzin. 
 

 

 
Obr. 8: Blokové schéma výroby methanolu z bioplynu [6, 7] 
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Diskuze a závěr 
 Dřevní, bylinná a ovocná biomasa je jediným 
obnovitelným zdrojem uhlíku a může tak 
dlouhodobě nahradit určitou stanovenou část 
fosilních surovinových zdrojů a nosičů energie. 
Biomasa je ovšem také neodmyslitelně spojena 
s půdou a její environmentální vlivy jsou významné. 
Výroba biosurovin a bioenergie jako doplněk 
zemědělské produkce, prvořadě zaměřené na 
produkci potravin a krmiv. Důraz bude kladen na 
udržitelnou produkci biomasy a její zpracování do 
vhodné formy biosurovin a bioenergetických nosičů. 
Jedná se nejen o udržitelné obhospodařování 
zemědělských ploch, ale také o ekologickou, 
sociální, ekonomickou a politickou udržitelnost 
výroby biosurovin a bioenergie v tržní formě 
standardizovaných biopaliv tuhých, kapalných a 
plynných. Nejistota vázaná na dostupnost biomasy 
představuje hlavní ekonomický rizikový faktor. 
Z technického hlediska obzvláště méně hodnotná 
zbytková biomasa bohatá na popel vykazuje nízkou 
hustotu energie (u balíkovaných stébelnin 2 GJ.m-3). 
Efektivní zhutnění se proto jeví jako klíč 
k usnadnění manipulace, dopravy, skladování a 
konverze. Náklady na použitelné biosuroviny leží 
dnes v poměru k nákladům na používané fosilní 
suroviny na stejné úrovni nebo jsou vyšší. Vlivem 

širokého spektra použitelných biosurovin se může 
flexibilita, využití konverzních termochemických a 
biochemických zařízení a hospodárnost zlepšit. 
Použitelné biosuroviny nejsou v žádném případě 
omezeny na čistou biomasu. Principiálně, jak se řeší 
jednotlivé aktivity, jsou vhodné všechny směsi ze 
suché biomasy, fosilních paliv nebo organických 
odpadů. Vedle výběru dlouhodobě nezbytného 
využití biomasy jako zdroje uhlíku se dají již 
v současnosti nebo blízké budoucnosti realizovat 
hospodárné postupy – např. výroba biomethanolu, 
rostlinných olejů z cíleně nastaveným složením 
mastných kyselin, výroba tuhých biopaliv ve formě 
pelet, briket, štěpky, výroba methylesterů mastných 
kyselin a bioethanolu jako aditivostní přísady do 
motorové nafty (max. 7 % V/V, později 10 % V/V) 
a motorových benzinů (do 5 % V/V a později do 10 
% V/V). Udržitelné použití vhodné biomasy 
k výrobě biosurovin, paliv a biogenních pohonných 
hmot vede jak k mobilizaci vlastní surovinové 
základny, tak má také sociální aspekty. Proto 
zemědělství, krajinářství a lesnictví, ve své roli 
dodavatele a minimálně prvotního zpracovatele 
produktů pro výrobu biosurovin a bioenergie, musí 
vytvořit novou logistiku zemědělských plodin, 
cíleně pěstovaných energetických rostlin, zbytkové 
biomasy a strukturu práce a finančních příjmů. 

 
V tomto příspěvku jsou také uvedeny dílčí výsledky řešení Výzkumného záměru MZE0002703102, etapy 5: 
„Technologické postupy udržitelné výroby a užití biosurovin a energetických nosičů nové generace se zřetelem 
na potravinovou bezpečnost a globální trhy souvisejících produktů“. 
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