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ÚVODEM
Při řešení otázky, jak zlepšit energetickou situaci v České re-

publice z hlediska její energetické soběstačnosti a šetrnosti k ži-
votnímu prostředí, jsme vycházeli z několika předpokladů. Jedním 
z nich je skutečnost, že Česká republika má příznivé podmínky 
pro získávání obnovitelné energie z biomasy 1). Hlavním tématem 
této publikace je proto udržitelná produkce biomasy a způsoby 
její přeměny v použitelnou energii. Publikace je z tohoto důvodu 
rozdělena na dvě tematické části. 

1 Termínem biomasa označujeme soubor látek, které tvoří tělo všech živých organizmů, zároveň se tím myslí také 
materiál z těchto živočichů a rostlin, který je energeticky využitelný.
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První část popisuje mnohdy opomíjené krajinné funkce, a zároveň nastiňuje způsoby pěstová-
ní energetické biomasy, které tyto funkce zabezpečí, a navíc poskytnou stálý přísun biomasy pro 
energetické účely. Aplikace těchto zásad správného hospodaření s krajinou jsou demonstrovány 
na dvou pilotních případech, kde je zároveň vyčíslena produkce biomasy a její energetický poten-
ciál. V této části publikace je také popsána málo známá schopnost krajiny pohlcovat a na dlouhou 
dobu ukládat skleníkové plyny do půdy.

V druhé části publikace jsou představeny technologie na energetické zpracování biomasy. Tyto 
koncové technologie jsou dále rozděleny na technologie pro spalování biomasy a technologie výro-
by bioplynu. Zvláštní pozornost je věnována použití bioplynu jako pohonné hmoty pro automobily.

Důležitým konceptem, který se pojí s výrobou energie z biomasy a úzce souvisí s projektem 
TULES, je decentralizace výroby energie. 2) Dříve než se dostaneme k samotnému jádru projektu 
TULES, nastíníme zde základní aspekty tohoto konceptu.

Centralizací energetiky myslíme situaci, kdy je energie produkována v malém množství zdro-
jů o velkém výkonu a následně transportována ke spotřebiteli. Tento způsob produkce energie 
(elektrické, tepelné či pohonných hmot) je na jednu stranu pro konečného spotřebitele velice 
pohodlný, nese však s sebou četné nevýhody a rizika. Ceny energií jsou značně proměnlivé 
a snadno podléhají spekulačním cenovým bublinám a trendům v ekonomice. Spotřebitel se stává 
bezbranným a chce-li spotřebovávat energii, musí se podřídit globálním cenám energetických 
surovin. Energetické zdroje se nacházejí v rukou velkých energetických společností, které jsou 
často v postavení monopolního dodavatele, a mohou si tak do jisté míry dovolit ovlivňovat cenu 
podle vlastního uvážení. Většina dodávek ropy a zemního plynu, na nichž je naše republika závislá, 
pochází z politicky nestabilních zemí 3), kterým naše závislost na energii v případě potřeby může 
sloužit jako nástroj vydírání. Peníze, které za tyto energetické suroviny platíme, rychle opouští 
Českou republiku a koncentrují se v rukou nadnárodních společností.

Centralizovaná výroba energie klade oproti decentralizované výrobě menší nároky na řízení, 
ale větší nároky na přepravu paliva i výsledné energie, s čímž se pojí konečná menší efektivita. 
Negativní dopad na životní prostředí je nejvíce koncentrován v místech produkce energie. Cent-
ralizovaná výroba energie představuje také riziko v oblasti spolehlivosti dodávek – je zranitelnější. 
Případná nepředvídatelná událost, jako například náhlý výpadek výroby velké elektrárny, poško-
zení elektrického vedení přírodním živlem či vlivem teroristického útoku, může ochromit energe-
tickou infrastrukturu a způsobit tzv. blackout elektrické sítě. V případě ropy nebo zemního plynu 
ani nemusí dojít k technické poruše, aby byly dodávky těchto surovin do naší republiky přerušeny.

Pokud by byla energie produkována v blízkosti místa její spotřeby a z lokálně dostupných 
energetických surovin, většina z výše nastíněných problémů a rizik by byla eliminována. Je-li 
energie (především tepelná) vyráběna lokálně, nepodléhá do takové míry globálnímu kolísání cen 
energií. Lokální zdroje energie mohou vlastnit soukromé osoby, drobní podnikatelé, zemědělci či 
místní samosprávy. Taková vlastnická struktura by snížila vliv velkých energetických společností 
na určování ceny energie a omezila by závislost naší země na dodávkách energie z politicky nesta-
bilních oblastí. Výroba energie z biomasy by podpořila rozvoj venkovských oblastí, neboť by sem 
putovaly platby za energetické suroviny a případně i za fi nální energii. Lokální zdroje obnovitelné 
energie také dokáží efektivněji využít lokálně dostupné palivo. 

Decentralizovaná výroba energie je výhodná i ze strategického hlediska. Při výpadku jednoho 
či více lokálních zdrojů elektrické energie není ohrožena stabilita sítě. Dopad takového výpadku 
je pouze lokální, a proto lehce překlenutelný dodávkou energie z jiných, vzdálenějších zdrojů. 
Energeticky soběstačné oblasti mohou v případě havárie elektrické sítě fungovat v tzv. „ostrovním 
systému“, což znamená, že určitá oblast může být zásobována vlastními zdroji elektrické energie 
nezávisle na stavu sítě za hranicí této oblasti. Decentralizace výroby energie přispívá k tvorbě 
nových pracovních míst především ve venkovských oblastech. Pěstováním plodin pro energetické 
účely mohou zemědělci diversifi kovat svou činnost a získat nový zdroj příjmů.

2 Význam decentralizované energetiky byl přehledně popsán v publikaci „Energie nadosah“, 
která byla vydána Zeleným kruhem a Hnutím Duha v edici APEL. 
Energie nadosah: Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky. 
Praha–Brno: Zelený kruh a Hnutí Duha, edice APEL 2008, ISBN: 978-80-903968-3-8

3 Kubát, M., Litera, B., Hirman, K., Vykoukal, J., Wanner, J.: Ruské produktovody a střední Evropa. Politologická revue. 
Eurolex Bohemia, Praha 2003, č. 1 (2004), s. 135–136
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ČÁST 1

Biomasa v krajině odjakživa plnila mnohem více funkcí než jen poskytnutí potravin a energie. 
Mokřady, lesy, meze a louky zadržovaly vodu v krajině, zbavovaly ji znečištění, v horkých dnech 
ochlazovaly lokální klima, a dopomáhaly tak k jeho stabilitě. V neposlední řadě také pomáhaly vá-
zat skleníkové plyny v půdě, obohacovat ji tak o humus a snižovat množství CO2 a N2O v atmosféře. 

Během intenzifi kace zemědělské výroby v průběhu minulého století byly tyto funkce vyvážené kra-
jiny podceněny a zanedbány. Přirozené krajinné struktury byly měněny na ornou půdu, odvodňovány 
a scelovány do velkých lánů. Hlavním hlediskem takového chování byla pouze maximalizace hektaro-
vého výnosu pěstovaných plodin a minimalizace nákladů na obdělávání půdy. Současně se však zvy-
šovaly energetické vstupy do produkce potravin. Ostatní přínosy funkční krajiny jako by neexistovaly. 
Nastíněný způsob intenzivního využívání krajiny s sebou brzy přinesl problémy v podobě zvýšené eroze, 
vysychání půd, záplav, úbytku humusu v půdě, znečištění vody, snížení biodiverzity a jiných negativních 
dopadů. V současnosti stále nedochází k uvědomění si této komplexní problematiky a mnohé nově 
tvořené strategické dokumenty stále dostatečně nerefl ektují důležitost obnovy krajinných struktur.

Níže jsou popsány opomíjené funkce stabilní krajiny a způsoby, kterými lze tyto funkce obnovit. Je 
překvapující, jak elegantně je možné vyřešit mnohé ekologické problémy pouhou změnou využívání 
krajiny s relativně nízkými investičními náklady a se zachováním produkce užitečných komodit pro 
využití člověkem – použitelných především k produkci obnovitelné energie. Je tak možné například 
pěstovat dřevní a travní biomasu pro energetické účely a zároveň naplňovat strategické priority v ob-
lastech protipovodňové ochrany, ochrany proti suchu, zajištění kvality podzemních a povrchových 
vod, ochrany biodiverzity a ochrany klimatické stability území. Všechny popsané funkce krajiny nám 
budou sloužit k výběru optimálních produkčních systémů, které zde budou představeny.

FUNKCE KRAJINY
ČIŠTĚNÍ VODY A PROTIPOVODŇOVÁ FUNKCE

Pro zadržování vody v krajině a její pročišťování má velký význam obnova mokřadů, mezí 
a lesů. Revitalizace zemědělských pozemků může znamenat výrazné zvýšení zadržení vody v kra-
jině a při výsadbě stromů a obnově mokřadů a mezí dochází rovněž k zachycování vyplavovaných 
živin a reziduí pesticidů, čímž jsou chráněny povrchové i podzemní vody před znečištěním. Díky 
obnově mezí a zasakovacích příkopů se v krajině zadrží více vody, která je pak stromy za horkých 
dní odpařována. Tak dochází za parných dní k ochlazování krajiny. Odpařená voda se pak sráží 
ve formě rosy nebo tvoří lokální dešťové srážky. Na mnoha územích byl zpozorován úbytek srážek 
vlivem vykácení lesů či odvodnění krajiny. 4) Výzkum různých kultur ve stejném území prokázal, že 
na území dostatečně pokrytém stromy a travními porosty odtéká rychlým povrchovým odtokem 
pouze kolem 2 % z celkových srážkových úhrnů, kdežto na orné půdě je to kolem 25 %. Rozumná 
konstrukce zasakovacích pásů, vrstevnicových příkopů a mokřadů či jezírek zadržení vody v území 
dále zvyšují. Povrchový odtok na orné půdě způsobuje erozi půdy, která dosahuje až 40 tun půdy 
z hektaru za rok, což jsou přibližně 4 mm ornice ročně. Za padesát let je to až 20 cm půdy, a to 
u mělkých půd může znamenat kompletní odnos ornice. Na některých místech za 50 let zmizelo až 
50 cm ornice. Polovina orné půdy v ČR je vystavena silné vodní erozi. Dlouhodobé působení pro-
cesů vodní eroze snížilo podle zpracovaných bonitovaných půdně-ekologických jednotek naturál-
ní výnosy na orné půdě se sklony 3–7 ° až o 5 %, se sklonem 7–12 ° o 5–10 %, nad 12 ° o 10–15 %. 5) 
Optimalizací vodního režimu celé plochy může dílčí zemědělské povodí zadržet o 10–40 % více 
vody přívalových srážek, 6) zejména však nebudou odtékat živiny a půda. Konstrukce zasakovacích 
příkopů například může při přívalových deštích omezit erozi za současného zasáknutí 50 000 m3 
vody na 100 hektarech svažité orné půdy.

4 Bossio, B., Geheb, K.: Conserving Land, Protecting Water, International Water: Management Institute, 
Challenge Program on Water and Food, CABI, 2008

5 Vodní eroze – důsledky eroze: http://eroze.sweb.cz/dusledky.htm (8. 3. 2009)
6 Marshall, M. R., Frogbrook, Z. L., Francis, O. J., Reynolds, B., McIntyre, N. & Wheater, H. S.: The Impact of Upland Land 

Management on Flooding: Preliminary Results From a Multiscale Experimental Programme. Durham: Proceedings of 
BHS Conference 2006, s. 85–90
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Obnova lužních lesů a luk v záplavových územích může výrazně přispět k rozlivu povodní 
a zachycení živin unášených vodou. Obnovený lužní les o velikosti 100 ha zadrží při rozlivu až 
1 000 000 m3 vody, za situace, kdy by se na orné půdě zadrželo pouze kolem 800 000 m3,  7) a část 
půdy i s živinami by byla navíc odnesena a „uskladněna“ ve městech. Přímo v půdě se na 100 ha 
lužního lesa zadrží kolem 25 000 m3 vody, která je díky rychlému odparu lužního lesa z území od-
pařována 8) rychlostí kolem 5 000 m3 za den. K tomu lužní les či louky zadrží v biomase, půdě a po-
mocí denitrifi kace (rozkladu dusičnanů na plynný dusík) na 100 ha cca 20 tun dusíku unášeného 
vodou. Kdybychom chtěli takovéto množství dusíku dostat z vody pomocí čistírny odpadních vod, 
spotřebovali bychom na tento proces asi 6 000 MWh energie, což při ceně 1 Kč/kWh reprezentuje 
úsporu 6 mil. Kč 9) (tj. 60 000 Kč/ha), nemluvě o depozici kalů a nákladech na práci.

O výhodnosti obnovy lužních lesů jako nejekonomičtější variantě protipovodňové ochrany se 
přesvědčíme na následujícím příkladu. Plánovaný poldr na Bečvě u Teplic s hrází vysokou 11 m má 
zadržet 35 milionů m3 vody. Jeho cena se odhaduje na 2,5 miliardy Kč. Výstavba poldru do bu-
doucna vyvolá náklady na údržbu, ohrozí prameny termálních vod i obce za hrází, zlikviduje území 
Natura 2000 a také znemožní do budoucna revitalizaci řeky Bečvy. Pokud by se tyto prostředky 
věnovaly do výkupu pozemků a obnovy záplavových území v povodí Moravy a Bečvy, bylo by 
možné vykoupit 12 500 ha orné půdy při ceně 200 000 Kč za hektar (v roce 1997 se Morava a její 
přítoky rozlily na ploše 83 200 ha). Na této výměře obnovené lužní lesy a louky by mohly zachytit 
přibližně 125 milionů m3 vody a vyprodukovaly by ročně biomasu s teoretickým energetickým 
potenciálem 300 GWh. Kdybychom pro zpracování této biomasy použili technologii ORC použí-
vanou například v Trhových Svinách, 10) teoreticky bychom mohli ročně vyrobit až 200 GWh tepla 
a 60 GWh elektřiny. To při výkupu elektřiny za dotovanou cenu znamená potenciál zisku 180 mili-
onů Kč ročně na prodeji elektřiny plus vyrobené teplo.

KLIMATICKÁ STABILITA KRAJINY

Obrázek č. 1: Distribuce sluneční energie v odvodněné krajině a v krajině dostatečně zásobené vodou 11)

7 Kautenburger, J., Kreiter, T., Sartor, J.: Flood Retention by Reforestation of Riverine Floodplains Wiesbaden: 
Wasserwirtschaft, č. 11–12 (2002) Vieweg

8 Květ, J., Jeník, J., Soukupová, L.: Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň 
Basin Biosphere Reserve: UNESCO, MAB 2002

9 Rybanič, R., Šeffer, J., Čierna, M.: Economic Benefi ts From Conservation and Restoration of Floodplain Meadows, 
in: Šeffer, J., Stanová, V.: Morava River Floodplain Meadows – Importance, Restoration and Management Bratislava: 
Daphne, 1999

10 Bílý, M.: ORC technologie v Trhových Svinech: Obnovitelná Energie, 2005, 
http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2960 (8. 3. 2009)

11 Kravčík, M., Pokorný, J., Kohutiar, J., Kováč, M., Tóth, E.: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma. 
Žilina: Krupa print 2007
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ČÁST 1

Obnova rozmanitosti krajiny a zlepšení zadržení vody znamená zvýšení její odolnosti proti pře-
hřívání. Rostliny vystavené slunečnímu záření se ochlazují aktivním odpařováním vody (evapot-
ranspirací). Dřeviny ve vegetační sezóně například díky odparu vody přeměňují na teplo pouze 
5–10 % energie dopadajícího slunečního záření. Kultury na orné půdě však „chladí“ okolí mnohem 
menším výkonem a na teplo je přeměněno 60–70 % energie dopadajícího slunečního záření 12). Pole 
s řepkou zahřívá v závislosti na vzrůstu kultury a její zásobenosti vodou své okolí třikrát až osmkrát 
více než území pokryté stromy. Úlohu zde hraje i vítr. Pokud jsou rozlehlá pole vystavena větru, 
potřebují rostliny na orné půdě mnohem více vlhkosti, než když jsou v krajině větrolamy ze stromů. 

Jediný vzrostlý strom zásobený vodou chladí své okolí v horkém letním dni výkonem 
20–30 kW. Odvodnění půd, ztráta vegetace a následný pokles schopnosti chlazení aktivním odpa-
řováním představuje uvolnění tepelné energie a zvýšené ohřívání krajiny o stovky až tisíce MWh/
km2 za jeden slunečný den. 13) Je důležité si uvědomit, že z hlediska lokálního klimatu se jedná 
o řádově větší účinek, než mohou v současnosti způsobit skleníkové plyny.

ZADRŽOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Málo známá je schopnost různých krajinných struktur ukládat atmosférický uhlík do půdy, kde 
může zůstat uložený stovky až tisíce let. Správným hospodařením v krajině tak může být docíle-
no pohlcení atmosférického uhlíku do půdy, zatímco při nevhodném hospodaření může docházet 
k uvolňování po tisíciletí ukládaného uhlíku zpět do atmosféry.

Špatné vodohospodářské, lesnické a zemědělské praktiky a změny ve využívání území způ-
sobují celosvětově přibližně 20–25 % celkových emisí skleníkových plynů. V různých zemích se 
situace velmi liší. V USA 14) jsou díky revitalizaci krajiny a zavádění citlivějších zemědělských metod 
zaznamenány významné tzv. „záporné emise“ skleníkových plynů z krajiny. 15) V rámci EU však tato 
možnost není dostatečně využita. V rozvojových zemích ničení mokřadů a lesů tvoří v průměru 
více než 50 % jejich celkových emisí skleníkových plynů. 16) Rozsáhlé odlesňování ve středověku 
a odvodnění a zornění záplavových území, které u nás proběhlo, způsobilo masový únik sklení-
kových plynů do atmosféry. Došlo k vyprázdnění tzv. „carbon pools“ (zásobáren uhlíku v půdě 
a biomase). Tyto vyprázdněné zásobárny jsou ovšem šancí na znovuzachycení uniklých skleníko-
vých plynů. Jde zejména o odvodněné zemědělské pozemky, o scelenou zemědělskou krajinu bez 
stromů a mezí, dále o necitlivě obhospodařované lesy. Zmíněné metody zachycení skleníkových 
plynů v krajině jsou organizačně náročné. Tento potenciál však může být využit právě ve spojení 
s produkcí a využitím energetické biomasy.

Podle dostupných výzkumů o významu změny využití území pro obsah uhlíku v půdách vyšly 
následující údaje: Dlouhodobá zjištění indikovala, že obsah uhlíku v půdách klesl po změně užití 
krajiny z přirozeného lesa na plantáž (−13 %), přirozeného lesa na ornou půdu (−42 %) a pastviny 
na ornou půdu (−59 %). Množství půdního uhlíku vzrostlo po změně užití krajiny z přirozeného lesa 
na pastvinu (+8 %), orné půdy na pastvinu (+19 %), orné půdy na plantáž dřevin (+18 %) a z orné 
půdy na přírodě blízký les (+53 %). 17) 

Důležité jsou rovněž praktiky zemědělské výroby. Citlivé bezorebné metody mohou zajistit 
zadržování skleníkových plynů v půdě za současného nárůstu obsahu humusu. U bezorebných 
systémů produkce zrnin jde například o zvýšení zadržování uhlíku o 0,2 až 0,6 tun/ha/rok oproti 
konvenčně oraným pozemkům.

12 Kravčík, M., Pokorný, J., Kohutiar, J., Kováč, M., Tóth, E.: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma. 
Žilina: Krupa print 2007

13 Solární systémy a jejich dimenzování 
http://www.rolizo.cz/dokumenty_podkategorie/20_solarni_systemy_dimenzovani.pdf (8. 3. 2009)

14 Díky změnám „land use“ se v půdě a biomase zadrží na každého obyvatele 1,4 tuny ekvivalentu CO2 za rok.
15 Mulkey, S., Alavalapati, J., Hodges, A., Wilkie, A. C., Grunwald, S.: Opportunities for Greenhouse Gas Reduction throu-

gh Forestry and Agriculture in Florida: University of Florida School of Natural Resources and Environment 2008, 
http://snre.ufl .edu/research/fi les/FloridaGHG-ES-WEB.pdf (8. 3. 2009)

16 Např. Belize má přibližně 10x větší emise způsobené změnou „land use“ (85,5 t eCO2 ) než z ostatních zdrojů (8,4 t 
eCO2). In: http://vitalgraphics.net/graphic.cfm?fi lename=climate2/large/15.jpg

17 Guo, L. B., Gifford, R. M.: Soil Carbon Stocks and Land Use Change – A Meta Analysis: Blackwell publishing, 
Global Change Biology, Volume 8, No 4, April 2002, s. 345–360 (16)
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Při scénáři přeměny 12 500 ha orné půdy v záplavovém území řeky Moravy a Bečvy 
na 3 500 ha luk a 9 000 ha lesů dosáhneme zadržení přibližně 6 250 tun uhlíku v půdě ročně. 
K tomu bude přibližně 87 500 tun uhlíku ročně vázáno v biomase (v průměru 7 t/ha – asi 
dvakrát více než u kultur na orné půdě). Biomasa kořenů a pařezů tvoří 15–30 % objemu 
biomasy a zůstává v půdě i po těžbě dřeva či sklizni travní biomasy. Celkem se tedy revi-
talizace části záplavových území v povodí Moravy projeví imobilizací přibližně 93 000 tun 
uhlíku/rok. V přepočtu je to hodnota 7,5 tun uhlíku/ha/rok. 

UDRŽITELNÁ PRODUKCE 
ENERGETICKÉ BIOMASY 
Biomasa je pro Českou republiku v dlouhodobém horizontu tím nejperspektivnějším z obnovi-

telných zdrojů energie. Podle současné energetické politiky by měla biomasa tvořit 85 % z celko-
vého využití obnovitelných zdrojů energie. 18)

V následujícím přehledu uvedeme systémy produkce energetické biomasy, které na zákla-
dě analýzy jeví nejlepší produktivitu v kombinaci s příznivým vlivem na krajinu, protipovodňovou 
ochranu, adaptaci na klimatické změny a biodiverzitu. Uvažujeme o obnově těchto ekosystémů 
na plochách degradované či erozí ohrožené orné půdy nebo o převodu monokultur jehličnanů 
na tyto produkční systémy. Rozhodně by nemělo docházet k převodu kvalitních druhově bohatých 
lesů na kultury sloužící primárně produkci energetické biomasy, proto tuto možnost nezvažujeme. 
V závěru rovněž zmiňujeme pěstování plodin na orné půdě pro produkci bioplynu a zásady, které 
musí být při jejich pěstování dodrženy, aby nedošlo k degradaci půdy a znečišťování vody.

NÍZKÉ A STŘEDNÍ LESY, PLANTÁŽE ENERGETICKÝCH DŘEVIN

NÍZKÉ LESY

Nízké lesy využívají pařezové výmladnosti dřevin neboli rychlého obrůstání pařezů po sklizni, 
díky které se mohou těžit častěji – v intervalech 5–40 let. Pro naše výpočty budeme pracovat s vr-
binami s obmýtím 5 let a ostatními dřevinami s obmýtím 15–20 let. V případě záplavových území 
je to umožněno velkou úrodností a rychlým růstem dřevin. V rámci výzkumného projektu došlo 
k formulaci doporučení obnovit nízký les na 400 000 ha, a to především v moravských úvalech 
a v Polabí 19). Nejvíce vhodná jsou záplavová území velkých řek a zamokřená území.

Při využití orné půdy ohrožené záplavami (fl uvizemě), doplnění mezí v zemědělské 
krajině a převodu částí nestabilních smrkových monokultury bylo možné získat přibližně 
400 000 ha nízkých a středních lesů. To by při průměrném dvacetiletém obmýtí (15–25leté 
obmýtí) znamenalo, že se každý rok může sklidit dvacetiletý přírůst v přibližně 20 000 ha 
nízkých a středních lesů. Pokud bychom na těchto půdách pro zjednodušení modelovali 
rovnoměrné zastoupení olše a dubu, bude obnova 400 000 ha nízkého lesa na vhodných 
stanovištích celorepublikově znamenat získání biomasy s teoretickým energetickým poten-
ciálem 11 137 500 MWh ročně.

STŘEDNÍ LESY

Střední lesy produkují nejen energetickou biomasu nízkého lesa, ale i kvalitní listnaté sorti-
menty z vtroušených stromů, tzv. solitérů, které mají dlouhé obmýtí (100–160 let). Energetická 
produkce středního lesa je ve srovnání s nízkým lesem nižší, ale ekonomicky se střední les nad les 

18 Zánová, I., Weger, J., Havlíčková, K.: Záměrně produkovaná biomasa jako zdroj energie na příkladu rychle rostoucích 
dřevin, in: Úsporné a ekologické vytápění pro obce i podnikatele Praha: Sborník přednášek Česká energetická 
agentura a společností s r.o. RAEN 2006, s. 9 
http://www.env.cz/osv/edice.nsf/E641E86B40FB8B78C12571250040371C/$fi le/planeta11_press.pdf

19 Kadavý, J., Kneifl , M., Knott, R.: Nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy, Nízký a střední les, 
http://www.nizkyles.cz/content/view/39/31/lang,czech1250/
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nízký vyvyšuje produkcí kvalitního dřeva využitelného v nábytkářství. Obnovu středních lesů na-
vrhujeme jako prioritu pro zakládání územních systémů ekologické stability (ÚSES), v ochranných 
pásmech rezervací a velkoplošných chráněných územích, výjimečně i v chráněných územích tam, 
kde jde o zájem ochrany přírody.

PLANTÁŽE RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN – RRD (VRBY, TOPOLY)

Do této kategorie patří vrby, topoly, ale například i olše. Na vhodných stanovištích dosahují 
tyto plantáže vysoké produkce dřeva – kolem 10 t/ha a rok. Výhodou plantáží rychle rostoucích 
dřevin je možnost převést je zpět na ornou půdu po 15–20 letech a na jejich založení není nutné 
žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu. V roce 2006 existovalo pouze 100 ha RRD, a to 
navzdory možnosti podpory výsadby plantáží RRD z Programu rozvoje venkova. Jedním z hlavních 
faktorů malého uplatnění RRD je opožděná výstavba kotelen a nepřipravenost obcí a fi rem na vy-
užívání dřevní energetické biomasy..

Pokud bychom chtěli nahradit hnědé uhlí např. cíleně pěstovanými rychle rostoucími dřevinami, 
získáme z hektaru energetický ekvivalent 6,5 až 9,5 tuny uhlí. 20)

PŘEMĚNA PLANTÁŽÍ SMRKU A BOROVICE NA PŘIROZENÉ LESY

V některých oblastech, kde se v minulosti zakládaly monokultury jehličnanů, dochází vlivem 
změny klimatu a degradace půdy k jejich napadání škůdci či k jejich rozpadu vlivem abiotických či-
nitelů, jako jsou sucho nebo vítr. Aby bylo tomuto negativnímu vývoji zabráněno, je třeba v těchto 
oblastech začít s citlivou (tzv. výběrovou) těžbou mladých monokultur a s jejich přeměnou na lesy 
bližší přirozené druhové skladbě. Získané dřevo může sloužit k uspokojení poptávky po energe-
tické biomase. Je však nezbytné garantovat ponechání části biomasy kmenů a větví (5–50 % dle 
stanoviště) na místě z důvodu ochrany proti erozi a ochraně biodiverzity.

Přestavba monokultur společně se získáváním energetické biomasy by se mohla na našem 
území týkat přibližně 200 000 ha monokultur jehličnanů ve věku 20–60 let (kultury ohrožené změ-
nou klimatu). Při uvažované těžbě 5 % těchto kultur ročně dostaneme za rok k dispozici biomasu 
z 10 000 ha porostů o průměrném věku 40 let. Měli bychom ročně k dispozici energetickou bio-
masu s potenciálem přibližně 7 560 000  MWh po dobu 20 let. I když část bude využita ve staveb-
nictví a nábytkářství, přichází i zde do úvahy značná úspora díky náhradě energeticky náročných 
materiálů (cement, železo, plasty).

LUČNÍ POROSTY

Pozůstatky luk v záplavových územích (tzv. aluviálních luk) nalezneme dnes již jen sporadicky 
v záplavových územích našich velkých řek. Jejich významnější rozlohy zůstaly zachovány v oblasti 
Dolní Moravy, zejména pak na slovenské straně řeky, dále pak v CHKO Litovelské Pomoraví. Louky 
na úrodných půdách nížin a pahorkatin jsou téměř bezezbytku zorněny; rozšířenější jsou zmíněné 
louky v horských oblastech s nižší produktivitou. Z produkční studie 21) vyplynulo, že v lučních 
porostech je obsažen obrovský produkční potenciál a že v některých případech tyto louky svou 
produkcí přesahují i lužní les. Největší produktivity dosahují porosty vysokých ostřic a travin (nad 
10 tun z hektaru). Produkce kvalitního sena na ostatních lučních typech výborně využitelných jak 
ke krmným účelům, tak k výrobě bioplynu, dosahuje hodnot 6,6–8,2 t/ha sena s 20% obsahem 
vody. 22) Pro naše výpočty používáme hodnotu 7 tun sušiny z hektaru.

Z jednoho hektaru louky lze ročně získat bioplyn s energetickým potenciálem 21 MWh. Při 
převodu na elektrickou energii získáme 7 (6,93) MWh elektrické energie z hektaru lučních poros-
tů ročně. Při dotované výkupní ceně elektřiny 3 Kč za kWh je to teoretická dosažitelná výtěžnost 
až 21 000 Kč z hektaru plus přibližně 10 MWh tepla použitelného k vytápění.

20 Energie nadosah: Bezpečnostní, sociální a ekonomické výzvy decentralizované energetiky. 
Praha–Brno: Zelený kruh a Hnutí Duha, edice APEL 2008, ISBN: 978-80-903968-3-8, 
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/apel-decentralizace-energetiky.pdf

21 J.: Production Charakteristics of Floodplain Meadows: Projekt Lanžhot, Příroda č. 4 (1996), s. 35–42
22 Jakrlová, J.: Primary Production and Plant Chemical Distribution in Flood-plain Meadows. Acta Sci. Nat. Č. 9 (1975), s. 1–52
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PRODUKCE ENERGETICKÉ BIOMASY NA ORNÉ PŮDĚ

S ohledem na ekologické výhody produkce energetické biomasy dřevin neuvažujeme šířeji 
o produkci energetických plodin na orné půdě za účelem jejich spalování. Jako smysluplnou 
a energeticky opodstatněnou variantu vidíme pěstování víceletých plodin na orné půdě pro 
produkci bioplynu. Pěstování travních porostů a porostů vojtěšky a jejich fermentace na bi-
oplyn může zlepšit kvalitu půdy a ochránit ji před erozí. V případě pěstování dalších plodin 
využívaných k výrobě bioplynu (kukuřice, řepa) je třeba uplatnit opatření k prevenci eroze (do-
držení níže defi novaných zásad správné zemědělské praxe) a navracet digestát zpět do půdy. 
Jako smysluplné se nám jeví využití mixu biomasy trvalých travních porostů a rotace vojtěšky 
a kukuřice na orné půdě. V tomto případě je rotací vojtěšky a kukuřice kompenzován negativní 
vliv kukuřice na půdu.

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

V současnosti dochází k setrvalé degradaci orné půdy, a to zejména vlivem špatných hospo-
dářských praktik. Intenzivní mechanizovaná příprava půdy a umělá hnojiva a pesticidy nahrazují 
malou vynalézavost zemědělců při tvorbě osevních postupů, při volbě meziplodin a při uplatňová-
ní organických hnojiv. Nedostatek organické hmoty a humusu častá orba dále zvyšuje. Orbou je 
v ČR ročně v průměru zpracováno kolem 2,8 mil. ha půdy (přestože máme 3,2 mil. ha orné půdy), 
přičemž každý centimetr hloubky znamená uvést do pohybu 280 milionů m3 zeminy. Při hloubce 
orby 20 cm je průměrná spotřeba 16 l nafty na ha 23) (na celé území je to na jednu orbu 45 milionů 
litrů nafty, tzn. přibližně miliarda korun). Ve stanovení tzv. dobrých zemědělských a ekologických 
podmínek v rámci tzv. cross-compliance však v ČR zatím nedošlo k určení závazných cílených 
postupů na omezení eroze a splachů. 24) Při pěstování plodin na orné půdě by mělo dojít k zavá-
dění praktik bezorebného hospodaření, 25) metod s omezováním orby a mechanizované přípravy 
půdy (využití podsevů, krycích plodin, meziplodin, mulčování). Meziplodiny a podsevy chrání půdu 
a umožňují využití energie slunečního záření i mimo období pěstování hlavní plodiny. Např. oves 
vysetý v létě po hlavní plodině vytvoří velké množství biomasy a po přemrznutí kryje půdu a chrání 
ji na jaře před rozvojem plevelů. Setí do nezpracované půdy s ponecháním 6 t slámy na hektar pak 
omezí např. erozní smyvy až o 95 %. 26) Pohanka je rovněž velmi efektivní v rychlé tvorbě biomasy 
i na málo úživných půdách a dokáže i v chladných deštivých obdobích fi xovat značné množství 
fosforu, který je uvolněn při jejím rozkladu následující jaro. Na plochách s vypočítanou erozí nad 
3 t půdy z hektaru ročně by mělo neprodleně dojít k tvorbě tzv. Plánu péče o půdu s návrhem 
opatření na zamezení ztráty a degradace půdy. 27) Jde o návrh komplexních preventivních opatře-
ní, které zabrání nadměrné ztrátě půdy. Orná půda v záplavových územích by měla být zatravněna 
a zalesněna.

Příklad osevního postupu pro řepařský výrobní typ:

1. vojtěžka 6. ječmen jarní sladovnický + pšenice ozimá
2. vojtěžka 7. kukuřice silážní + hrách
3. pšenice ozimá 8. pšenice ozimá
4. ječmen jarní sladovnický 9. cukrovka
5. cukrovka + kukuřice siláž 10. ječmen jarní sladovnický + vojtěžka

23 Kohout, V.: Zemědělské soustavy Praha: skripta, ČZU 2002
24 Poštulka, Z., Morawetz, J.: Cross-compliance v ČR a jeho možná využitelnost k dosažení dobrého stavu vodních 

útvarů: Hnutí DUHA, http://www.ireas.cz/projekty/pzl/stahuj/priloha-2_postulka-morawetz.pdf
25 Např. Farmářská unie v Severní Dakotě – USA dosáhla programem bezorebného hospodaření sekvestrace 652 200 t 

uhlíku na 332 000 ha; to jsou téměř 2 t uhlíku na hektar a rok a kompenzuje to roční emise 130 440 automobilů. 
A Gauri-Shankar Guha Primer on Carbon Credit Markets: Potential for Arkansas Producers, http://www2.astate.edu/
dotAsset/88382.pdf

26 Javůrek, M., Hůla, J., Vach, M., Kroulík, M.:Vliv různých technologií zpracování půdy na zmírnění účinků půdní eroze, 
Scientia Agriculturae Bohemica, č. 2 (2008), s. 218–223

27 Protecting our Water, Soil and Air – A Code of Good Agricultural Practice for Farmers, Growers and Land Managers, 
TSO, 2009, http://www.defra.gov.uk/farm/environment/cogap/pdf/cogap090202.pdf
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OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

Přibližně polovina orné půdy u nás je silně ohrožena erozí. Je to způsobeno zejména zorněním 
půd na svazích a v záplavových územích. Záplavová území často postižená záplavami by měla být 
zalučněna a zalesněna, ale i zemědělská krajina mimo záplavová území si žádá urychlenou reali-
zaci protierozních opatření. Jde zejména o výsadbu mezí a remízků, obnovu mokřadů a současné 
rušení odvodňovacích soustav, tvorbu zasakovacích pásů a příkopů a malých retenčních nádrží 
a rybníčků či tůní. Důsledná obnova krajinných struktur a zavádění systémů agroforestry poskytne 
nezanedbatelné množství energetické biomasy. Výpočet produkce energetické biomasy z hektaru 
dřevin, RRD či travních porostů naleznete v příslušných kapitolách.

Výsadba větrolamů, remízků, mezí a mokřadů

Liniová a skupinová výsadba dřevin v blocích orné půdy by měla být prioritou na svažité 
orné půdě se sklonem nad 5 stupňů, a to především u delších nepřerušených svahů. V místech 
tradičního výskytu mokřadů a travních porostů by mělo dojít k jejich obnově. Obnova krajinných 
struktur musí být prioritou na územích, kde eroze půdy přesahuje 3 t půdy z hektaru ročně (silná 
ohrožení erozí). 28) 

Technická protierozní opatření 29)

Obnovu krajinných struktur je vhodné doplnit technickými opatřeními, jakými je konstrukce 
zasakovacích příkopů, tůní a drobných retenčních nádrží. Tato opatření mohou významně zvýšit 
zadržení vody a omezit vodní erozi.

Systémy agroforestry

Systémy agroforestry znamenají výsadbu řad stromů do velkých lánů orné půdy. Podle výzku-
mů tím dojde ke zvýšení produktivity půdy a ochraně před erozí, stejně jako ke stabilizaci mikrokli-
matu a snížení vlivu extrémních klimatických jevů na úrodu plodin na orné půdě. 30) V současnosti 
je možné na zavádění systémů agroforestry čerpat štědré dotace z EU (Fond rozvoje venkova). 
Česká republika se však rozhodla, že tuto možnost využívat nebude.

PILOTNÍ PŘÍPADY
BIOMASA V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH – 
OBNOVA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ U OBCE ŠTĚPÁNOV

Lokalita má rozlohu 213 ha, je obhospodařována jako orná půda, většinou se zde pěstuje obilí 
a kukuřice. Plocha je téměř každoročně zaplavována a půda i s živinami je odnášena. V návrhu 
obnovy záplavového území v rámci protipovodňových opatření zde bude možno zadržet přes 2 
miliony m3 vody. Pro zjednodušení a z hlediska dostupnosti dat jsme z dřevin analyzovali pouze 
vrbu a olši, ve skutečném návrhu by se značně uplatnil i jasan ztepilý, topol černý, dub letní a další 
druhy. Při výsadbě 50 ha olšin, 100 ha vrbin a 53 ha luk je možné získat po stabilizaci produkce 
vrbin a lučních společenstev stabilní produkci kvalitního sena z 53 hektarů luk – tj. ve dvou sečích 
přibližně 370 tun travní biomasy ročně, dále roční sklizeň 1 000 t dřeva vrby (3 360 MWh po spá-
lení s 80% účinností). Po 15 letech od založení se k tomuto množství přidá 375 tun olše ročně 
(1 250 MWh po spálení s 80% účinností). 

V této době již bude energetická produkce území kompletní a území bude poskytovat teoretic-
ký energetický potenciál dřeva 4 610 MWh (80% účinnost spálení) ročně a 1 100 MWh potenciální 
energie obsažené v bioplynu. S použitím v současnosti dostupných technologií kogenerace tepla 
a elektrické energie by bylo z tohoto množství biomasy možné teoreticky vyrobit až 784 MWh 
elektřiny ze dřeva (technologie ORC s elektrickou účinností 17 %) a cca 363 MWh elektřiny z bio-
plynu. Z biomasy pěstované na sledovaném území je tak možno vyprodukovat 1 147 MWh elektřiny 

28 http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/poskozeni_pudy_erozi/$FILE/OOHPPPoskozeni_pudy_erozi-081119.pdf
29 http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/vhk2/eroze%20-%20prednaska%209.pdf
30 Silvoarable Agroforestry For Europe, http://www1.montpellier.inra.fr/safe/
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ročně. Pokud k výpočtu použijeme současné výkupní ceny elektřiny z biomasy (cca 3 Kč/kWh), 
dostaneme se k ekonomickému výnosu 3,44 milionů Kč ze sledovaného území, což je přibližně 
16 400 Kč z hektaru. Dále je možné při kogeneraci získat kolem 2 855 MWh tepelné energie. Teplo 
z centrálních výtopen na biomasu je obvykle prodáváno za cenu kolem 1 Kč/kWh, což nám uka-
zuje ekonomický potenciál asi 2,85 milionů Kč, tedy 14 000 Kč z hektaru. Dohromady je možné 
při zavedení kogenerační jednotky získat z území v energii 8 milionů Kč ročně (30 400 Kč/ha). 
Do toho ovšem není započítána pracovní síla, náklady na změnu kultur, doprava, nákup kogene-
rační jednotky, rozvody tepla, nutné opravy. Oproti produkci plodin pro výrobu bioplynu na orné 
půdě (viz níže), nedosahuje dřevní a travní biomasa tak značné ekonomické efektivity a muselo by 
dojít k zavedení nových dotací, aby k zatravňování a zalesňování orné půdy v záplavových územích 
začalo docházet.

Tabulka č. 1: Produkce biomasy a energetická výtěžnost v záplavových územích

Druh biomasy Výměra (ha)
Roční produkce biomasy (t/rok)

5 let od založení 15 let od založení

Travní biomasa 53 370 (sušina) 370 (sušina)

Vrba dřevo 100 1000 1000

Olše dřevo 50 375

Energetická výtěžnost
(MWh/rok)

Bioplyn 1100 1100

Dřevo 3360 4610

Shrnutí: Produkce energie (teplo + elektřina) může přinést tržby ve výši 30 400 Kč/ha. Pozitiv-
ní efekt z čištění vody jsme vyčíslili na 60 000 Kč/ha (viz výše). Jedná se však pouze o orientační 
ocenění ekosystémové služby, které by námi navrhované opatření společnosti přineslo. Dalšími 
efekty jsou zlepšení biodiverzity, zadržení 2 milionů m3 vody povodní (viz výše) a ochrana proti 
erozi, jež mají pro společnost velký význam, jsou však těžko vyčíslitelné.

VELKOPLOŠNĚ ZORNĚNÁ ODVODNĚNÁ KRAJINA – 
HORNÍ ČÁST POVODÍ ROMŽE U KOŽUŠAN 

Tuto část povodí tvoří výhradně orná půda. Vybrali jsme si oblast o rozloze 900 ha, jejímž 
středem teče zahloubený a regulovaný tok Romže o délce 3,6 km. Krajina má minimální schopnost 
zadržet vodu a v létě Romže trpí vysycháním a splachy z polí výrazně snižujícími kvalitu vody. Důle-
žitým faktorem je rovněž biodiverzita, neboť v této krajině nemají citlivější organismy šanci přežít. 
Uvažujeme o komplexní pozemkové úpravě – revitalizace Romže na ploše 45 ha, z toho 30 ha 
mokřadů a mokrých luk, a 15 ha rychle rostoucích dřevin (vrba). Dále uvažujeme obnovu 15 ha 
mezí dubohabřiny s vysokým zastoupením lípy, javoru babyky, třešně ptačí, hrušně polničky a jab-
loně lesní (pro účely výpočtu biomasy však pracujeme s dubovými porosty). V rámci protierozních 
úprav a zlepšení kvality a živinové bilance půd dále navrhujeme zavedení 100 ha vojtěšky v rotaci 
plodin. Biomasa vojtěšky může být využita k výrobě bioplynu. Její rotace bude kompenzovat ne-
gativní vliv kukuřice a řepy na půdu (ve výpočtu používáme krmnou řepu). Nekalkulujeme použití 
kejdy a hnoje z živočišné výroby, které produkci bioplynu dále podstatně zvýší. Vzniklý digestát je 
vhodné použít jako hnojivo.

Vojtěška je oceňována především proto, že má kladný vliv na životní prostředí díky svým 
přínosům pro půdu, vodu, biologickou rozmanitost i krajinu. Vojtěška zlepšuje strukturu půdy, vy-
tváří hluboký kořenový systém, tvoří víceleté pokrytí půdy, dusí plevel, omezuje odplavování půdy 
a snižuje používání pesticidů. Schopnost luštěnin vázat ze vzduchu dusík má za následek nižší po-
užívání dusíkatých hnojiv. Poškození půdy vlivem eroze je mnohem menší než v případě kukuřice. 
Zelené pícniny zachycují vodu účinněji než alternativní plodiny, při deštích dochází k menšímu od-
toku a půda je schopna lépe zadržovat vodu. V důsledku nízkých vstupů a permanentního pokrytí 
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má vojtěška kladný vliv na kvalitu vody. Víceletá výsadba, omezení monokultury a různorodost 
lokalit jsou považovány za pozitivní přínosy pro biologickou rozmanitost i krajinu. 31) 

Výnos vojtěšky je přibližně 7,2 tun sušiny na hektar. Počítáme produkci 300 m3 metanu na tunu 
sušiny, to znamená 2 160 m3 metanu z jednoho hektaru vojtěšky. Výnos krmné řepy je přibližně 
70 tun čerstvé biomasy na hektar nebo 11 t sušiny na hektar. Z toho můžeme dostat produkci 
3 420 m3 metanu na hektar. U řepy jsou ovšem vyšší vstupy hnojiv a orby než u vojtěšky. Je zde 
rovněž vyšší eroze a menší zadržení vody.

Výnos vojtěšky je přibližně 7,2 tun sušiny na hektar. Počítáme produkci 300 m3 metanu na tunu 
sušiny, to znamená 2 160 m3 metanu z jednoho hektaru vojtěšky. Výnos krmné řepy je přibližně 
70 tun čerstvé biomasy na hektar nebo 11 t sušiny na hektar. Z toho můžeme dostat produkci 
3 420 m3 metanu na hektar. U řepy jsou ovšem vyšší vstupy hnojiv a orby než u vojtěšky. Je zde 
rovněž vyšší eroze a menší zadržení vody.

Tabulka č. 2: Produkce biomasy a energetická výtěžnost na orné půdě

Roční produkce biomasy (t/rok)

Druh biomasy Výměra
(ha)

1 rok 
od založení

2 roky 
od založení

5 let 
od založení

15 let 
od založení

Krmná řepa nebo kukuřice 100 1100 (sušina) 1100 (sušina) 1100 (sušina) 1100 (sušina)

Vojtěška 100 720 (sušina) 720 (sušina) 720 (sušina) 720 (sušina)

Travní biomasa 30 210 (sušina) 210 (sušina) 210 (sušina)

Vrba dřevo 15 150 150

Dub, olše dřevo 15 120

Energetická výtěžnost 
(MWh/rok)

Bioplyn 6210 6840 6840 6840

Dřevo 477 1000

Biomasa pěstovaná na orné půdě pro energetické účely dosahuje vyšších výnosů než tomu 
bylo v předcházejícím případě. Když předpokládáme prodej veškeré vyrobené elektrické i tepelné 
energie za ceny uvedené v předchozím případě, dostaneme se k výnosu asi 44 000 Kč/ha.

31 Zpráva Komise Radě o odvětví sušených č. 52008DC0570, Eur Lex,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0570:FIN:CS:HTML
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ČÁST 2

V této části budou popsány nejrozšířenější technologie ke zpracování biomasy pro energetic-
ké účely. Tyto technologie zde rozdělujeme na technologie pro spalování biomasy a technologie 
pro výrobu bioplynu. Protože se v Evropě rozšiřuje využití bioplynu pro pohon motorových vozi-
del, budeme tomuto způsobu využití bioplynu věnovat větší pozornost.

TECHNOLOGIE PRO SPALOVÁNÍ BIOMASY
Spalování je nejtradičnějším způsobem energetického využití biomasy. Výhodou produkce 

tepla a elektrické energie prostřednictvím spalování biomasy je oproti fosilním zdrojům (uhlí, ropa, 
plyn) nižší a stabilnější cena. Cena za energii z biomasy navíc není ovlivněna cenovou politikou 
monopolních výrobců a přepravců a nepodléhá spekulacím a výkyvům na trhu ani geopolitické 
situaci. Při zpracování dřeva a zemědělské výrobě je biomasa často odpadovým materiálem a její 
cena jako energetického zdroje se rovná ceně její dopravy a skladování. V případě kůry se může 
jednat o nebezpečný odpad a jeho spálením se nejen vyprodukuje energie, ale zároveň se elimi-
nují výdaje na odvoz a zneškodnění. 32)

Tabulka č. 3: Náklady na různé zdroje paliva 33) 

Palivo Kč/kWh Kč/rok

Palivové dřevo 0,3 5 918

Štěpka 1,5 10 080

Hnědé uhlí 0,84 16 727

Dřevěné pelety 0,87 17 399

Dřevěné brikety 1,01 20 297

Černé uhlí 1,12 22 385

Zemní plyn 1,16 23 291

I v případě, že se odpadová biomasa nespaluje, zůstává její cena nižší než v případě fosilních 
paliv. V Tabulce č. 3 je porovnání roční ceny paliva rodinného domu se spotřebou tepla 10 MWh/
rok (ústřední topení, voda). 

Dřevní a rostlinná biomasa je běžně dostupná a není možné zastavit její dodávání pomocí 
ventilu. Naopak je k dispozici více zdrojů, které se mohou doplňovat, případně nahradit. U kombi-
novaných kotlů na pelety a dřevo je například možné výpadek jednoho paliva nahradit druhým.

Při spalování biomasy se do vzduchu dostává jen tolik CO2, kolik rostlina spotřebovala po dobu 
svého růstu (plus CO2 spotřebované při dopravě a zpracování). Oproti fosilním palivům vznikají při 
spalování biomasy nižší emise síry, oxidu dusíku a těžkých kovů (v případě, že je rostlina neabsor-
bovala z kontaminované půdy).

Nevýhodou technologií na spalování biomasy je často náročná obsluha. Oproti ústřednímu 
topení, kde stačí točit kolečkem radiátoru, je při biomase nutné skladovat velké objemy paliva. 
Podle možností je třeba sušit, chránit před vlhkem a degradací houbami či plísněmi a často ješ-
tě ručně přikládat do kotle. Uvedené problémy částečně řeší používání dřevěných a rostlinných 
pelet, které se snadněji skladují a dají se automaticky přivést do kotle. Důležitým faktorem při 
volbě biomasy jako paliva je zásobování. Především u kotlů s velkým výkonem je nutné kalkulovat 
s velkým objemem paliva, které často nemusí být dlouhodobě k dispozici v blízkém okolí (kotel 
s výkonem 1 000 kW při teoretické účinnosti 100 % spotřebuje 129 m3 štěpky týdně 34)).

32 Viz např. 2 600 kW kotel spalující kůru ve Slavonicích – Lesy Český Rudolec
33 Murtinger, K., Beranovský, J.: Energie z biomasy. Brno: ERA 2006, s.74
34 Pastorek, Z., Kára, J., Jevič, P.: Biomasa – Obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, 2004, s. 91
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PALIVO

Biomasu dělíme na fytomasu – rostliny a dendromasu – stromy. Obě skupiny lze dále rozdělit 
na biomasu pěstovanou pro energetické účely (šťovík, „sloní tráva“, rychle rostoucí dřeviny – topol, 
vrba), produkční systémy nízkých a středních lesů (více viz Kapitola 1) a odpadovou biomasu (sláma, 
odpad ze sadů a vinic, odpad dřevařského průmyslu – piliny hobliny, dopad těžby dřeva – větve, listy).

DŘEVO

Základními veličinami defi nujícími vlastnosti dřeva jako biomasy je jeho druh, vlhkost, forma 
zpracování na palivo a skladování.

Listnaté stromy mají v průměru nižší výhřevnost než stromy jehličnaté (18 MJ/kg-1 oproti 
19 MJ/kg-1) 35), ale mají zpravidla větší objemovou hmotnost, takže výhřevnost m3 je u listnáčů vyšší 
(vyjma topolu a vrby). Výhřevnost jednotlivých druhů v přepočtu na kilogram uvádí Tabulka č. 4. 
Uvedené hodnoty jsou při 20% vlhkosti. Běžně má čerstvé dřevo vlhkost kolem 50 %. Čím nižší 
je vlhkost, tím lepší je účinnost spalování (teplo se nespotřebuje na odpařování vody). Při použití 
paliva s 50% vlhkostí potřebujeme téměř jednou tolik paliva (o 81 % více) na jednotku výkonu než 
při dřevě s vlhkostí 20 %.

Tabulka č. 4 36)

Druh Výhřevnost MJ/kg Druh Výhřevnost MJ/kg

Borovice 18,4 Jedle 15,9

Vrba 16,9 Jasan 15,7

Olše 16,7 Buk 15,5

Habr 16,7 Smrk 15,3

Akát 16,3 Bříza 15

Dub 15,9 Topol 12,9

Na tuto hodnotu se dřevo dostane přibližně za jeden rok při skladování v suchém a větraném 
prostředí. Vlhkost lze dále snižovat použitím dosušení (přívodem tepla od kotle, ventilací, sluncem 
v prosklené budově – skleníku) a zpracováním na pelety a brikety, které obsahují méně než 10 % vody.

POLENA

V podobě polen se dřevo spaluje nejčastěji v kotlích nižších výkonů (20–60 kW) používaných 
v domácnostech. Výhodou polen je relativní technologická jednoduchost přípravy paliva. Stačí 
ho „nasekat“ na potřebný rozměr vhodný pro daný kotel. Nevýhodou je dodávka paliva. U kotlů 
s nízkým výkonem se polena zpravidla přikládají ručně, což snižuje komfort pálení v porovnání 
například s plynem. Na trh se však již dostávají automatizované systémy na využívání zásobníků 
a podavačů polen vhodných jak pro menší, tak i pro větší aplikace 37). Využití polen bude zřejmě 
nabývat na významu, neboť výroba štěpky a pelet je energeticky náročná a jsou rovněž velmi 
citlivé na skladovací podmínky.

PELETY

Pelety jsou převážně ve tvaru válce s průměrem 6–14 mm a délkou 10–30 mm. Vyrábějí se 
z jemné dřevní hmoty – pilin. Hmota se vysuší a očistí od prachu a jiných nečistot. Samotné pelety 
se vyrábějí přetlačováním skrz matrici. Oproti přípravě polen je to technologicky náročnější, což 
se odráží v ceně paliva (viz tabulka 1). Výhodou je vysoká výhřevnost daná vysokou hustotou 
a nízkým obsahem vody (17,85 GJ/m3 oproti 5,775 GJ/m3 u polen). 38) Pelety se snadněji skladují, 

35 Pastorek, Z., Kára, J., Jevič, P.: Biomasa – Obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, 2004, s. 83
36 Murtinger, K., Beranovský, J.: Energie z biomasy. Brno: ERA 2006, s. 11
37 Arran Woodfuels, Automated Log Heating Systems. http://www.arranwoodfuels.co.uk/Automated_Log_Heating_Sys-

tems.html, (9. 3. 2009) Patent Stoerm, US Patent 4539915 – Automatic feed device for solid fuel boiler, specifi cally for 
logs of wood. http://www.patentstorm.us/patents/4539915/description.html, (9. 3. 2009)

38 Pastorek, Z., Kára, J., Jevič, P.: Biomasa – Obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, 2004, s. 90
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protože zabírají menší prostor. Jejich jednotný tvar umožňuje automatizované dávkování do kotle. 
Tím odpadá obsluha kotle a je možná plynulejší regulace jeho výkonu.

ŠTĚPKA

Pro kotle středních a vyšších výkonů (100 kW a více) se jako palivo používá štěpka. Štěpka 
vzniká při těžbě dřeva jako odpad v podobě odřezků, kůry a větví, které jsou nasekány ve štěpko-
vačích na jednotný rozměr. Na štěpku se zpracovávají i rychle rostoucí energetické dřeviny. 

Štěpku lze stejně jako pelety automaticky dávkovat do kotlů. Na rozdíl od pelet bývá však 
štěpka znečištěna hlínou a kameny, což klade vyšší požadavky na kotle, a to především na rošty, 
na nichž spalování probíhá. Štěpka je dále náročná na skladování. Jako palivo kotlů s velkým vý-
konem je nutné skladovat ji ve velkém množství, často venku, bez ochrany před vlhkem, houbami 
a hmyzem. Dochází tak k degradaci výhřevnosti vodou, hnilobnými procesy a působením červoto-
čů. Štěpka skladovaná pod střechou a se spodní izolací má po třech měsících méně než poloviční 
vlhkost oproti štěpce skladované volně. 39)

ROSTLINY

Rostlinná biomasa má oproti biomase dřevní rozdílné chemické složení, které se při spalování 
projevuje nižší teplotou topení a tečení popela. Důsledkem může být zanášení spalovací komory 
a její poškození. Dalšími omezeními oproti dřevu jsou vyšší emise CO a velký obsah popelovin 
(5 %). Uvedené nevýhody se dají omezit vhodným kombinováním rostlin do směsi.

Pro kotle nižších výkonů je možné rostlinnou biomasu zpracovat do formy pelet podobně jako 
dřevo. Rostlinná biomasa byla původně spalována v podobě balíků, které zemědělcům zůstávaly 
po sběru obilí jako sekundární produkt. V současnosti zůstává balíkování zachováno při procesu 
sběru a sušení energeticky využitelných rostlin, což ulehčuje manipulaci. Před spálením se nicmé-
ně balíky rozebírají a spalují se postupně, což umožňuje lepší regulaci a vyšší účinnost. 

TECHNOLOGIE SPALOVÁNÍ

SPALOVÁNÍ A PYROLÝZA

Spalování je nejjednodušším způsobem přeměny biomasy na teplo a případně na elektrickou 
energii. Pokud nebereme v úvahu „táborák“, nejjednodušší technologií jsou krby a pece (kamna), 
v nichž spalujeme téměř výlučně dřevo. Krby a pece mají nízkou tepelnou účinnost (okolo 20 %). 
Teplo z nich se do okolí šíří jen sáláním a konvekcí – přes stěny krbu a komína. Tepelný účinek je 
omezený na jednu místnost, velká část tepla uniká komínem, nedokonalým spalováním vznikají 
škodliviny a možnost regulace výkonu je minimální.

Vyšší účinnosti (až 80 %) je možné dosáhnout v akumulačních kamnech. Jejich masivní tělo 
(z hlíny, cihel, kamene, keramiky) akumuluje teplo a může obsahovat kanály pro ohřívání vzduchu 
a jeho rozvod. Samotné hoření v kamnech je účinnější s více možnostmi regulace přívodem vzduchu.

V současnosti jsou klasické krby a kamna technologicky překonány kamny a kotly na spalo-
vání pelet a pyrolitické spalování polen. Kamna a kotle na pelety zvyšují účinnost spalování nad 
90 %. Pelety mají stálé vlastnosti (nízký obsah vody, velký povrch zlepšující hoření) a je možné je 
spolehlivě a rovnoměrně dávkovat. Kombinace těchto vlastností umožňuje výrobu kotlů a kamen 
s velkým rozsahem výkonů (od 2 kW). To je výhodné hlavně pro použití v nízkoenergetických do-
mech. U pelet je možné dosáhnout uživatelského komfortu podobného při použití plynu (při nižší 
ceně paliva). Kotle na pelety mohou být plně automatické. Palivem se zásobují z velkokapacitního 
zásobníku a mohou mít programovatelné elektrické samozapalování. Cenou za komfort je cena 
dosahující násobků ceny kotlů na dřevo se stejným výkonem. 

Alternativou kotlů na pelety jsou kotle na polena využívající pyrolytické spalování. Tyto kotle 
jsou tvořeny dvěma komorami oddělenými štěrbinou (tryskou). V horní komoře je palivo – polena, 
která se omezeným přístupem vzduchu přehořívají a zplyňují. Plyn proudí přes trysku do spodní 
keramické komory s přívodem sekundárního vzduchu. Zde plyn hoří za vysokých teplot (1 000 °C). 
Pyrolytické spalování je díky vysokým teplotám čisté a umožňuje výrobu kotlů od výkonu 17 kW, 
který je možno regulovat a při použití suchého dřeva snížit až na 40 %. Kotle využívající pyrolytické 

39 Pastorek, Z., Kára, J., Jevič, P.: Biomasa – Obnovitelný zdroj energie. Praha: FCC Public, 2004, s. 97
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spalování patří mezi levnější a díky regulovatelnosti výkonu i uživatelsky příjemné. Vyžadují však 
manuální doplnění paliva.

Vyrábějí se i kombinované kotle na pelety a pyrolytické spalování polen (případně i s možností 
použít topný olej či zemní plyn). 

Oba druhy kotlů lze použít jako základ teplovzdušného vytápění, případně na vyhřívání vody 
teplovodního topení a užitkové vody. Vzhledem ke zlepšující se izolaci současných domů je často 
i spodní výkonná hranice kotlů (především u polen) stále poměrně vysoká. Aby mohl kotel fungo-
vat v rozsahu optimálního výkonu (při nízkém výkonu je spalování neúplné, kotel dehtuje), je vý-
hodné teplovodní soustavu doplnit o akumulační nádrže, které mohou akumulovat teplo po dobu 
optimálního výkonu kotle. Když se voda v nádržích zahřeje na potřebnou teplotu, je možné kotel 
vypnout (může to zabezpečit automatika) a v závislosti na ročním období, velikosti nádrže, velikosti 
budovy a kvality její izolace může být teplo několik dní čerpáno jen z nádrží. To snižuje náklady 
na topení a zvyšuje komfort bydlení.

Doposud jsme hovořili o kotlích nižších výkonů do 60–100 kW, které se hodí pro rodinné domy. 
V současnosti jsou k dispozici kotle o výkonu desítek MW. Při těchto výkonech kotle slouží k do-
dávkám tepla pro desítky domácností. Výjimečně je v kogeneraci vyráběna i elektrická energie. 
Palivem bývá štěpka a sláma (někdy kombinovaná s uhlím). Palivo se do kotle dopravuje automa-
ticky (šnekový/pásový dopravník) a spaluje se na roštech. Rošty mohou být posuvné – tvořené 
menšími skloněnými rošty, které jsou elektricky, pneumaticky nebo mechanicky ovládané a za-
bezpečují posouvání hořícího paliva z vyššího roštu na nižší až do odvodu popela. Řetězové a pá-
sové rošty namísto sklonu využívají pás, na kterém palivo vyhoří, přičemž se postupně dostane 
pohybem pásu na jeho okraj, kde přepadne do odvodu popela. Oproti kotlům s nízkým výkonem 
musí být tyto kotle doplněné o několik důležitých prvků. Především je to výměník tepla, v němž 
se ohřívá pára pohánějící turbínu generátoru a voda pro vytápění a příslušné rozvody. Na okruh, 
v němž je voda na vytápění, je napojený systém regulace výkonu kotle. V závislosti na odběru tep-
la ovládá systém regulace přívod paliva a vzduchu do kotle a upravuje tak výkon kotle. Při nízkém 
odběru snižuje výkon a naopak. Vzhledem k vysoké vlhkosti štěpky a jejímu znečištění, případně 
s ohledem na obsah létavých částic v popelu z rostlinné biomasy, je nezbytné odlučování pev-
ných častí a čištění zplodin. K odlučování pevných částic slouží cyklóny, v nichž se dým dostane 
do rotace a způsobí, že se nečistoty usazují na stěnách. Alternativou jsou elektrostatické fi ltry, kde 
se nečistoty oddělují ionizováním a navázáním na fi ltr. Požární bezpečnost soustavy zabezpečuje 
klapka zabraňující přehoření paliva v podávacím systému.

ZPLYŇOVÁNÍ

Alternativou k přímému spalování a pyrolytickému spalování je zplyňování. Např. společnost 
Shell prognózuje, že do 5 let může plyn z biomasy pokrýt 5 % světové spotřeby energie. 40) Ve zply-
ňovači (existují protiproudové, souproudé a fl uidní zplyňovače) dochází k tepelnému rozkladu (py-
rolýzní redukci) biomasy, při níž vzniká vodík, metan a oxidy uhlíku. Vodík a metan lze dále spalovat 
v motorech nebo při výrobě tepla.

Protiproudový zplyňovač je jednoduchý a zvládne i vlhkou biomasu. Nevýhodou je vysoký 
obsah dehtu. Plyn proto vyžaduje čištění, jinak nemůže být použitý v motorech.

Souproudý zplyňovač dehet spaluje, čímž vzniká čistší plyn.
Ve fl uidním zplyňovači vykonává biomasa vířivý pohyb účinkem teplého vzduchu a vznika-

jícího plynu. Regulací přívodu paliva a vzduchu je možno regulovat poměr spalování k poměru 
zplyňování, aby reakce probíhala autotermicky (bez vnějšího přívodu energie). Produktem je me-
tan 3 % a vodík 20 % s oxidy uhlíku a dusíku. Pokud dosáhne teplota 1 100 až 1 200 °C, dochází 
k rozkladu vody: C + H2O = CO + H2. Z 1 kg dřeva se tak mohou uvolnit až 2 m3 dřevoplynu. Současný 
výzkum je směřován k extrakci vodíku pro palivové články.

Plazmové zplyňování

Při zplyňování směsi koksu a biomasy plazmovým hořákem s teplotou nad 2 000 °C a omeze-
ním přístupu vzduchu je možné generovat směs H2, CH4 a CO při malém odpadu popela. V součas-
nosti je tato cenově náročná technologie ve stavu ověřování.

40 Hughes, J.: Wood Fuelled Cogeneration – Technologies and Trends Worldwide, 
http://www.fi re-italia.it/forum/cogenerazione/wood-fuelled_cogeneration.pdf (1. 3. 2009) 
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KOGENERACE VÝROBY TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

Výroba elektrické energie ze dřeva má velký potenciál. Podle organizace COGEN Europe je 
možné do roku 2020 zavést v EU technologie na kogeneraci 19 GW elektrické energie. Nejrozšíře-
nější metodou je využití parních turbín (tepelná energie 70 %, elektrická energie 10 %), dále se vel-
mi rozšiřuje výroba turbín na dřevoplyn (40 % tepelné energie, 30 % elektřiny, cena instalovaného 
kW elektřiny 1 500 euro), dále motorů poháněných dřevoplynem (53 % tepelné energie, 36 % 
elektřiny, cena instalovaného kW elektřiny 800 euro), technologie spočívající na zahřívání siliko-
nového oleje (47 % tepelné energie, 37 % elektřiny, cena instalovaného kW elektřiny 800 euro). 
Do budoucna je velmi slibné zavádění Stirlingových motorů, které mohou být využívány i pro malé 
instalace, jako je např. výroba elektrické energie pro rodinné domy (70 % tepelné energie, 24 % 
elektrické energie, cena instalovaného kW elektřiny 2 600 euro). 41)

VÝROBA BIOPLYNU
Bioplyn je směs plynů, v níž podstatnou část tvoří metan (50–75 %) a zbytek je doplněn oxi-

dem uhličitým (25–50 %) a malým množstvím dalších příměsí, jako je jako voda nebo H2S. Vzniká 
bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerob-
ní fermentace a v přírodě ho najdeme na mnoha místech. Člověk se tento přírodní proces naučil 
řídit a využívat ke svému prospěchu.

V bioplynu je nositelem energie pouze metan, CO2 a ostatní příměsi jsou balastními plyny. Pro 
metan izolovaný z bioplynu používáme označení biometan, aby byl zohledněn způsob jeho vzniku. 
Energetický obsah 1 m3 biometanu je asi 10 kWh energie, což je ekvivalent 1 litru benzínu. 

VÝROBA BIOPLYNU

Během řízené anaerobní fermentace je část biomasy přeměněna na bioplyn a zbytek neroz-
ložené hmoty zůstává ve formě tzv. digestátu. Digestát je vedle bioplynu druhým produktem ana-
erobní fermentace. Stabilizovaný digestát je většinou v tekutém stavu s nízkým obsahem sušiny 
a mírným či žádným zápachem. Obsahuje hodnotné organické látky a minerální živiny a používá se 
jako organické hnojivo díky svým výborným hnojícím vlastnostem. 

Jako substrát pro výrobu bioplynu slouží biomasa rozložitelná za anaerobních podmínek. Tuto 
biomasu představují nejrůznější druhy biologicky rozložitelných odpadů nebo cíleně pěstované 
energetické plodiny. Bioplyn také vzniká na skládkách komunálního odpadu, na nichž jsou ve spod-
ních vrstvách skládkového tělesa docíleny anaerobní podmínky pro rozklad biologicky rozložitelné-
ho materiálu. Takovému bioplynu se říká skládkový plyn.

Řízená anaerobní fermentace se provádí v bioplynových stanicích. Hlavní součástí bioplynové 
stanice je bioreaktor, hermeticky uzavřená nádoba obvykle o objemu stovek až tisíců m3, v níž 
probíhá samotný bakteriální rozklad organického materiálu. Pro tento proces je třeba udržovat 
konstantní teplotu (35 °C v případě mezofi lního procesu a 55 °C v případě termofi lního) a pravidel-
ně obsah bioreaktoru promíchávat. Vzniklý bioplyn se shromažďuje v horní části reaktoru a před 
použitím je skladován v plynojemu, který slouží pro vyrovnání nesouladu produkce a spotřeby 
bioplynu.

41 Pick the Right Cogeneration Technology.: Cogen Challenge July 2006, 
http://www.grazer-ea.at/cms/upload/cogen%20challenge/cc_technology_checklist.pdf (1. 3. 2006)
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MATERIÁL PRO PRODUKCI BIOPLYNU – BIOODPADY

Velký potenciál pro produkci obnovitelné energie skýtají biologicky rozložitelné odpady neboli 
bioodpady či zbytková biomasa. Mezi hlavní producenty bioodpadů patří:

• zemědělství – exkrementy hospodářských zvířat, zbytky rostlin,
• průmysl – potravinářský, živočišný, papírenský,
• domácnosti – kuchyňský odpad, odpady ze zahrad, 
• čistírny odpadních vod – čistírenské kaly. 
Podstatná část těchto odpadů se v České republice nijak energeticky nevyužívá a končí 

na skládkách nebo je v surové podobě používána jako hnojivo (např. odpady živočišné výroby). 
Bioodpady uložené na skládky nejen že mrhají využitelným potenciálem bioodpadů, ale ohrožují 
i přírodu emisemi metanu a škodlivými průsaky. Proto se od tohoto způsobu likvidace upouští. 
Bioodpady jsou také zpracovávány ve spalovnách komunálního odpadu, kompostovány nebo zu-
žitkovávány pomocí anaerobní fermentace. 

Pro spalování jsou vhodné jen takové bioodpady, které mají nízký obsah vody a které zároveň 
nejsou vhodné pro anaerobní zpracování (např. dřevní odpad, sláma apod.). Ostatní bioodpady 
jsou pro spalování nevhodné kvůli vysokému obsahu vody a tím i nízké energetické výtěžnosti. 
Spálením takového odpadu dochází také k odbourání všech organických materiálů obsahujících 
uhlík nebo dusík, které tak nemohou být vráceny zpět do půdy.

Kompostování je vhodným způsobem zpracování především odpadu rostlinného původu. 
Výsledný kompost vznikající biologickým rozkladem hmoty za přístupu vzduchu je kvalitním hno-
jivem, které vydrží v půdě po několik let, a může tak nahradit průmyslová hnojiva a zároveň za-
konzervovat uhlík v půdě. Při kompostování však není produkována energie, která by byla dále 
využitelná. 

Vhodným způsobem pro zpracování anaerobně rozložitelných odpadů je řízená anaerob-
ní fermentace, která probíhá v bioplynových stanicích. Pro anaerobní fermentaci jsou vhodné 
především bioodpady s nízkým obsahem lignocelulózy a nízkým obsahem sušiny. Zjednodušeně 
můžeme říct, že jsou to takové bioodpady, které snadno hnijí. Materiálová hodnota bioodpadu 
není ztracena jako při spalování, nýbrž je naopak zhodnocena – vzniklý digestát je kvalitním or-
ganickým hnojivem. V porovnání se spalováním komunálního bioodpadu je anaerobní fermentací 
získáno o téměř 20 % více energie, která je navíc ve formě metanu, a může tak být zužitkována 
mnoha způsoby nebo uskladněna, zatímco spálením vznikne pouze teplo, v lepším případě z části 
i elektrická energie. 42)

Zpracování bioodpadů anaerobní fermentací omezuje emise skleníkových plynů hned několi-
krát. Zabraňuje úniku metanu do ovzduší při nekontrolovaném rozkladu na skládkách, digestátem 
je možné nahradit průmyslová hnojiva, jejichž produkce je velice energeticky náročná, a je produ-
kována obnovitelná energie, která nahrazuje fosilní paliva.

ENERGETICKÝ POTENCIÁL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ BIOODPADŮ

Největší prozatím většinou nevyužitý potenciál skýtají zemědělské provozy s odpady z živo-
čišné výroby a zbytky rostlin. Dalším významným zdrojem je biologicky rozložitelný komunální 
a průmyslový odpad (zkráceně BRKO a BRPO) a kaly z čistíren odpadních vod.

Následující tabulka ilustruje teoretický a dostupný potenciál energie, který je možné ze zbyt-
kové biomasy získat. Teoretický potenciál je vyčíslená energie z veškerého množství bioodpadů 
na území ČR. Dostupný potenciál je teoreticky možné využít v současnosti dostupnými technic-
kými prostředky. 43)

42 Lampinen, A., Pöyhönen, P., Hänninen, K.: Traffi c fuel potential of waste based biogas in industrial countries – the 
case of Finland, University of Jyväskylä, Finland 
http://www.kaapeli.fi /~tep/projektit/liikenteen_biopolttoaineet/Traffi c_biogas_potential.pdf (21. 2. 2009)

43 Mužík, O., Slejška, A.: Možnosti využití anaerobní fermentace pro zpracování zbytkové biomasy. Biom.cz, (8. 2. 2009), 
ISSN: 1801-2655, http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-anaerobni-fermentace-pro-zpracovani-zbytko-
ve-biomasy
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Tabulka č. 5: Potenciál využití biomasy

Potenciál využití biomasy Živočišný odpad Fytomasa BRKO + BRPO Celkem

Teoretický

materiál (tis. t) 30 000 6 000 2 806 38 806

bioplyn (tis. m3) 780 000 450 000 280 600 1 510 600

energie (PJ) 17 10 6 33

Dostupný

materiál (tis. t) 10 000 3 000 1 403 14 403

bioplyn (tis. m3) 260 000 225 000 140 300 625 300

energie (PJ) 5,7 5 3 14

Zdroj: MUŽÍK, Oldřich, SLEJŠKA, Antonín: Možnosti využití anaerobní fermentace pro zpracování zbytkové biomasy. 
Biom.cz [online]. 2003-07-14 [cit. 2009-02-08]. Dostupné z WWW: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-
anaerobni-fermentace-pro-zpracovani-zbytkove-biomasy. ISSN: 1801-2655.

Aby tato čísla byla lépe představitelná, převedeme je na elektrický výkon, tepelný výkon 
a v případě, že bychom biometan použili k pohonu motorových vozidel, tak uvedeme i počet 
osobních automobilů, který by bylo možné pohánět. 44) Výsledek ukazuje následující tabulka. I když 
se jedná „pouze“ o odpadní biomasu, potenciál je značný.

Tabulka č. 6: Potenciál využití biomasy převedený na výkon 

Potenciál využití biomasy Celkem MWhel MWht

Biometan 
tis. m3

Osobní 
automobily 

ks 

Teoretický bioplyn (tis. m3) 1 510 600 2 990 988 4 531 800 906 360 566 475

Dostupný bioplyn (tis. m3) 625 300 1 238 094 1 875 900 375 180 234 488

Následující tabulka ukazuje teoretický potenciál využití energie z výkalů hospodářských zvířat. 
Pokud bychom například veškeré exkrementy jedné dojnice přeměnili na bioplyn, mohli bychom 
z toho množství ročně vyrobit 1 188 kWh elektrické energie nebo 1 800 kWh tepelné energie. Po-
kud bychom tento bioplyn vyčistili a použili k pohonu osobního automobilu na CNG, ujeli bychom 
vzdálenost 4 500 km.

Tabulka č. 7: Teoretický potenciál využití energie z výkalů hospodářských zvířat

Potenciál 
využití 
biomasy

Produkce 
bioplynu 

m3/ks/rok
kWhel/rok kWht/rok

Ujeté km 
v autech 

na CNG

Stavy 2007
(ks)

Celkem
kWhel/rok

Celkem
kWht/rok

Počet
CNG aut

dojnice 600 1 188 1 800 4 500 564 686 670 847 1 016 435 127 054

skot výkrm 400 792 1 200 3 000 826 707 654 752 992 048 124 006

prase výkrm 70 139 210 525 2 0605 537 361 127 547 163 68 395

prasnice 110 218 330 825 224 878 48 978 74 210 9 276

nosnice 5,8 11,5 17,4 44 6 287 764 72 209 109 407 13 676

brojler 3 5,9 9,0 23 18 304 321 108 728 164 739 20 592

28 813 893 1 916 641 2 904 002 363 000

Zdroj: Jan Motlík a kol., Čisté teplo: Příležitost leží ladem, Potenciál výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie, vydaly 
Hnutí Duha a Calla, 2008. ISBN: 978-80-86834-22-1

44 Budeme počítat s 60% obsahem metanu v bioplynu, s účinností kogenerační jednotky 33 % elektrickou a 50 % 
tepelnou. Pro převedení na množství automobilů poháněných biometanem (BM) předpokládáme spotřebu jednoho 
automobilu 8 m3 BM/100km a 20 tis. km najetých za rok.
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Pro srovnání: v čistírnách odpadních vod je u nás zpracováno asi 21 kg sušiny čistírenského kalu 
na jednoho obyvatele. 45) Z tohoto množství můžeme hrubým odhadem získat 8,5 m3 bioplynu, 46) což 
odpovídá asi 17 kWh elektrické energie, 26 kWh tepelné energie a ujetí 65 km automobilem na CNG.

V roce 2006 bylo na území ČR vyprodukováno 175 000 tun (sušiny) čistírenských kalů z komu-
nální sféry. Na kanalizaci bylo napojeno 8,2 mil. obyvatel ČR. 47) Pouze asi 50 % čistírenských kalů 
je stabilizováno biologickou cestou. Tam kde jsou čistírenské kaly stabilizovány pomocí anaerobní 
fermentace, je vzniklý bioplyn většinou používán k pokrytí energetických potřeb čistíren odpad-
ních vod. Následující tabulka ukazuje teoretický energetický potenciál zpracování čistírenských 
kalů pomocí anaerobní fermentace.

Tabulka č. 8: Teoretický energetický potenciál zpracování čistírenských kalů 

Potenciál využití biomasy
Čistírenský kal 

tuny suš./rok 
(2006)

MWhel MWht

Biometan 
tis. m3

Osobní 
automobily 

ks 

Teoretický 
potenciál

materiál (tis. t) 175
138 973 210 565 42 113 26 321

bioplyn (tis. m3) 70 188

PŘEDPOKLADY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ (ZBYTKOVÉ) BIOMASY

Zbytkovou biomasu není energeticky ani ekonomicky výhodné vozit na velké vzdálenosti, proto 
by měla být energeticky zpracována co nejblíže místa svého vzniku. Uvádí se, že bioodpady pro ana-
erobní fermentaci by měly být transportovány maximálně 5 až 30 km do místa jejich zpracování. 48) 
Tato skutečnost hovoří pro decentralizaci produkce energie z bioodpadů. Vezmeme-li rádius 5 km 
od bioplynové stanice, na pokrytí území naší republiky by byl třeba cca 1 000 bioplynových stanic. 

Vhodným řešením pro zpracování bioodpadu by mohlo být využití již existujících čistíren od-
padních vod s již vybudovanými reaktory pro anaerobní fermentaci. Modernizací bioplynového 
hospodářství v čistírnách odpadních vod, která spočívá v intenzifi kaci procesu, je možné často 
uvolnit i více než polovinu stávající kapacity fermentorů. Uvolněná kapacita může sloužit ke zpra-
cování bioodpadů. Kofermentace čistírenských kalů s vysokým obsahem dusíku spolu s bioodpa-
dem, který má vysoký obsah uhlíku, může zlepšit chemické vlastnosti zpracovávaného materiálu 
(poměr C/N) a zlepšit výnosnost bioplynu. 49) Čistírny odpadních vod mají často výhodnou polohu 
pro svoz komunálního bioodpadu.

Dalším vhodným místem pro umístění bioplynové stanice jsou zemědělské areály, kde je zajiš-
těna celoroční dodávka zpracovávaného materiálu. I zemědělské bioodpady je vhodné zpracová-
vat společně s komunálními či průmyslovými bioodpady.

Připojení bioplynových stanic do plynové rozvodné sítě, kam by bylo možné dodávat bioplyn 
vyčištěný na kvalitu zemního plynu, by výrazně zlepšilo efektivitu využití bioplynu. Přestalo by být 
nutné zužitkovávat vyprodukovaný bioplyn v místě jeho vzniku a vyrovnal by se denní i sezónní 
nesoulad mezi jeho produkcí a spotřebou.

45 Podle údajů ČSU z roku 2006, dostupných na: http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapito-
la/10n1-07-2007-0300 (21. 2. 2009)

46 Počítáme-li s produkcí 400 m3 bioplynu na tunu sušiny.
47 Zdroj ČSU: http://www.czso.cz
48 Possible European Biogas Supply Strategies – A Study on Behalf of the Government Parliamentary Group

Bündnis 90/The Greens, Institut für Energetik und Umwelt GmbH, 2007. Dostupný na: http://www.hans-josef-fell.de/
cms/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,263/Itemid,250/ (21. 2. 2009)

49 Zhang, L.: Enhanced biogas production of sewage sludge/waste activated sludge by co-digestion with organic solid 
waste in municipal wastewater treatment plant – Analysis of its application to the city of Kingston, 2007 
http://courses.civil.queensu.ca/graduate/Civl886/Notes/Enhanced%20biogas%20production.pdf (10. 2. 2009)
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MATERIÁL PRO PRODUKCI BIOPLYNU – ENERGETICKÉ PLODINY

V rostlinách (biomase) se ukládá přibližně 0,25–1 % slunečního příkonu, který na ně dopadá. 
V podmínkách České republiky je to okolo 0,5 %. 50) Pro srovnání, sluneční kolektory (pro ohřev 
TUV) dokáží využít asi 30 % energie dopadajícího slunečního záření, zatímco fotovoltaika umí pře-
měnit v elektrickou energii asi 15 % dopadajícího slunečního záření. Takto vyrobenou energii však 
musíme ihned spotřebovat, kdežto sluneční energii uloženou v biomase můžeme skladovat a pře-
měnit v elektřinu či teplo právě tehdy, když je potřeba.

Podle akčního plánu pro biomasu pro ČR pro léta 2009–2013 je v energetickém využívání 
biomasy a bioplynu skryt největší a relativně rychle mobilizovatelný potenciál stabilních dodávek 
energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE). 51) Otázkou zůstává, jaké plodiny pro tento účel pěs-
tovat a jaké používat pěstební způsoby, aby bylo dosaženo maximálního výtěžku energie z plochy 
s přihlédnutím k celému životnímu cyklu a dopadu na krajinu.

Při výběru vhodné energetické plodiny je třeba brát v úvahu současně několik faktorů, z nichž 
nejdůležitější jsou výnos biomasy na 1 hektar půdy a potenciál výroby bioplynu z této biomasy. 
Dále je nutné zohlednit energetickou náročnost pěstování, alternativní použití plodiny, dostup-
nost orné půdy, způsob využívání půdy a také environmentální faktory. Nelze říci, která plodina je 
k pěstování pro produkci bioplynu nejlepší. Vždy je nutné posoudit konkrétní situaci individuálně 
s přihlédnutím k lokálním klimatickým, půdním a jiným podmínkám. 

Velice důležité je posuzovat pěstování energetických plodin v dané lokalitě z hlediska udržitel-
nosti. Znamená to zvolit takové pěstební způsoby, které nebudou vyčerpávat půdu a způsobovat 
úbytek vody v půdě, erozi a jiné negativní jevy spojené s nešetrným intenzivním zemědělstvím. 
Vhodné pěstební způsoby mohou vést i k minimalizaci použití umělých hnojiv a postřiků. Vzhledem 
k tomu, že výroba průmyslových hnojiv i postřiků je energeticky náročná, jejich eliminací a nahra-
zením můžeme výrazně zlepšit celkovou energetickou bilanci produkce biomasy.

Pro výrobu bioplynu se hodí desítky různých druhů rostlin, což zemědělci poskytuje značnou 
volnost při volbě té z nich, která je nejvhodnější pro dané podmínky. Mezi tyto rostliny patří i ty, 
které se běžně používají ke krmení zemědělských zvířat. Zemědělci jsou na pěstování tohoto dru-
hu plodin zvyklí, dosahují optimálních výnosů a mohou používat stávající zemědělskou techniku 
a zázemí. Současně nedochází ani ke změně vzhledu lokální zemědělské krajiny. 52) Pro výrobu 
bioplynu je také vhodné využít seno z údržby luk.

Aby bylo ospravedlnitelné pěstování biomasy pro produkci energie, je nezbytné, aby bylo 
z tohoto procesu získáno více energie v použitelné formě, než kolik do něho bylo vloženo. Ji-
nak řečeno, energetická bilance (energetický poměr) udávající poměr získané energie k energii 
vložené by měla být co nejvyšší. Za účelem zjištění energetických vstupů a výstupů se provádí 
tzv. analýzy životního cyklu. V případě produkce energie anaerobní fermentací z energetických 
plodin se do této analýzy zahrnuje pěstování plodiny (výroba průmyslových hnojiv, výroba země-
dělské techniky, pohonné hmoty k obdělávání polností atd.), samotný proces anaerobní fermen-
tace (energie pro stavbu bioplynové stanice, energie spotřebovaná při provozu atd.) a energie 
pro zužitkování bioplynu (energie k výrobě zařízení k zužitkování bioplynu, provozní energie atd.).

Celková efektivnost závisí na mnoha proměnných, a bude se proto lišit případ od případu. Podle 
studie vzniklé v rámci projektu CROPGEN 53) má velký vliv na výslednou energetickou bilanci pro-
dukce bioplynu volba energetické plodiny, lokální klimatické a půdní podmínky pro její pěstování, 
a dále použití průmyslových hnojiv a nutnost zavlažování. V rámci tohoto projektu vznikly analýzy 
životního cyklu pro 8 různých plodin používaných pro výrobu bioplynu. Podle této studie dosahuje 
nejlepší energetické bilance pěstování kukuřice a triticale. Pozitivní dopad na energetickou bilanci 
má použití digestátu místo průmyslových hnojiv. Energeticky nejvýhodnější je použití bioplynu pro 
pohon motorových vozidel.

50 Gaillyová, Y., Hollan, J.: (Staro)nová role venkova a zemědělství, 
http://amper.ped.muni.cz/jenik/vyuka/fss/venkov.doc (21. 02. 2009)

51 Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009–2011, 
http://www.mze.cz/attachments/AP_biomasa_09-01.pdf (21. 2. 2009)

52 CROPGEN: Assesment of the potential for crop-derived biogas as an energy source in the EU, 
taking into account technical and environmental issues and socio-economic impact, 
http://www.cropgen.soton.ac.uk/deliverables/CROPGEN_D30b_Soton.pdf (21. 2. 2009)

53 Výzkumný projekt CROPGEN byl fi nancován Evropskou Unií. Projektu se účastnilo 11 organizací ze šesti evropských 
zemí. Cílem tohoto projektu byla udržitelná produkce paliva z biomasy a její integrace do současné energetické 
infrastruktury ve střednědobém horizontu. Projekt byl dokončen v polovině roku 2007.
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VYUŽITÍ BIOPLYNU
Jsou čtyři základní způsoby, kterými je možné energeticky zužitkovat bioplyn. Tyto způsoby 

demonstruje následující schéma

Odsíření Odsíření Úprava plynu Úprava plynu

BIOPLYN

Bojler Kogenerace Palivový článek Tlaková nádoba

Elektřina Teplo Elektřina TeploTeplo Palivo

Zušlechtění Stlačení

Zdroj: Biogas Production and Utilisation, IEA Bioenergy: T37:2005:01, 
přístupné na http://www.ieabioenergy.com/LibItem.aspx?id=182

Nejjednodušším použitím bioplynu je jeho přímé spálení pro výrobu tepla. Účelnějším využitím 
než pro výrobu tepla je kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, tzv. kogenerace. V dnešní 
době jsou již v provozu zařízení, která umí kromě elektrické energie a tepla vyrábět ještě chlad. 
Tomuto zužitkování bioplynu se říká trigenerace. Použití bioplynu do palivových článků je spíše 
hudbou budoucnosti. Velkým a v naší republice zatím nedoceněným potenciálem je využití bio-
plynu jako pohonné hmoty pro motorová vozidla. Toto použití vyžaduje vyčištění bioplynu na 98 % 
metan, tzv. biometan, a jeho stlačení na 200 barů (atmosfér).

KOGENERACE

Kogenerace je nejčastějším způsobem využití bioplynu v České republice. Celková účinnost 
přeměny energie obsažené v bioplynu se uvádí kolem 85 % (35 % elektrická a 50 % tepelná). 
Výroba elektrické energie z bioplynu v kogeneraci s teplem je v České republice podporována 
podle zákona č. 180/2005 Sb. garantovanými výkupními cenami a zelenými bonusy pro výkup 
elektrické energie.

Bioplyn je spalován v pístovém spalovacím motoru, který roztáčí generátor elektrické energie. 
Olej motoru a výfukové plyny jsou ochlazovány a získané teplo je dále využito například k vytápění 
rodinných domků nebo průmyslových provozů.

VYUŽITÍ BIOPLYNU JAKO PALIVA PRO AUTOMOBILY

Využití bioplynu jako paliva pro motorová vozidla je v České republice novinkou, proto mu 
budeme v naší publikaci věnovat větší pozornost. Aby bylo možné význam tohoto využití bioplynu 
pochopit, je třeba ho zasadit do kontextu s ostatními dnes používanými biopalivy, tedy bionaftou 
a bioetanolem.
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ČÁST 2

BIOPLYN V KONKURENCI OSTATNÍCH BIOPALIV

V současné době jsou nejrozšířenějšími a státem podporovanými biopalivy bionafta a bioe-
tanol. Bionafta se vyrábí především z řepky olejné pomocí chemického procesu zvaného tran-
sesterifi kace. Bioetanol je produktem alkoholového kvašení a v našich podmínkách se nejčastěji 
vyrábí z obilovin a cukrové řepy. V obou případech se jedná o kapalná biopaliva, která je možné 
přimíchávat do konvenčních paliv. 

Značně nedoceněným biopalivem zůstává biometan neboli vyčištěný bioplyn. Biometan je bioplyn 
bez CO2 obsahující asi 98 % metanu. V porovnání s ostatními konvenčními palivy je při spalování bio-
metanu do ovzduší vypouštěno nejméně emisí skleníkových plynů. Při výrobě biometanu se také spo-
třebovává méně energie v celém životním cyklu, a to zejména je-li produkován z odpadní biomasy. 54) 
Výroba biometanu je účinnější než výroba biopaliv 1. generace. Biopaliva 2. generace budou dosaho-
vat podobných účinností jako při produkci biometanu, avšak technologie k jejich produkci jsou stále 
jen ve vývojové fázi, zatímco produkce biometanu anaerobní fermentací je využívána již desítky let.

Biometan se dá produkovat buď anaerobní fermentací nebo vysokoteplotním katalytickým 
procesem zvaným SNG. Technologie anaerobní fermentace, která je v dnešní době dobře zvlád-
nutá a široce rozšířená, je vhodná pro zpracování vlhké biomasy (např. zelené rostliny). Proces bio 
SNG je vhodný pro zpracování biomasy s vysokým obsahem celulózy (např. dřevo). Tento proces 
zatím čeká na uvedení do praxe. Hudbou nedaleké budoucnosti jsou tzv. biopaliva druhé generace 
označovaná jako Btl („biomass to liquid“, což se dá přeložit jako zkapalněná biomasa). Jedná se 
o kapalná biopaliva vyrobená z rostlinné biomasy. Pokrokem oproti kapalným biopalivům první 
generace je možnost v tomto procesu zpracovávat celé rostliny, ne jen jejich části.

V současné době je dosahováno největších výnosů biopaliva na hektar obdělávané půdy 
zpracováním vlhké biomasy pomocí anaerobní fermentace, při níž je produkován bioplyn – pro 
použití v dopravě vyčištěný na biometan. Ve srovnání s bioplynem a Btl poskytují bionafta a bioe-
tanol v našich podmínkách se srovnatelnými náklady na vyrobený GJ energie asi třikrát nižší ener-
getický výnos z hektaru zemědělské půdy. 55) Následující obrázek znázorňuje, jak si stojí jednotlivá 
biopaliva ve výtěžnosti energie ze zpracované biomasy.

Obrázek č. 2: Dráha os. automobilu ujetá na různá biopaliva vyprodukovaná z 1 ha zemědělské půdy za rok

Zdroj: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.,
http://www.nachwachsende-rohstoffe.de/cms35/uploads/media/FNR_Grafi k_Reichweiten_RGB.jpg

54 Lampinen, A., Pöyhönen, P., Hänninen, K.: Traffi c fuel potential of waste based biogas in industrial countries – 
the case of Finland: University of Jyväskylä 2004, 
http://www.kaapeli.fi /~tep/projektit/liikenteen_biopolttoaineet/Traffi c_biogas_potential.pdf (8. 3. 2009)

55 Smrž, M.: Cesta k energetické svobodě, Energetický informační servis WISE Brno 2007
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Následující tabulka srovnává energetické vstupy a výstupy pěstování a zpracování jednot-
livých druhů biopaliv. Důležitým údajem je poměr energie získané v celém procesu produkce 
daného biopaliva a energie do tohoto procesu vložené. V dnešní době můžeme předpokládat, že 
veškerá vložená energie je fosilního původu. Čím větší je tento poměr, tím je produkce daného 
biopaliva výhodnější. Poměr o velikosti 1 by znamenal, že získáme jen tolik energie, kolik jsme 
do procesu vložili. V takovém případě by nemělo cenu dané biopalivo vůbec produkovat.

Tabulka č. 9: Energetické vstupy a výstupy pěstování biopaliv

palivo bionafta bioethanol biometan biometan

plodina řepka 
olejka

cukrová 
řepa

pšeničné 
zrno

cukrová 
řepa

pšeničné 
zrno

kukuřice triticale 
celá 

rostlina

triticale 
celá 

rostlina *

energ. poměr – energie 
získaná/vložená 1,84 2,2 2,36 5,5 3,79 6,36 6,84 8,34

čistá vyprodukovaná 
energie (GJ/ha)

18,5 63,7 35,1 102,1 65,5 132,4 141,7 146,1

ekvivalentní litry nafty 
(diesel equivalent)

517 1779 980 2704 1726 3514 3764 3885

* V tomto případě předpokládáme nahrazená 50 % průmyslových hnojiv digestátem

Zdroj: Renewable energy from crops and agrowastes, D30b: Assessment of the potential for crop-derived biogas as an 
energy source in the EU, taking into account technical and environmental issues and socio-economic impact, CROPGEN 
project no. SES6-CT-2004-502824, http://www.cropgen.soton.ac.uk/deliverables/CROPGEN_D30b_Soton.pdf

BIOPLYN PRO POHON MOTOROVÝCH VOZIDEL

Technologie pro čištění bioplynu na biometan existují a v několika evropských státech jsou 
již několik let používány. Tyto čistící jednotky mohou mít kapacitu od jednotek po stovky m3 vy-
čištěného bioplynu za hodinu. Ty nejmenší se hodí například na farmu produkující vlastní bioplyn 
a zásobující biometanem automobily z nejbližšího okolí, zatímco velké čistící jednotky jsou vhodné 
například pro města, která pro zpracování bioodpadů používají anaerobní fermentaci a vyrobe-
ným bioplynem pohání městské autobusy či nákladní automobily provádějící svoz odpadu. 

Existuje asi 5 různých technologií čištění bioplynu na biometan. Nejrozšířenější je technologie 
využívající rozdílnou rozpustnost plynů ve vodě (tzv. water scrubbing). Při tomto procesu je spo-
třebovávána elektrická energie (asi 0,5 kWh/m3 bioplynu) a voda, která však může být v procesu 
cirkulována.

AUTOMOBILY NA BIOPLYN (BIOMETAN)

V dnešní době je na trhu nabízeno již několik desítek typů automobilů různých značek sério-
vě vyráběných s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG – compressed natural gas). Jako palivo 
do těchto automobilů může sloužit jak zemní plyn, tak biometan. Obě paliva jsou identická (v obou 
případech se jedná o plyn metan), liší se pouze ve způsobu vzniku.

V dnešní době je již celá Česká republika pokryta sítí čerpacích stanic na stlačený zemní plyn, 
takže je zajištěna dojezdnost do kteréhokoli místa v republice. Koncem ledna 2009 byla otevřena 
18. plnící stanice na CNG a do konce roku se jich plánuje dalších 14. I automobilů využívajících 
tento pohon v České republice stále přibývá. Uvádí se, že na celém světě jezdí asi 5 milionů auto-
mobilů s pohonem na CNG. Náklady na pořízení modelu s motorem na CNG jsou asi o 10 % vyšší 
než na pořízení stejného modelu na konvenční palivo 56). Sériově vyráběné automobily s pohonem 
na CNG však stále mají i menší nádrž na benzín, aby byla vždy zajištěna dojezdnost i v oblastech 
bez čerpací stanice na CNG. Rozvoj infrastruktury čerpacích stanic na CNG podnítí růst množství 
automobilů na CNG, což bude mít následně příznivý vliv na rozvoj využití bioplynu v dopravě.

56 Otevřena nová plnicí CNG stanice ve Středočeském kraji v Milovicích, RWE Press Centrum, 
http://www.cng.cz/cs/presscentrum/novinky/09/01/02.html
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ČÁST 2

VÝHODY POUŽITÍ BIOPLYNU (BIOMETANU) V DOPRAVĚ

Důležitou předností produkce biometanu oproti produkci bionafty a bioetanolu je široká škála 
plodin vhodných pro jeho výrobu, možnost jeho výroby z bioodpadů, vysoká energetická výtěž-
nost a neexistence vedlejších produktů. Velikost bioreaktoru k produkci bioplynu není ničím ome-
zena – bioplyn vyrobíme v umělohmotné lahvi stejně efektivně jako v reaktoru s objemem tisíců 
m3. Z tohoto důvodu může být výroba bioplynu značně decentralizovaná. Při existenci velkého 
množství menších bioplynových stanic může být materiál vhodný pro anaerobní fermentaci zpra-
covávaný co nejblíže místa svého vzniku. Tím se sníží nároky na dopravu a mohou tak být využity 
i ty zdroje, které by se jinak nevyplatilo na větší vzdálenosti vozit. Napojení těchto bioplynových 
stanic na rozvodnou plynovou síť zajistí fl exibilitu celého systému.

Spotřeba biometanu v m3 je stejná jako spotřeba benzínu v litrech. Automobil spalující metan 
má tišší chod než ten na konvenční paliva, díky fyzikálním vlastnostem biometanu jsou vozidla 
jezdící na CNG bezpečnější než vozidla jezdící na benzín, naftu nebo LPG. Emise ze spalování bi-
ometanu jsou stejné jako ze spalování zemního plynu, s tím rozdílem, že CO2 vzniklý při spalování 
biometanu pochází z rostlin a nezvyšuje tak celkové množství CO2 v atmosféře. 

V některých zemích je již možné pumpovat biometan do plynové rozvodné sítě. Tím se řeší 
problém vyrovnání aktuální produkce s aktuální spotřebou. Jistota stálého odběru produkce bi-
oplynové stanice výrazně zlepšuje atraktivitu takovýchto investic v očích investorů a bankéřů. 
V České republice zatím není podporováno pumpování biometanu do plynové rozvodné sítě ani 
užití bioplynu jinak než na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Ostatní alternativní 
využití bioplynu jsou tak relativně znevýhodněna.

Podle studie Lipského institutu pro energetiku a životní prostředí je možné na zemědělských 
plochách EU-28 dnes vypěstovat biomasu k výrobě 300 mld. Nm3 biometanu za rok při součas-
ném zachování potravinové soběstačnosti jednotlivých zemí. Do roku 2020 má tento potenciál 
vzrůst na 500 mld. Nm3 biometanu za rok. Toto množství se rovná současné spotřebě veškerého 
zemního plynu v EU-28. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty bioodpady, které představují dodatečný 
potenciál. 57)

57 Smrž, M.: Cesta k energetické svobodě, Energetický informační servis WISE Brno 2007
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ZÁVĚREM

Ze všech možných zdrojů obnovitelné energie byla v této publikaci analyzována právě bioma-
sa, neboť v podmínkách České Republiky skýtá největší potenciál využití. 

Přechod současné energetiky k obnovitelným zdrojům nespočívá pouze v nahrazení jednoho 
paliva palivem jiným. Aby byl tento proces úspěšný, je třeba přejít od centralizované energetiky 
k energetice decentralizované založené na velkém množství malých energetických zdrojů. Jen tak 
bude zajištěno efektivní využití lokálně dostupných zdrojů a vyřeší se tím mnoho dalších problémů 
spojených se současnou centralizovanou energetikou.

V projektu TULES jsme se snažili propojit problematiku správného hospodaření s krajinou 
a produkci obnovitelné energie. Na pilotních případech jsme ukázali, že obnova lesů, luk a různých 
krajinných prvků na územích postižených erozí, záplavami nebo vysycháním půdy může přispět 
k ekologické stabilizaci takto postiženého území a zároveň poskytnout významné množství bioma-
sy pro energetické účely. 

K produkci energie může být použita i odpadní biomasa, jako jsou odpady ze zemědělství, 
průmyslu nebo třeba komunální odpady. Odpadní biomasa není v dnešní době většinou nijak vyu-
žívána, naopak je často nutné vynaložit náklady na její likvidaci. Z tohoto důvodu skýtá nejsnadněji 
mobilizovatelný potenciál produkce energie.

V návaznosti na produkční potenciál určité lokality lze navrhnout vhodné koncové technolo-
gie pro zpracování energetické biomasy. Technologie pro spalování se hodí především pro bioma-
su s vysokým obsahem celulózy, například dřevo. Pro výrobu bioplynu se naopak používá vlhká bi-
omasa s nízkým obsahem celulózy. Bioplyn má několik alternativních využití. Tím nejrozšířenějším 
v České republice je produkce elektrické energie v kogeneraci s produkcí tepla. Takto vyrobená 
elektrická energie je vykupována za dotovanou cenu. Vyčištěním bioplynu vzniká biometan, který 
je možné pumpovat do plynové rozvodné sítě nebo stlačený použít k pohonu motorových vozidel. 

Při analýze potenciálu území pro produkci energetické biomasy jsme v první řadě vycházeli 
ze stavu dané krajiny. Navrhujeme takové druhy biomasy a takové hospodářské praktiky, které 
zabezpečí ekologickou stabilitu a s tím spojenou udržitelnost produkce biomasy na daném území. 
Koncové technologie pro energetické zpracování biomasy jsou navrhnuty tak, aby odpovídaly 
skutečnému produkčnímu potenciálu krajiny, včetně lidských sídel a potenciálu bioodpadů. Cílem 
této publikace tak bylo především demonstrovat myšlenku, že uplatnění komplexního pohledu 
na výrobu energie z biomasy, a to zejména aplikace kritérií udržitelnosti produkce energie v ná-
vaznosti na zachování přirozených funkcí krajiny a zahrnutí odpadní biomasy, může být efektivní 
cestou k posilování lokální energetické soběstačnosti.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1
METODIKA PŘEPOČTU PRODUKCE DŘEVA NA ENERGII

U olše na úrodných půdách můžeme očekávat celkovou primární produkci dřeva 14,4 m3/ha/
rok, u dubu 11,7 m3/ha/rok. Když započteme rozdílnou objemovou hmotnost a výhřevnost dřeva, 
dostaneme se k následné výhřevnosti jednotlivých dřevin na úrodných půdách. 

Tepelný výkon 1 kWh = 3,6 MJ 
 0,28 kWh = 1 MJ

Množství energie, kterou lze získat spálením dřeva, závisí na jeho vlhkosti. Při ideální vlhkosti 
20 % získáme cca 2 800 W z 1 kg dřeva při 75% účinnosti spalování.

Olše tak při produkci 7 500 kg/ha dřeva za rok při výhřevnosti 15 MJ/kg – 112 500 MJ = 112 GJ 
z hektaru za rok, to je 31 MWh potenciální energie. Při spálení dřeva s 80% účinností získáme cca 
25 MWh energie z hektaru za rok, v našich kalkulacích počítáme s výrobou 50  % tepla a 17  % 
elektřiny, tj. 12,5 MWh tepla a 4,25 MWh elektřiny z hektaru.

Dub tak při produkci 8 892 kg/ha dřeva za rok při výhřevnosti 15 MJ/kg – 133 380 MJ = 133,4 GJ 
z hektaru za rok, to je 37 MWh potenciální energie. Při spálení dřeva s 80% účinností získáme cca 
30 MWh energie z hektaru za rok, v našich kalkulacích počítáme s výrobou 50 % tepla a 17 % elek-
třiny, tj. 15 MWh tepla a 5,1 MWh elektřiny z hektaru.

Vrba při produkci 10 t/ha při výhřevnosti 15 MJ/kg – 150 GJ z hektaru za rok, to je 42 MWh 
z hektaru. Při spálení dřeva s 80% účinností získáme cca 33,6 MWh energie z hektaru za rok, 
v našich kalkulacích počítáme s výrobou 50 % tepla a 17 % elektřiny, tj. 16,8 MWh tepla a 5,7 MWh 
elektřiny z hektaru.

PŘÍLOHA Č. 2 
POTENCIÁL BIOPLYNU Z LUČNÍCH POROSTŮ

Z jednoho hektaru louky lze ročně získat v průměru 7 tun sušiny a z jednoho kila sušiny 
v průměru 400 l bioplynu (podle některých jiných pramenů až 500 litrů/kg sušiny) To znamená, 
že z jednoho hektaru louky získáme až 3 500 m3 bioplynu, to je při obsahu methanu 60 % a 6 kWh 
potenciální energie v 1 m3 bioplynu – tzn. 21 MWh energetického potenciálu v jednom ha travních 
porostů. Při převodu na elektrickou energii při vynásobení koefi cientem účinnosti generátorů 
0,33 dostaneme až 7 (6,93) MWh elektrické energie z hektaru lučních porostů ročně. Při dotované 
výkupní ceně elektřiny 3 Kč za kWh je to teoretická dosažitelná výtěžnost až 21 000 Kč z hektaru. 
Dále dostaneme přibližně 12 MWh tepelné energie, což je při výkupu tepla 1 Kč za 1 kWh 12 000 Kč 
z hektaru. Dohromady je to pak až 33 000 Kč z hektaru minus náklady na sklizeň a práci.
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PŘÍLOHA Č. 3
PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ RELEVANTNÍCH 
PRO POPSANÉ METODY PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY *

PRÁVNÍ PŘEDPIS OBECNÁ RELEVANCE
RELEVANTNÍ 
USTANOVENÍ (ZEJM.)

1.1 Zdroje biomasy – hospodaření v krajině

z. č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody 
a krajiny

Stanovuje mj. pravidla vytváření tzv. územních systémů 
ekologické stability, podmínky zohlednění zájmů ochrany 
přírody a krajiny v procesech územního plánování, lesního 
hospodářství (odlesňování, zalesňování), povolení ke kácení 
dřevin, pravidla ochrany krajinného rázu, právní režim zvláště 
chráněných území a soustavy NATURA 2000, rámcová 
pravidla náhrad za omezení vlastnického práva v důsledku 
ochrany přírody a krajiny. 

§3, §4, §8, §12, 
§58, §59, §67, §69

z. č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně 
některých zákonů

Zákon mj. upravuje podmínky vypouštění odpadních 
vod, pravidla činností na územích, v nichž mohou ovlivnit 
odtokové poměry (výsadba stromů v záplavových územích), 
povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí vodní 
toky, správu vodních toků, povinnosti vlastníků pozemků 
v souvislosti s ochranou před povodněmi.

§5, §8, §14, §18, 
§27, §38, §45, §46, 
§47, §50, §66, §67, 
§68, §85, §86 

z. č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpra-
vách a pozemkových 
úřadech

Stanovuje pravidla tzv. pozemkových úprav – tj. pravidla pro 
úpravu vlastnických vztahů k pozemkům s ohledem na jejich 
prostorové nebo funkční uspořádání (scelování, dělení, 
zabezpečení přístupu k pozemkům apod.) se zohledněním mj. 
zájmů ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. 

vše

z. č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně 
a doplnění některých 
zákonů

Stanovuje podmínky ochrany lesních porostů, pravidla hos-
podaření v lesích, defi nuje pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, obsahuje pravidla kategorizace lesů, jakož i obecný 
rámec státní podpory udržitelného hospodaření v lesích.

§2, §3, §7, §8, §11, 
§12, §14, §36, §46, 
§48, §48a

nař. vl. č. 53/2009 Sb.,
o stanovení podmínek 
pro poskytování dotací 
na lesnicko-environ-
mentální opatření

Upravuje podmínky pro poskytování dotací na zlepšování 
druhové skladby lesních porostů.

§2, §5, §6

z. č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství

Stanovuje mj. obecné podmínky státní podpory na nákup 
zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, a podmínky 
pěstování, zpracování a využití biomasy a zemědělských 
dotací.

§2da, §3

z. č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělské-
ho půdního fondu

Zákon stanovuje pravidla nakládání s půdou, která je součástí 
zemědělského půdního fondu (ZPF), základní pravidla hos-
podaření na ZPF a pravidla pro vkládání a vyjímání pozemků 
do ZPF.

§1, §2, §4, §7, §9

nař. vl. č. 80/2007 Sb., 
o stanovení některých 
podmínek poskytování 
platby pro pěstování 
energetických plodin

Upravuje podmínky poskytování platby pro pěstování energe-
tických plodin Státním zemědělským intervenčním fondem. 
Příloha nařízení obsahuje seznam energetických plodin.

§2, §3, §6, §7, 
Příloha
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PRÁVNÍ PŘEDPIS OBECNÁ RELEVANCE
RELEVANTNÍ 
USTANOVENÍ (ZEJM.)

nař. vl. č. 242/2004 Sb., 
o podmínkách provádě-
ní opatření na podporu 
rozvoje mimoprodukč-
ních funkcí zemědělství 
spočívajících v ochraně 
složek životního 
prostředí 

nař. vl. č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádě-
ní agroenvironmentál-
ních opatření

nař. vl.č. 505/2000 Sb.,
kterým se stanoví 
podpůrné programy 
k podpoře mimo-
produkčních funkcí 
zemědělství, k podpoře 
aktivit podílejících se 
na udržování krajiny, 
programy pomoci 
k podpoře méně příz-
nivých oblastí a kritéria 
pro jejich posuzování

nař. vl. č. 75/2007 
Sb., o podmínkách 
poskytování plateb 
za přírodní znevýhodně-
ní v horských oblastech, 
oblastech s jinými 
znevýhodněními a v ob-
lastech Natura 2000 
na zemědělské půdě

nař. vl. č. 239/2007 Sb.,
o stanovení podmínek 
pro poskytování dotací 
na zalesňování zeměděl-
ské půdy

nař. vl. č. 308/2004 Sb.,
o stanovení některých 
podmínek pro poskyto-
vání dotací na zalesňo-
vání zemědělské půdy 
a na založení porostů 
rychle rostoucích dřevin 
na zemědělské půdě ur-
čených pro energetické 
využití

Upravují mj. podmínky čerpání přímých dotací na ošetřování 
travních porostů, zatravňování orné půdy, pěstování meziplo-
din a vybudování tzv. biopásů.

Upravují podmínky čerpání dotací na hospodaření v „méně 
příznivých oblastech“ (vymezených v příloze nařízení), dotací 
na zalesnění zemědělské půdy a péči o založený lesní porost 
po dobu pěti let a dotací na založení produkčního porostu 
rychle rostoucích dřevin, určeného k produkci biomasy pro 
energetické využití (3–6 letý interval sklizně po dobu nejm. 
15 let)

vše
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PRÁVNÍ PŘEDPIS OBECNÁ RELEVANCE
RELEVANTNÍ 
USTANOVENÍ (ZEJM.)

1.2 Zdroje biomasy – zpracování odpadů

z. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech

Zákon stanovuje obecné pravidlo přednosti materiálového 
a energetického využití odpadů před skládkováním, další 
základní povinnosti původců odpadů a základní pravidla pro 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (v současné 
době probíhá legislativní proces k přijetí nového zákona 
o odpadech; návrh zahrnuje i stanovení povinnosti obcím 
zajistit tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu).

§11, §12, §14, §16, 
§17, §24, §32, 
§33b

vyhl. č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech 
nakládání s odpady

Upravuje obecné náležitosti žádosti o povolení k využívání 
odpadů, technické požadavky na zařízení ke sběru, výkupu 
a shromažďování odpadů.

§1, §3, §4

vyhl. č. 341/2008 Sb., 
o podrobnostech 
nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady

Podrobně upravuje technické, technologické a provozní po-
žadavky pro kompostárny a bioplynové stanice s kapacitou 
nad 10 tun zpracovaného odpadu za rok. 

vše

ZP 38/2008, 
o podrobnostech 
nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady

Metodický návod Ministerstva životního prostředí k vyhl. č. 
341/2008 Sb. (interpretace pojmů, vzory, seznam souvisejí-
cích předpisů a technických norem)

vše

vyhl. č. 381/2001 Sb., 
Katalog odpadů

Stanovuje pravidla zařazování odpadů do jednotlivých 
kategorií, defi nuje jednotlivé druhy biologicky rozložitelných 
odpadů.

§2 Příloha 1

nař. vl. č. 197/2003 Sb., 
o Plánu odpadového 
hospodářství České 
republiky

Stanovuje cíl snížit podíl biologicky rozložitelných komunál-
ních odpadů ukládaných na skládky (max. 75% v roce 2010, 
50% v roce 2013, 35% v roce 2020) a proklamuje podporu 
zavádění opatření k třídění a materiálovému využití biologic-
ky rozložitelného odpadu.

Příloha 1, čl. 8

2.1 Zpracování biomasy – realizace koncových technologií

z.č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší

Stanovuje základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťo-
vání ovzduší (spalování biomasy), proces vydávání povolení 
(stanovisek) k výstavbě zdrojů znečištění, poplatky za znečiš-
ťování ovzduší atd.

§2, §3, §4, §5, §9, 
§11, §12, §17, §19

vyhl. č. 356/2002 Sb.,
kterou se stanoví 
seznam znečišťujících 
látek, obecné emisní 
limity… 

Obsahuje seznam znečišťujících látek, katalog zdrojů znečiš-
ťování, obecné emisní limity pro znečišťující látky a náležitosti 
žádosti o stanovisko a povolení provozu zdroje znečišťování 
ovzduší.

§4, §7, §32, 
Příloha 1,
Příloha 2

nař. vl. č. 146/2007 Sb.,
o emisních limitech 
a dalších podmínkách 
provozování spalo-
vacích stacionárních 
zdrojů znečišťování 
ovzduší

Stanovuje emisní limity pro provoz kotlů spalujících tuhá 
paliva a stacionárních pístových motorů.

Příloha 4

z. č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů 
na životní prostředí

Upravuje pravidla posuzování záměrů s výrazným vlivem 
na životní prostředí (zejm. trvalé odlesnění nebo zalesnění 
nelesních pozemků, vodohospodářské úpravy, zařízení 
ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 50 MW, zařízení 
k výrobě základních organických chemikálií, zařízení k od-
straňování odpadů, restrukturalizace pozemků v krajině, 
využívání neobdělávaných pozemků k intenzivní zemědělské 
produkci).

§2, §4, §6, §7, §8, 
§9, §18, Příloha 1
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z. č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci

Upravuje proces vydání tzv. integrovaného povolení – 
relevantní pro zařízení na spalování biomasy o jmenovitém 
tepelném příkonu větším než 50 MW. 

§3 a násl., 
Příloha 1

z. č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií

Stanovuje principy a pravidla přípravy státní a územní ener-
getické koncepce (včetně koncepce využívání OZE), zavádí 
rámcové požadavky na minimální účinnost zařízení 
pro výrobu elektrické energie.

§2, §6, §7

vyhl. č. 150/2001 Sb.,
kterou se stanoví 
minimální účinnost užití 
energie při výrobě elek-
třiny a tepelné energie

Stanovuje minimální účinnost užití energie při výrobě elek-
třiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým 
motorem.

§7, Příloha 11

vyhl. č. 276/2007 Sb., 
o kontrole účinnosti 
kotlů

Stanovuje způsob kontroly účinnosti kotlů sloužících pro 
vytápění budov a umístěných v těchto budovách.

z. č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon

vyhl. č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech 
udělování licencí pro 
podnikání v energetic-
kých odvětvích

vyhl. č. 51/2006 Sb., 
o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě

Upravuje mj. podmínky a proces získání licence pro výrobu 
elektřiny, plynu a tepelné energie, povinnosti výrobců elek-
třiny a plynu, právo na přednostní připojení (výkup) výrobců 
elektrické energie a tepelné energie z OZE do distribuční 
sítě, podmínky autorizace výstavby zařízení na výrobu el. 
energie, plynu a tepelné energie.

§3, §4, §5, §7, §8, 
§11, §23, §31, §57, 
§72, §76, §80

nař. vl. č. 63/2002 Sb.,
o pravidlech pro 
poskytování dotací 
ze státního rozpočtu 
na podporu hospodár-
ného nakládání s energií 
a využívání jejích obno-
vitelných a druhotných 
zdrojů

Upravuje rámcové podmínky čerpání státních dotací na 
podporu zvyšování účinnosti užití energie a využití OZE.

§4, §5, §6, §8

vyhl. č. 13/2009 Sb., 
o stanovení požadavků 
na kvalitu paliv pro 
stacionární zdroje z hle-
diska ochrany ovzduší

Stanovuje minimální výhřevnost pevných paliv určených 
ke spalování v malých stacionárních (12 MJ.kg-1) a středních 
stacionárních zdrojích (10 MJ.kg-1).

§3

z. č.183/2006 Sb., 
o územním plánování 
a stavebním řádu

Zákon upravuje zejm. podmínky a postupy pro výstavbu, roz-
voj území, povolování terénních úprav, staveb a jejich změn, 
obecné požadavky na výstavbu.

část III. a IV.
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2.2 Zpracování biomasy – koncové produkty (elektrická energie, teplo, digestát)

z. č. 180/2005 Sb., 
o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů

Stanovuje právní rámec podpory produkce elektrické energie 
mj. z biomasy – povinnosti provozovatelů distribučních sou-
stav, instituty nuceného výkupu energie a zeleného bonusu 
za vyrobenou energii (výše výkupní ceny a zeleného bonusu 
je každoročně stanovena Energetickým regulačním úřadem 
www.eru.cz).

§2, §3, §4, §5, §6

vyhl. č. 475/2005 Sb., 
kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona 
o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů

Specifi kuje podmínky nuceného výkupu energie a uplatnění 
zeleného bonusu.

vše

vyhl. č. 482/2005 Sb., 
o stanovení druhů, 
způsobů využití 
a parametrů biomasy 
při podpoře výroby 
elektřiny z biomasy

Specifi kace podporovaných způsobů využití biomasy (zahrnu-
je výrobu bioplynu a přímé spalování).

vše

z. č.156/1998 Sb., 
o hnojivech

vyhl. č. 474/2000 Sb., 
o stanovení požadavků 
na hnojiva

Upravují podmínky produkce a použití digestátu vzniklého 
při výrobě bioplynu jako zemědělského hnojiva.

§3, §3a, §4, §9

§1, §3, Příloha 3 – 
Tab. 18.1

vyhl. 382/2001 Sb., 
o podmínkách použití 
upravených kalů na ze-
mědělské půdě

Specifi kuje podmínky využití digestátu vzniklého zpracováním 
čistírenských a septikových kalů jako hnojiva.

vše

* Pozn.: Mnohé z výše uvedených předpisů transponují příp. implementují legislativu EU. Výčet relevantních EU 
směrnic a nařízení není do přehledu zahrnut (odkaz na příslušný EU předpis je příp. součástí úvodních ustano-
vení uvedeného předpisu ČR). 
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O PROJEKTU
Challenge Europe je evropská část globálního programu ochrany klimatu, kterou or-

ganizace British Council zahájila v roce 2008. Jedná se o tříletý projekt probíhající v 15 
evropských zemích, který se snaží o konkrétní impuls a obohacení diskuze o změnách 
klimatu. Jeho cílem je urychlit přeměnu ve společnost s nízkými emisemi skleníkových 
plynů pomocí spolupráce, inovace, nadšení a sdílení znalostí.

V každé zemi skupina mladých lidí pracuje společně rok jakožto „advokáti klimatu“, 
aby odhalila cesty vedoucí ke snížení emisí CO2 nebo využila netradičním způsobem me-
tody, které již byly objeveny. V každé národní skupině jsou široce zastoupeny schopnosti, 
postoje a myšlenky různých profesí. Výsledkem projektu je evropská síť více než 200 
mladých osobností spolupracujících na rozvíjení více než 40 konkrétních, hmatatelných 
myšlenek.

V rámci programu British Council aktivně spolupracuje s řadou organizací a odborní-
ků z podnikové, nevládní, ekologické a akademické sféry, kteří podporují advokáty klimatu 
v jejich úsilí. Patronem projektu v České Republice se stal Prof. Bedřich Moldan a záštitu 
poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Více informací o projektu Challenge Europe:
http://challengeeurope.britishcouncil.org
nebo na www.britishcouncil.cz

Partneři Challenge Europe:

British Embassy
Prague
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