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Anotace 
 
Co se zbytkovou biomasou v zemědělství - hnojivo, energie, suroviny? 
Prezentuje se stav legislativy o hnojivech se zřetelem na využívání zbytkové biomasy. 
Hodnotí se využití separátu kejdy pro výrobu kvalitního pěstitelského substrátu a nové trendy 
v biotechnologiích kompostování. V návaznosti na požadavky udržitelného pěstování a 
využití biomasy pro výrobu surovin a energie, zvláště biopaliv, se objasňují technicko 
ekonomické aspekty výroby pelet z biomasy, představují technické normy pro kvalitativní 
posouzení biogenních paliv a aktuální výkupní ceny elektrické energie z biomasy. 
 
Klíčová slova: biomasa, zemědělské zbytky, hnojivo, energie, suroviny, tuhá biopaliva, 
motorová biopaliva 
 
 
Abstract 
 
What shall we do with residual biomass in agriculture - fertilizer, energy, raw 
materials? 
There are presented a current state of legislation related to fertilizers in view of residual 
biomass utilization. There is evaluated the utilization of slurry separate destined for 
production of high quality growing substrate and new trends in biotechnologies of 
composting. In relation to the requirements of sustainable growing and utilization of biomass 
for the production of raw materials and energy, especially biofuels, there are clarified 
technical and economic aspects of pellet production from a biomass, there are presented 
technical standards for qualitative assessment of biogenic fuels and current purchase prices of 
electric energy produced from biomass. 
 
Keywords: biomass, agricultural residues, fertilizer, energy, raw materials, solid biofuels, 
automotive biofuels  
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CÍLE A OPATŘENÍ PRO ENERGETICKÉ A SUROVINOVÉ VYUŽITÍ 
BIOMASY 

 
Marek Světlík 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

Objectives and measures to the utilization of biomass as a source of energy and raw materials 
Abstract: 
There is described an impact the directive of European Parliament and Council, approved in April 2009 „on 
support of energy utilization obtained from renewable sources“ on further development of biomass utilization 
and elaboration of national action plan. In the action plan there will be also put an emphasis on definition and 
monitoring of criteria for sustainability of introduced biofuels. 

 
 Problematika rozvoje a využívání obnovitelných 
zdrojů energie se resortu zemědělství dotýká 
zejména z pohledu produkce, zpracování, využití a 
podpory biomasy k energetickým účelům. 
V podmínkách ČR má biomasa ze všech druhů OZE 
nejvyšší potenciál využití a představuje obnovitelný 
zdroj s nejvyšším podílem na spotřebě primárních 
energetických zdrojů (v roce 2007 tvořil podíl 
biomasy na PEZ 3,91 %; biomasa se podílela 81,8 % 
na energii z OZE).  
 Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie je 
stále nedostačující. Koncem dubna tohoto roku 
Evropská komise ve Sdělení Radě a Evropskému 
parlamentu nazvaném Zpráva o pokroku v oblasti 
obnovitelné energie uvedla, že úspěchy v oblasti 
rozvoje obnovitelných zdrojů energie se v členských 
státech dostavují jen velmi pomalu a že EU svého 
cíle stanoveného pro rok 2010 pravděpodobně 
nedosáhne. Mezi důvody tohoto neúspěchu byla 
uvedena skutečnost, že vnitrostátní cíle jsou pouze 
orientační a stávající právní rámec vytváří nejisté 
investiční prostředí. Komise proto připravila novou 
směrnici o obnovitelné energii, formálně schválenou 
Radou 6. dubna 2009, jež má být posílením právního 
i politického rámce pro rychlejší rozvoj obnovitelné 
energie EU v nadcházejícím období. Ve Směrnici o 
podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů je 
aplikován nový přísnější a silnější právní rámec pro 
podporu rozvoje obnovitelné energie a upevnění 
právně závazných cílů v oblasti OZE pro rok 2020.  
 Jednotlivé členské státy musí do roku 2010 
vypracovat vnitrostátní akční plány, které mají 
obsahovat jasný postup, kterým hodlají dosáhnout 
svých cílů pro obnovitelnou energii a pro 
obnovitelnou energii v dopravě, v dalším období. 
Členské státy v nich budou muset definovat, jak 
chtějí zreformovat dotčené předpisy a postupy, aby 
zvýšily používání obnovitelné energie a zlepšily 
podmínky přístupu do distribuční soustavy pro 
elektřinu. Dále budou povinny stanovit vnitrostátní 
cíle pro jednotlivá odvětví, ale i opatření a režimy 
podpory k dosažení těchto cílů, konkrétní opatření 
na podporu používání energie z biomasy. V Akčních 
plánech bude kladen důraz i na vymezení a 
sledování kritérií pro udržitelnost biopaliv s cílem 
zajistit, aby biopaliva byla skutečným přínosem ke 
splnění environmentálních cílů. 

 Podpora energetických plodin obecně je součástí 
dlouhodobé strategie EU, vyjádřené již v roce 2005 
v Akčním plán pro biomasu EU, jehož cílem bylo 
zaměřit pozornost členských států na specifickou 
potřebu rozvíjet evropské zdroje biomasy. Počátkem 
roku 2009 byl vládou ČR schválen národní Akční 
plán pro biomasu v ČR na období 2009 – 2011, jež 
má pomoci zefektivnit přístupy k využívání biomasy 
a v absolutní hodnotě zvýšit její využití. 
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci 
s meziresortní pracovní skupinou v současné době 
pracuje na realizaci opatření navržených v rámci 
Akčního plánu pro biomasu. Jejich realizace má 
pomoci zlepšení prostředí ve využívání biomasy 
k energetickým účelům a odstranění současných 
bariér v jejím využívání (administrativních a 
legislativních). Akční plán pro biomasu by tak měl 
přispět například k lepší ochraně kvalitní 
zemědělské (orné) půdy, podpoře zakládání porostů 
rychle rostoucích dřevin, zavedení podpory výkupní 
ceny tepla z OZE, zařazení tuhých biopaliv do nižší 
sazby DPH či zlepšení informovanosti, vzdělávání a 
statistického zjišťování v oblasti výroby a využití 
biomasy. 
 Komplexní sytém podpor biomasy ze strany 
MZe je tvořen přímou podporou produkce 
energetické biomasy - podpora uplatňovaná v rámci 
celé EU pro záměrné pěstování energetických 
plodin, tzv. uhlíkový kredit, a v rámci Programu 
rozvoje venkova se připravuje podpora na založení 
porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické 
využití.  
 Na podporu produkce biomasy pak navazují 
podpory zpracovaní biomasy až k finálnímu 
produktu a využití těchto produktů. V rámci 
Programu rozvoje venkova je široce podporováno 
zpracovávání a využívání biomasy s cílem 
energetické soběstačnosti venkova (podpora na 
výstavbu decentralizovaných zařízení pro 
zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie, 
např.zařízení pro vytápění, výrobu elektrické energie 
jako kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové 
stanice). Další forma podpory, jež byla uzákoněna, 
je povinnost přimíchávání biosložek do dopravních 
paliv používaných v ČR, což podněcuje spotřebu 
biomasy pro účely výroby kapalných biopaliv. 
Povinnost nahrazovat část dopravních paliv 
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dostupných na domácím trhu biopalivy je zakotvena 
v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  
 Využití fytomasy pěstované na zemědělské půdě 
naplňuje podmínky restrukturalizace našeho 
zemědělství, především substituci potravinářských 
komodit alternativními technickými nebo 
energetickými plodinami. Produkce alternativních 
plodin tak může významně přispět k zajištění 
energetické soběstačnosti venkovského prostoru, 
zvýšení atraktivnosti obcí a regionální spotřebě. Pro 
energetickou konverzi lze využít jednak část 
vedlejších zemědělských produktů (sláma olejnin, 
obilovin), ale také cíleně pěstované energeticky 
využitelné plodiny, kterými mohou být ozimé a jarní 
plodiny pěstované k nepotravinářským účelům 
(obiloviny, kukuřice, olejniny), cíleně pěstované 
energetické plodiny (jednoleté, víceleté 

nebo energetické trávy) a také rychle rostoucí 
dřeviny pěstované na orné půdě (vrba, topol aj.). 
Rozvoj odvětví obnovitelné energie obecně, je za 
současné hospodářské situace vítanou alternativou 
našeho zemědělství i zdrojem pracovních 
příležitostí.  
 V tabulce je uveden statistický přehled spotřeby 
biomasy k výrobě energie v roce 2007. 
Energetickým využíváním biomasy se v tomto 
případě rozumí spalování dřevní a rostlinné hmoty, 
včetně celulózových výluhů a to jak samostatné, tak 
spolu s neobnovitelnými palivy za účelem výroby 
elektřiny či tepla. Plynná a kapalná paliva z biomasy 
nejsou uvedena. Statistika respektuje fyzické 
rozdělení biomasy, neboť to nelze měnit žádnými 
legislativními předpisy a bude vždy stejné. 

Palivo  Na výrobu elektřiny  Na výrobu tepla  Celkem  
Dřevní odpad, štěpky, 
piliny atd.  

402 987  934 669  1 337 656  

Palivové dřevo  –  54 635  54 635  
Rostlinné materiály  16 220  22 260  243 823  
Brikety a pelety  24 321  15 529  31 749  
Celulózové výluhy  221 563  888 915  913 236  
Ostatní biomasa  286  192  478  
Celkem  665 377  1 916 200  2 581 577  
Odhad spotřeby dřeva v domácnostech  3 585 103  
Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům  591 740  
Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa  6 711 037  
 
Kontaktní adresa: 
Ing. Marek Světlík - vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů energie 
Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
e-mail: marek.svetlik@mze.cz 
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NOVELA ZÁKONA Č. 156/1998 SB., O HNOJIVECH, POMOCNÝCH PŮDNÍCH 
LÁTKÁCH, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVCÍCH A SUBSTRÁTECH 

A O AGROCHEMICKÉM ZKOUŠENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Č. 9/2009 SB., 
jako legislativní rámec pro využívání organických hnojiv a zbytkové biomasy 

v zemědělství za účelem udržení půdní úrodnosti 
 

Michaela Budňáková 
Ministerstvo zemědělství České republiky 

Act No. 156/1998 Coll. on fertilizers, auxiliary soil substances, auxiliary plant preparations and substrates 
and on agro-chemical testing of agricultural land amended by No. 9/2009 Coll. as the legislative 
framework for utilization of organic fertilizers and residual biomass in agriculture for the purpose of soil 
fertility maintenance 
Abstract: 
With sustainable development of agriculture there is necessarily connected the maintenance of good soil fertility. 
The work is aimed at legislative framework for utilization of organic fertilizers and residual biomass in 
agriculture. There are mentioned the principles and rules of registration of organic and mineral fertilizers – 
composts produced with using residual plant biomass and bio-waste. 
 
 Jednou ze základních priorit prosazovaných 
Evropskou unií v rámci Společné zemědělské 
politiky je udržitelný rozvoj zemědělství. V 
intencích tohoto principu je nezbytně nutné 
zachování dobré půdní úrodnosti jako základního 
nástroje k intenzivní a kvalitní zemědělské výrobě. 
Jedním z hlavních předpokladů zachování půdní 
úrodnosti je pravidelný přísun organických látek do 
půdy, které stabilizují obsah humusu v půdě a 
umožňují rozvoj půdní mikroflóry i půdního 
edafonu. V podmínkách ČR se roční potřeba 
nehumifikovaných organických látek (OL) 
pohybuje v rozmezí 3,5 - 4,0 t.ha-1. Z této hodnoty 
je třeba v průměru ročně dodat 1,5 - 2,0 t ve formě 
organických hnojiv. V současné době je v ČR 
aplikováno ve statkových hnojivech odhadem 
pouze 0,4 - 0,5 t OL v průměru na 1 ha zemědělské 
půdy. Uvedený deficit je však v posledních letech 
řešen s ohledem na pokles stavu hospodářských 
zvířat stále více náhradními zdroji (sláma, chrást, 
zelené hnojení, komposty atd.). Organická hmota 
určená pro dobrý kompost by měla být snadno 
rozložitelná pro mikroorganismy, které 
transformační procesy v  kompostu uskutečňují. 
Kvalitní kompost musí obsahovat humusové látky, 
stabilizované jílem, se kterými vytvoří 
organominerální komplexy. Tím je zajištěno, že 
organická hmota dobrého kompostu mineralizuje 
celkem málo, a je proto možné kompostem 
organicky hnojit i velmi lehké, provzdušněné půdy, 
ve kterých např. i hnůj velmi rychle mineralizuje.. 
 Kvalitní komposty musí splňovat tyto základní 
agrochemické požadavky: 
a) mikroflóra musí být dokonale rozvinutá, 
b) složky musí být dokonale homogenizovány; 
c) musí obsahovat dostatek koloidní minerální 

půdní frakce (jílu) v homogenizované formě; 
d) nepřítomnost organických polutantů, zdrojů 
minerálních škodlivin a mikrobiálních jedů, těžkých 
kovů, insekticidů, obecně všech pesticidů, tuků a 
olejů. 

 Základními legislativními normami, které 
zajišťují aplikaci zbytkové rostlinné biomasy a 
kvalitních organických hnojiv na zemědělské půdě 
jsou: 
- Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd v plném znění. Tento 
zákon, který je účinný od 1. 9.1998 (novela 
č.308/200 Sb., č.147/2002 Sb., č.317/2004 Sb., 
č.553/2005 Sb., č. 9/2009 Sb.) řeší mimo jiné 
problematiku registrace hnojiv a pomocných látek 
(tj. pomocných půdních látek, pomocných 
rostlinných přípravků a substrátů) před jejich 
uvedením do oběhu a problematiku jejich 
označování, skladování a používání. 
- Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků 
na hnojiva (novela č.401/2004 Sb.), která stanoví 
požadavky na hnojiva včetně organických hnojiv-
kompostů. Jsou zde zakotveny limitní hodnoty 
obsahů rizikových prvků pro skupinu hnojiv, která 
je představována organickými hnojivy, substráty a 
statkovými hnojivy. V novele vyhlášky v roce 2004 
byla provedena úprava limitních hodnot Zn (300 
mg/Zn na kg sušiny) ve smyslu jejich změkčení na 
400 mg Zn/kg sušiny ve statkových hnojivech a 500 
mg Zn/kg sušiny v kompostech vyrobených s 
využitím kalů. V současné době je vyhláška opět 
novelizována, je navrženo další změkčení limitů 
rizikových látek, zejména Zn, ale protože jsou ve 
vyhlášce navrženy technické změny, bylo nutno 
zaslat tento návrh k notifikaci do Bruselu. 
 Zásady a pravidla registrace organických a 
organominerálních hnojiv (kompostů) vyrobených 
při použití bioodpadů a zbytkové rostlinné biomasy: 
 Kompost je organické hnojivo vyrobené z 
biologicky rozložitelných odpadů a biomasy 
procesem kompostování. Podle zákona č. 156/1998 
Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, § 1 
odst. 1) se registrace provádí pouze u kompostů 



M. Budňáková 
„Co se zbytkovou biomasou v zemědělství – hnojivo, energie, suroviny“ 

 4

uváděných do oběhu. Registrovaný kompost musí 
splňovat všechny náležitosti předepsané zákonem.  
 Registrace se zahajuje podáním žádosti 
s uhrazeným správním poplatkem (kolek v hodnotě 

3 000,- Kč). Zároveň se žádostí se přikládá 
dokumentace v rozsahu příloh (uvedeny 
u formuláře registrace na www.ukzuz.cz – 
registrace hnojiv – žádost o registraci): 

 
příloha č. 1 doklad o obchodním jménu a o oprávnění žadatele k podnikání – výpis z obchodního 

rejstříku nebo ověřená kopie živnostenského listu, případně koncesní listiny nebo 
osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků. 

příloha č. 2 technická dokumentace výrobku, například technická norma (např. ČSN 46 5732), 
technická specifikace výrobce, uvádějící obsah jednotlivých součástí kompostu včetně 
obsahu rizikových prvků a rizikových látek. Tyto údaje obsahuje Provozní řád zařízení na 
využití odpadů – kompostárny, schválený příslušnými orgány ŽP. 

příloha č. 3 specifikace balení včetně určení velikosti a materiálu použitého obalu 
a druhů balení. U volně ložených kompostů specifikace dopravních prostředků, případně 
nádob. 

příloha č. 4 návod na použití obsahující zejména rozsah a způsob jeho použití 
a podmínky jeho skladování včetně dalších povinností, které stanoví § 7 zákona č. 
156/1998 Sb. 

příloha č. 5 popis výrobního postupu (výrobní reglement, např. dle ČSN 46 5735) včetně výčtu surovin 
použitých k výrobě spolu s jejich kvalitativními ukazateli. Tyto údaje obsahuje Provozní 
řád zařízení na využití odpadů – kompostárny, schválený příslušnými orgány ŽP 

příloha č. 6 dokumentace autorizované osoby dokládající, že u výrobce jsou vytvořeny předpoklady pro 
trvalé dodržování deklarované jakosti výroby. V případě, že není u tuzemského výrobce 
tato dokumentace k dispozici, provedou prověrku pracovníci ÚKZÚZ OAPVR, Oddělení 
registrace hnojiv Praha v průběhu řízení.  

příloha č. 7 zpráva, či posudek o přezkoušení vlastností kompostu podle § 4 odstavce 5, 6 a 7 zákona č. 
156/1998 Sb., - netýká se typových kompostů 

Upozornění pro všechny žadatele, kteří hodlají podat žádost k registraci kompostu, jež se 
neshoduje s typy hnojivy uvedenými ve vyhlášce §4 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech ve znění pozdějších předpisů. 
Před podáním žádosti je nutné se spojit s Odborem agrochemie, půd a výživy rostlin při 
ÚKZÚZ v Brně z důvodu upřesnění termínu provedení biologických zkoušek a testů, aby se 
mohl optimalizovat termín zahájení těchto zkoušek s ohledem na agronomické lhůty a 
termíny správního řízení. 

příloha č. 8 posouzení Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č. 20/1966 Sb.,  
o péči o zdraví lidu – netýká se typových kompostů 

 S vyplněnou žádostí o registraci se předkládá 
vzorek kompostu (cca 2 kg) pro ověření chemicko-
fyzikálních vlastností. Rozbor provede akreditovaná 
laboratoř ÚKZÚZ metodami uvedenými ve 

vyhlášce. Rozsah prováděných zkoušek závisí na 
vlastním kompostu a na způsobu jeho použití. 
Většinou se vychází z ČSN 46 5735: 

 
Vlastnosti kompostu 
Chemické a fyzikální vlastnosti hodnota 

Vlhkost  v  % min. 40,0 
max. 65,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0 
Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek  
v  % min.   0,60 

Hodnota pH od 6,0 do 8,5 
Poměr C : N max. 30 
Nerozložitelné příměsi  v  % max.  2,0 

Senzorické posouzení 
hnědá, šedohnědá až černá homogenní hmota 
drobtovité až hrudkovité struktury. Nesmí vykazovat 
pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek 

 Chemické a fyzikální vlastnosti kompostu jako 
výrobku jsou výsledkem použitých surovin (BRO) a 
technologického procesu kompostování. Při 
registraci se zjišťuje, jaké BRO a odkud byly 

k výrobě použity, a skladba BRO („surovinová 
skladba“) použitá při kompostování (vše je většinou 
uvedeno v provozním řádu). Srovnává se postup 
vzorkování při vstupní a výstupní kontrole, zda je 
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v souladu s vyhláškou. Sledují se výsledky vstupní 
kontroly jak z hlediska ovlivnění jakostních 

parametrů budoucího kompostu, tak s ohledem na 
výsledný limitní obsah rizikových látek. 

 
Limitní hodnoty obsahu rizikových prvků v kompostu 

Rizikové prvky 1) Hodnota 
Rtuť Hg max. 1,0 
Kadmium Cd max. 2 
Olovo Pb max. 100 
Chrom Cr max. 100 
Měď Cu max. 100 
Zinek Zn max. 3002) 
Nikl Ni max. 50 
Molybden Mo max. 5 
Arsen As max. 10 

1) v mg prvku.kg-1 vysušeného vzorku  
2) 500 u kompostů, kde jsou použity kaly ČOV, doložené evidencí. 
 
 Při registraci se hodnotí účinnost 
technologického proces kompostování. Sledují se 
data zakládání kompostu, data překopávek, způsob 
měření teplot, dodržování teploty vzhledem 
k použitým surovinám, případně další parametry. 
Zjišťuje se způsob skladování jak vstupních surovin, 
tak hotového výrobku (nutno odděleně, bez dalších 
cizích příměsí). Na surovinovém složení kompostu i 
na dodržení technologické kázně záleží výsledné 
vlastnosti výrobku – kompostu pro registraci.  
 Výsledkem je zjištění, že má žadatel podmínky 
pro trvalé dodržování vlastností rozhodných pro 
registraci hnojiva. Vyhoví–li také výsledek rozboru 
kompostu výše uvedeným parametrům, je možné 
vystavit kladné rozhodnutí o registraci. 

 Do registrovaných kompostů jsou zahrnuty 
typové průmyslové komposty podle ČSN 46 5735, 
typové komposty ze statkových hnojiv pomocí žížal 
s vlastní technickou normou a dále netypové 
komposty, kde byly vypracovány samostatné 
technologie, jako je např. „Faremní kompost“. 
 Použití kvalitního registrovaného organického 
hnojiva, nebo zbytkové rostlinné biomasy dává 
zemědělcům záruku aplikace přiměřené a 
stabilizované organické hmoty do půdy s následkem 
dlouhodobého zvýšení půdní úrodnosti. Zároveň je 
uživateli registrovaného kompostu poskytována 
jistota, že při hnojení kompostem nedojde ke 
kontaminaci půdy těžkými kovy, dalšími cizorodými 
látkami, patogenními zárodky a semeny plevelů. 

 
Kontaktní adresa:  
Ing. Michaela Budňáková – odbor rostlinných komodit 
Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
e-mail: budnakova@mze.cz 
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VYUŽITÍ SEPARÁTU KEJDY Z CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
PRO VÝROBU KVALITNÍCH PĚSTITELSKÝCH SUBSTRÁTŮ 

 
Antonín Jelínek1, Jiří Zelenka2, Ján Pathó3 

1 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha 
2 Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, a.s. 

3 Agrovaria Export – Import s.r.o., Štúrovo 
 
Utilization of slurry separate from farm animal breeding for production of high-quality growing 
substrates 
Abstract:  
Solution of problems relating to the separated slurry mainly on solution out of the epizoological factors. I tis 
necessary to treat the separated slurry thermally in such way to avoid situation when the patogenous micro – 
organisms would find cultivation conditions for their reproduction. Thus it is solved the sufficiently long thermal 
exposition of slurry separate. The slurry separate is exposed thermally by special composting technology, 
regular sampling of thermally exposed separated slurry is carried-out as well as temperature determination 
when the microbial activity is attenuated. 

 
ÚVOD 

Vstupem do EU převzaly přistoupivší země řadu 
závazků a směrnic, které upravují přístup a 
odpovědnost všech výrobců k životnímu prostředí. 
Tento trend musí respektovat také zemědělství jako 
celek, zvláště pak živočišná výroba, která je z 
pohledu ochrany životního prostředí největším 
znečišťovatelem, zvláště v oblasti ovzduší a vod. 

V živočišné výrobě je v současné době věnována 
velká pozornost uplatnění kejdy tak, aby nebyla 
chápána pouze jako odpad, ale aby byla následně 
zhodnocena v další zemědělské činnosti. Jednou z 
možností, jak separát kejdy využít, je jeho přeměna 
na substrát pro pěstování rostlin. 

Užití nativního separátu kejdy však není úplně 
bezproblémové. Hlavním potenciálním rizikem je 
epizootologický a epidemiologický faktor 
(CATANZARO, 2000 A HEMSWORTH. et al., 
1998) vycházející z faktu, že mikrobiálně 
kontaminované výkaly zvířat se po určité fyzikální 
preparaci vracejí zpět půdy. Celofaremní směs 
tuhých a tekutých výkalů je obligátním nositelem 
pestrého spektra mikrobiálních agens a současně je i 
jejich pomnožovacím médiem (CATANZARO, 
2000 A HEMSWORTH et al., 1998). Dále nelze 
pominout možnost bezprostřední transmise 
fakultativně patogenních kmenů i případných 
původců závažných nákaz zvířat bakteriálního, 
virového, plísňového a parazitárního původu, které 
jsou často přenosné i na člověka (MINKS, 1998). 

Je tedy nutné, pokud možno bezreziduálními 
formami a prostředky - potlačit dispozice k 
pomnožování a rozvoji nežádoucích a rizikových 
mikrobiontů, a to bez uplatnění totálně biocidních 
postupů (CATANZARO, 2000 A GAYKO 2000). 
Tedy prakticky minimalizovat kultivační podmínky 
pro zmíněné nežádoucí druhy a kmeny 
mikroorganismů ve struktuře výkalů jejich 
urychleným nehnilobným rozkladem příznivými 
bakteriálními dekompozitory, tj. mikrobiálními 
kulturami, pomnoženými za podpory vhodných 
nativních biostimulativních prostředků, 

umožňujících spontánní fyziologickou selekci 
mikrobiálního osazení prostředí na principu 
regulovaného a podporovaného interferenčního 
fenoménu. Přípravky hlavně pro mikrobiologické 
potlačování plísní byly již v poloprovozních 
podmínkách ověřeny (AMON et al., 1994). 

Pokud na tuto fázi, která navodí speciální 
diferenciaci v mikrobiálním prostředí, naváže 
vhodně usměrňovaná fázová biotermická preparace, 
známá z procedur řízených kompostovacích procesů 
(JELÍNEK et al., 2002; JELÍNEK et al., 2006), lze 
předpokládat, že právě zmiňovaná fázovitá teplotní 
vadiace podpoří tzv. vyklíčení sporulujících 
mikroorganismů a umožní jejich následnou 
devitalizaci opětovným strmým zvýšením 
biotermického prohřátí asanované masy separátu na 
dostatečnou teplotní hodnotu, po dostatečně dlouhou 
časovou expozici. 

Realizace uvažované technologie recyklace 
kejdy v podobě separátu předpokládá - jako bazální 
zrací etapu - podmínku frakcionovaného zahřátí 
tohoto biologického materiálu s dostatečně dlouhou 
akční termální expozicí v závěrečné fázi. Ta musí 
spolehlivě devitalizovat spektrum vyskytujících se 
mikrobiontů, jmenovitě pak patogenních druhů a 
kmenů. Splnění této podmínky předpokládá zařazení 
řízeného kompostovacího procesu do technologie 
separace a využití separátu jako pěstebního substrátu 
(PLÍVA et al., 2000). 

 
MATERIÁL A METODY  

Realizace uvažované technologie recyklace 
kejdy v podobě separátu předpokládá - jako bazální 
zrací etapu - podmínku frakcionovaného zahřátí 
tohoto biologického materiálu s dostatečně dlouhou 
akční termální expozicí v závěrečné fázi. Ta musí 
spolehlivě devitalizovat spektrum vyskytujících se 
mikrobiontů, jmenovitě pak patogenních druhů a 
kmenů. Splnění této podmínky předpokládá zařazení 
řízeného kompostovacího procesu do technologie 
separace a využití separátu kejdy jako pěstebního 
substrátu. 
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Pro ověření nově navržené technologie výroby 
pěstebního substrátu byla vytvořena technologická 

linka, sestávající ze separátoru kejdy, nakladače, 
překopávače kompostu a třídícího zařízení (obr. 1). 

 
Obr. 1: Technologické schéma toku kejdy 

 
Podmínkou správné činnosti celé technologie je, 

aby každá částečka přeměňovaného separátu prošla 
termickou úpravou při dostatečně dlouhé časové 
expozici. Tuto podmínku musí splnit dobře 
pracující překopávač kompostu. Separát kejdy je při 
naskladnění na kompostovací zakládku smíchán s 
dalšími surovinami tak, aby po dobu minimálně 10 
dnů byla dodržena teplota v zakládce v rozmezí 60 
-70 °C. Při překopávání jsou do zakládky přidávány 
biotechnologické přípravky, které urychlují 
kompostovací proces a napomáhají hygienizaci 
výsledného produktu. Po ukončení celého procesu 
(8 -12 týdnů) je hotový pěstební substrát proset na 
bubnové prosévačce a uskladněn. 

Jako základ celé technologie byl vybrán 
separátor DODA. Separátor je plněn drtícím 
čerpadlem typu Super/Ultra. Nejčastěji je používán 
pro separaci exkrementů ze stáje s podestýlkou, 
resp. bez podestýlky, pro separaci tekutých výkalů 
z podroštových kanálů, kdy je získáván materiál - 

hnůj s příznivým obsahem sušiny. Tekutá frakce 
odtéká samospádem ze dna stroje potrubím do 
skladovací jímky. Tuhá složka je z koše oddělována 
pomocí škrabky a je dopravována na předem určené 
místo (meziskladový prostor, nákladní prostor 
dopravního prostředku apod.).  

Pro termickou úpravu separátu pomocí 
kompostovací technologie byl vybrán překopávač 
firmy Pezzolato - PRT 2500. Šířka pracovního 
prostoru rotoru je 2,5 m, maximální výška 
kompostované zakládky je 1,4 m. Jedná se o tažený 
překopávač, pohon je zajištěn od vývodového 
hřídele traktoru. Překopávač je schopen zajistit 
homogenizaci zakládky a splnit požadavek na 
průchod všech částeček zakládky zónou termického 
působení požadovanou teplotou po požadovanou 
dobu. Tento překopávač je doplněn zařízením pro 
přesné dávkování nanotechnologických přípravků 
(obr. 2 a 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
          Obr. 3: Překopávač kompostu s dávkovacím zařízením 
 

Obr. 2: Překopávač Pezzolato PRT 2500
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 Celý proces přeměny separátu kejdy na pěstební 
substrát je po celou dobu podrobně monitorován, 
prostřednictvím zapichovacích měřicích sond se 
záznamem naměřených hodnot. Jsou sledovány 
zejména hodnoty teplot, obsahu kyslíku a vlhkosti 
zakládky. Na obr. 4 jsou zobrazeny průběhy teplot 

na zakládce při aplikaci biotechnologických 
přípravků. Z obr. je patrné, že zejména 
v počátečních fázích procesu jsou hodnoty 
v zakládkách ošetřených biotechnologickými 
přípravky vyšší než v zakládce kontrolní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Průběh teplot na zakládce při aplikaci biotechnologických přípravků 
 

Úprava vlhkosti kompostu a aplikace 
biotechnologických přípravků 

Technologie řízeného mikrobiálního 
kompostování v pásových hromadách vyžaduje 
zajištění podmínek pro optimální průběh 
kompostovacího procesu. K těmto podmínkách patří 
zejména zajištění dokonalé aerace a homogenizace 
zpracovávaných surovin. Další nezbytností pro 
optimální průběh procesu je zajištění vhodné 
vlhkosti zpracovávaných surovin. 

Nejvýhodnějším řešením je zařízení pro vlhčení 
kompostu v hromadách během překopávání, které je 
součástí překopávače kompostu (obr. 3). Jedná se o 
sestavu složenou z přídavné nádrže, která je 
umístěna přímo na překopávači kompostu a z 
aplikačního systému (čerpadlo, rozvody a trysky), 
kterým je možné dávkovat vodu, nebo vodu 
obohacenou různými biotechnologickými přípravky, 
vodu ze záchytných jímek apod. 

U tohoto způsobu dávkování je možno použít 
řídicí jednotku pro řízení průtočného množství 
dodávané kapaliny, případně i s aplikovanými 
biotechnologickými přípravky, která zajistí přesné 
množství, přímo do kompostovaných hromad při 
jejich překopávání (PLÍVA et al., 2007). 

Organizace práce na kompostárně je zvolena tak, 
aby bylo možné průběžně naskladňovat jednotlivé 
hromady podle přísunu separátu, bylo možné 
pracovat i v zimních měsících a byl stále k dispozici 
hotový separát pro pěstební substrát. 

Při zakládání hromad je možné s výhodou využít 
míchací stroje, které mají zabudovaný vážící systém 

a vhodně promíchají před založením jednotlivé 
suroviny v zakládce, případně pořežou dlouhou 
slámu. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE  

Souběžně se zprovozněním technologické linky 
na získání pěstebního substrátu probíhaly pokusy s 
určením minimální teploty separátu a doby tepelné 
expozice na likvidaci patogenních mikroorganismů. 
Rozborem v autorizované laboratoři v Kladně byl 
zjištěn počáteční stav a postupným zvyšováním 
působící teploty a doby expozice sledován stav 
sledovaných mikroorganismů. Z tabulky 1 je zřejmé, 
že procesem kompostování byly potlačeny všechny 
sledované mikroorganismy pod povolenou hranici. 

Je možné konstatovat, že již po pětidenním 
působení teplot do 60 °C většina rizikových 
mikrobiontů byla potlačena. Objemová hmotnost 
substrátu se pohybuje v rozmezí 450-600 kg.m-3.  

Mikrobiologická kritéria Vyhlášky MŽP č. 
382/2001 o použití upravených kalů na zemědělské 
půdě stanovují přípustné množství enterokoků < 103 
KTJ v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů. Nalezené 
množství enterokoků během kompostovacího 
procesu tyto limitní hodnoty mírně překračuje, ale 
pro vyzrání substrátu ve skladech bylo dosaženo po 
12ti týdnech od založení hodnoty menší než 103 KTJ 
v 1 gramu sušiny. Nalezené množství 
termotolerantních koliformních bakterii a Salmonell 
limitní koncentrace vyhlášky splňuje. 
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Tabulka 1: Mikrobiologické rozbory zakládky 
24.7. 6.8. 15.8. 27.8. 

  
Hygienická 

laboratoř Kladno 
Laboratoř 

VÚZT 
Hygienická 

laboratoř Kladno
Laboratoř 

VÚZT 
Hygienická 

laboratoř Kladno 
Laboratoř 

VÚZT 
Hygienická 

laboratoř Kladno 
Laboratoř 

VÚZT 

H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - 3,2.103 H1 - 2,3.103 
H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 
H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 
H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 

Enterokoky 

separát - 3,0.105   

neprovedeno 

  

neprovedeno 

  

neprovedeno 

H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 
H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 
H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 
H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 

Termotolerantní 
koliformní bakterie 

separát - 5,1.105   

neprovedeno 

  

neprovedeno 

  

neprovedeno 

Salmonella sp. negativní 
  

10.9. 24.9. 8.10. 

  
Hygienická 

laboratoř Kladno 
Laboratoř 

VÚZT 
Hygienická 

laboratoř Kladno
Laboratoř 

VÚZT 
Hygienická 

laboratoř Kladno 
Laboratoř 

VÚZT 

H1 - 7,9.103 H1 - 9,7.103 H1 - 1,3.104 H1 - 9,5.103 

H2 - 1,8.103 H2 - 5,6.103 H2 - 7,4.103 H2 - 5,2.103 

H3 - 2,4.103 H3 - 8,8.103 H3 - 8,4.103 H3 - 9,8.103 
Enterokoky neprovedeno 

H4 - 5,4.103  

neprovedeno 

H4 - 2,9.103 H4 - 1,0.103  H4 - 3,6.103 
H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 H1 - < 50 
H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 H2 - < 50 
H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 H3 - < 50 

Termotolerantní 
koliformní bakterie neprovedeno 

H4 - < 50 

neprovedeno 

H4 - < 50 H4 - < 50 H4 - < 50 
Salmonella sp. negativní   
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ZÁVĚR 
Nově navržená technologie zpracování kejdy je 

ověřována hlavně z hlediska snížení jejího vlivu na 
životní prostředí a nalezení ekonomicky výhodného 
způsobu její přeměny na bezzátěžový produkt. 
Proces kompostování upevňuje vazbu dusíku ve 
zpracovávaném materiálu a minimalizuje tak únik 
amoniaku ve formě emisí do ovzduší. Stejný vliv 
má i na ostatní sledované skleníkové plyny.  

Výsledky mikrobiologických rozborů jasně 
ukazují, že působením tepla se ničí patogeny a 
výsledný produkt, substrát může být pro sledování, 
v rámci řešené problematiky, používán. Ověřovaná 
technologie po jejím konečném zhodnocení bude 
navržena jako BA T technologie pro výrobu 
pěstebního substrátu z chovů hospodářských zvířat. 

 
Výsledků, uvedených v tomto článku, bylo dosaženo při řešení projektu NAZV č. lG58053. 
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SPRÁVNÁ KOMPOSTÁŘSKÁ PRAXE – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 
Z PROVOZU KOMPOSTÁRNY 

 
Květuše Hejátková  

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Náměšť nad Oslavou 
 
Good composting practice – practical experience from functioning of composting plant  
Abstract:  
The work mentions the conditions needed for maintenance of good composting practice including process, 
operational, safety and environmental requirements. In relation to a treatment and processing of a compost 
there is specified the utilization of composting outputs as there are organic fertilizer and reclamation compost. 
 
Správná kompostářská praxe - nejlepší dostupná 
technika a technologie kompostování 
 Za správnou kompostářskou praxi lze považovat 
techniky a technologie, které využívají všech 
možností ke snižování negativních vlivů 
kompostovacích technologií na životní prostředí. 
Kompostovací proces musí být kontrolován a řízen a 
výsledný produkt musí odpovídat požadavkům 
stávajících právních předpisů.  
Řeší základní podmínky, které se přímo vztahují 
k ekologicky šetrnému a na kvalitu zaměřenému 
řízení biologické přeměny odpadu (surovin). 
 Emise zařízení kompostárny lze rozdělit podle 
tras emisí: 
- voda (výluhy, splachy způsobené deštěm) 
- půda (znečišťující látky v kompostu) 
- vzduch (pachy, prach, mikrobi, organické a 
 anorganické látky, hluk). 
 
Princip provozu s nízkými emisemi: 
- Dočasné skladování surovin podle kvality 
- Vytvoření homogenních podmínek pro řízený 

rozklad odpadu 
- Surovinová skladba  

C : N = 30 : 1 (užší vede ke ztrátám dusíku) 
 Vlhkost 45 – 50 – 60 % (podle přítomnosti 

strukturního materiálu) 
 pH 6,5 – 7 (nižší i vyšší je nevhodné pro 

mikrobiální činnost) 
- Teplota – teplota nad 55 – 60 °C po dobu nutnou 

pro hygienizaci (nad tuto dobu kompostovací 
proces zpomalují) 

- Provzdušňování (dostatek strukturního 
materiálu). 

 Tento příspěvek se nezabývá malými zařízeními 
definovanými § 33 b zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v posledním znění. 
 
 Základním cílem kompostování je výroba 
produktu bohatého na obsah organických látek – 
kompostu, který podle kvality splňuje požadavky 
jeho využití na zemědělskou nebo nezemědělskou 
půdu, při dodržení zásad ochrany životního prostředí 
– správné kompostářské praxe. 
 
Kompostování: 
-  je řízená exotermní biologická přeměna 

rozložitelných organických materiálů na látky 

bohaté na obsah humózních materiálů o obsahu 
aspoň 20 % organické hmoty, 

- aerobní proces, při němž se činností mikro a 
makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje 
využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – 
kompost. 

 
Podmínky pro dodržení zásad správné 
kompostářské praxe:  
- optimalizace kompostovacího procesu – 

surovinová skladba (obsah živin, struktura 
materiálu), vlhkost, přístup vzduchu 

- řízení kompostovacího procesu – průběh 
teplot, vlhkosti. 

 
Při popisu kompostovacích systémů je nutné 
rozlišit tři úrovně: 
A/ Procesní, provozní, bezpečnostní a ekologické 

požadavky 
B/  Kompostovací proces jako systém primárního a 

sekundárního rozkladu 
C/ Technika a technologie v rámci jednotlivých 

složek procesu kompostování 
 
A/ Procesní, provozní, bezpečnostní a ekologické 
požadavky 
 
1. Splnění zákonných požadavků na suroviny a 

postup kompostování 
 kapacita zařízení (s ohledem na denní objem 
 vstupů) 
 surovinová skladba (vlastnosti surovin) 
 zvolená technologie (otevřená, uzavřená) 
 provozní management (rychlá příprava surovin 
 pro kompostovací proces) 
 umístění kompostárny  
2. Biodagradabilnost výchozích surovin s ohledem 

na minimální ztrátu organického uhlíku a dusíku 
3. Individuální optimalizace systémů procesů a 

řízení provozu s cílen dosáhnout nejnižšího 
objemu emisí 

4. Splnění zákonných požadavků na kvalitu 
výsledného produktu – kompostu 

5. Podle konkrétního způsobu využití kompostu 
ověření a rozlišení kvality včetně úpravy podle 
potřeb trhu. 
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C/ Technika a technologie v rámci jednotlivých 
složek procesu 
 
1. Přejímka vstupních odpadů (surovin) 
2. Zpracování odpadu (surovin) 
3. Primární rozklad 
4. Sekundární rozklad 
5. Úprava a zpracování kompostu 
6. Skladování zralého kompostu 
 
1. Přejímka vstupních odpadů (surovin) 
Základní funkce  
- Vlastní přejímka odpadu (surovin), záznam o 

množství (hmotnost v tunách) 
- Případné dočasné uložení odpadu (surovin) před 

dalším zpracováním (kvalita C : N nad 50 : 1 a 
sušina nad 40 %) 

- Identifikace odpadu podle provozního řádu, 
případné odmítnutí bez specifikace odpadu a 
odpad s obsahem znečišťujících látek 

- Separace (třídění)  
- Přejímka pomocných látek a příměsí (organické 

nebo minerální látky, které napomáhají zlepšení 

kompostovacího procesu – redukce pachů, 
vázání nadbytečné vlhkosti, mikrobiální 
aktivace, podpora tvorby humusu jílovitým 
prachem nebo zeminou, doplnění živin) 

 
Technické a konstrukční vybavení místa pro příjem  
- Zabezpečený (zamčený) prostor s označením 

(provozovatel, druhová skladba zpracovávaných 
odpadů, odpovědná osoba – kontakt, provozních 
doba) 

- Váha, evidence zpracovaných odpadů (surovin) 
- Vodohospodářsky zabezpečená plocha (pro 

ukládání odpadu - surovin) s kvalitou C : N pod 
50 : 1  a sušina pod 40 %) 

- Možnost manipulace při drcení, míchání, třídění 
odpadu (surovin) 

- Odpovídající kapacita – rezerva pro případ 
poruchy techniky  

- Oddělení jednotlivých druhů odpadů (surovin ) - 
zeleň, dřevo, domovní odpad 

- Zabezpečená plocha a zastřešený prostor pro 
dočasné uskladnění případně zpracovávaných 
čistírenských kalů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Zpracování odpadu (surovin) 
Základní funkce 
- zajištění procesu rozkladu tak, aby došlo k co 

nejmenším ztrátám dusíku a uhlíku, zejména ve 
fázi primárního rozkladu (správný poměr C : N 
surovin, které lze následně mikrobiologicky 
rozložit 

- zajištění výměny vzduchu a rozptylu tepla 
v celém profilu rozkládající se hmoty úpravou 
strukturní stability (pórovitosti) 

- udržení co nejmenších objemů znečišťujících 
látek a zajišťujících požadované kvality výrobku 
z hlediska obsahu živin a tvorby stability humusu 
(jílovito-humusového komplexu) 

 
Základní kroky 
- odstranění znečišťujících látek 
- drcení dřevnatých surovin 
- míchání, homogenizace a úprava vstupních 

odpadů (surovin) 
- úprava vlhkosti 
- úprava poměru C : N 
- úprava pórovitosti pro výměnu plynů 

(struktura) 

- přidání pomocných látek a příměsí kvůli 
optimalizaci procesu rozkladu a kvality 
výsledného produktu 

 
Odstranění znečišťujících látek 
- okamžité oddělení během vykládky či po ní  
- předsíťování hrubé frakce za použití bubnového 

třídiče s velikostí ok 50 – 80 mm (v různých 
fázích procesu) 

- magnetické odloučení železných materiálů 
- vzduchová třídička, oddělení lehké frakce (např. 

fólie – po 4 – 8 týdnech zpracování) 
Z hlediska bezpečnosti pracujících jsou 
třídírny na kompostárnách nežádoucí, kvůli 
přímému styku s BRO – manuální 
odstraňování na třídících dopravnících není 
špičkovou dostupnou technikou. 

 
Drcení dřevnatých surovin 
- vytvoření maximální plochy, kterou mohou 

napadat mikrobi a odbourat lignin 
- vytvořit strukturní materiál ve snadno mísitelném 

stavu 
- upřednostňuje se drtič před štěpkovačem. 
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Homogenizace a míchání surovin 
- primárním cílem úpravy surovin je zajištění 

optimální vlhkosti a pórovitosti, která zaručí 
dostatečný přísun kyslíku 

- vytvořit co nejhomogennější směs 

- optimalizace surovinové skladby 
- vlhkost  55 - 75 %  
- pórovitost 30 – 50 %  
- C : N  30 - 35 : 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Primární rozklad  
Základní funkce 
- odbourání (přeměna) jednoduše odbouratelných 

látek  
- proces je ukončen, když teplota nestoupá nad 40 

°C 
- produkce rozkladného produktu – čerstvého 

kompostu s nízkým pachem  
- hygienizace – veškerý materiál bude vystaven 

teplotě nad 55 °C 
- minimalizace emisí klimaticky významných 

plynů 

- probíhá jednofázově (kompostování na volné 
ploše s nuceným provzdušňováním nebo bez) 
nebo dvoufázově (boxy, tunely, haly) 

 
Technické a konstrukční vybavení 
- mechanické vybavení pro provzdušnění, 

zavlažování, manipulaci 
- vodohospodářsky zabezpečená plocha  
- zakrytí zakládek (nižších než 1,5 m, roční úhrn 

srážek nad 1000 mm) 
- vybavení na měření teploty 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sekundární rozklad 
Základní funkce 
- odbourání a přeměna těžce odbouratelných látek 
- tvorba jílovito-humusového komplexu 
- produkce emisně neutrálního kvalitního 

kompostu – stabilita – teplota nesmí přesáhovat 
30 °C 

 
Technické a konstrukční vybavení 
- volná plocha, otevřený box nebo uzavřená hala 
- doporučuje se výška zakládky do 2,5 m 

(dostatečná výměna vzduchu a zabránění 
promáčení ze závlahové nebo srážkové vody) 

- zařízení na měření teploty 
- zakládky nižší než 1,5 m a úhrnu ročních srážek 

vyšších než 1000 mm musí být zakryty nebo 
zastřešeny 
 
 

5. Úprava a zpracování kompostu 
Úprava kompostu se provádí po sekundární fázi 
kompostovacího procesu, kdy je kompost zralý. 
 
Základní funkce 
- prosévání kompostu s takovou velikostí oka, 

jaká je vhodná pro zamýšlený účel jeho využití 
- oddělení dřevitého materiálu, který nebyl 

humifikován 
- odstranění znečišťujících látek (např. plastů, 

kovů apod.) 
 
Technické a konstrukční vybavení 
- stacionární nebo mobilní síta 
- shromažďování a skladování zbytků prosévání 
- vzduchová třídička pro odstranění lehké frakce 

(plasty) 
- odlučovač železných kovů 
- míchání příměsí, pytlování 
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6. Skladování zralého kompostu  
Pro uskladnění na hromadách vyšších jak 1,5 m 
musí být zajištěn vysoký stupeň zralosti kompostu. 
 
Základní funkce uskladnění  
- uskladnění pachově neutrálního kompostu, s 

použitím jako hnojivo nebo rekultivační 
kompost  

- ochrana před podmáčením, vysycháním a 
znečištěním 

- pravidelné provzdušňování 
 
Technické a konstrukční vybavení 
- dostatečná kapacita skladu  
- ochrana před podmáčením a splachem 
- zakrytí vodoodpudivou textilií nebo zastřešení 

(ochrana před znečištěním) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klíčové parametry pro právně účinnou kategorizaci kompostu 
 
Kritéria pro hodnocení účinnosti hygienizace na základě sledovaných indikátorových mikroorganismů 
zdroj: vyhláška č. 341/2008 Sb. 

Indikátorový mikroorganismus Jednotky 

Počet zkoušených 
vzorků při každé 
kontrole výstupu 

Limit 
(nález/ KTJ) 

Salmonella spp. nález v 50 g 5 negativní 

2 < 103 Termotolerantní koliformní bakterie KTJ v 1 gramu 5 

3 < 50 

2 < 103 Enterokoky KTJ v 1 gramu 5 

 
3 < 50 

 
Obsahy těžkých kovů: 
pro rekultivační kompost (vyhláška č. 341/2008 Sb. 
o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem) 
As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn 
pro kompost (zák. č. 156/1998 Sb. o hnojivech) 
As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, Cu, Mo  
 
Ostatní parametry pro rekultivační kompost: 
PCB (polychlorované bifenyly)  
PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) 
AT4 test respirační aktivity (hodnocení stability 
bioodpadu na základě měření spotřeby O2 za 4 dny 
dle rak. Normy ONORM S 2027– hodnota nižší než 
10 mg O2/g sušiny – materiál již není biologicky 
rozložitelný) 
 
Kritéria účinnosti hygienizace na základě 
sledovaných indikátorových mikroorganismů 

 
Znaky jakosti kompostu pro kompost a 
rekultivační kompost:  
Vlhkost    40 – 65 % hm. 
Spalitelné látky   min. 25 % hm. 
v sušině vzorku  
Celkový dusík  min. 0,6 % hm. 
Poměr C : N   min. 20 max. 30 
pH   6,0 – 8,5 
Nerozložitelné příměsi max. 2,0 % hm. 
 
Znaky jakosti kompostu pro kompost – typové 
organické hnojivo (dle zák. č. 156/1998 Sb. 
o hnojivech ) 
- průmyslový kompost, 
- ze statkových hnojiv, termofilní a aerobní 

fermentací, žížaly Eisenia foetika 
- z melasy po vydestilování lihu 
- ze statkových hnojiv aerobní fermentací 
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Spalitelné látky  min. 25 – 65 % hm. 
Celkový dusík min. 0,6 – 3 % hm. 
Celkový fosfor (P2O5) min. 1 % hm. 
Celkový draslík (K2O) min. 1 – 8 % hm. 
 
Využití výstupů kompostování 
 
Zařazení kompostu do skupin podle kvality  
1. Skupina  
-  výstup kompostování, který je určen pro využití 

na zemědělskou a lesnickou půdu - organické 
hnojivo – KOMPOST  

2. Skupina  
- výstup kompostování, který není určen na 

zemědělskou a lesnickou půdu - 
REKULTIVAČNÍ KOMPOST 
- Třída I. –  pro zeleň sportovišť a bytové 

zástavby 
- Třída II. – pro městskou zeleň, parků a 

lesoparků, průmyslových zón (rekultivace, 
smíchání se zeminou) 

- Třída III. – pro rekultivaci vrstev zabezpečení 
skládek odpadů  

3. Skupina – stabilizovaný odpad určený ke 
skládkování 

4. Skupina – výstup ze zařízení na zpracování 
bioodpadu – biologicky nerozložitelné a jsou 
určeny k odstranění 

 
 
 
 

Uvedení výstupů kompostování na trh  
1. Skupina – organické hnojivo – KOMPOST 

- typové nebo netypové hnojivo – vždy podle 
Zák. č. 156/1998 Sb. o hnojivech doložení 
REGISTRACE HNOJIVA 

 
2. Skupina - REKULTIVAČNÍ KOMPOST 

- podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. o 
podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem - doložení PRŮVODNÍ 
DOKUMENTACE  

 
Využití kompostu  
1. Udržení a obnova kvality půdy 
2. Ochrana ŽP – zabudování uhlíku do půdy  
3. Energetické využití  
 
Udržení a obnova kvality půdy 
- zdroj organické hmoty, živin a aerobních 

mikroorganismů 
- zvyšuje mikrobiální biomasu a aktivitu 

mikrobiální populace 
- upravuje fyzikální vlastnosti půdy – zvyšuje 

retenci vody v půdě 
- struktura a pórovitost půdy – zvyšuje 

vodopropustnost půdy 
V systému základní agrotechniky je to pomalu 
působící organické hnojivo, nezvyšuje nebezpečí 
vyplavování živin do spodních vod, snižuje tlak 
chorob rostlin v důsledku vyrovnané mikrobiální 
populace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní adresa: 
Ing. Květuše Hejátková 
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
www.zeraagency.eu, info@zeraagency.eu 
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NA JAKÉ PLOŠE KOMPOSTOVAT ZBYTKOVOU BIOMASU 
ZE ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
Petr Plíva 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha 
 

Area needed for composting of residual biomass from agriculture 
Abstract: 
The most suitable processing method for the large part of residual biomass originating during the agricultural 
activities represents at the present conditions the controlled composting in belt piles on open area, when every 
interference into composting process is exactly scheduled and well-founded. The work mentions principal 
characteristics and size of composting areas and their most frequent shortages. Further, there are presented the 
examples of construction of composting areas. 

 
Pro velkou část zbytkové biomasy vznikající při 

zemědělské činnosti se v dnešních podmínkách 
ukazuje jako nejvhodnější způsob zpracování řízené 
kompostování v pásových hromadách na volné 
ploše, kdy každý zásah do kompostovacího procesu 
je přesně načasován a má své opodstatnění. Proto lze 
předpokládat, že znakem dalšího vývoje v 
problematice kompostování bude jednoduchá 
kompostovací jednotka, umístěná na vhodné ploše, 
kterou budou zemědělské podniky nebo farmy 
provozovat. 
 
HLAVNÍ ZNAKY KOMPOSTOVACÍ PLOCHY 

Kompostování zbytkové biomasy lze provádět na 
kompostovišti – polní kompostárně nebo na stálé 
kompostárně.  

K vybudování vodohospodářsky zabezpečené 
plochy, která je základem každé stálé kompostárny, 
neexistují žádná jednotná pravidla. 
Vodohospodářsky zabezpečená plocha vždy závisí 
na konkrétních podmínkách a musí ji individuálně 
navrhnout odpovědný projektant. 

Vodohospodářsky zabezpečené, popř. zpevněné, 
plochy určené ke kompostování, musí splňovat 
zejména následujících požadavky: 

 
  zamezení kontaktu zpracovávaných surovin s okolní 

půdou a podzemní vodou, 
  zajištění volného přístupu pracovní techniky 

k hromadám kompostu, 
  minimální spád kompostovací plochy 2 %, 
  zabezpečení odvodu srážkových vod a splachů 

z kompostů do podzemních nebo nadzemních 
jímek odpovídající kapacity.  
Jelikož nově stavěné, vodohospodářsky 

zabezpečené plochy jsou z důvodu jejich poměrně 
náročné konstrukce investičně velmi nákladné (800 
až 2 000 Kč.m-2), lze využívat pro kompostování 
plochy - stavby, které jsou již zabezpečené a 
v současné době v zemědělských provozech jsou již 
nevyužívané (silážní žlaby, hnojiště a zemědělská 
složiště, skladů hnojiv apod. – obr. 1). Rekonstrukce 
těchto stávajících zařízení probíhají s minimálními 
úpravami a poměrně nízkými náklady.  

Pro kompostování lze využívat i plochy 
zabezpečené pomocí silničních panelů, avšak 
v těchto případech je nutné zajistit utěsnění spár 
z důvodu dokonalé izolace (obr. 2). 

Plochy určené ke skladování stabilizovaného 
kompostu a k jeho dalšímu zpracování (prosévání, 
míchání, pytlování apod.) mohou být budovány 
s menší mírou vodohospodářského zabezpečení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a            b  
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c            d 
Obr. 1: Plochy vodohospodářsky zabezpečené, které lze využívat pro kompostování 

(a, b – silážní žlaby, c – polní hnojiště, d – hala skladů hnojiv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2: Kompostovací plocha zabezpečená pomocí silničních panelů 

 
 

VELIKOST KOMPOSTOVACÍ PLOCHY 
  Velikost plochy potřebné ke kompostování 
závisí zejména na: 
  celkovém množství kompostovaných surovin, 
  volbě technologie kompostování. 
 V případě technologie kompostování v pásových 
hromadách na volné ploše se potřeba velikosti 
kompostovací plochy řídí následujícími faktory: 
  tvar profilu pásových hromad, 
  rozmístění hromad na ploše, 
  četnost překopávání kompostu, 
  stupeň zrání kompostu určeného k expedici. 
 V případě tvaru profilu jsou nejvýhodnější 
pásové hromady lichoběžníkového průřezu, které 
vykazují nejmenší potřebu plochy na objem 
kompostu (asi 0,3 m2 plochy na 1 m3 založených 
surovin). 
  Při používání překopávače kompostu je 
rozmístění hromad na ploše přímo závislé na 

parametrech používaného stroje a na způsobu jeho 
pohonu pojezdového ústrojí (obr. 3). 
  Vícenásobné překopávání zajišťuje vždy 
optimální podmínky, takže organická přeměna na 
kompost nastává v krátké době. 
 Požadovaný stupeň zrání kompostu určuje průběh 
kompostovacího procesu a tím i velikost potřebné 
plochy. Čím je nižší stupeň zrání, tím je zapotřebí 
menší plocha (při určování plochy je nutné brát v 
úvahu i objemovou redukci zpracovávaných surovin, 
která umožňuje sloučení dvou hromad stejného stáří 
do jedné hromady potřebných rozměrů). 
 Dále je třeba uvažovat o plochách pro 
skladování surovin zakládaných do kompostů, o 
krytých skladovacích prostorách, provozních cestách 
a dalších plochách pro případné rozšíření 
kompostovacích ploch při neočekávaném přísunu 
surovin ke zpracování. 
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Obr. 3: Schéma organizace překopávání kompostu 

Legenda: h (m) - výška pásové hromady, B (m) - šířka základny pásové hromady - pracovní záběr překopávače 
kompostu, Bu (m) - šířka pracovní mezery, Bc (m) - šířka základny plošné hromady, vp (m.h-1) - pojezdová rychlost 

 
 

NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY 
KOMPOSTOVACÍ PLOCHY 
 Mezi nejčastější nedostatky kompostovací 
plochy, kterým je nutné se vyhnout, patří: 
  rozmoklý povrch kompostárny - možnost 
 omezeného pojíždění s těžkými kolovými 
 nakladači,  překopávači kompostu a 
 dopravními prostředky (obr. 4), 
  spád menší než 2 % pro odtok srážkových vod a 
 splachů - pokud není dodržen, je důsledkem vznik 
 kaluží u paty hromady kompostu a tím pádem 
 nebezpečí anaerobních hnilobných procesů, 
  vícenásobné přejezdy - na těchto místech 
 vzniká zhutnění půdy, což rovněž vede k tvorbě 
 hniloby, 
  obtížné čištění kompostovací plochy – 

 následkem velkého znečištění plochy vzniká 
 nebezpečí zvýšení obsahu nežádoucích příměsí v 
 kompostu. 
Celkový vnější dojem z kompostovací plochy, která by 
měla být v každém případě čistá a ošetřovaná, musí 
podněcovat důvěru a zájem zákazníků ke koupi 
hotového produktu - kvalitního kompostu. Hluboké 
kaluže, jízdní stopy, bahnité cesty, velké množství 
různých zbytků zpracovávaných surovin na 
kompostovací ploše a uskladnění hotového kompostu 
o nevhodné vlhkosti promíchaného s podložím budí 
spíše nedůvěru ke kvalitě vykonávané práce a 
vyráběného produktu. Pokud je provoz na 
kompostárně celoroční, jsou požadavky na kvalitu 
povrchu kompostovací plochy ještě vyšší (obr. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr. 4: Rozmočená kompostovací plocha          Obr. 5: Kompostovací plocha pro celoroční provoz 
 

PŘÍKLADY PROVEDENÍ 
KOMPOSTOVACÍCH PLOCH 
I/ Kompostování přímo „na poli“ (obr. 6) 
 Suroviny se zpracovávají v místě jejich vzniku 
nebo v blízkosti místa vzniku, přímo „na poli“, nebo 

na jiném pozemku. Aplikace hotového kompostu 
probíhá také ve většině případech přímo na poli, 
popř. v jeho těsné blízkosti. 
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Obr. 6: Kompostování přímo „na poli“ 
 (1 - dovoz surovin, 2 - pásová hromada přikrytá 

kompostovací plachtou, 3 - překopávání  kompostu,  
4 - dávkování kapalin, 5 - manipulace se surovinami,  

6 - odvoz kompostu) 
 
 
 
 

Kompostovací plocha je dočasná, není 
vodohospodářsky zabezpečená. Platí pro ni stejné 
podmínky jako pro „polní hnojiště dočasné“ neboli 
„složiště“ (stavebně nezabezpečená skládka hnoje 
přímo na zemědělské půdě). Obecně platí znění ve 
vyhlášce č.274/1998 Sb., o skladování a způsobu 
používání hnojiv, kde je umožněno „uložení hnoje, 
popř. jiných tuhých statkových hnojiv na 
zemědělské půdě před jejich použitím“. Mimo 
zranitelnou oblast lze tolerovat dobu uložení 2 - 3 
roky, delší již nemusí byt považována za uložení 
před použitím.  

Při uložení hnoje na zemědělské půdě platí 
požadavek vodního zákona (č. 254/2001 Sb., § 39) 
„učinit přiměřena opatření, aby do povrchových, 
nebo podzemních vod nevnikly závadné látky“.  

V zranitelných oblastech je potřeba respektovat 
nařízení vlády č. 103/2003, kde podle § 9 „uložení 
hnoje na zemědělské půdě v zranitelných oblastech 
je přípustné pouze v případě, že nedojde k znečištění 
ani ohrožení jakosti povrchových podzemních vod, a 
to nejdéle po dobu 9 měsíců, umístnění hnoje na 
stejném místě je možné opakovat nejdříve po 
čtyřech letech kultivace půdy a rámci 
obhospodařování pozemku“. 

II/ Polní kompostárna (obr. 7) 
Kompostovací zpevněná plocha polní 

kompostárny bývá vybudována v blízkosti vzniku 
zpracovávaných surovin, je využívána dočasně 
(obdoba polního hnojiště), není vodohospodářsky 
zabezpečená, musí ale respektovat podmínky 
vodního zákona pro ochranu povrchových a 
podzemních vod (viz výše). 

Méně používaným způsobem je kompostování 
na nezpevněné ploše (pozemku, louce), kdy po 
zpevněné ploše - komunikaci či polní cestě, se 
pohybuje pouze používaná mechanizace – traktor 
s vlečkou, kolový nakladač, překopávač kompostu 
apod. (obr. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8: Kompostování na volné ploše 
                     vedle zpevněné komunikace 

 
Obr. 7: Polní kompostárna  
(1 - dovoz surovin, 2 - drcení surovin, 3, 5 - manipulace 
se surovinami, 4 - překopávání  kompostu, 6 - prosévání 
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kompostu, 7 - dovoz kapalin, 8 - dávkování kapalin) 
III/ Stálá kompostárna na volné, 
vodohospodářsky zabezpečené ploše (obr. 9) 

Volné, vodohospodářsky zabezpečené plochy 
jsou nutnou součástí stálých kompostáren, na 
kterých je provozováno různými organizacemi  
(např. technické služby obcí, soukromé 
podnikatelské subjekty) centrální kompostování 

(průmyslové kompostování). Jde o náročnou činnost, 
která musí splňovat řadu předpisů 
vodohospodářských, hygienických a z legislativy 
odpadů. Další požadavky jsou kladeny na 
kompostárny, jestliže se vyrobený kompost uvádí do 
oběhu prodejem. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9: Kompostování na volné, vodohospodářsky 
zabezpečené ploše 

(1- evidence surovin - mostová váha, 2 - příjem surovin,  
3 - zakládání pásových hromad, 4 - překopávání  kompostu, 

5 - zrání kompostu v přikryté hromadě,  
6 - monitorování kompostovacího procesu,  
7 - jímka, 8 - expedice hotového kompostu) 

 
 

IV/ Stálá kompostárna na zastřešené, 
vodohospodářsky zabezpečené ploše (obr. 10) 

Jedná se o stálou kompostárnu, kdy 
kompostování probíhá v uzavřeném prostoru, 
v zastřešené hale s vodohospodářsky zabezpečenou 
plochou. Ta bývá zpravidla betonová se spádem 
upraveným tak, aby mezi jednotlivými hromadami 

kompostu nezůstávaly, v případě jejich uvolnění, 
kompostovací šťávy. Kompostárna v hale je 
ideálním řešením při celoročním provozu. V zimním 
provozu však bývá někdy problematická tvorba 
vodních par, které se srážejí na stropě a vytvářejí 
velmi vlhké prostředí. Proto bývají haly opatřeny 
ventilátory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 10: Kompostování na zastřešené, vodohospodářsky 
zabezpečené ploše 
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ZÁVĚR 
 Zpracováváním zbytkové biomasy řízeným 
kompostováním v pásových hromadách na volné 
ploše lze nejen vyrobit kvalitní organické hnojivo s 
dostatečným obsah minerálních živin a hygienickou 
nezávadností, ale současně lze řešit i problém jejího 
vhodného zpracovávání přímo v místě jeho vzniku 
a tím pádem omezovat negativní působení na 
životní prostředí. 
 Dalším přínosem je skutečnost, že produkt z 
kompostování zbytkové biomasy je výhodnější 
využívat v místě jeho vzniku, nežli jeho aplikace 
v jiných, vzdálených lokalitách. Kompost v tomto 

případě působí jako homeopatický lék - informace 
o nemocech a škůdcích jsou opět předány v 
oslabené formě do půdy. Rostliny jejich přijímáním 
posilují svou přirozenou obranyschopnost.  
 Více informací nejen o plochách pro 
kompostování, ale všeobecně o technologii 
kompostování v pásových hromadách na volné 
ploše lze získat v metodických návodech 
„Kompostování travní hmoty z údržby trvalých 
travních porostů“ a „Strojní vybavení 
kompostovací linky“ vydaných ve VÚZT, v.v.i. a v 
nové publikaci ProfiPressu „Kompostování 
v pásových hromadách na volné ploše.“ 

 
Poznatky uvedené v tomto příspěvku byly získány v rámci řešení Výzkumného záměru MZE0002703102 „Výzkum 
efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve 
specifických podmínkách českého zemědělství“. 
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ŘÍZENÁ BIOTECHNOLOGIE KOMPOSTOVÁNÍ A ÚLOHA SEKCE 
KOMPOSTÁRENSTVÍ CZ BIOM PRO JEJÍ AKTIVACI 

 
Josef Šrefl 

AGROINTEG, s.r.o. Brno 
 

Controlled biotechnology of composting and role of composting section CZ BIOM for its activation 
Abstract: 
Presented contribution describes tentatively the situation in sphere of composting in the Czech Republic. CZ 
BIOM, which is also a member of European Association for biomass AEBIOM, identified as its target an 
activation of compost market. The contribution mentions advantages of compost utilization as a humus 
producing factor, regulator of carbon cycle, bedding and energy bearer. 
 
1. CZ BIOM a jeho aktivity 
 CZ Biom je nevládní nezisková a profesní 
organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem 
podporovat rozvoj využívání biomasy jako 
obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, 
kompostárenství a využití bioplynu a ostatních 
biopaliv v České republice.  
 CZ Biom jako nevládní nezisková a profesní 
organizace si po letech cílevědomé práce svých 
zakladatelů i jejich nástupců vytvořil solidní 
postavení v oboru biomasa, je aktivní při řešení řady 
úkolů a projektů, je významným partnerem státních i 
jiných institucí, významně se podílí na tvorbě 
legislativy, norem a koncepčních dokumentů. 
Sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů i 
dalších subjektů v oblasti využívání biomasy. Je 
členem Evropské asociace pro biomasu AEBIOM,  
členem Evropské kompostárenské sítě 
ECN, Německé bioplynové asociace Fachverband 
Biogas e.V.  

Činnost CZ Biom probíhá v 5 odborných sekcích 
- Fytoenergetika, Bioplyn, Kapalná biopaliva, 
Výrobci dřevní biomasy a Kompostárenství. 
Zjednodušeně je možno konstatovat, že úroveň 
aktivit v jednotlivých sekcích je jistým obrazem 
situace na trhu. Logicky to platí i pro sekci 
Kompostárenství, která je nepříznivou situací na trhu 
poznamenána silně negativně. 
 Víme, že situace v kompostování u nás 
v současné době není dobrá, objektivní důvody 
k tomu však nejsou. Podstatou je, že neexistuje 
funkční trh s produktem – kompostem. Jedním 
z hlavních úkolů, který si sekce vytyčila, je aktivaci 
tohoto trhu napomoci. Kvalifikovaný odborný 
pohled chybí v řadě oblastí – kvalitní parametry 
kompostu nedokážeme docenit a z toho vyplývá i 
vygenerování ceny, diskuse k legislativě je často 
příliš formální, je žádoucí správně posoudit 
kategorie kompostu, požadavky na hygienizaci, 
možnosti využití „energokompostu“, eliminaci 
pachových emisí, positivní vlivy kompostu na 
úrodnost půdy, použití správných technologií atd. 
 Jsme přesvědčeni, že jedině kvalifikovaný 
přístup může pomoci k precizaci legislativy a 
nastavení účinných podpůrných programů. 
 
 

2. Technologie kompostování 
 Technologie kompostování je technicky poměrně 
jednoduše realizovatelná, může značně podpořit 
zvýšení úrodnosti půdy náhradou za úbytek 
produkce organických hnojiv a je schopna zhodnotit 
podstatnou část jakýchkoliv biologických odpadů. 
Výživná hodnota kvalitního kompostu může 
nahradit značnou část průmyslových hnojiv, což 
kromě přímého ekonomického efektu má významný 
přínos ekologický, dochází k přirozené recyklaci, 
kdy se biologický materiál vrací opět na začátek 
biologického řetězce.  
 Kompost je stabilní a hygienizované organické 
hnojivo bez přítomnosti vodorozpustných forem 
dusíku. Mimo základní makroprvky NPK obsahuje 
Ca, Mg a mikroprvky, pH je vždy zásaditého 
charakteru od 6 do 8. Obsahy živin závisí na 
správném vedení kompostovacího procesu a na 
vstupních surovinách. 
 Základním předpokladem procesu aerobního 
rozkladu je vytvoření optimálních podmínek pro 
život mikroorganismů. K tomu náleží co možná 
nejnižší obsah CO2 a co možná nejvyšší obsah 
kyselin. Proto musí být kompost pravidelně 
překopáván (homogenizován), aby bylo zajištěno 
dostatečné provzdušňování. Při kompostování 
přeměňují mikroorganismy surový materiál na 
humus a jeho složky. Řádné kompostování vyvíjí 
dostačující teplo k ničení semen plevelů, 
patogenních bakterií, redukuje obsah vody a objem 
materiálu. Na humifikačním procesu se zúčastňují 
hlavně heterotrofní mikroorganismy, které pro svůj 
vývoj využívají okolí jako zdroj uhlíku a kyslíku. 
Účelem kompostování není úplná biodegradace 
všech složek, ale biologická stabilizace – nemohou 
již začít patogenní procesy jako hniloba apod. Dobře 
biologicky stabilizovaný materiál již neohrožuje 
žádným způsobem půdu, vodu a ovzduší, 
nevykazuje známky fytotoxicity. Aerobní proces 
probíhá podstatně rychleji než anaerobní a jeho 
výsledkem je stabilizovaný kvalitní kompost, 
schopný dodat půdě nezastupitelný humus. Složení 
mikroorganismů není konstantní, závisí na složení 
zakládky a na stupni humifikace. 
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3. Kompost jako humusotvorný činitel – 
organické hnojivo 
 Přednosti využití kompostu při hnojení přehledně 
znázorňuje následující schéma.   
V současné době se v ČR ročně aplikuje ve 
stájových hnojivech (po odpočtu ztrát při 
skladování) odhadem pouze 0,6 až 0,7 t organických 
látek na 1 ha orné půdy. To znamená o 1 - 1,5 tuny 
na ha méně oproti potřebě. Organická hmota 

vstupující do půdy ve formě rostlinných zbytků je v 
půdě využívána půdními organismy jako zdroj 
uhlíku a energie, ale i jako zdroj živin – vstupuje do 
potravního řetězce. Činností půdních organismů a 
biochemických pochodů v půdě dochází k 
postupnému rozkladu organické hmoty, živiny v ní 
obsažené se postupně uvolňují do půdy ve formě 
iontů a mohou opětovně sloužit jako zdroj živin pro 
rostliny. 

 
 

 
 
 
4. Kompost jako regulátor uhlíkového cyklu 
 Kompostování znamená transformaci takové 
energie, kterou ukládáme zpět do půdy za účelem 
dodání energie pro růst rostlin a tím vytvoření 
přirozeně optimálních podmínek pro jejich 
nezanedbatelnou roli - produkci kyslíku. Zapojením 
do tohoto procesu je kompostování významným 
příspěvkem pro regulaci uhlíkového cyklu. 1 ha 
ornice do hloubky 30 cm při 3% podílu humusu váže 
100 tun uhlíku. Zvyšování obsahu organické hmoty 
v půdě znamená tedy schopnost vázat - uskladňovat 
v půdě emise uhlíku. Pokud se začneme více starat o 
půdu, můžeme tím emise výrazně snížit. Tento 
potenciál se odhaduje na cca 8 %. 
 
5. Jiné formy využití kompostu – palivo, stelivo 
 Zajímavé výsledky jsou v poslední době 
dosahovány ve hledání nových forem využívání 
kompostu. Významné možnosti se objevují při 
využívání kompostu jako paliva (energokompost) i 

jako steliva. Biologická stabilizace odpadní biomasy 
a zvýšení sušiny výsledného produktu jí dává 
vhodné parametry. 
 
6. Trh s kompostem 
 Velkou slabinou, která doposud brání 
významnějšímu rozšíření aerobního rozkladu 
biologicky rozložitelných odpadů, je nefungující trh 
s kompostem. Ani ekonomický model na bázi 
poplatků za zpracování biologických odpadů ani 
model na bázi prodeje organického hnojiva nejsou 
ideální a je obtížné s nimi u nás vytvořit efektivní 
podnikatelský záměr. 
 V rámci EU patříme k podprůměru. Orientací pro 
možné uplatnění kompostů mohou být údaje 
uvedené v tabulce, které představují určitý průměr. 
Největším potenciálním odběratelem kompostů je 
logicky zemědělství, které disponuje téměř 
s veškerou půdou, na kterou je kompost určen. Jeho 
potenciál je významnější i realitou nedostatečných 
zásob organické hmoty – humusu v orné půdě. 

 
 

Odhad uplatnění kompostů ve vybraných sektorech v EU 
Odhadované rozdělení odbytu kompostů % z celkové produkce 
Rostlinná výroba 54 % 
Krajinářství 10 % 
Rekultivace 15 % 
Speciální aplikace (bioofiltry apod.) 2 % 
Výroba profesionálních substrátů 14 % 
Hobby zahradnictví 5 % 
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7. Závěr 
 Předložený příspěvek je pouhým náznakem 
situace v oblasti kompostování u nás. Je to oblast 
celospolečensky velice zanedbaná, přestože nabízí 
řadu efektivních možností ať již se jedná o 
zhodnocení (recyklaci) jinak obtížně využitelných 
odpadů, zlepšení půdní úrodnosti při značných 

ekonomických úsporách, nemalý příspěvek ke 
snížení emisí zejména oxidu uhličitého a 
v neposlední řadě i výrazný prostředek k péči o 
životní prostředí. Kompostování nabízí možnost 
„úklidu“ v krajině. Snad alespoň legislativa EU, 
která vyžaduje krokové omezování skládkování 
biologicky rozložitelných odpadů tomu napomůže.

 
Kontaktní adresa: 
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AGRÁRNÍ BIOPRODUKTY JAKO UDRŽITELNÝ ZDROJ SUROVIN 
A OBNOVITELNÝCH PALIV – SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ 

 
Petr Jevič1,2, Valeriy Dubrovin3, Petr Hutla1, Zdeňka Šedivá1 

1 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha  
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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 



P. Jevič, V. Dubrovin, P. Hutla, Z. Šedivá 
„Co se zbytkovou biomasou v zemědělství – hnojivo, energie, suroviny“ 

 27

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). 
 

 



P. Jevič, V. Dubrovin, P. Hutla, Z. Šedivá 
„Co se zbytkovou biomasou v zemědělství – hnojivo, energie, suroviny“ 

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 Obr. 7: Různé druhy produktů a kapalných paliv  
                 vyrobených procesem depolymerizace s následným  
                 krakováním upraveného TKO [9]  

Obr. 6: Granulometrie rozmělněného suchého     
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. 

 
Tabulka 9: Vybrané vlastnosti biouhlí ze zbytkové biomasy  

Složení Jednotka 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] 



P. Jevič, V. Dubrovin, P. Hutla, Z. Šedivá 
„Co se zbytkovou biomasou v zemědělství – hnojivo, energie, suroviny“ 

 33

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 je velmi důležitý 
doplněk zemědělské produkce, prvořadě zaměřené 
na produkci potravin a krmiv. Důraz bude 
v budoucnosti 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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TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY VÝROBY PELET Z BIOMASY 
 

Jiří Kott 
KONZIX , spol. s r.o. Plzeň 

 
Technical and economic aspects of pellet production from biomass 
Abstract:  
The work includes current requirements for technical equipment and technology related to pelletizing and takes 
into account input quality of pressed raw material and difference between its moistening and steaming. There is 
specified an influence of operational costs on economy of pellet production from biomass.  
 
 Biomasa jako taková zahrnuje všechny možné 
biologické materiály. V současné době se pro účely 
energetické popularizuje zejména suchá hmota 
rostlinného původu, kde spalování v podobě granulí 
je obvykle dost jednoduché. Pokud se hovoří o 
granulích nebo o peletách, je míněno to samé. 
 Za posledních cca 50 let prošel granulační proces 
velkým vývojem a rozvojem, včetně České 
republiky, kdy od 60. let 20. století se běžně 
granulují potraviny, krmné směsi, úsušky pícnin, 
zbytky ze zemědělských plodin, zejména z obilí, 
zejména sláma, kdy se na provozech výroby 
tvarovaných krmiv (VTK) vyráběly tak zvané 
„slaměnky“ apod. Protože se jedná o velmi 
energeticky náročný a složitý technologický proces, 
je třeba k němu přistupovat se znalostí problému. 
Nemá totiž smysl vynakládat velké množství 
energie, zpravidla elektrické, na získání stejného 
nebo menšího množství energie tepelné.  
 
Technika a technologie: 
 Pro výrobu pelet je třeba většinu materiálů 
připravit a to jak z hlediska velikosti částic, tak 
z hlediska vlhkosti. Materiál pro výše uvedenou 
potřebu by měl mít na vstupu do granulačního 
procesu stabilizovanou vlhkost 10 – 12 %, sušší 
vyžaduje pečlivější zpracování, ale s pěknými 
výsledky v podobě velmi kvalitních granulí. Vlhčí 
materiál (do 18 %) výrazně sníží dlouhodobou 
kvalitu finálního produktu, i když se, jako by, lépe 
granuluje a pelety jsou zpočátku zdánlivě pevnější. 
Za krátkou dobu se ale pelety začnou drobit a 
výsledkem je problém.  
 Je na světě ale i systém s opakovanou granulací, 
ve kterém se materiál tak dlouho granuluje, 
odsušuje, třídí, granuluje, odsušuje, třídí atd., pořád 
dokola, až se ze vstupní hmoty o vlhkosti do 30 % 
podaří vyrobit několik peletek o výstupní vlhkosti 
cca 14 %. Vlivem opakované granulace mají peletky 
velice pěknou měrnou hmotnost. Během opakované 
granulace se totiž zhustí opakovaným stlačováním 
vlastní materiál, mechanickou prací se zahřeje až na 
výparné teplo vody, a tak se mechanickou prací 
v granulačním procesu provede nejen odsušení, ale 
nakonec i vlastní granulace. Opakované stlačování 
materiálu, při kterém se zvyšuje hustota, se u železa 
nazývá kování. Tento proces je i v granulačním 
systému znám mnoho desítek let, běžně se používá 

v podobě několikanásobné granulace u speciálních 
krmiv. Nyní se to objevilo i u peletování dřeva. 
 Velikost částic materiálu ke granulaci by neměla 
přesahovat 1/5 průměru finálních granulí. To je 
velmi podstatný údaj. Například u slámy se při 
granulaci částic cca 20 mm vyrábějí tzv. 
„slaměnky“, dříve se tomu tak říkalo. To je taková 
naježená peleta s poločasem rozpadu do 10 dnů. Čím 
je jemnější struktura materiálu ke granulaci, tím je 
lepší výsledná pevnost peletek. Souvisí to s 
povrchovou plochou částic, které se mají pojit. 
Obvykle se proto šrotuje na sítech s otvory 4 – 6 
mm. 

 Železné i neželezné kovy, kameny, písek a jiné 
nerostné příměsi a podobné tvrdé nečistoty ve 
vstupním materiálu je nutno předem účinně odstranit 
pro zamezení zvýšeného opotřebování a nebo i 
poškození šrotovníku a následně i matrice 
granulačního lisu.  
 Poslední úpravou materiálu před vlastní 
granulací je jeho zvlhčení nebo napaření. Jedná se o 
pouhé povrchové navlhčení, nikoliv celkové do 
hloubky materiálu. Tato vnesená vlhkost se následně 
odpaří za granulačním lisem v chladiči granulí. 
Vnesená povrchová voda slouží pro nabobtnání a 
uvolnění lepivých látek a různých silic na povrchu 
materiálu. Takto „nabuzené“ povrchy potom při 
průchodu lisovacím ústrojím, za značných tlaků a 
s tím spojených teplot, vytváří pevně slepené můstky 
mezi sebou, po vychlazení granulí jsou tyto můstky 
mnohdy pevnější než vlastní lisovaný materiál. 
 Používání studené vody dává ale jen dílčí 
výsledky, a proto je pouze nouzovým řešením. 
Mnohem výhodnější je použití páry o správných 
parametrech, kdy tepelná „příprava“ materiálu je již 
před vlastní granulací. Ve vlastním lisovacím ústrojí 
granulačního lisu se vnášená mechanická energie 
využívá zejména na lisování a tepelný doprovodný 
efekt má být jen doplňkový. Při použití studené vody 
se musí vnášená mechanická energie do lisovacího 
procesu mnohem výrazněji podílet na tepelném 
efektu, protože se tepelná úprava materiálu děje 
v celém rozsahu až v lisovacím kanálku matrice. 
Vnášená tepelná energie prostřednictvím páry je 
přitom nejméně 3x menší, než je potřebná 
mechanické energie při použití studené vody. 
Kvalitativní parametry výsledných granulí jsou při 
použití páry rovněž výrazně lepší. 
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Porovnání teplotního stavu vyráběných pelet při zvlhčování a napařování lisované suroviny 

 
 Z uvedeného grafu „voda nebo pára“ vyplývá i 
rozdíl v následném chlazení vyrobených pelet. Pro 
uvedené se však musí pára přidávat na správném 
místě před granulací. Studenou vodu je třeba 
přidávat s delším časovým odstupem před vlastní 
granulací, její působení je mnohem pomalejší. Při 
použití páry k finální úpravě materiálu před vlastní 
granulací se jedná o řízený proces v celém rozsahu 
granulace. Je zaručena kvalita výsledných granulí, 
zvýšená výkonnost lisu a to při rozumné míře 
nezbytně vynaložených nákladů. 
 
Příjem materiálu  
Dřevo, zrniny, mlýnské produkty apod. 
Tyto materiály se přijímají přes příjmové stoly, 
v řadě případů s přihrnovacím roštěm 
s hydraulickým pohonem, nebo s běžnými 
hrabicovými dopravníky. Občas se ještě vyskytují i 
přihrnovací šneky od sušáren BS s následným 
hrabicovým dopravníkem. 
 
Sláma apod. 
Příjem balíků slámy a sena, jak kulatých tak 
hranatých, je poměrně složitá a náročná operace. 
Sice u nižších výkonů se nejedná o strojové 
odprovázkování a další velkovýrobní systémy, ale 
funkčnost musí být zaručena i v tomto případě. 
Odprovázkování a podobné úkony se mohou 
provádět ručně, ale u průmyslového provozu se to 
řeší strojově v automatickém režimu. Pro rozebrání 

balíků existují tři typy řešení. Pro malý výkon a 
požadavky lze použít jednoduchý rozdružovač 
s metačem, který je cenově i výkonově přiměřený. 
Druhou alternativou by byl speciální drtič balíků 
sena a slámy, třetí alternativou potom universální 
průmyslový drtič. Výhodou universálního drtiče je 
ale jeho velmi pomalý chod a přitom způsobilost 
drtit cokoliv, i železobeton. 
 
Rozdružovač s metačem ve stabilním provedení, 
běžná zemědělská verze např. KUHN, ale pohon 
elektromotory, rozebere balík na jednotlivá stébla a 
tato nadělí do délky cca 15 cm – vznikne řezanka. 
Metač dopraví řezanku do podávání následného 
šrotovníku. 
Drtič na balíky slámy postupně balíky rozebírá a 
oddělenou slámu drtí. Pro zajištění řádné funkce je 
rošt drtiče s materiálem řízeně natáčen, zvedán atd., 
aby byl zpracován veškerý materiál vložený na rošt. 
Pro řízení velikosti drtě je ve spodní části drtiče 
vloženo síto. Výkony drtiče jsou vztaženy na obilní 
slámu, délku drtě 5 – 10 cm, vlhkost do 18 %. Při 
vlhkosti nad 30 % se výkon snižuje až na 50 %. 
K tomu musí být dimenzován uvedený drtič. 
Uvedený drtič je provozně dlouhodobě ověřen na 
obilní slámu, kukuřičné a slunečnicové stvoly atd. 
Balíky slámy kulaté i hranaté i volně loženou slámu. 
Bez problému drtič „skousne“ i prkno. Zakládání 
buď manipulátorem kolovým (HON) nebo 
dopravníkem na balíky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální průmyslový drtič použitý pro slámu 
stacionární verze      mobilní verze 

Voda nebo pára 

  
                           o C            teplota tvořící se pelety s přídavkem vody     
                105   
  
                  90               teplota tvořící se pelety s přídavkem páry     
  
  
  
  
  
  
                  25            

                                                                                                 t 
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Šrotování slámy  
Příprava materiálu před granulací jeho šrotováním 
by mělo být na horizontálním šrotovníku s velkou 
vysévací plochou. Nejvhodnější je pro tyto účely 
šrotovník CPM Champion se speciálními 
konstrukčními prvky, které zaručují vysokou 
efektivitu mletí při přiměřených nákladech. Přívod 
slámy z předchozího zařízení dle projektového 
řešení linky. Před vlastním šrotovníkem musí být 
nějaké třídění nežádoucích příměsí – kamení, kovy 
atd. Nejvhodnější je pneumatické rozdružovací 

zařízení pracující na základě rozdílné měrné 
hmotnosti. Pro kontrolu a zachycení lehkých 
ferokovových částic – kousky tenkého plechu apod. 
– je ještě zařazen silný magnetický separátor. 
Šrotovník by měl být vybaven zařízením na 
potlačení výbuchu – evropský předpis ATEX 100. 
Šrotovník by měl být na sací pneudopravě, což 
přinese nejen omezení prostorové náročnosti 
s umístěním šrotovníku, ale řeší to i odvod vlhkého 
vzduchu z prostoru šrotovníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na horizontální šrotovací zařízení CPM Champion 
 

Výhody šrotovníků Champion: 
- perfektně vyřešené podávání s pneumatickým 

rozdružovadlem – odděluje piliny, obilí, slámu 
atd., od kamení, kovů atd., dle měrné hmotnosti,  

- lze drtit i mokrou dřevní štěpku do 60 % 
vlhkosti s velikostí částic až do 50 mm, ale za 
cenu mírně omezeného výkonu, 

- bez problému šrotuje samotnou slámu, i vlhkou 
– z předchozího rozřezání balíků na 5 – 15 cm, 
na sítě 4 – 6 mm. 

 
Granulování slámy 
Vlastní granulace slámy a podobných materiálů se 
provádí na jednom lisu 2 – 6 t.h-1, případně jejich 

násobky dle počtu použitých lisů. Existuje i lis 
s výkonem 15 t.h-1, ale to je do velkých 
průmyslových center a v Evropě zatím takové není 
běžné. Ke granulátoru je materiál přiváděn 
šnekovým podavačem ve speciálním provedení, 
řízení pomocí frekvenčního měniče. Součástí 
dodávky lisu je míchač – mixér s možností 
napařování nebo přidávání kapalin (vody). 
S ohledem na charakter materiálu – obilní sláma 
apod., je vhodné použít páru. Její náhrada 
přidáváním vody je pouhou náhražkou a nepřinese 
potřebný efekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma uspořádání lisovacího ústrojí s prstencovou matricí a dvojicí lisovacích rolen 
 
Uspořádání lisovacího ústrojí s prstencovou matricí 
a dvojicí lisovacích rolen má následující výhody: 
- vysoké lisovací tlaky = kvalitní pelety, 
- snadný přívod materiálu k rolnám = 

stejnoměrné zatížení matrice po celé ploše, není 
nutné používat nucené plnění na běžné matriály, 

- jednodušší obsluha a menší počet pohyblivých 
částí = menší provozní náklady. 

 

 Granule po výpadu z matrice lisu jsou měkké a 
více či méně lepivé – je nutné je přímo sypat do 
protiproudého chladiče. Jakýkoliv dopravník mezi 
lisem a chladičem je na škodu celého projektu a 
přináší zvýšené problémy, a tudíž zvyšuje provozní 
náklady. Vychlazené granule se potom vytřídí od 
odrolu a expedují. Odrol se vrací zpět ke granulaci. 
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Technologický systém návaznosti vlastního lisování na chlazení, třídění a expedici standardizovaných pelet 

 
Ekonomika výroby pelet z biomasy 
 Základem ekonomiky provozu jsou provozní 
náklady. Investiční náklady se do ceny promítají ve 
formě odpisů, které jsou za technologický soubor 
rozděleny např. na 6 let. Provozní náklady jsou 
dnes a denně a na nich závisí návratnost investice 
ve vztahu k odbytové ceně produktu.  
 Náklady na obsluhu jsou stejné, jestli se na 
provozně způsobilém zařízení vyrábí 2 nebo 5 t.h-1. 
Pouze se o trochu zkrátí servisní interval na stroje a 
zařízení. Rozdíl v investiční náročnosti je do 15 %. 
 Náklady na provoz se už liší dle použitých 
strojů a zařízení a technologie: 
– náklady na náhradní díly  

  životnost kladívek ve šrotovníku (životnost 
sady 100 nebo 100 000 tun), 

  životnost matrice a sady rolen (500 nebo 
5000 tun), 

  počet strojů a zařízení v lince = úměrně 
tomu náročnost na ND, 

  úroveň vybavení elektroinstalace, 
– energetická náročnost strojů a zařízení  

  konstrukce strojů – přenos řemeny má 
energetickou náročnost 18,5 – 20 % 
z přenosu, dobře udělaná jednoduchá 
převodovka pouze 3,5 %, 

  hydraulické pomocné systémy u strojů 
(napínání řemenů, brzdy atd.) – velká 

energetická náročnost – brzda x střižní 
kolíky, 

– technologické uspořádání  
  použití páry u granulace místo vody – 
úspora energie při granulaci, při chlazení, 
kvalita granulí, 
  kvalita granulace – odrol – opakované 

granulování, 
  příprava materiálu – šrotování na 1/5 

průměru = kvalita pelet, úspora při 
granulování na energii jak přímo, tak u 
následného odrolu, 

  příliš mnoho dopravníků = vysoká 
energetická a servisní náročnost, 

– provozní spolehlivost strojů a zařízení  
  osvědčené stroje a zařízení = úměrně tomu 
náročnost na ND, servis, přerušení provozu atd., 
  čím méně točících se strojů a jejich částí, tím 
menší servisní a energetická náročnost, 
  podpora přiměřeným řídícím systémem. 

 
Obvyklá energetická náročnost výroby pelet – 
bez přídavných provozů (sušárny, sklady atd.) 
– krmné  směsi: 10 – 11  kWh/t 
– mlýnské produkty, výpalky: 10 – 15 kWh/t 
– uhlí: 30 – 35  kWh/t 
– sláma: 42 – 48 kWh/t 
– dřevo: 60 – 66 kWh/t 

 
Kontaktní adresa: 
Ing. Jiří Kott - ředitel 
KONZIX  , spol. s r.o., Božkovská 45, 326 00 Plzeň 
tel./fax: 377 243 166, e-mail: konzix@konzix.cz 
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TUHÁ BIOPALIVA – JEJICH KVALITA A METODY ZKOUŠENÍ 
 

RNDr. Alice Kotlánová 
TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno 

 
Solid biofuels – their quality and testing methods 
Abstract:  
The article adverts to the necessity of the completion of legislative qualitative requirements of solid biofuels with 
data from European standards. The quality and using of solid biofuels is affected by different aspects: transport, 
storage, content of water, content of heavy metals, chlorine and sulphur, net calorific value etc. The uniform 
methods are essential for testing of physical-chemistry parameters, which are in the European standards. In 
2009 and 2010 will published initial European technical specification CEN/TS as European standards. In this 
article there are other testing standards and classification quoted, which are processing in the European 
standardization organisation CEN. In the Czech Republic the Centre of technical standardization for solid 
biofuels was set in, which ensure the taking over of European standard for solid biofuels into system of Czech 
technical standards. 

 
 Rozšiřující se používání tuhých biopaliv vnáší na 
trh nové aspekty a nové problémy. V současné době 
není v naší republice legislativně zajištěna kvalita 
tuhých biopaliv určených ke spalování v malých, 
středních i velkých kotlích. Přesto však kvalita 
těchto tuhých biopaliv ovlivňuje spalovací proces, 
emise i obsah a složení popela, který zůstane po 
spálení biomasy. 
 Vyhláška 13/2009 Sb. stanovuje požadavky na 
kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska 
ochrany ovzduší, požadavky na odběr vzorků paliva, 
ověřování a vydávání osvědčení o kvalitě paliv, 
které se vztahují k tuhým biopalivům a další 
požadavky týkající se kapalných paliv a uhlí. 
Požadavky na tuhá biopaliva jsou zde dány pouze 
minimální výhřevností pro tuhá biopaliva určená pro 
malé stacionární zdroje, která nesmí být v bezvodém 
stavu nižší než 12 MJ.kg-1 a pro spalování ve 
středních stacionárních zdrojích nižší než 10 MJ.kg-

1. Typická výhřevnost tuhé biomasy tyto hodnoty 
převážně vysoce převyšuje. Ovšem většině uživatelů 
tato vágní formulace tuhého biopaliva nepostačuje, a 
proto musí vyžadovat analýzu dalších fyzikálně 
chemických parametrů, nejlépe vyjádřenou 
certifikátem obsahujícím obsah vody, chlóru, 
těžkých kovů a dalších parametrů. 

Současně s vydáním této vyhlášky se objevují 
otázky, co je to tuhé biopalivo a z čeho se vyrábí. 
Podle definice uvedené v prEN 14961-1 (Tuhá 
biopaliva – Klasifikace a třídy paliv – Všeobecné 
požadavky) z tohoto roku jsou tuhá biopaliva 
vyráběna z dřevní biomasy, ovocné biomasy, 
rostlinné biomasy a jejich směsí nebo příměsí. 
Problém nastává poté, co z legislativy vypadla tzv. 
tuhá alternativní paliva. Pokud palivo obsahuje 
biomasu, výrobce těchto paliv se je snaží zařadit do 
nějaké skupiny umožňující spalování těchto paliv. 
Jednoznačné vymezení surovin pro tuhá biopaliva 
určuje jejich složení a nedává prostor pro jiné 
možnosti. 
 
 
 

Klasifikace a třídy tuhých biopaliv 
 Se vzrůstajícím používáním tuhých biopaliv 
narůstá důraz nejen na jejich kvalitu, ale i na 
standardy, které tuto kvalitu definují. V prvé řadě je 
to norma prEN 14961-1 Klasifikace a třídy paliv, 
Část 1: Všeobecné požadavky (nyní ČSN P CEN/TS 
14961-1), která se vydala směrem vydělení tuhých 
biopaliv pro domácnosti do samostatných norem.  
 Stávající první část této normy uvádí specifikace 
pro různá tuhá biopaliva a dále pro pelety a brikety 
pro průmyslové použití, pro které jsou specifikovány 
následující rozsahy zkoušek: rozměry (průměr a 
délka), obsah vody, popela, hustota částic, typ a 
obsah aditiv a spalné teplo jako normativních 
hodnoty, a volitelně buď jako normativní nebo 
informativní jsou zkoušky mechanické odolnosti a 
obsahu dusíku, síry a chlóru. Každý parametr je 
rozdělen do několika skupin označovaných většinou 
velkým začátečním písmenem značícím daný 
parametr v angličtině (D diameter – průměr, M 
moisture – voda) a číselnou hodnotou, která určuje 
maximální nebo minimální hodnotu tohoto 
parametru v dané skupině. Např. D ≤ 50, M ≤ 10, 
což znamená, že průměr brikety je větší než 40 mm 
a menší nebo roven 50 mm (předchází 25 ≤ D ≤ 40) 
a briketa obsahuje maximálně 10 % vody. Tímto 
značením pak výrobce briket (nebo pelet) může na 
základě provedené analýzy popsat svůj výrobek a 
deklarovat jeho užitné vlastnosti uživateli. Takže 
výsledný popis může vypadat následovně:  
 
Původ: Chemicky neošetřené zbytky dřeva 
Obchodní forma: pelety 
Vlastnosti: rozměry D12, obsah vody M10, popel 
A0.7, mechanická odolnost DU97.5, atd. 
 
 Stejně jako brikety a pelety jsou zde 
specifikovány dřevní štěpka, palivové dříví, piliny, 
hobliny, kůra, balíky trávy, balíky Miscanthu, 
energetické traviny, výlisky z oliv a ovocná semena. 
Normu lze využít i k vlastní specifikaci dalších 
výrobků. V příloze pak norma uvádí charakteristické 
hodnoty jednotlivých druhů tuhých biopaliv. 
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Základní parametry ovlivňující použití tuhých 
biopaliv 
 Ze zkušenosti víme, jaké problémy nám přináší 
používání tuhých biopaliv a jaké vlastnosti by tato 
paliva měla mít, aby nedocházelo k negativnímu 
dopadu na zařízení a životní prostředí a na druhé 
straně, aby se vyplatilo tuto hmotu spalovat. 
Parametry, které mohou ovlivnit manipulaci 
s tuhými biopalivy, jejich spalování, užitné 
vlastnosti a dopad na životní prostředí jsou 
následující. 
 
Obchodní forma paliva a skladování 
 Obchodní formu tuhého biopaliva je nutno 
definovat proto, aby vyhovovala podmínkám při 
transportu, vykládce a skladování a přístupu ke 
spalovacímu zařízení, které umožňuje prostor, který 
má dané zařízení k dispozici. Tento požadavek se 
vztahuje jak na velké teplárny, tak i na malé domácí 
kotle. Rozměry tuhých biopaliv pro malé domácí 
kotle jsou určeny násypkami do kotlů. 
 Skladování tuhé biomasy mohou ovlivňovat 
povětrnostní podmínky. Zvláště náchylné na vlhkost 
jsou pelety, které se ve vlhku rozpadají a jiný druh 
biomasy může při zvýšení vlhkosti tvořit nevhodnou 
mazlavou směs, která lze těžko transportovat do 
kotle. Na druhé straně dlouhé stonky různých plodin 
mohou být úporným palivem, které nelze jednoduše 
do kotle dodat. Každý uživatel by měl zvážit jakým 
zařízením disponuje, včetně přípravných zařízení 
jako mlýny atd. a to nejenom z hlediska 
používaného kotle, ale i z pohledu přístupových cest 
určených pro dopravu paliva. 
 U pelet a briket je vhodné znát nejen jejich 
rozměry, ale i hodnotu mechanické odolnosti pelet a 
briket (ČSN P CEN/TS 15210 – 1 a 2 Tuhá 
biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti 
pelet a briket). Ta charakterizuje soudržnost těchto 
obchodních forem. Dle evropské normy se hodnota 
mechanické odolnosti pro pelety pohybuje od 95 % 
výše, tzn. že po zkoušce může odpadnout od těla 
pelety nebo brikety (zde max. 90,0 %) pouze 5 %, 
resp. 10 % materiálu. Hodnoty mechanické 
odolnosti může ovlivnit výrobní materiál a dále tlak 
a teplota při výrobě. Na základě provedené zkoušky 
lze usuzovat, jak budou tyto pelety nebo brikety 
vypadat po transportu i delším skladování. 
 
Prvkové složení 
 Další parametr, který ovlivňuje použití biopaliva, 
je jeho chemické složení. Na tento parametr se 
musíme dívat z několika pohledů. Nepoškodí dané 
palivo zařízení pro výrobu tepla nebo elektřiny? Zde 
je nutno znát obsah chlóru v palivu. Problematická 
je především sláma, u které se může vyskytovat 
vyšší obsah chlóru a může způsobovat korozi 
zařízení. Dalším negativním parametrem je obsah 
síry. I když se vyšší obsah síry u biopaliv objevuje 
sporadicky, může zhoršit emisní limity. 

 V neposlední řadě, zvláště pokud se využívá 
kotel pouze pro spalování biomasy, nás zajímá 
obsah těžkých kovů. Při samostatném spalování 
tuhých biopaliv vzniká popel, který pak lze následně 
využít jako hnojivo. Z tohoto důvodu nesmí 
obsahovat těžké kovy jako arsén, olovo, antimon, 
kadmium, nikl a podobně. 
Obsah chlóru, síry i těžkých kovů se běžně stanovuje 
v laboratořích. Pro tato stanovení jsou již připraveny 
evropské normy, které jsou prozatím v naší 
republice vydány jako české předběžné technické 
normy (ČSN P CEN/TS 15298 - síra a chór, a ČSN 
P CEN/TS 15290 a 15297 - prvkové složení, ČSN P 
CEN/TS 14775 - stanovení obsahu popela).  
 
Výhřevnost a vlhkost 
 Z pohledu spalování je samozřejmě nejdůležitější 
parametr výhřevnost a s tím související obsah vody. 
Výhřevnost se stanovuje podle ČSN P CEN/TS 
14918 (Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného 
tepla a výhřevnosti) obdobným způsobem jako 
výhřevnost uhlí, kdy na základě stanovení spalného 
tepla a vodíku se vypočítá výhřevnost. Výhřevnost 
tuhých biopaliv se pohybuje cca mezi 13 až 23 
MJ.kg-1, což jsou velice přijatelné hodnoty. 
Výhřevnost je mimo jiné ovlivňována obsahem vody 
v palivu. Čím je obsah vody vyšší, tím je výhřevnost 
nižší. Zlepšování výhřevnosti sušením tuhých 
biopaliv je však energeticky náročné a na druhé 
straně příliš suchá biopaliva zvyšují prašnost a 
znepříjemňují manipulaci. Obsah vody se podle 
účelu stanovení zjišťuje metodami uvedenými 
v následujících normách ČSN P CEN/TS 14774-1 
stanovení celkové vody, referenční metoda, ČSN P 
CEN/TS 14774-2 pro zjednodušenou metodu 
stanovení vody, ČSN P CEN/TS 14774-3 pro 
stanovení vody v analytickém vzorku. 
 
Vzorkování 
 Získání reprezentativního vzorku tuhého 
biopaliva a analytického vzorku pro laboratoře je 
popsáno v normách ČSN P CEN/TS 14778-1 
Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování a ČSN P 
CEN/TS 14778-2 Část 2: Metody vzorkování 
sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty 
a dále v normě ČSN P CEN/TS 14779 Vzorkování - 
Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích 
certifikátů je uveden postup přípravy těchto 
vzorkovacích plánů a jejich vzor. Dobře odebraný 
vzorek je základem dobré analýzy. Tuhá biopaliva 
jsou někdy málo homogenní, a proto je nutno 
odebírání vzorku věnovat náležitou pozornost. 
Z tohoto důvodu by vzorkování měl vždy provádět 
řádně vyškolený personál. 
 
Certifikát ano nebo ne 
 Normativní základ, který nyní poskytuje 
Evropská unie této problematice, umožňuje zavést 
jednoduchý princip získávání základních informací 
nakupovaných surovin. V rámci zajištění kvality si 
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lze před spalováním vyžádat od dodavatele 
prokázání kvality tuhých biopaliv certifikátem, který 
sumarizuje laboratorní rozbor laboratoře a 
nezatěžovat výrobní zařízení následnou detailní 
kontrolou používaných tuhých biopaliv. Tento 
certifikát by měl nést všechny informace o daném 
palivu, včetně údajů o jeho kvalitě. 
 
Normalizace 
 Jako i v jiných oblastech, tak také i pro tuhá 
biopaliva, bylo ustanoveno Centrum technické 
normalizace, jehož činnost zajišťuje TÜV NORD 
Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny v Brně. Toto 
CTN se aktivně účastní procesu tvorby technických 
norem na tuhá biopaliva, spolupracuje s evropskou 
normalizační organizací CEN a také s 
mezinárodními normalizačními organizacemi (např. 
ISO) a v součinnosti s ÚNMZ provádí všechny 
kroky k přejímání evropských a mezinárodních 
norem do soustavy českých technických norem. Na 
vyžádání poskytuje informace o stavu normalizace 
v oblasti tuhých biopaliv i jednotlivých normách. Na 
toto CTN se kdykoliv kdokoliv může obrátit, aby 
získal informace o normalizaci tuhých biopaliv. 
Centrum také zajišťuje připomínkování 
připravovaných norem směrem k evropské 
normalizační organizaci. Tento postup je velice 
důležitý, protože nám umožňuje přímo vstupovat do 
normotvorného procesu a ovlivňovat podobu 
budoucích norem. 
 V dohledné době, tj. koncem roku 2009 a v roce 
2010, budou evropské technické specifikace 
označované jako CEN/TS nahrazeny čistými 
evropskými normami EN a začnou se vydávat 
„čisté“ evropské normy pro popis a klasifikaci 
tuhých biopaliv, pro metody vzorkování i zkoušení 
jejich vlastností a v neposlední řadě normy, které 
standardizují postupy kontroly udržování kvality 
těchto výrobků. V naší republice se tedy postupně 
začnou nahrazovat předběžné české technické normy 
těmito „čistými“ českými technickými normami 
s označením ČSN EN. 
 Jako jedny z prvních se objeví normy pro 
stanovení vody EN 14774-1 stanovení celkové vody, 
referenční metoda, EN 14774-2 pro zjednodušenou 
metodu stanovení vody, EN 14774-3 pro stanovení 
vody v analytickém vzorku, dále stanovení prchavé 
hořlaviny dle EN 15148, stanovení obsahu popela 
dle EN 14775, spalného tepla EN 14918, sypné 
hmotnosti EN 15103, obsahu uhlíku, vodíku a 
dusíku dle EN 15104, obsahu chloridů, sodíku a 
draslíku EN 15105, mechanické odolnosti pelet a 
briket EN 15210-1, -2 a další. Také je připravena 
norma pro prokazování kvality tuhých biopaliv EN 
15234-1, norma pro klasifikaci a třídy tuhých 
biopaliv EN 14961-1 a v neposlední řadě i 
terminologie uvedená v normě EN 14588 
Terminologie, definice a popis, která definuje 
jednotlivé termíny vztahující se k této problematice. 

V současné době jsou tyto normy ve stavu finálních 
prEN norem, tj. těsně před dokončením. 
 
Připravované normy 
 Také jsou připravovány nové EN normy pro 
klasifikaci dalších druhů tuhých biopaliv a pro 
postupy dalších zkušebních metod. Jedná se o: 
- stanovení chemického složení rentgenovou 

fluorescencí, touto normou by se stanovovaly 
prvky: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, 
Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, 
W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th a U v rozmezí 0,000 1 % a 
100 % v závislosti na stanovovaném prvku,   

- stanovení velikosti částic rozpadlých pelet, 
která se bude zabývat metodami tohoto stanovení 
u pelet, jež se rozpadnou v horké vodě při teplotě 
nižší než 100 °C 

- stanovení délky a průměru pelet a válcovitých 
briket, 

- stanovení velikosti částice obrazovou 
analýzou, pro paliva s maximální délkou 200 
mm, 

- zajištění kvality paliva, norma TS/CEN 15234 
bude rozdělena na jednotlivé části. Část 1 se 
bude týkat všeobecných požadavků na zajištění 
kvality u celého řetězce od získávání suroviny, 
přes transport výrobci a dodavateli a využití 
uživatelem. Tato norma bude platná pro velmi 
široký okruh tuhých biopaliv: 

- Část 2 - zajištění kvality dřevěných pelet pro 
použití mimo průmyslový sektor 

- Část 3 - zajištění kvality dřevěných briket pro 
použití mimo průmyslový sektor 

- Část 4 - zajištění kvality dřevní štěpky pro 
použití mimo průmyslový sektor 

- Část 5 - zajištění kvality palivového dříví pro 
použití mimo průmyslový sektor 

- Část 6 - zajištění kvality pelet z jiné biomasy než 
dřeva pro použití mimo průmyslový sektor 

- klasifikace a třídy tuhých biopaliv, norma 
prEN 14961-1 bude rozšířena o další druhy 
tuhých biopaliv, které budou uvedeny v dalších 
částech této normy. Tyto části budou stanovovat 
jednotlivé třídy a specifikace těchto paliv. Bude 
zde také specifikována vstupní surovina, aby 
nedocházelo k záměně s např. použitým 
demoličním dřevem, které nelze pro výrobu pelet 
nebo briket podle této normy použít. Normy 
budou obsahovat specifikace jednotlivých druhů, 
metody zkoušení a další informace. Jedná se o 
následující dílčí normy: 

- Část 2 - klasifikace dřevěných pelet pro použití 
mimo průmyslový sektor 
- Část 3 - klasifikace kvality dřevěných briket pro 
použití mimo průmyslový sektor 
- Část 4 - klasifikace kvality dřevní štěpky pro 
použití mimo průmyslový sektor 
- Část 5 - klasifikace kvality palivového dříví pro 
použití mimo průmyslový sektor 
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- Část 6 - klasifikace kvality pelet z jiné biomasy 
než dřeva pro použití mimo průmyslový sektor, 
jedná se o pelety vyrobené z rostlinné a ovocné 
biomasy, jejich směsí a příměsí. 

 
 Výše uvedený seznam nových normotvorných 
úkolů ukazuje, že problematika klasifikace, 
specifikací a udržování kvality tuhých biopaliv bude 
řešena komplexně tak, aby byl standardizován celý 
proces od získávání suroviny, včetně jejího 
definování a přes stanovení fyzikálně chemických 

vlastností výrobků, včetně metod zkoušení, které se 
dostávají k uživateli. 
 Oblast tuhých biopaliv se stále rozvíjí a je 
sledována evropským normalizačním úsilím, které 
se jí snaží dát určité mantinely, jež jsou běžné u 
jiných paliv. Sledování kvality, její prokazování a 
udržování je jedním z elementárních kroků 
zajišťujícím standardní proces výroby a využití 
těchto výrobků s ohledem na užitné vlastnosti i na 
dopad na životní prostředí. 

 
Kontaktní adresa: 
RNDr. Alice Kotlánová 
TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno, Olomoucká 7/9, 656 66 Brno 
tel.: +420 545 210 625, 545 210 272, e-mail: kotlanova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz 
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PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY A BIOPLYNU PRO ROK 2009 
 

Roman Polák 
Energetický regulační úřad Praha 

 
Support of electricity production from biomass and biogas for 2009 
Abstract: 
Production of electricity from renewable sources is promoted on the basis of Act No. 180/2005 Coll. on support 
of utilization of renewable sources. This act was passed in 2005 and now represents an important guarantee of 
entrepreneurial stability for producers of electricity from renewable sources. This contribution mentions the 
rules for determination of subsidies destined for the production of electric energy from biomass and from biogas 
plants. The system of electricity production financing is completed by evaluation of the existing development of 
electricity production from renewable sources. 

 
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) 

je podporována na základě zákona č. 180/2005 Sb., 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon 
byl přijat v roce 2005 a pro výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů představuje významnou 
garanci stability pro své podnikání.  

Jak mnozí ze čtenářů ví, zákon stanovuje dva 
systémy podpory výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, a to výkupní ceny a zelené bonusy. 
V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů zvolí podporu formou výkupních cen, volí 
jistotu. Jistotu toho, že veškerou elektřinu, kterou 
vyrobí, prodá za garantované výkupní ceny 
provozovateli regionální distribuční soustavy nebo 
provozovateli přenosové soustavy. Ti platí výrobci 
za elektřinu naměřenou na předávacím místě mezi 
jimi a výrobcem.  

Druhý systém, podpora formou zelených bonusů, 
je sice složitější, ale na druhou stranu umožňuje 
výrobci maximalizovat svůj zisk. Výrobce může 
svou produkci elektřiny prodat jakémukoliv 
zákazníkovi, obchodníkovi s elektřinou nebo sám ji 
spotřebovat na tzv. ostatní vlastní spotřebu. Výrobce 
pak elektřinu prodává za tržní cenu silové elektřiny, 
která je obvykle vyšší, než rozdíl výkupní ceny a 
zeleného bonusu pro danou kategorii obnovitelného 
zdroje. Nevýhodou systému zelených bonusů je, že 
výrobce elektřiny si musí aktivně hledat odběratele 
pro svou produkci elektřiny a vyřešit otázky spojené 
s odpovědností za odchylku. Ale i přes tyto další 
nutné kroky byla v roce 2007 formou zelených 
bonusů podporována více než polovina výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podporu výroby 
elektřiny formou zelených bonusů i v tomto případě 
vyplácí provozovatel regionální distribuční soustavy. 

 
Pravidla pro stanovování podpory 
 Výkupní ceny byly vypočteny s ohledem na 
znění § 6 zákona č. 180/2005 Sb. a jsou stanovovány 
tak, aby za dobu životnosti jednotlivých typů 
výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů byla 
výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost 
vložených investic a přiměřený zisk. Zelené bonusy 
jsou proti výkupním cenám zvýhodněny, neboť v 
jejich výši je zohledněna zvýšená míra rizika 
spojená s možností uplatnění vyrobené elektřiny na 

trhu. Zelené bonusy pro jednotlivé kategorie taktéž 
zohledňují výši tržní ceny elektřiny pro jednotlivé 
typy obnovitelných zdrojů. Základní technicko-
ekonomické parametry jednotlivých druhů 
obnovitelných zdrojů, které vstupují do výpočtů 
výkupních cen a zelených bonusů, jsou uvedeny 
v příloze č. 3 vyhlášky ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění. 
Základními parametry pro každý druh obnovitelného 
zdroje jsou investiční náklady vztažené k jednotce 
instalovaného výkonu a předpokládané hodinové 
využití. Je třeba zdůraznit, že se jedná o indikativní 
parametry, výrobce s jinou kombinací si může zdroj 
postavit. Energetický regulační úřad zveřejněním 
těchto parametrů nechal nahlédnout pod pokličku 
svých propočtů.  
 
Dosavadní vývoj výroby elektřiny z OZE 

V přístupových dohodách se Česká republika 
zavázala, že k roku 2010 zvýší podíl elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě na 
8 procent. Tento cíl je ambiciózní a není zcela jisté, 
zda bude dosažen. Jak si stojí Česká republika v 
současné době, resp. ke konci roku 2008 
prezentuje graf 1. 

Díky příznivým údajům roku 2008 podíl výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí 
spotřebě vzrostl na hodnotu 5,19 %. Nárůst podílu 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 
domácí spotřebě v roce 2008 je dán výrazným 
nárůstem počtu výroben a vhodnými podmínkami 
v roce 2008. Výrazný nárůst výroby byl 
zaznamenám zejména u solárních a větných 
elektráren, výrazné navýšení výroby elektřiny bylo 
dosaženo při spalování biomasy. 

Graf 2 znázorňuje nárůst výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů mezi roky 2001 a 2010, 
přičemž u roků 2009 a 2010 se jedná o předpoklady 
distribučních společností. Graf znázorňuje, jakým 
dílem přispívá která kategorie k nárůstu podílu OZE. 
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Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 
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    Graf 1: Podíl výroby OZE na hrubé domácí      
    spotřebě (zdroj: ERÚ)              Graf 2: Vývoj výroby elektřiny z OZE (zdroj: ERÚ) 
 
Podpora výroby elektřiny z biomasy  

Při výpočtu výkupních cen a zelených bonusů 
pro biomasu Energetický regulační úřad uvažuje 

s následující kombinací parametrů, které jsou 
uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb., 
v platném znění. 

 
Technicko – ekonomické parametry zdrojů využívající biomasu  

Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady 
(Kč/kWe) 

Roční využití instalovaného 
výkonu (kWh/kWe) 

Zdroj spalující čistou biomasu < 75 000 > 5 000 
Zdroj spalující (samostatně) plyn  
ze zplyňování pevné biomasy < 75 000 > 5 000 

 
 Další podmínkou pro zdroje spalující biomasu 
je ekonomicky racionální využití odpadního tepla. 
Co se týká vstupního paliva, tak je biomasa podle 
vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, 
způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře 
výroby elektřiny z biomasy, v platném znění, 
rozdělena do tří základních kategorií na  
  cíleně pěstovanou biomasu (kategorie 1),  
  lesní biomasu (kategorie 2),  
  odpadní/zbytkovou biomasu (kategorie 3). 
 Ve svých výpočtech počítá Energetický 
regulační úřad s následujícími indikovanými 
cenami, v závorce je uvedená indikovaná cena pro 
rok 2008. 
 
 

  kategorie 1  175 (160) Kč/GJ 
  kategorie 2 120 (110) Kč/GJ 
  kategorie 3  70    (70) Kč/GJ. 
 Dále uvažovanými předpoklady jsou u kategorie 
spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje 
nárůst ceny uhlí a ve výpočtu je také zohledněn 
příjem z prodeje emisních povolenek CO2. 
Uvedené předpoklady společně se základními 
ekonomickými parametry pak přestavují podklad 
pro stanovení výkupních cen a zelených bonusů pro 
rok 2009. Byly zveřejněny v Cenovém rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 8/2008, kterým 
se stanovuje podpora výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, kombinované 
výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. 

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy na rok 2009  

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny  
dodané do sítě v Kč/MWh 

Zelené bonusy 
v Kč/MWh 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 
v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích  
po 1. lednu 2008 včetně 

4490 2950 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 
v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích  
po 1. lednu 2008 včetně 

3460 1920 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 
v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích  
po 1. lednu 2008 včetně 

2570 1030 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 
před 1. lednem 2008  3820 2280 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 
před 1. lednem 2008 3130 1590 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 
před 1. lednem 2008 2480 940 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí 
biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1350 
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Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí 
biomasy kategorie S2 a fosilních paliv - 690 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí 
biomasy kategorie S3 a fosilních paliv - 40 

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 
a fosilních paliv 

- 1620 

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 
a fosilních paliv 

- 960 

Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 
a fosilních paliv 

- 310 

 
Podpora výroby elektřiny z bioplynových stanic  
pro rok 2009 

Při výpočtu výkupních cen a zelených bonusů 
pro bioplynové stanice Energetický regulační úřad 
uvažuje s následující kombinací parametrů. 

 
Technicko – ekonomické parametry bioplynových stanic 

Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční 
náklady (Kč/kWe) 

Roční využití instalovaného 
výkonu (kWh/kWe) 

Výrobny spalující bioplyn včetně nové 
technologie produkce bioplynu < 120 000 > 7 500 
Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn <80 000 > 7 000 
 
 Doplňující podmínkou pro bioplynové stanice je 
ekonomicky racionální využití odpadního tepla. Co 
se týká vstupního paliva, tak jsou bioplynové 
stanice podle vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb., 
o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, 
v platném znění, rozděleny do dvou základních 
skupin  
  zemědělské bioplynové stanice (kategorie AF1), 
  ostatní bioplynové stanice (kategorie AF2). 
 Rozdělení bioplynových stanic je stanoveno 
v tabulce přílohy č. 1 vyhlášky. Podmínkou pro 
zařazení bioplynové stanice do kategorie AF1 je 
spotřeba více jak 50 % cíleně pěstované biomasy 
z celkového množství biomasy vstupující do 
výrobního procesu a dále používání jen 

předepsaného výčtu rostlin. Systém je obdobný 
německému NAWARO. 
 Uvedené předpoklady společně se základními 
ekonomickými parametry pak přestavují výkupní 
ceny a zelené bonusy platné pro rok 2009. Byly 
zveřejněny v Cenovém rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 8/2008, kterým se stanovuje 
podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a 
druhotných zdrojů. 
Pro eskalaci výkupních cen u kategorie AF1 a AF2 
bylo pro rok 2009 prvně použit tzv. Agregovaný 
index. Tento index stanovilo ČSÚ a zahrnuje ceny 
vstupů nejdůležitějších nákladových komodit: 
nafta, hnojiva, pesticidy a osiva, při pěstování 
cíleně pěstovaných rostlin. 

 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z bioplynových stanic na rok 2009  

Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny  
dodané do sítě v Kč/MWh 

Zelené bonusy 
v Kč/MWh 

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 4120 2580 
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 3550 2010 
Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV 
po 1. lednu 2006 2420 880 

Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV 
od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2730 1190 

Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV 
před 1. lednem 2004 2840 1300 

Spalování důlního plynu z uzavřených dolů 2420 880 
 
Systém financování podpory výroby elektřiny z OZE 

Podporu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, ale také kombinované výroby elektřiny 
a tepla a druhotných zdrojů, hradí všichni koneční 
zákazníci v ceně distribuce. Díky nárůstu výroby 
roste i výše příspěvku. Podle posledních 
předpokladů o nárůstu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v rámci jednotlivých 
distribučních společností by příspěvek na podporu 
OZE, KVET a DZ měl vzrůst na více než 
dvojnásobek letošní hodnoty. 
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Vývoj příspěvku na podporu OZE, KVET, DZ
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Graf 3: Vývoj příspěvku na podporu  
OZE, KVET, DZ + první předpoklad na rok 2010  

 
Závěr 

Obnovitelné zdroje jako takové se postupem 
času stávají nedílnou součástí našeho energetického 
mixu. Postupně se daří nastavit systém podpory tak, 
aby byly podporovány především vhodné projekty. 
To platí zejména v oblasti využívání biomasy a 

bioplynu. Pouze skutečně kvalitní projekty, 
s dobrým využitím tepla, mají budoucnost a 
postupně by měly nahradit méně efektivní 
využívání biomasy, např. ve velkých 
kondenzačních elektrárnách. 

 
 

Kontaktní adresa: 
Ing. Roman Polák 
Energetický regulační úřad, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
e-mail: roman.polak@eru.cz 
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Thermal-emission analysis of choice biofuels 
Abstract:  
The aim of this article is to realize especially element analysis and stoichiometric analysis of chosen fuel 
samples of wood and vegetable matter. Finally there is realized analysis of four samples of wood and vegetable 
matter. The results of realized element and stoichiometric analysis show higher concentration values of nitrogen, 
sulphur and chlorine in vegetable biomass than in analyzed wood matter. First of all, the higher values of 
sulphur and chlorine can influence the choice of a combustion device (corroding manner). Heating capacity of 
wood matter is higher than the heating capacity of vegetable biomass samples. Heating capacity of vegetable 
biomass fuels is decreased by higher amount of ash in the fuel. Higher amount of ash in the fuel increases the 
requirement for carrying solid particles after combustion and it increases the amount of solid emissions. Shown 
graphical dependencies of carbon dioxide on the amount of oxygen in smoke can be essential for fast adjustment 
of combustion air amount to combustion area. In practice it brings the optimalization of combustion processes 
mainly in optimal adjustment of combustion air amount and increase of heating efficiency and decrease of 
thermal losses and emissions of combustion device. Heat-emissive results denote higher nitrogen oxide 
brimstone and hydrogen chloride concentration in herbal biomass compared to analyzed woody biomass. 
Carbon dioxide concentrations for woody and herbal biomass are dependent on type combustion arrangement 
too. 
 
1. ÚVOD  
 Pro energetické využití produktů ze zemědělské 
a lesnické činnosti (ale i jiných materiálů) je nutné, 
aby spalovací proces probíhal za optimálních 
podmínek, bez těchto předpokladů není spalování 
přínosem. Proto je vždy potřebné spalovat v 
konkrétním zařízení pouze takové palivo, které je 
určené druhem i strukturou, jakostí atd. pro dané 
spalovací zařízení [1, 2, 3 a 4]. Určení základních 
spalovacích parametrů paliv je důležité zejména pro 
řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako při kontrole práce stávajících spalovacích 
zařízení. Těmto aspektům je nutné věnovat trvalou 
pozornost [4 a 5].  
 Má-li se o biomase rozhodnout, zda je vhodná 
pro spálení v určitém typu spalovacího zařízení, 
nebo má-li se posoudit jakost biopaliv z fytomasy s 
ohledem na jejich využití, je zapotřebí znát 
vlastnosti biopaliv, které je dostatečně 
charakterizují. Z energetického hlediska je při 
posuzování zásadní prvková a stechiometrická 
analýza. Stechiometrické výpočty spalovacích 
procesů, které vycházejí z prvkových rozborů, 
doplňují charakteristiky paliva a jsou základem pro 
jakýkoliv tepelný výpočet. Jsou důležité zejména pro 
řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako pro kontrolu práce stávajících spalovacích 
zařízení [1, 5 a 6]. Stechiometrické vlastnosti 
charakterizují jen samotné palivo bez interakce se 
spalovacím zařízením.  

 Cílem předkládaného článku je určení dalších 
možností a limitních hodnot energetického využití 
pevné biomasy. Je proto nezbytně nutné vycházet z 
chemického složení použitých paliv a 
stechiometrických výpočtů.  
 Významným úkolem práce je stanovení 
stechiometrických rozborů a vytvoření modelových 
závislostí těchto spalovacích pochodů. Při těchto 
výpočtech se stanoví především výhřevnost paliva, 
množství kyslíku (vzduchu) potřebného k 
dokonalému spalování paliva, množství a složení 
spalin, měrná hmotnost spalin a spalné teploty.  
 V článku jsou dále stanoveny emisní koncentrace 
jednotlivých složek kouřových plynů a zhodnocení. 
Průběh měření musí být proveden v souladu s ČSN 
07 0240 „Teplovodní a nízkotlaké parní kotle – 
základní ustanovení“, s ČSN 124070 „Zařízení 
odlučovací – metody měření veličin“, s ČSN 44 
1310 „Označování analytických ukazatelů a vzorce 
přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva“ 
a s ČSN 38 5509 (hodnoty molekulové hmotnosti a 
molárního objemu). 
 
2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY  
 Je uskutečněna analýza čtyř vzorků dřevní a 
rostlinné hmoty. Podle technické specifikace 
CEN/TS 15234 jsou vzorky rozděleny na dřevní 
paliva a bylinnou biomasu. Seznam použitých 
vzorků je uveden v tab. 1. 

 
Tabulka 1: Analyzovaná dřevní paliva a bylinná biomasa (specifikace CEN/TS 15234) [6] 

Dřevní paliva Bylinná biomasa 
Lesní štěpka – smrk pelety (Ø 10 mm) Pšeničná sláma – pelety (Ø 8 mm) 
Topolové pelety (Ø 10 mm) Žitná sláma – pelety (Ø 8 mm) 
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 Vedle základního rozdělení jsou stanoveny 
především chemické vlastnosti, jako je:  
  obsah vody v původním vzorku W (% m/m) – 

metoda sušení v sušárně – obsah vody 
v analytickém zkušebním vzorku (CEN/TS 
14774–3); 

  obsah popela v původním vzorku A (% m/m) 
(CEN/TS 14775); 

  stanovení spalného tepla Qs (MJ.kg-1) (CEN/TS 
14918); 

  prchavá a neprchavá hořlavina Vdaf  a NVdaf (% 
m/m);  

  obsahu uhlíku, vodíku a dusíku – instrumentální 
metody (CEN/TS 15104);  

  obsah kyslíku, síry a chlóru (% m/m). 
Prvkové rozbory jsou vypracovány ve formě 

služeb akreditovanou laboratoří: Ústav pro výzkum 
a využití paliv – Praha Běchovice a VŠCHT v Praze 
– Ústav energetiky. Výsledné hodnoty prvkového 
rozboru jsou uvedeny v tab. 2 pro jednotlivé vzorky 
paliv z dřevní a rostlinné hmoty. Pro určení 
stechiometrických a tepelných vlastností 
posuzovaných vzorků je prvková analýza nezbytnou 
součástí analýzy posuzovaného paliva. 

Na chemické vlastnosti navazuje stechiometrická 
analýza spalovacích procesů, která doplňuje 
charakteristiky paliva a je základem pro jakýkoliv 
tepelný výpočet. Tato analýza je důležitá zejména 
pro řešení celé řady problémů návrhové praxe, stejně 
jako při kontrole práce stávajících spalovacích 
zařízení. Tato analýza určí: 
  výhřevnost vzorku Qi (MJ.kg-1); 
  množství kyslíku (vzduchu) potřebného 

k dokonalému spalování vzorku (kg.kg-1), 
(m3

N.kg-1); 
  množství a složení spalin (kg.kg-1), (m3

N.kg-1);  
  měrnou hmotnost spalin (% m/m, % V/V). 

Stechiometrická analýza je přepočtena na 
normální podmínky a referenční obsah kyslíku 
ve spalinách. Výhřevnost paliva ve výpočtech je 

dána výhřevností původního vzorku, tj. při odběru 
vzorku v původním stavu. 

Pro sestavení teoretické grafické závislosti oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách 
s vyjádřením součinitele přebytku vzduchu 
na původním vzorku za normálních podmínek je 
nutné znát prvkové složení původního vzorku. 
Výsledné hodnoty prvkového složení vzorků se 
dosazují do stechiometrické analýzy. 
Stechiometrická analýza se určí pro součinitel 
přebytku vzduchu v rozsahu 1 až 6. Na osu x se 
vynese obsah kyslíku ve spalinách (O2) a na osu y se 
vynese obsah oxidu uhličitého (CO2), viz obr. 3. 
Výsledná křivka vyjadřuje součinitel přebytku 
vzduchu. Při takto stanovených závislostech se 
graficky určí, kolik procent oxidu uhličitého při 
spalování vzorku obsahují spaliny a při jak velkém 
součinitele přebytku vzduchu. Pro praktické použití 
je potřebné znát skutečnou hodnotu obsahu kyslíku 
(O2) ve spalinách v měřeném spalovacím zařízení. K 
optimálnímu spalování dřevních paliv a rostlinné 
biomasy by mělo docházet při hodnotě součinitele 
přebytku vzduchu n = 2,1 (tj. při 11% obsahu 
kyslíku ve spalinách). 

Metodika zhodnocení tepelně-emisního měření je 
sestavena z několika částí:  
1. Analýza výchozích podmínek tepelně-emisního 

měření. 
2. Stanovení a analýza koncentrací tepelně-

emisního měření spalovacího zařízení. 
3. Stanovení a vyhodnocení grafické závislosti 

oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého na 
součiniteli přebytku vzduchu pro každý vzorek. 

4. Statistické zhodnocení teoretických a 
naměřených hodnot oxidu uhličitého v závislosti 
na množství kyslíku ve spalinách. 
Pro vlastní stanovení emisních koncentrací je 

zvolen spalovací zařízení s tepelným výkonem do 25 
kW se spodním přikládáním, kdy jsou pelety 
šnekovým podavačem tlačeny přes retortu (koleno) 
do spalovacího prostoru (viz obr. 1).     

Obr. 1: Schéma spalovacího zařízení se spodním 
přikládáním  
1 - popelníková zásuvka 2 - čistící otvor 
směšovače, 3 - směšovač vzduchu, 4 - retorta, 
5 - rošt, 6 - keramický reflektor, 7 - lamely 
konvekční části, 8 - odvod spalin, 9 - izolace 
spalovacího zařízení, 10 - výstup topné vody, 
11 - zásobník paliva, 12 - převodové ústrojí,  
13 - motor, 14 - podavač paliva, 15 - panel řízení 
a regulace, 16 - ventilátor se škrtící klapkou 

 
Pro stanovení hmotnostních toků, emisních 

faktorů a charakteristiky tuhých částic při termickém 
zpracování směsi organických odpadů a rostlinné 
biomasy je použit přístroj GA-60. Přístroj GA-60 je 
víceúčelový analyzátor kouřových plynů. Jeho 
princip je založen na využití elektrochemických 
převodníků. Přístroj GA-60 má standardně pět 

převodníků s možností zabudovat šestý převodník. 
Standardní vybavení představuje převodníky na 
analýzu těchto složek spalin: kyslík (O2), oxid 
uhelnatý (CO), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý 
(NO2), oxid siřičitý (SO2) a chlorovodík (Cl). 
Technické údaje analyzátoru jsou uvedeny v tab. 2. 
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Tabulka 2: Technické údaje analyzátoru GA-60 
Veličina/Princip měření Rozsah Rozlišení Přesnost čidla 

Teplota okolí/čidlo Pt 500 0 – 100 oC 1 oC ± 2 % 
Teplota spalin 0 – 1 300 oC 1 oC ± 5 % 
Čidlo NiCr/ni (nebo PtRh/Pt) 0 – 1 600 oC 1 oC ± 2 % 
Elektrochemický převodník/kyslík (O2) 0 – 20,95 % 0,01 % ± 2 % 
Elektrochemický převodník/oxid uhelnatý (CO) 0 – 20 000 ppm 1 ppm ± 5 % 
Elektrochemický převodník/oxid dusný (NO) 0 – 5 000 ppm 1 ppm ± 5 % 
Elektrochemický převodník/oxid dusičitý (NO2) 0 – 800 ppm 1 ppm ± 5 % 
Elektrochemický převodník/oxid siřičitý (SO2) 0 – 2 000 ppm 1 ppm ± 5 % 
Tlak ± 50 hPa 0,01 hPa  
Sazové číslo podle Bacharacha 0 - 9 1  
Oxidy dusíku (NOx) jako NO2/výpočet z NO+NO2 0 – 6 000 ppm 1 ppm  
Oxid uhličitý (CO2)/výpočet dle paliva z CO2max a O2 0 – 25% 0,1%  
Tepelně technická účinnost/výpočet dle DIN/ÖNORM 0 – 100 % 0,1%  
Ztráta komínová a nedokonalým spal./výpočet dle 
DIN/ÖNORM 0 – 100 % 0,1%  

Přebytek vzduchu/výpočet dle DIN/ÖNORM 1 - ∞ 0,01  
 

Výsledné koncentrace spalin v ppm z 
analyzátoru Madur GA 60 jsou převedeny na 
normální podmínky a přepočteny jednak na mg.m-3 a 
na referenční množství kyslíku ve spalinách, které je 
pro použité zařízení podle dané vyhlášky a směrnice 
Or= 11 %. Průměrné výsledné koncentrace jsou 
uvedeny v tab. 5 a porovnány s emisními limity 
podle směrnice č. 13 – 2006. Tyto výsledné 
průměrné hodnoty jsou stanoveny v celém rozsahu 
měření jednotlivých vzorků.  

Emisní limity při spalování paliv v malých 
zdrojích znečišťování ovzduší u teplovodních kotlů 
pro ústřední vytápění na spalování biomasy jsou 
stanoveny směrnicí č. 13 – 2006. Tato směrnice se 
vztahuje na spotřebiče s vymezením na teplovodní 
kotle pro spalování biomasy s ruční nebo 
samočinnou dodávkou o jmenovitém výkonu 
nejvýše 300 kW podle ČSN 07 0240 a ČSN EN 303-
5. 

Významným úkolem práce je posoudit 
stanovenou teoretickou grafickou závislost oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s 
vyjádřením součinitele přebytku vzduchu na 
původním palivu za normálních podmínek. 
Do grafického vyjádření závislosti oxidu uhličitého 
na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením 
součinitele přebytku vzduchu na původním vzorku 
za normálních podmínek jsou dosaženy skutečné 
naměřené hodnoty na použitém spalovacím zařízení. 
Výsledné grafické vyjádření je uvedeno na obr. 3. 
Teoreticky stanovené hodnoty oxidu uhličitého jsou 
v grafech zakresleny modře a skutečné naměřené 
hodnoty červeně. Pro další zhodnocení rozdílu 
výsledných teoretických a skutečných hodnot je 
použita statistická analýza. 

Všechny objemy a hmotnosti spalovacího 
vzduchu a spalin jsou udávány za tzv. normálních 
podmínek, tj. při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 101,325 

kPa a na referenční obsah kyslíku ve spalinách Or = 
11 %.  
 
3. VÝSLEDNÉ HODNOTY  
  Chemická analýza původních vzorků paliv z 

dřevní a rostlinné hmoty: tab. 3. 
  Stechiometrická analýza původních vzorků za 

normálních podmínek a referenčního obsahu 
kyslíku ve spalinách Or = 11 %: tab. 4. 

  Průměrné koncentrace tepelně-emisního měření: 
tab. 5. 

  Výsledné emisní koncentrace CO a CO2 
v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu: obr. 
2. 

  Závislost oxidu uhličitého na množství kyslíku 
ve spalinách s vyjádřením součinitele přebytku 
vzduchu na původním vzorku za normálních 
podmínek obr. 3. 
Z výsledků prvkových rozborů na vybraných 

vzorků paliv je nejvíce určující z hlediska emisních 
koncentrací množství síry, chlóru a dusíku v 
biopalivech. U biopaliv je patrný vysoký nárůst 
emisí dusíku, neboť samotné energetické rostliny 
vykazují vyšší hodnoty dusíku v palivu (tab. 3) 
oproti fosilním palivům. Zejména zvýšený obsah 
tohoto prvku omezuje využití těchto paliv. 
Z výsledků měření je patrné, že vžitá představa o 
zvýšeném množství dusíku v biopalivech je zcela 
nepřesná.  
Ve vybraných vzorcích je uskutečněna analýza 
množství chlóru v původním palivu. 
Vyšší koncentrace chlóru v posuzovaných vzorcích 
v původním stavu, kde hodnota přesahovala nad 0,2 
% podílu v palivu je ve slámě žita. U dřevní hmoty 
se koncentrace chlóru pohybuje na velmi nízké 
hladině oproti rostlinné biomase. Z toho 
jednoznačně vyplývá, že nelze rostlinnou biomasu 
posuzovat podle obsahu chlóru v dřevní hmotě. 
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Tabulka 3: Chemická analýza původních vzorků paliv z dřevní a rostlinné hmoty 
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Lesní štěpka – 
smrk pelety  
(Ø 10 mm) 

6,79 3,02 75,55 14,64 18,74 17,18 47,37 6,40 0,19 0,01 36,20 0,04 

Topolové pelety 
(Ø 10 mm) 6,17 4,04 75,43 14,36 18,20 16,84 46,16 5,51 0,52 0,03 32,54 0,03 

Pšeničná sláma – 
pelety (Ø 8 mm) 7,64 6,59 70,00 15,77 16,96 15,59 41,63 5,39 0,34 0,035 37,80 0,11 

Žitná sláma – 
pelety (Ø 8 mm) 6,47 7,75 75,81 10,25 16,6 15,38 40,99 4,87 0,51 0,07 39,11 0,22 

 
Tabulka 4: Stechiometrická analýza původních vzorků paliv za normálních podmínek a referenčního obsahu 
kyslíku ve spalinách Or = 11 % 

 Objemové spalování Jednotky
Lesní štěpka –

smrk pelety  
(Ø 10 mm) 

Topolové  
pelety 

(Ø 10 mm)

Pšeničná 
sláma  

– pelety 
(Ø 8 mm) 

Žitná  
sláma  

– pelety  
(Ø 8 mm) 

Omin 
Teoretické množství kyslíku  
pro dokonalé spalování  m3

N.kg-1 0,99 0,94 0,81 0,76 

Lskut 
Skutečné množství vzduchu  
pro dokonalé spalování  m3

N.kg-1 9,85 9,39 3,86 3,63 

n Součinitel přebytku vzduchu  - 2,10 2,10 2,10 2,10 
vs

sp Objemové množství suchých spalin m3
N.kg-1 9,75 9,31 8,08 7,62 

CO2max 
Teoretická objemová koncentrace 
oxidu uhličitého v suchých spalinách % V/V 19,34 19,57 20,37 21,14 

CO2 Oxid uhličitý  % V/V 8,06 8,28 8,52 8,92 
SO2 Oxid siřičitý  % V/V 0,00 0,00 0,00 0,01 
H2O Voda  % V/V 10,88 10,26 11,20 10,84 
N2 Dusík  % V/V 70,32 70,76 69,65 69,61 
O2 Kyslík  % V/V 9,91 9,95 9,81 9,80 

 
Síra odchází z větší části během spalování do 

plynné fáze jako SO2 nebo SO3. Emise síry u 
tepelných zařízení na využití tuhých paliv z 
obnovitelných zdrojů nepředstavují, co se týče 
limitních hodnot, zpravidla žádný problém, což 
potvrzují vybrané vzorky viz tab. 3. Rozhodujícím 
faktorem koncentrace síry v palivu může být 
korozívní chování. Ostatní hodnoty prvkového 
rozboru splňují optimální parametry pro použití 
těchto vzorků biopaliv pro spalovací zařízení [1, 4]. 

Nejvíce určující pro termické použití paliv je 
obsah vody a popele. Rozsah veškeré vody obsažené 
ve vzorcích je dost nízký, což má pozitivní přínos 
ve výhřevnosti paliv. Obsah popele ve vzorcích je 
rovněž nízký, jak je vidět z prvkových rozborů 
vybraných vzorků. Množství vody a popele 
významně ovlivňuje tepelné vlastnosti 
posuzovaných vzorků a následně ovlivňuje jak 
výběr, tak i nastavení spalovacího zařízení. Větší 

množství popele, jak vyplývá z výsledků (tab. 3), má 
rostlinná biomasa oproti dřevní hmotě, což může 
vyvolat zvětšený požadavek na odvod tuhých zbytků 
po spalování a zvýšené množství tuhých emisí. 

Výsledné hodnoty ze stechiometrické analýzy 
ukazují na velmi dobré tepelně – emisní parametry 
posuzovaných vzorků. Jak vyplývá ze stechiometrie 
posuzovaných paliv, parametry výhřevnosti, obsahu 
vody a hustoty energie ovlivňují výběr a návrh 
spalovacího zařízení. Koncentrace N (dusíku), S 
(síry) a Cl (chlóru) ve vzorcích, jak potvrzují 
prováděné rozbory vzorků, je poměrně velmi široká. 
Výsledné hodnoty stechiometrické analýzy slouží 
pro další nezbytné výpočty tepelných účinností a 
tepelných ztrát spalovacích zařízení, ale hlavně 
slouží ke kontrole a optimalizaci spalovacího 
zařízení. 
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Tabulka 5: Průměrné koncentrace tepelně-emisního měření 
Průměr Lesní štěpka – smrk pelety  

(Ø 10 mm) Směrnice č. 13 – 2006 s2 s V 

Teplota spalin °C 280,89 5,38 0,01 0,50 
O2 % 8,80 2,28 0,17 0,33 
CO2 % 11,11 2,31 0,14 0,33 
n z CO2 - 1,75 0,06 0,14 0,05 

916,00 CO (Or=11%) mg.m-3 2000 4706,95 0,75 147,96 

NO (Or=11%) mg.m-3 140,93 2466,53 0,35 10,71 
31,98 SO2 (Or=11%) mg.m-3 60 3045,70 1,73 11,90 

HCl (Or=11%) mg.m-3 139,82 2427,77 0,35 10,63 
172,86 NOx (Or=11%) mg.m-3 250 3710,56 0,35 13,14 

Průměr Topolové pelety  
(Ø 10 mm) Směrnice č. 13 – 2006 

s2 s V 

Teplota spalin °C 251,50 2273,16 47,68 0,19 
O2 % 6,94 12,67 3,56 0,51 
CO2 % 12,98 10,87 3,30 0,25 
n z CO2 - 1,63 0,33 0,57 0,35 

4600,85 CO (Or=11%) mg.m-3 2000 2719299,15 1649,03 0,36 

NO (Or=11%) mg.m-3 116,18 4187,42 64,71 0,56 
3,87 SO2 (Or=11%) mg.m-3 60 155,24 12,46 3,22 

NO2 (Or=11%) mg.m-3 1,51 13,86 3,72 2,46 
HCl (Or=11%) mg.m-3 116,29 4006,03 63,29 0,54 

143,71 NOx (Or=11%) mg.m-3 
250 

6127,34 78,28 0,54 

Průměr Pšeničná sláma – pelety  
(Ø 8 mm) Směrnice č. 13 – 2006 s2 s V 

Teplota spalin °C 206,83 1,46 1,21 0,01 
O2 % 6,88 1,23 1,11 0,16 
CO2 % 13,02 1,06 1,03 0,08 
n z CO2 - 1,56 0,02 0,12 0,08 

206,47 CO (Or=11%) mg.m-3 2000 45975,62 214,42 1,04 

NO (Or=11%) mg.m-3 107,73 73,20 8,56 0,08 
HCl (Or=11%) mg.m-3 106,88 72,05 8,49 0,08 

132,14 NOx (Or=11%) mg.m-3 250 110,12 10,49 0,08 

Průměr Žitná sláma – pelety  
(Ø 8 mm) Směrnice č. 13 – 2006 

s2 s V 

Teplota spalin °C 143,89 50,04 7,07 0,05 
O2 % 7,55 3,30 1,82 0,24 
CO2 % 12,42 2,82 1,68 0,14 
n z CO2 - 1,73 0,06 0,24 0,14 

218,57 CO (Or=11%) mg.m-3 
2000 

2829,26 53,19 0,24 

NO (Or=11%) mg.m-3 471,17 6748,36 82,15 0,17 
HCl (Or=11%) mg.m-3 467,46 6642,32 81,50 0,17 
NOx (Or=11%) mg.m-3 247,91 10151,98 100,76 0,17 
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Pro každý použitý vzorek jsou stanoveny 
grafické závislosti oxidu uhličitého na základě 
známých, předpokládaných nebo plánovaných změn 
kyslíku ve spalinách (viz obr. 3). Při takto stanovené 
závislosti je určeno, kolik procent oxidu uhličitého 
spaliny obsahují při spalování daného vzorku. Pro 
praktické použití je potřebné znát skutečnou hodnotu 
obsahu kyslíku (O2) ve spalinách v měřeném místě. 
K optimálnímu spalování dřevních paliv a rostlinné 
biomasy by mělo docházet při hodnotě součinitele 
přebytku vzduchu n = 2,1 (tj. při 11% obsahu 
kyslíku ve spalinách).  

Takto vyjádřené grafické závislosti  slouží pro 
rychlé nastavení množství spalovacího vzduchu do 
spalovacího prostoru. V praxi to přináší optimalizaci 
spalovacích pochodů, a to především v optimálním 
nastavení množství spalovacích vzduchů, tím 
i zvýšení tepelných účinností a snížení tepelných 
ztrát a emisí spalovacího zařízení. 

Naměřené průměrné hodnoty emisního měření 
dosahují optimálních hodnot podle směrnice č. 13 – 
2006. Na spalovacím zařízení lze spalovat všechny 
použité vzorky paliv, až na vzorky z topolů, kde 
dochází ke zvýšené produkci emisí a jejich další 
použití jako biopaliva bez dalších úprav na 
spalovacím zařízení se nedoporučuje.  

Z dalších naměřených parametrů, které ovlivňují 
spalovací proces, je především teplota spalin. 
Teplota spalin se u jednotlivých vzorků paliv na 
spalovacím zařízením pohybuje od 150 oC do 290 
oC. Tento rozdíl teplot spalin lze odůvodnit 
množstvím vzduchu přiváděného do spalovacího 
zařízení, výhřevností vzorků a také hmotnostním 
podílem prchavé složky vzorku.  

Pro další analýzu spalovacího procesu 
posuzovaných vzorků jsou stanoveny grafické 
závislosti oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého 
v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu, 
které nejvíce ovlivňují jak chování spalovacího 
zařízení, tak i samotný průběh spalovacího procesu. 
Tyto závislosti jsou zobrazeny na obr. 2. Především 
závislosti oxidu uhličitého, produkt dokonalého 
spalování, v závislosti na součiniteli přebytku 
vzduchu je ve všech případech podobný. 
S rostoucím množství vzduchu dochází k poklesu 
koncentrace oxidu uhličitého z max. koncentrace do 
minimální, kde dochází k ochlazení plamene a 
naředění spalin spalovacím vzduchem.  

 Oxid uhelnatý, produkt nedokonalého 
spalování, nejdříve v oblasti velmi nízkého 
součinitele přebytku vzduchu klesá až do 
optimálních hodnot, u každého posuzovaného 
vzorku paliv jsou optimální hodnoty posunuty. Po 
překročení těchto optimálních hodnot součinitele 
přebytku vzduchu dochází k postupnému nárůstu 
oxidu uhelnatého až do maximální koncentrace. 
Tento průběh lze sledovat u všech paliv až na 
topolové pelety, kdy u tohoto měření dochází hned 
od počátku k postupnému nárůstu oxidu uhelnatého. 
Důvod, proč nastal jiný průběh spalování u 

topolových pelet, lze hledat ve více faktorech, jako 
je např. výhřevnost, podíl prchavé hořlaviny ve 
vzorku a množství spalovacího vzduchu přiváděného 
do spalovacího prostoru. Také v samotném 
spalovacím zařízení u těchto vzorků dochází k velmi 
dobrému promísení prchavých hořlavých látek se 
spalovacím vzduchem a lepší prohoření, narozdíl 
od ostatních paliv, kde část hořlaviny nestačí 
prohořet a je unášena společně se spalinami.  

Z takto vyjádřených charakteristik průběhu 
spalování lze spalovací zařízení optimalizovat s co 
největší účinností spalování. Jak jde vidět z obr. 2, je 
u každého vzorku nastavení individuální. Tato 
optimální hranice, přívodu spalovacího vzduchu do 
spalovací komory, se pohybuje okolo dvojnásobku 
součinitele přebytku vzduchu. Proto pro předchozí 
výpočty byl zvolen 2,1 násobek vzduchu podle 
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a 
směrnice č. 13 – 2006 s požadavky pro propůjčení 
ochranné známky – Teplovodní kotle pro ústřední 
vytápění na spalování biomasy, kde referenční obsah 
kyslíku ve spalinách je roven 11 %.  

Významným úkolem práce je posoudit 
stanovenou teoretickou grafickou závislost oxidu 
uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s 
vyjádřením součinitele přebytku vzduchu na 
původním palivu za normálních podmínek. 
Do grafického vyjádření závislosti oxidu uhličitého 
na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením 
součinitele přebytku vzduchu na původním vzorku 
za normálních podmínek jsou dosaženy skutečné 
naměřené hodnoty ze spalovacího zařízení. 
Výsledné grafické vyjádření je uvedeno na obr. 3. 
Teoreticky stanovené hodnoty oxidu uhličitého jsou 
v grafech zakresleny modře a reálné naměřené 
hodnoty červeně. Pro další zhodnocení rozdílu 
výsledných teoretických a skutečných hodnot je 
použita statistická analýza. 

I přes nepatrnou odchylku teoretických hodnot 
od skutečných naměřených lze pro spalovací 
zařízení použít těchto teoretických grafů pro 
optimální nastavení spalovacích a odtahových 
ventilátorů, a tím optimálně využívat zvolené palivo, 
a tím snížit znečišťování životního prostředí. Takto 
určené grafy lze použít jak v návrhové praxi, tak i 
pro kontrolu stávajících spalovacích zařízení. 

Všechny objemy a hmotnosti spalovacího 
vzduchu a spalin jsou udávány za tzv. normálních 
podmínek, tj. při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 101,325 
kPa a na referenční obsah kyslíku ve spalinách Or = 
11 %.  
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Obr. 2: Naměřené emisní koncentrace CO a CO2 v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu: 

a) lesní štěpka – smrk pelety (Ø 10 mm); b) topolové pelety (Ø 10 mm); c) pšeničná sláma – pelety (Ø 8 mm); d) žitná sláma – pelety (Ø 8 mm) 
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Obr. 3: Teoretická (modrá) a skutečná (červená) grafická závislost oxidu uhličitého na množství kyslíku ve spalinách s vyjádřením součinitele přebytku vzduchu:  

a) lesní štěpka – smrk pelety (Ø 10 mm); b) topolové pelety (Ø 10 mm); c) pšeničná sláma – pelety (Ø 8 mm) d) žitná sláma – pelety (Ø 8 mm)
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4. ZÁVĚR A DISKUSE 
Má-li se však rozhodnout o biomase, zda je 

vhodná pro spálení v určitém typu spalovacího 
zařízení, nebo má-li se posoudit jakost biopaliv, je 
zapotřebí znát ty jejich vlastnosti, které je dostatečně 
charakterizují. Z energetického hlediska je zásadní 
prvková a stechiometrická analýza. Stechiometrické 
výpočty spalovacích procesů doplňují 
charakteristiky paliva a jsou základem pro jakýkoliv 
tepelný výpočet. Jsou důležité zejména pro řešení 
celé řady problémů návrhové praxe, stejně jako při 
kontrole práce stávajících spalovacích zařízení [9, 
10].  

Z toho vyplývají i požadavky na kvalitu paliv 
z biomasy. Vysoká kvalita peletek z biomasy je 
požadovaná především pro spalování v malých 
spalovacích zařízeních. Pro větší spalovací zařízení, 
která jsou vybavena čištěním plynu a procesem 
řízením spalováním, není rozhodující kvalita paliva.  
Významné je proto rozdělit dva typy peletkových 
paliv, a to pro průmyslová a nebo pro malá domácí 
spalovací zařízení [11].  

Výsledky prováděných prvkových a 
stechiometrických analýz ukazují na vyšší hodnoty 
koncentrací dusíku, síry a chlóru v rostlinné biomase 
oproti analyzované dřevní hmotě. Především 
zvýšené množství síry a chlóru má vliv na výběr 
spalovacích zařízení (korozívní chování). 
Výhřevnost analyzovaných vzorků z dřevní hmoty je 
vyšší než u vzorků rostlinné biomasy. Výhřevnost u 
paliv z rostlinné biomasy je snížena vyšším 
množstvím popele v palivu. Větší množstvím popele 
v palivu zvyšuje požadavek na odvod tuhých zbytků 
po spalování a zvyšuje množství tuhých emisí. 

Předností paliv z biomasy je to, jak vyplývá z 
prováděných výzkumů, že obsahují stopové 

množství síry, takže během spalování nevzniká 
škodlivý plynný exhalát SO2. V důsledku toho se 
sníží i teplota rosného bodu spalin, neboť jeho 
hodnota bude pouze funkcí obsahu vodní páry ve 
spalinách a přebytku vzduchu. To znamená, že např. 
při spalování dřevní hmoty bude teplota rosného 
bodu spalin značně nižší než při spalování uhlí. 
Vhodným řešením dodatkových výhřevných ploch 
kotle lze snížit komínovou ztrátu na minimum, bez 
nebezpečí vzniku nízkoteplotních korozí 
dodatkových ploch [9, 10, 12]. 

Další problematickou látkou v biomase je chlór, 
jehož koncentrace v biopalivu dosahuje velkých 
hodnot. Jednou z možností, jak tyto velké 
koncentrace chlóru snížit ze slámy, je praní (loužení) 
s vodou pro zabránění působení chlóru na 
spalovacím zařízení. Jak doporučuje autor Khor, při 
praní se uvolňuje umělé hnojivo bohaté na chlór [7, 
13].  

Kvalita paliv z biomasy nabývá stále na větším 
významu. Z ekologického hlediska je lepší používat 
peletky vyrobené z dřevní hmoty pro malá spalovací 
zařízení a peletky z rostlinné biomasy lze používat 
bez obtíží pro větší spalovací zařízení [14, 15].  

Další možností, jak snížit emise, je využít již v 
současnosti dostupných senzorů na hlídání oxidu 
uhlíku. Společně s lambda sondou mohou 
poskytnout účinnou kontrolu pro optimální výkon 
a účinnost spalovacího zařízení s ohledem na emise. 
Užití senzorů pro nespálené uhlovodíky, především 
pro oxid uhelnatý, mohou v kombinaci s lambda 
sondou poskytnout pro spalovací zařízení optimální 
výkon s ohledem na emise a účinnost spalovacího 
zařízení bez ohledu na změny kvality paliva a 
tepelných výkonů. 

 
 

 
Příspěvek vznikl také v rámci řešení interních grantů IGA a CIGA na České zemědělské univerzitě v Praze. 
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BIOPLYNOVÁ STANICE JAKO SOUČÁST CENTRALIZOVANÉHO 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V OBCI 

 
Jaroslav Kára1, Milan Kazda,2 

1 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha 
2 Obecní úřad, Kněžice

 
Biogas plant as a part of centralized heat supply in a community  
Abstract:  
There is described the experience with pre-implementation preparation, construction and operation of biogas 
plant equipped by cogeneration unit with electric power generation 330 kW and heat output 400 kW in the 
community of Kněžice. Further heat sources for central heating of this community are two boilers. One of them 
is destined for combustion of grain straw 800 kW and other for combustion of wood chips and residues with heat 
output 400 kW. There is evaluated the securing of raw material for biogas plant, operational and economic 
parameters in 2008. 
 
Úvod 
 V řadě českých a moravských obcí prožívají 
dlouhodobý problém. Musí se vypořádat s následky 
programu plynofikace, neboť v průběhu budování 
sítě narostly ceny zemního plynu na takovou 
úroveň, že se řada obyvatel vrací k topení uhlím, 
dřevem a prakticky i různým komunálním 
odpadem, neboť spálí vše co jen trochu hoří.  
 
Energetický systém centralizovaného zásobování 
teplem (CZT) v obci Kněžice 
 V obci Kněžice trvale žije necelých 400 
obyvatel, ze 125 obydlených objektů je 120 
rodinných domků. Dalšími objekty jsou budovy 
občanské vybavenosti a provozovny  drobného 
podnikání. V Kněžicích sídlí zemědělská farma 
s velkochovem hospodářských zvířat a kuřat. Podle 
zdejšího starosty Milana Kazdy první nápad na 
ucelené, ale náročné řešení, jak tyto ekonomické a 
ekologické problémy vyřešit společně, přišel před 
několika lety na Teplárenských dnech v Hradci 
Králové. A tak se rodil projekt, který od svého 
zrodu prošel mnohými změnami až k zásadnímu 
rozhodnutí. Řešil zásadní otázky, zda stavět čističku 
a kanalizaci, nebo se pustit do zatím ojedinělé 
výstavby bioplynové stanice, která by řešila 
zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
produkovaného okolní zemědělskou a 
potravinářskou výrobou a zároveň místní 
komunální sférou. Nakonec zvítězila varianta 
vybudování bioenergetického komplexu 
vyrábějícího teplo přijatelné ceny pro téměř celou 
obec a ještě mít příjmy z prodeje vyrobené a do sítě 
dodávané elektrické energie. To jsou 
nepominutelné pozitivní ekonomické i 
environmentální dopady na celou oblast. 
 Stručně lze faktograficky popsat výstavbu takto. 
Vypracovat projekt, podat ho v rámci programu 
Infrastruktura financovaného z fondů Evropské 
unie, najít zdroje pro dofinancování akce, vybrat 
pokud možno spolehlivého a nepříliš drahého 
dodavatele, přesvědčit spoluobčany, rozkopat celou 
vesnici a postavit dílo za zhruba 135 milionů korun. 

 Stavební práce na výstavbě bioplynové stanice 
byly zahájeny v listopadu 2005, do zkušebního 
provozu uvedena v září 2006 a postupně do konce 
roku 2006 do plného provozu se slavnostním 
zahájením 4.12.2006, celý komplex včetně kotelny 
na biomasu začal fungovat na začátku roku 2007. 
Skládá se z bioplynové stanice s kogenerační 
jednotkou, z výtopny na spalování slámy a dřevního 
odpadu, teplovodního rozvodu z předizolovaného 
potrubí v celé vesnici, kterým se přes předávací 
stanice v jednotlivých objektech celoročně dodává 
z kotelny a z bioplynové stanice teplo pro vytápění 
a pro ohřev teplé užitkové vody do téměř všech 
domů v obci. V hale u kotelny bude peletizační 
linka na výrobu topných pelet z biomasy, kterou 
zatím obec provozuje v prozatímních prostorách. 
 Iniciátorem a investorem celého projektu je 
samotná obec Kněžice. Větší část finančních 
prostředků na projekt obec získala z fondu ERDF 
EU, Státního fondu životního prostředí, menší část 
tvoří půjčka od banky. Po uvedení celého komplexu 
do provozu má většina domů v obci vytápění a 
celoroční ohřev TUV výhradně z obnovitelných 
zdrojů. Obec vyrábí a prodává elektřinu a teplo 
z bioplynu a topné pelety z biomasy.  
 
Technologie, výkony  
 Technologické schéma zásobování obce energií 
je na obr. 1. Bioplynová stanice má příjmovou 
homogenizační jímku s objemem 180 m3, 
hygienizační linku s kapacitou 10 tun materiálu za 
den, jeden vytápěný fermentor o objemu 2 500 m3 
se střešním plynojemem 700 m3, jednu kogenerační 
jednotku s elektrickým výkonem 330 kW a 
s tepelným výkonem 400 kW, a dvě skladovací 
nádrže s objemem 2 x 6300 m3 na vzniklé hnojivo - 
tekutý vyfermentovaný substrát. Součástí stanice je 
trafostanice 22/0,4 kW, pro vyvedení elektrického 
výkonu kogenerační jednotky do elektrizační sítě. 
 Kotelna na biomasu má dva kotle, jeden kotel o 
výkonu 800 kW na spalování slámy,  druhý o 
výkonu 400 kW na spalování štěpky a dřevního 
odpadu, provozní zásobník slámy na přibližně 8 
hodin nepřetržitého automatického provozu kotle 
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na slámu, provozní zásobník štěpky na více než 
jednodenní automatický provoz kotle na štěpku, 
krytý sklad paliva na několik týdnů provozu 
kotelny, čerpací stanici pro cirkulaci topné vody 
v soustavě, chemickou úpravnu vody a systém 
udržování tlaku v soustavě CZT. 
 Kotelna spaluje hlavně obilní slámu a 
energetický šťovík v obřích balících, drobný dřevní 
odpad, a bude podle potřeby dodávat  teplo do 
soustavy CZT. Popel ze spalování slámy a dřeva 
bude využíván jako hnojivo pro zemědělské 
pozemky. 

 Kotle jsou normálně v provozu pouze v topném 
období, kdy přebytečné teplo z bioplynové stanice 
nebude stačit na pokrytí potřeby tepla v soustavě 
CZT. V létě jsou kotle odstaveny, přičemž menší 
kotel tvoří zálohu pro dodávku tepla do soustavy 
pro případ výpadku kogenerační jednotky a nebo 
při jejím odstavení při plánované opravě. Výkyvy 
ve spotřebě pokrývá teplovodní akumulátor, který 
může zabezpečit pokrytí spotřeby tepla 
z kogenerační jednotky bez spouštění kotlů 
v přechodném období o jeden až dva dny. 

 
Obr. 1: Schéma energetického systému energeticky soběstačné obce Kněžice 

 
 Rozvod tepla v obci je bezkanálový, 
z předizolovaného potrubí s diagnostickým 
systémem případných poruch a netěsností, a bude 
mít celkovou délku tras včetně přípojek cca 6 000 
metrů. Jmenovité teploty topné vody budou 
105/70°C. Předpokládaná nejvyšší spotřeba tepla 
soustavy CZT, včetně ztrát teplovodů, bude cca 
1500 kW. 
 Provoz celé soustavy CZT včetně bioplynové 
stanice, kotelny a předávacích stanic je automatický, 
včetně diagnostiky a dálkového hlášení poruch. 
Zařízení kotelny a bioplynové stanice vyžaduje 
dozor 1x za 8 hodin provozu, plánovanou údržbu a 
servis a  případně zásahy při poruchách. Ve větší 
míře bude potřeba práce obsluhy jen při manipulaci 
s palivem a surovinami při příjmu a při jejich 
přípravě ke zpracování, při manipulaci s popelem z 
kotlů a při vyskladňování hnojiva z bioplynové 
stanice . 
 Na samotném počátku myšlenky stáli externí 
spolupracovníci, technologové ing. Moravec, ing. 
Řeháček a ekonom ing. Štěpánek z EPC. Hlavním 
dodavatelem celého projektu Kněžice je SKANSKA 
CZ, a.s. Divize Technologie, dodavatelem 

technologie bioplynové stanice Tomášek SERVIS, 
s.r.o. z Pardubic, železobetonové nádrže bioplynové 
stanice dodala firma WOLF SYSTEM, s.r.o. 
z Prahy. Technologii kotelny dodává Step Trutnov, 
a.s. Stavební část díla, soustavu rozvodu tepla v obci 
a kogenerační jednotku GE Jenbacher v bioplynové 
stanici realizuje Skanska CZ, a.s. 
 
Zajištění suroviny pro bioplynovou stanici 
 Je to především organický odpad z místní 
zemědělské farmy, kejda hospodářských zvířat, ale i 
krmné a posklizňové zbytky (siláž, traviny, šrot a 
podobně). Stanice dále zpracuje a ekologicky 
naprosto nezávadně likviduje svážený obsah septiků 
a žump z Kněžic a okolí. Další surovinou do 
budoucna pro bioplynovou stanici bude záměrně 
pěstovaná biomasa, například kukuřice a jeteloviny. 
Stanice je vybavena i tepelnou hygienizací 
rizikových vstupních surovin a je tudíž schopna 
zpracovávat a ekologicky likvidovat zbytky jídel 
z restauračních zařízení a krev z jatek. Všechny tyto 
vstupní suroviny se po průchodu bioplynovým 
reaktorem promění v biologicky a hygienicky 
nezávadné hnojivo. To se skladuje ve skladovacích 
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nádržích stanice, a ve vhodných agrotechnických 
lhůtách je vyváženo na zemědělské pozemky. 
Vznikající bioplyn je trvale spalován v kogenerační 
jednotce, která vyrábí elektřinu a teplo. Elektřina 
z jednotky se prodává do elektrizační sítě. Teplo 
z jednotky se z menší části využije pro ohřev 
fermentoru a veškeré zbylé teplo se trvale dodává 
do rozvodu tepla v obci.  
 U bioplynových stanic je využití zbytkového 
odpadního tepla z kogenerační jednotky problémem. 
Obvykle využití veškerého tepla není možné, 
protože jsou většinou postaveny v místě, kde jsou 
sice zdroje suroviny pro stanici, ale nikoli 
dostatečný odbyt tepla. Více než polovina 

vyrobeného tepla z bioplynových stanic se pak 
obvykle odvádí bez užitku chlazením do okolního 
vzduchu. V Kněžicích je teplo z kogenerační 
jednotky využito právě díky soustavě CZT v obci. 
 
Ekologické a ekonomické přínosy projektu CZT 
Kněžice 
 Ekologické přínosy projektu Kněžice spočívají 
v úspoře fosilních paliv a snížení škodlivých emisí 
jak přímo v obci, tak při výrobě toho množství 
elektřiny, které vyrobí kogenerační jednotka 
v Kněžicích a nebude muset být vyrobeno v českých 
uhelných elektrárnách. Investiční náklady na projekt 
Kněžice činí přibližně 135 milionů Kč, včetně DPH.  

 
Parametry bioplynové stanice Kněžice v roce 2008 
Spotřeba bioplynu 1 144 755m3 
Obsah metanu v bioplynu 61 % 
Výhřevnost bioplynu 21 MJ.m-3 
Dodávka tepla z KJ do CZT 5 367,6 GJ / 1 491 MWht 
Celková produkce tepla KJ 8 092 GJ / 2 248 MWht 
Výroba elektrické energie 2 388 MWhe 
Roční proběh KJ 7 775 h 
Měrná produkce elektrické energie 2,086 kWhe.m-3 
Měrná spotřeba bioplynu 0,4806 m3.kWhe

-1 
El. účinnost KJ (pro výhřevnost bioplynu 21 MJ.m-3) 35,67 % 
 
 Na jednoho připojeného odběratele tepla 
v Kněžicích tedy připadá cca 1 milion Kč 
investičních nákladů. To je na první pohled tak 
vysoká částka, že vzbuzuje pochybnosti o 
ekonomické efektivnosti celé investice. Ale jak je 
dále ukázáno, projekt Kněžice je po této stránce 
srovnatelný i s některými mnohem rozsáhlejšími 
záměry v české energetice. 
 Podle údajů v auditu z roku 2004, obr. 2 obec 
spotřebovala na výrobu tepla cca 1260 tun hnědého 
uhlí za rok (výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg). 
Další část tepla spotřebovala pro ohřev TUV 
elektřinou. Při předpokládané celkové účinnosti 
výroby této elektřiny a jejího transportu ke 
spotřebitelům nejvýše 30%, se na výrobu této 
elektřiny spotřebuje v uhelných elektrárnách cca 842 
tun uhlí za rok. Přibližně 502 tun spotřebují ročně 
objekty nepřipojené k soustavě. Celková přepočtená 
spotřeba uhlí pro vytápění a ohřev TUV, jakožto 

primárního zdroje energie, je tedy v Kněžicích cca 
2102 tun za rok. Kogenerační jednotka bioplynové 
stanice dodá do elektrizační sítě cca 2200 MWh 
elektřiny za rok, na jejíž výrobu by v uhelných 
elektrárnách bylo jinak spotřebováno cca 1 553 tun 
uhlí za rok.  
 Celková přepočtená úspora hnědého uhlí 
s výhřevností 17 MJ/kg bude tedy po realizaci 
projektu Kněžice cca 2102 – 502 + 1553 = 3 153 tun 
za rok. Po přepočtu na tzv. měrné palivo 
s výhřevností 29,3 MJ/kg to bude úspora 1 829 tun 
měrného paliva za rok. Úspora měrného paliva na 
každých 1 000 Kč vynaložených investičních 
nákladů je tedy u projektu Kněžice cca 15 kg 
mp/rok. Jednoroční finanční přínos pro obec jakožto 
provozovatele výtopny bude tedy cca 4,2 milionu Kč 
za rok. Tedy i přes poměrně vysokou výkupní cenu 
elektřiny z bioplynové stanice vychází prostá 
návratnost investice cca 28 let. 

 
Obr. 2: Energetická náročnost obce Kněžice 
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 Z takto dlouhé doby prosté návratnosti investice 
vyplývá, že realizace takové investice bez dotace 
zatím není možná. Přitom ekologický přínos tohoto 
projektu je vyšší, než je tomu u některých jiných 
projektů, zaměřených na snížení spotřeby fosilních 
paliv a na  využívání obnovitelných zdrojů energie, 
které se v české energetice ve velkém rozsahu 
připravují. 
 
Bioplynové stanice pro venkov 
 Cesta k lepší ekonomické efektivnosti 
podobných projektů vede přes snižování ceny všech 
instalovaných zařízení a staveb, snížení ceny 
vstupních surovin a snížení mzdových nákladů, a na 
druhé straně přes zvýšení ceny energie, získávané 
z neobnovitelných, fosilních zdrojů. V zájmu 
rovných podmínek musí být do cen energie ze všech 
zdrojů promítnuty i externí náklady, které jsou zatím 
většinou hrazeny z jiných společenských prostředků. 
To je ovšem více politická než technická nebo 
ekonomická záležitost.  

Bioplyn lze vyrábět z kejdy, chlévské mrvy, 
biologicky odbouratelných domovních odpadů, 
odpadů z ČOV a potravinářského průmyslu, ale i 
z energetické fytomasy k tomu účelu pěstované. 
Výroba bioplynu z účelově pěstované energetické 
fytomasy je v České republice ve stadiu modelových 
experimentů. V zahraničí věnuje tomuto problému 
pozornost celá řada interdisciplinárních pracovišť 
využívajících možností kombinace anaerobní 
digesce zemědělských vedlejších a druhotných 

surovin spolu s průmyslovými bioodpady. Hlavní 
důraz je ovšem kladen na zpracování zvířecích 
exkrementů a účelově pěstované vhodné energetické 
fytomasy. Tyto technologie úspěšněji zabezpečují 
stabilní intenzivní fermentační proces a navozují 
ekonomickou efektivnost celého systému včetně 
produkce následně aerobně stabilizovaného 
organického hnojiva, produkovaného 
kompostováním separovaných organických zbytků 
po fermentaci. 

Některé zemědělské podniky v České republice 
mají rovněž dlouhodobé zkušenosti s využíváním 
bioplynu. Dodnes je v provozu jedna z prvních a 
zároveň největších evropských bioplynových stanic 
v Třeboni. Také dodávky technologie pro 
bioplynové stanice je zcela možno zabezpečit z 
tuzemských zdrojů. Základní překážkou pro rozvoj a 
šíření bioplynových technologií v ČR je jejich 
relativně vysoká pořizovací cena a z ní vyplývající 
výše výrobních nákladů na jednotku vyprodukované 
energie, která převyšuje současnou realizační cenu 
za tuto energii a náročné bezpečnostní požadavky, 
které jsou zejména u malých a středních 
bioplynových stanic významným omezením 
možnosti jejich rozšíření. Měrné náklady na 
instalovaný elektrický výkon jednoho kilowatu se 
pohybují přibližně od 70 do 120ti tisíc Kč pro 
bioplynovou stanici o výkonu 500 kWe.. Přibližný 
průběh měrných nákladů je uveden na obr. 3. 

 

Obr. 3: Měrná investiční náročnost bioplynové stanice
 Měrné náklady jsou ovlivněny mnoha 
skutečnostmi, v jaké lokalitě bude výstavba 
probíhat, jaká infrastruktura je v místě k dispozici, 
jaké substráty se budou zpracovávat a v neposlední 
řadě jaké firmy bioplynovou stanici projektují, jaké 
technologické prvky jsou na výstavbu použity a jaké 
dodavatelské firmy výstavbu zajišťují. Graf na obr. 3 
je proto pouze přibližný, ale signalizuje, že 
optimální je stavět bioplynovou stanici od 

instalovaného elektrického výkonu plus minus 400 
kWe. Většina bioplynových stanic byla v ČR 
uvedena do provozu v období let 1986 – 1989, další 
do roku 1993 a to v rámci ověřovacích, nebo 
experimentálních provozů s podporou státu na jejich 
výstavbu. Z toho důvodu jsou některé ekonomické 
údaje z tohoto období v podstatě nepoužitelné. 
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 Po roce 1993 se výstavba bioplynových stanic 
v zemědělství omezila na několik malých jednotek, 
financovaných z dotačních titulů. 
 Anaerobní digesce může zabezpečit ekologické 
palivo pro výrobu tepla, elektrické energie i provoz 
motorů mobilních zařízení. Konkurenceschopnost 
bioplynu bude stoupat se zvyšujícími se cenami 
energií a environmentálními požadavky občanů. Ve 
srovnání s postupy termické konverze fytomasy je 
účinek anaerobní digesce fytomasy na snížení 
produkce CO2 vyšší a navíc nedojde ke 
znehodnocení rostlinných živin, zejména dusíku. Je 
možné předpokládat, že anaerobní digesce biomasy 
bude ve třetím tisíciletí součástí akumulačních 
biotechnologických cyklů propojených s dalšími 
systémy ekologické výroby energie do 
integrovaných systémů. 

Potřeba nekrmivářského využití fytomasy je v 
České republice způsobena omezením stavu skotu 

na téměř poloviční stav proti roku 1989. Největší 
pokles je převážně v marginálních zemědělských 
oblastech, kde se útlum potravinářské produkce řeší 
zatravněním orné půdy. Další omezení skotu, 
tentokrát díky poklesu cen mléka je bohužel na 
pořadu dne. Část fytomasy z ušetřených ploch by 
bylo možné zpracovat na bioplyn a organické 
hnojivo. K tomu přistupuje fytomasa z údržby 
veřejné zeleně, sportovišť a okrajů komunikací. Dále 
je třeba na základě zahraničních zkušeností uvažovat 
o společném zpracování fytomasy a dalších 
biologicky odbouratelných substrátů. Při anaerobní 
digesci fytomasy je možné uplatnit kofermentaci 
odpadů z výroby bionafty, z tukového průmyslu, z 
konzerváren, lihovarů, jatek, mlékáren a ČOV. 
Schéma takové bioplynové stanice je uvedeno na 
obr. 4. 

 

Obr. 4: Schéma moderní bioplynové stanice 
Legenda : 1 - kejda ze stáje, 1a - kejda přivážená z okolních zemědělských podniků, 2 - příjem jatečních 

odpadů, 3 - příjem kuchyňských odpadů, 4 - tepelná úprava rizikových substrátů 2 a 3, 5 - příjmové místo 
zrnin, 6 - mechanická úprava zrnin (mačkání, drcení, šrotování), 7 - příjem a úprava zelené biomasy,  

8 - fermentor se střešním plynojemem, 9 - kogenerační jednotka, 10 - hořák zbytkového plynu,  
11 - zásobní jímka na digestát, 12 - odvoz digestátu jako hnojiva 

 
Základním pravidlem hospodárného provozu 

bioplynové stanice a předpokladem dobré 
návratnosti vynaložených investic je využití tepla 
produkovaného kogenerační jednotkou. Bioplynové 
stanic jsou tak na nejlepší cestě zajistit v některých 

obcích, v kombinaci s ostatními zdroji centrální 
zásobování teplem a ohřev teplé užitkové vody, viz 
obr. 5. Někdy je možné přebytek tepla využít pro 
sušení některých komodit, jako zemědělských 
produktů či dřeva. 

 

 
Obr. 5: Technologické schéma využití elektrické energie a tepla
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 Technologie anaerobní fermentace vyžaduje, což 
je v poměrech ČR asi největší problém, značné 
investiční prostředky. V sousedním Německu je nyní 
v provozu 3900 bioplynových stanic (stav říjen 2008). 
Velmi rychle rostou počty bioplynových stanic i 
v Rakousku. Vývoj tam směřuje k bioplynovým 

stanicím o instalovaném elektrickém výkonu 500 kWe 
až 1000 kWe ovšem výjimkou nejsou ani bioplynové 
stanice o výkonu 2000 kWe a je možné očekávat i 
výkony větší. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Obr. 6: Homogenizační linka a reaktor    Obr. 7: Bioplynová stanice na kukuřici, SRN 
s nasedlaným plynojemem v bioplynové stanici Kněžice    
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