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ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ PRODUKCE LUČNÍCH POROSTŮ S VYSOKOU DRUHOVOU
DIVERZITOU PRO ENERGETICKÉ ÚČELY

ALTERNATIVE USE OF PRODUCTION OF GRASSLANDS WITH HIGH SPECIES DIVERSITY FOR ENERGY
PURPOSES

Biodiversity of grasslands in the Czech Republic influences way management and utilization of these crops. At present, the
current issues of outputs, particularly meadow (flowering) species with rich occurrence. Burning grass in the technical
equipment (boilers), besides the use of grass biomass for biogas utilization is one of the options of phytomass production
of species-rich grasslands. Based on the research results we recommend harvest of these crops for energy purposes in mid-
July, when there is possible a double way of use. From a practical point of view seems to be the most suitable plant burning
after drying in the field and then pressed into large bales. Based on the burning tests conducted in large boilers, it is
advisable to burn phytomass with high species of diversity, preferably in boilers designed for burning straw.

Na biodiverzitu travinných ekosystémů v České republi-
ce negativně působí jak intenzivní zemědělská výroba, tak
i jejich ponechání ladem, především zanechání pastvy. Nad-
měrné ukládání dusíku v travinných ekosystémech vede k
jejich eutrofizaci, čehož s úspěchem využívají jen některé
konkurenčně úspěšné druhy planě rostoucích rostlin. Vlh-
ké a mokřadní travinné porosty postihla přímá likvidace a
jejich přeměna na zemědělskou půdu a necitlivé vodohos-
podářské úpravy říčních toků. Zdá se, že v současnosti
ohrožuje travinné ekosystémy významnou měrou i zales-
ňování; toto nebezpečí se po vstupu do EU v důsledku
silné dotační politiky ES ještě zvýšilo.Výše uvedené pro-
blémy zároveň naznačují, jaká opatření musíme pro zacho-
vání biodiverzity travinných ekosystémů v ČR postupně
přijmout. Počet kosení či intenzita pastvy, popř. kombinace
obou těchto činností, musí být voleny tak, aby umožňova-
ly udržitelné využívání travinných porostů a současně ne-
poškozovaly vlastní fytocenózy. U suchých travinných
ekosystémů k uvedeným opatřením přistupuje i pravidelné
vysekávání křovin. Řízené vypalování by mělo nastoupit
zcela výjimečně a jen tam, kde nemůžeme uplatnit žádný
jiný způsob tradiční péče. U vlhkomilných až mokřadních
ekosystémů napomáhá udržení nebo obnova podmínek
neživého prostředí, jako je vodní režim a mikroklima, k za-
chování druhově pestrých společenstev, v nichž probíhají
všechny nezbytné životadárné procesy. Ačkoliv rozhodu-
jícím pro ochranu biologické rozmanitosti travinných eko-
systémů zůstává postarat se včas a účinně o ty z nich, které
se ještě v přírodě dochovaly, při realizaci akcí z krajinotvor-
ných programů, vedoucích k zakládání trvalých travních

porostů, by měli ti, kdo je provádějí, pravidelně kosit nově
založené louky a občas zmlazit i mokřadní travinné porosty,
kupř. pokosením v zimě. Pozornost by měla být věnována
také prevenci, regulaci a odstraňování invazních vetřelec-
kých druhů, protože právě nově založené travinné ekosys-
témy bývají vůči nim značně náchylné. Státní program ochra-
ny přírody a krajiny ČR obecně uvádí mezi prioritními úkoly
pro státní správu také zatravnění rozoraných říčních niv a
obnovu mokřadů. V souvislosti s probíhajícími strukturál-
ními změnami v zemědělství (snižování vysokého podílu
orné půdy, zvýšení její erozní odolnosti, snížení náročnosti
na manipulaci s hmotou při tvorbě a údržbě krajiny) vy-
vstává potřeba nového zatravňování nebo obnovy s pou-
žitím takových komponent travních porostů, které odpoví-
dají jejich nevýrobnímu využívání. V České republice se
druhově bohaté porosty dosud uplatňují málo, neboť pro-
dukční funkce travních porostů byla dlouhou dobu pova-
žována za prioritní. Pro stabilitu krajiny však mají svým roz-
sáhlým mimoprodukčním působením zásadní význam. Vý-
sledky výzkumu i praxe však dokládají, že i tyto porosty
musí mít určitou úroveň obhospodařování a využívání, která
je předpokladem jejich setrvalé existence. Jejich druhové
bohatství dané, zastoupením planých druhů trav a speci-
fické skupiny dvouděložných je právě funkcí stanoviště
a uvedených faktorů.

Jako přijatelné se jeví umělé zatravnění takových ploch s
použitím regionálních, geneticky původních, sesbíraných
a namnožených rostlinných materiálů, zkoušené např. v
Bílých Karpatech (Jongepierová, 1995, Šrámek, Ševčíková,
1996). V jihozápadní části moravských Karpat postupně
vznikl citlivým hospodařením přírodovědecky a ochranář-
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Výsledky a diskuse

sky nejcennější prvek, který proslavil toto pohoří v celo-
světovém měřítku. Jsou jím druhově bohaté květnaté lou-
ky. V této souvislosti bývá u nás zvláště pracovníky ochra-
ny přírody často zdůrazňována nutnost regionálního pří-
stupu k obnovám, se zohledněním i populačně genetických
aspektů (Krahulec, 1996). V současnosti je aktuální otáz-
kou využití produkce z těchto druhově bohatých května-
tých luk a pastvin. V OSEVĚ PRO s.r.o. Výzkumné stanici
travinářské v Rožnově - Zubří byla zkoušena možnost al-
ternativního využití druhově pestrých travních porostů pro
energetické účely.

Metodika

Pro hodnocení energetického využití fytomasy druhově
pestrých porostů byly využity porosty květnatých luk
v Zubří založené v roce 2000, které již měly stabilizované
složení a byly založené v pokusných parcelách. Pokusné
parcely byly každoročně dvakrát sklizeny (1. seč v polovině
července, 2. seč na podzim). Ve všech sečích byla stanove-
na produkce zelené a suché hmoty a hodnoceno složení
biomasy. Ze sklizené hmoty byly odebrány vzorky pro sta-
novení spalného tepla a výhřevnosti a vzorky pro stanove-
ní výtěžnosti bioplynu.

Spalné teplo a výhřevnost byly hodnoceny u 4 vybra-
ných lučních směsí. Produkce spalného tepla a výhřevnos-
ti byla vypočtena z měrného spalného tepla a měrné vý-
hřevnosti (stanovené ze vzorku) vynásobením produkcí
suché hmoty.

Charakteristika lučních směsí pro výzkum ener-
getického využití založených v roce 2000

1) Bylinná obchodní směs, založeno výsevem 10 kg.ha-1

2) Regionální směs trav a leguminóz s přídavkem bylin,
založeno výsevem 40 kg.ha-1

3) Regionální směs (ad 2) přiseta v pásu do obchodní luč
ní směsi

4) Úhor - spontánní úhor bez zásahu

Cílem pokusu bylo ověřit možnost využití fytomasy po-
rostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické úče-
ly při zachování zásad doporučených pro ošetřování těch-
to porostů (termín prvé seče).

Na základě výsledků výzkumu lze luční porosty s vysokou
druhovou diverzitou využívat pro energetické účely při
sklizni v polovině července, při dvojsečném, popř. i více-
sečném režimu využití. V období června a července je nej-
větší výnos suché hmoty, pozdnější termín seče je výhod-
nější z hlediska udržení, resp. zvýšení biodiverzity. Pozděj-
ší termín v srpnu až září nelze doporučit u směsí s vyšším
obsahem zejména jetelové složky, kdy dochází v pozdějším
termínu k poléhání a podehnívání jetelů. S tím souvisí ze-
jména problémy s usušením této hmoty na požadované

parametry a další případné např. lisování do balíků a odvoz
na uskladnění. U trav optimální termín sklizně pro energe-
tické účely spalování můžeme charakterizovat jako termín
kdy travní druh dosáhne nejvyššího výnosu sušiny při
sklizni celých rostlin. Při opožděné sklizní dochází ke sníže-
ní výnosu sušiny u travních porostů sklizených v pozdním
letním a podzimním období v první seči a je způsobeno
zejména opadem listů a polehnutím. (např. luční směsi nebo
ovsík vyvýšený).

Obr. 1: Luční směs na přelomu června a července

Obr. 2: Detail květnaté louky na přelomu června
  a července

U lučních směsí v prvních termínech sklizní v období pře-
lomu května a června má travní hmota nízký obsah sušiny
20 – 30%. Tuto travní hmotu lze doporučit pro sklizeň na
bioplyn. Pro sklizeň na spalování je vhodnější pozdější
období jak z hlediska vyššího výnosu sušiny z hektaru i
obsahu sušiny v rostlinách 35-45% (přelom června až ko-
nec července). Andert et al.(2007) uvádějí, že v každém pří-
padě je nutno luční směsi při sklizni v červnu i červenci
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dosoušet nejlépe za příznivého počasí přímo na poli. Obec-
ně platí, že při sklizni biomasy určené pro energetické účely
je základem dodržení správného termínu sklizně a včasný
transport suroviny do skladovacího prostoru. V současné
době existuje několik způsobů sklizně rostlinné biomasy.
Všechny technologické postupy vycházejí z klasických
postupů sklizně a úprav plodin pro potravinářské, krmivář-
ské nebo průmyslové účely. Použití konkrétní sklizňové tech-
nologie je dáno vlastnostmi zpracovávané suroviny, poža-
davky na výstupní surovinu a je limitováno dostupností
a finanční náročností na provozování využitelných zaříze-
ní. Při jednofázové sklizni s využitím sklízecí řezačky je po-
rost pokosen, nařezán na požadovanou délku a dopraven
pomocí metače přímo do dopravního prostředku. Dopravní
prostředek odveze takto vytvořenou řezanku na místo skla-
dování (případně dosoušení). Při vícefázové sklizni je luční
porost v první fázi posekán žacím strojem a materiál je ulo-
žen na pozemku v řádcích. Po usušení a shrnutí je pak ma-
teriál sebrán sklízecí řezačkou se sběracím adaptérem nebo
sběracím návěsem a dále je zpracován stejně jako v případě
jednofázové sklizně, tedy nařezán na požadovanou délku a
dopraven pomocí metače přímo do dopravního prostředku
a na místo skladování. Při vícefázové sklizni s využitím sklí-
zecích lisů je porost v první fázi posekán žacím mačkářem
nebo rotační sekačkou. Materiál po této první fázi sklizně
uložen a dosoušen na pozemku v řádcích. Vytvořené řádky
jsou následně sklizeny balíčkovacími lisy a vytvořené balí-
ky pak dopravovány na místo skladování. Zásadní otázkou
při sklizni energetických stébelnatých plodin je možnost
použití existující sklizňové techniky, která je běžně dostup-
ná v zemědělských provozech. Z hlediska praktického se
jeví nejvhodnější spalování travní biomasy po usušení
v polních podmínkách ve formě balíků.. Na základě prove-
dených spalných zkoušek ve velkých kotlích je možné do-
poručit spalování sena trav předně v kotlích určených pro
spalování slámy. Z minulých zkušeností lze shrnout,
že spalování sena je možné pouze v kotlích určených pů-
vodně pro spalování slámy, které jsou vybaveny rozdružo-
vačem balíků. To znamená v kotlích s tepelným výkonem
nad 500 kW, přičemž seno pro spalování musí mít vlhkost
do 20 %. Jde o velké kotle Verner Golem s výkonem nad 900
kW. Dále byl úspěšně odzkoušen v roce 2007 kotel LIN-KA
dánské firmy Danstoker o výkonu 190 kW. V roce 2009 pro-
běhly zkoušky spalování travní biomasy ve Florcentru s.r.o.
v Olomouci na kotlích STEP Trutnov. Cílem zkoušek bylo
ověřit vhodnost kotlů pro spalování nerozdružené obilní
slámy na využití travní biomasy a současně srovnat spalo-
vání sena s obilní slámou přímo v provozních podmínkách
spalovny zejména z hlediska porovnání určitých charakte-
ristik spalovacího procesu. Byla ověřena technologie do-
pravy celých balíků pro spalování do kotle, která se jeví na
základě provedených zkoušek jako perspektivní. Pro zkouš-
ky bylo využito luční seno s porostu s vysokou diverzitou
travní složky a srovnáno se spalováním pšeničné slámy.

Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1-2 a gra-
fu 1. Žádné rozdíly mezi variantami u žádného hodnocené-

ho parametru nebyly statisticky významné (viz hodnoty p).

druh: úhor BS RS + 
LS RS 

Chrpa luční 2 5 2 10 
Jetel bílý 20 2 5 10 
Kostřava červená 2 5 5 5 
Medyněk vlnatý 5 4 2 5 
Pampeliška srstnatá 4 2 3  
Svízel povázka 2   2 
sTolice dětelová 60 50 30 6 
Tomka vonná 5   2 
Štírovník růžkatý  30 50 60 
Úročník bolhoj  2   
Trojštět žlutavý   3  
 

Tab.1:Průměrné složení fytomasy (hmotnostní %)

Legenda: BS – bylinná směs, RS – regionální směs,
    LS- luční směs

Výhřevnost suchých dřevních peletek činí 18 MJ.kg-1 a
výhřevnost psinečku velikého kolem 16,8 MJ.kg-1 (Andert
2007). Frydrych (2009) uvádí výhřevnost lučního sena ko-
lem 15,88 MJ.kg-1. Strašil (2010) uvádí průměrnou energe-
tickou hodnotu sušiny fytomasy kostřavy rákosovité 17,77
MJ.kg-1, což je ekvivalentní hodnotám hnědého uhlí použí-
vaného při vytápění v domácnostech. Spalné teplo je silně
závislé na vlhkosti fytomasy. Při vlhkosti 50 % je pouze 9,5
MJ.kg-1. Při vlhkosti do 20 % vhodné pro přímé spalování
ve většině kotlů s nižším výkonem je spalné teplo kostřavy
14,7 MJ.kg-1. Zjištěné hodnoty spalného tepla a výhřevnosti
zkoumaných 4 směsí s rozdílnou druhovou diverzitou od-
povídají energetickým hodnotám travní biomasy jak mono-
kultur i lučních směsí a jsou předpokladem pro jejich využi-
tí pro spalování v kotlích. Z praktického hlediska se jeví
nejvhodnější spalování biomasy porostů s vysokou dru-
hovou diverzitou po usušení na poli a následném slisování
do balíků.

Výsledky spalování a emise při spalování na kotli STEP
Trutnov.

Emise CO se při spalování pšeničné slámy pohybovaly
okolo 582 mg.m-3 a emise NOx činily 437 mg.m-3 N při 11 %
O2 ve spalinách. Tyto hodnoty jsou příznivě nízké a svědčí
o seřízeném spalovacím procesu s nízkým přebytkem vzdu-
chu. Obsah spalitelných látek v popelu byl 10 %, což je
nízká hodnota. Emise CO se při spalování sena pohybova-
ly okolo 550 mg.m-3 a emise NOx činily 383 mg.m-3 N při
11 % O2 ve spalinách. Naměřené hodnoty emisí škodlivin
při spalování sena jsou nižší než u obilné slámy a ukazují, že
spalování sena z porostů s vysokou druhovou diverzitou
je po této stránce bezpečné.
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Spalné teplo Výhřevnost 
Typ směsi 

MJ.kg-1 GJ.ha-1 MJ.kg-1 GJ.ha-1 

Bylinná směs 17,58 111,5 15,17 97,1 
Regionální směs 17,79 122,7 15,46 107,7 
Regionální směs přisetá do obchodní 
luční směsi 17,46 117,4 15,28 102,2 

Úhor 17,48 108,2 15,25 93,8 
p= 0,978 0,863 0,606 0,778 

 

 Tab. 2: Měrné spalné teplo a výhřevnost a celková průměrná produkce energie za roky 2007-2010

Graf 1: Výhřevnost a produkce energie vybraných porostů v letech 2007-2010
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Obr. 3: Kotle STEP Trutnov o výkonu 1600 a 700 kW

Obr. 4: Doprava celých balíků sena do kotle STEP Trutnov
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Biodiverzitu travních porostů v podmínkách České re-
publiky ovlivňuje způsob obhospodařování a využívání
těchto porostů. Pro stabilitu krajiny mají travní porosty
s vysokou diverzitou druhů svým mimoprodukčním půso-
bením obrovský význam. Výsledky výzkumu i praxe však
dokazují, že i tyto porosty musí mít určitou úroveň obhos-
podařování a využívání, která je předpokladem jejich exis-
tence. V současnosti je aktuální otázkou využití produkce
z těchto druhově bohatých květnatých luk a pastvin. Spa-
lování travní hmoty v technických zařízeních (kotlích) je
vedle využití biomasy pro bioplyn jednou z možností zužit-
kování této produkce lučních porostů. Na základě výsled-
ků výzkumu lze využívat fytomasu porostů s vysokou dru-
hovou diverzitou pro energetické účely v dvousečném re-
žimu, přičemž prvá seč by měla být uskutečněna v polovině
července. Z hlediska praktického se jeví nejvhodnější spa-
lování travní biomasy po usušení v polních podmínkách
ve formě balíků. Pro realizaci této technologie jsou běžně
dostupné stroje a zařízení v zemědělské praxi. Na základě
provedených spalných zkoušek ve velkých kotlích je mož-
né doporučit spalování sena porostů s vysokou biodiver-
zitou přednostně v kotlích určených pro spalování slámy.
V roce 2009 bylo odzkoušeno spalování fytomasy boidi-
verzitních porostů v kotli na spalování slámy STEP Trut-
nov se systémem dopravy celých balíků do kotle. Tento
systém lze zejména u spalování lučního sena rovněž dopo-
ručit a jeví se jako perspektivní.

Práce byla řešena za podpory projektu NPV II 2B06101
„Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na
rozvoj biodiverzity“ financovaného MŠMT.

Biodiverzitu travních porostů v podmínkách České republiky ovlivňuje způsob obhospodařování a využívání těchto poros-
tů. V současnosti je aktuální otázkou využití produkce zejména z druhově bohatých (květnatých) luk. Spalování travní
hmoty v technických zařízeních (kotlích) je vedle využití travní biomasy pro bioplyn jednou z možností zužitkování produk-
ce fytomasy druhově bohatých lučních porostů. Na základě výsledků výzkumu lze doporučit sklizeň těchto porostů pro
energetické účely v polovině července, při dvojsečném způsobu využití. Z praktického hlediska se jeví nejvhodnější spalo-
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