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ABSTRAKT 

Tato Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a využití biomasy v energetickém 
průmyslu. Jsou zde popsány jednotlivé typy zpracování biomasy. Je možné najít porovnání 
jednotlivých státu EU a celého světa co se týče využití biomasy. Část práce je věnována 
ekonomickému hodnocení projektu zaměřeného na biomasu, jsou zde uvedeny nejčastější 
ekonomické metody, pomocí kterých se hodnotí efektivnost plánovaných projektů. Jelikož ceny 
nejen biomasy každým rokem stoupají, je zde přehledně uveden vývoj cen plynu, biomasy a uhlí 
jako hlavních zdrojů tepelné energie pro domácnosti za posledních 5 let. Praktickou část tvoří 
ekonomické zhodnocení výměny plynového kotle za kotel spalující biomasu pro rodinný dům. 
Výpočet je proveden na základě reálných dat z faktur pro topnou sezónu. V závěru je zhodnocen 
celkový pohled na biomasu a její očekávaný vývoj. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  biomasa; zpracování biomasy, využití biomasy, biomasa v EU, 
biomasa ve světě, druhy biomasy, kotle na biomasu. 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with processing and utilization of biomass energy in the power 
industry. There are described single types of processing of biomass. It is possible to find a 
comparison between countries in EU and other countries from all over the world as far as 
utilization of biomass is concerned.  Another part of this thesis is the comparison of the main 
economics evaluations which are generally used for efficiency evaluation of planned projects 
involved in the power industry. Due to the rising prices of biomass and other kinds of fuel, there 
is a progress of prices of gas, biomass and coal for the last five years. The practical part is the 
evaluation of gas boiler exchanged for biomass boiler. The calculation is based on real data taken 
from invoice from heating season. At the conclusion there’s the general viewpoint on biomass 
and its development. 

 

 

KEY WORDS:  biomass, utilization of biomass, processing of biomass, biomass in EU, 
biomass in the world, types of biomass, biomass boilers.  
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1 ÚVOD 
Elektrická a tepelná energie je nedílnou součástí života každého z nás. Tuto energii 

získáváme přeměnou z nerostných surovin jakou jsou např. ropa, zemní plyn, černé a hnědé uhlí 
nebo také uran. Všechny tyto zmiňované zdroje energie jsou vyčerpatelné neboli fosilní. Jelikož 
poptávka po energii roste a zásoby fosilních paliv se kriticky zmenšují, je potřeba začít používat 
zdroje energie, které tyto fosilní paliva budou schopny nahradit. Největší potenciál mají 
obnovitelné zdroje, které nám mohou sloužit  teoreticky tisíce až miliony let. Je to např. větrná 
energie, energie slunečního záření, vodní energie, energie získána z půdy, energie bioplynu a 
nebo energie biomasy. Je to jen na člověku, jak se zachová a bude schopen s těmito zdroji 
nakládat.  

Biomasa je organická hmota ve stromech, zemědělských plodinách a ostatních živých či 
neživých organismech. Je to nahromaděná sluneční energie. Vznik rostlinné biomasy je založen 
na principu fotosyntézy.  Plodiny využívají procesu fotosyntézy a tím pádem přeměňují oxid 
uhličitý na uhlohydráty( cukr, škrob, celulóza). Uhlohydráty jsou organické sloučeniny, které 
tvoří biomasu. Využívání rostlinné biomasy pro energetické účely nezvyšuje obsah oxidu 
uhličitého, protože v průběhu růstu plodina spotřebovává oxid uhličitý a při spalování tento obsah 
CO2 vypustí zpět do ovzduší. Jinými slovy množství CO2 vypuštěného do atmosféry se rovná 
množství spotřebovanému. Při spalování biomasy nevznikají žádné těžké kovy ani oxid siřičitý, 
což se nedá říct o spalování uhlí nebo ropy. Popílek, který zůstane po spalování, může být použit 
jako hnojivo.[3] 

Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a 
parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy v platném znění rozdělujeme 
biomasu na : 

Zemědělská biomasa 

Jsou zde zahrnuty cíleně pěstované energeticky využitelné plodiny jako např. hořčice, konopí 
seté, topinambur apod., rychle rostoucí dřeviny ( vrba, topol, akát), část vedlejších zemědělských  
produktů (sláma olejnin a obilovin).  

Kladné stránky 

 Údržba krajiny, zadržení vody v krajině 

 Smysluplné nakládání s odpady a přebytky zemědělské výroby 

 Více pracovních pozic 

Lesní biomasa 

V lesní biomase je zahrnuto palivové dřevo, zbytky dřeva z těžby, probírek, odřezky a ostatní 
zbytky. Tento typ biomasy je použit pro výrobu dřevěných peletek.  

Odpadní biomasa 

Tvoří podstatnou část potenciálu energetické biomasy. Můžou to být například zbytky ze 
zpracování rostlinných nebo živočišných zdrojů. [1 2] 

Při spalovaní biomasy je kvalita paliva hodnocena podle několika kritérii. Nejdůležitější 
kritéria jsou výhřevnost a vlhkost. Tyto dvě vlastnosti jsou na sobě silně závislé. Se stoupající 
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vlhkostí klesá výhřevnost a proto se požaduje od biomasy určené pro spalování co nejmenší 
vlhkost. V tabulce si můžeme jasně všimnout závislosti vlhkosti na výhřevnosti.  

Obsah vody Výhřevnost 

  

Objemová měrná
hmotnost Druh biomasy 

 [%] [MJ/kg]  [kg/m3] 
      
0 18,56 355 
10 16,4 375 
20 14,28 400 
30 12,18 425 
40 10,1 450 

Polena (měkké dřevo) 

50 8,1 530 
10 16,4 170 
20 14,28 190 
30 12,18 210 

Dřevní štěpka 

40 10,1 225 
Sláma (obiloviny) 10 15,5 120 (balíky) 

Sláma (řepka) 10 16 100 (balíky) 
Tříděný komunální 

odpad 
20 - 38 9.14   

Bioplyn   cca 25 MJ/m3   
Tabulka 1 Přehled základních vlastností biomasy [2] 

2 TECHNOLOGIE VYUŽITÍ BIOMASY 
Biomasu je možné zpracovávat několika možnými technologiemi. Záleží na tom, jaké chceme 
mít výstupní palivo a k čemu ho budeme používat. Biomasu můžeme buďto přímo spalovat 
v podobě dřevěných polen, stěpky a nebo pelet. Složitějšími procesy můžeme z biomasy také 
získat kapalné výstupní palivo, které dále použijeme jako palivo ve vozidlech.  Jestliže se vlhkost 
biomasy pohybuje od 0-40 % jedná se o suché procesy. O mokré procesy se jedná, jestliže 
vlhkost je 40 % a více. Tabulka uvedená níže nám dává základní přehled technologii. [3 4] 

Typ přeměny Technologie Výstupní produkt Využití 
spalování teplo vytápění, výroba el. energie

zplyňování plyn vytápění, výroba el. energieTermochemické 
přeměny -suchý proces 

pyrolýza olej, plyn, dehet 
palivo vozidel, chem. prům, 
výtápění, výroba el. energie

zkapalňování olej palivo vozidel Chemické přeměny v 
kapalném prostředí esterifikace bionafta palivo vozidel 

anaerobní 
fermentace 

bioplyn vytápění, výroba el. energie

alkoholová 
fermentace 

ethanol palivo vozidel 
Biochemické přeměny-

mokrý proces 

kompostování hnojivo hnojivo 
lisování olej palivo vozidel 

Mechanické přeměny 
mechanická úprava 

štěpka, pelety, 
brikety 

vytápění, výroba el. energie

Tabulka 2 Přehled technologii zpracování biomasy [8] 
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2.1 Suchý proces-Termochemické přeměny 

2.1.1 Přímé spalování 
 Založený na principu klasického spalování biomasy. Spalování probíhá za přítomnosti 

vzduchu. Tradiční využití přímého spalování je vaření pomocí palivového dřeva. Dále pro 
komerční a průmyslové využití k vytápění a výrobě elektrické energie. Při spalování dochází 
k mnoha chemickým reakcím a jednou z hlavních je exotermická reakce paliva a vzduchu.  
Zařízení pro přímé spalování mohou přeměňovat palivo na různé druhy energie, jako je například 
horký vzduch, horká voda a nebo pára. [3 4] 

 

Technologie spalování :  

Spalování na roštu- tato technologie je především uplatňována při spalování kusového 
dřeva, štěpky, peletek, apod. Pro správné využití této technologie musí rošt splňovat následující 
aspekty. Musí zajistit dostatečný přísun vzduchu do jednotlivých míst roštu aby při spalování byl 
optimální přebytek vzduchu. Dále rošt musí být schopen shromažďovat vyhořelé zbytky paliva a 
následovně je přesunout z ohniště. Další důležitou funkcí roštu je postupné vysoušení, zahřívání 
na zápalnou teplotu dále pokud možno dokonalé vyhoření paliva a také regulace výkonu zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Roštové ohniště můžeme rozdělit do dvou základních skupin 

s pevným roštem- Rošt je nehybný a zbytky po spalování propadávají do popelníku, odkud 
jsou většinou ručně odstraňovány. Pro zefektivnění propadávání zbytků bývají rošty mnohdy 
vibrační. Tyto typy roštu jsou použity pouze u malých výkonů. Máme dva druhy pevných roštů 
které můžeme použít a to je rovinný rošt a stupňovitý rošt. 

Obrázek 1 Princip roštového spalování [6] 
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Obrázek 2 Pevný rošt (výkon 35kW) [4] 

s mechanickým roštem- Využívá se u velkých výkonů. Rošty, které jsou pohyblivé a 
zajišťují dopravení paliva do míst, kde dochází k hoření paliva a poté odvedení zbytků. Palivo 
dopravujeme pomocí šnekových dopravníků nebo pomocí pohazovačů. Základní typy 
mechanických roštů jsou : pásové, přesuvné, vratisuvné, válcové 

 
 

 

Obrázek 3 Pásový rošt [6] 
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Spalování v práškovém ohništi 

Majoritní využití je u kotlů velkých výkonů. Do ohniště se přivádí jemný prášek spolu se 
spalovacím vzduchem. U roštových ohnišť hrozí nebezpečí spálení roštnic, ale to neplatí pro 
práškové ohniště a tak můžeme spalovací vzduch zahřívat na podstatně vyšší teplotu. Ta se 
pohybuje v rozmezí 300-400 °C.  

 

Obrázek 4 Princip práškového spalování [6] 

 
Spalování ve fluidním ohništi 

Kotle založené na tomto principu jsou využity pro spalování uhlí, biomasy, ale také odpadu 
apod. Drcené palivo je nadnášeno proudem vzduchu a spalin. Odpor proudícího media je stejný 
jako tíha částeček paliva a tím pádem se hmota chová jako tekutina. Částečky paliva se rozmístí 
do různých výšek na základě jejich velikosti. Větší částečky se spalují ve spodní části(zúžené 
části) a menší ve vrchní(rozšířené) části ohniště. Fluidní kotle jsou konstruovány pro výkony od  
8 MW až po stovky MW. [4] 

Obrázek 5 Fluidní kotel na spalování odpadu [6] 
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 Dělení fluidních kotlů:  

a) Podle atmosférického tlaku 

1. Atmosférické  

2. Přetlakové 

b) Podle druhu vrstvy a provedení 

a. Se stacionární fluidní vrstvou 

1. Bez odlučovače 

2. S odlučovačem popílku 

b. S cirkulující fluidní vrstvou 

1. S externím výměníkem tepla 

2. Bez externího výměníku tepla 

 

 

 

2.1.2 Pyrolýza 
 Proces založen na termickém rozkladu biomasy stejně tak jako spalování nebo zplyňování 

ale na rozdíl od těchto dvou procesů pyrolýza probíhá bez přítomnosti oxidačních látek(O2, CO2) 
a při sníženém, nebo zvýšeném atmosférickém tlaku a za vysokých teplot. Obvykle se teploty 
pohybují v rozmezí od 150 do 900 °C. Při těchto teplotách dochází k uvolňování těkavých látek a 
dochází k rozkladu vicemolekulárních látek na látky jednodušší. Pyrolýzou můžeme přeměňovat 
biomasu na jiné primární plynné, kapalné nebo pevné produkty, které můžeme použít buďto 
přímo nebo jej dále zpracováváme. [3 4] 

 

Obrázek 6 Princip pyrolýzy 

 

Pyrolýzu můžeme dělit podle toho jak volíme hlavní reakční parametry. To jsou teplota, 
rychlost zahřívání, vlhkost použité biomasy.  

Pomalá pyrolýza, jinými slovy karbonizace, probíhá pří teplotě přibližně 450 °C. Je 
charakteristická pomalým zahříváním a tím pádem dlouhou dobou vypařování.   
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Rychlá pyrolýza, také nazývaná blesková pyrolýza, se provádí při teplotě 500 °C a dochází 
k velice rychlému zahřívání a následně ke krátké době vypařování. Rychlá pyrolýza při teplotě 
800 °C má velice vysokou rychlost zahřívání a velice krátké vypařování. Tyto vlastnosti nám 
umožňují získání vyššího procenta produkce plynu. [4] 

 

Podíly produktů u jednotlivých druhů pyrolýz
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Obrázek 7 Podíly produktů u jednotlivých druhů pyrolýz [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Obrázek 8 Průběh pyrolýzy z teplotního pohledu 
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2.1.3 Zplyňování 
Ke zplynování dochází ve speciálních reaktorech při teplotách okolo 600 °C. Pevné palivo se 

přeměňuje na spaliny a syntézní plyn. Zplynování je tvořeno několika kroky které jsou 
zjednodušeně : sušení, pyrolýza, redukce, oxidace. Zjednodušené schéma zplyňování je na 
obrázku 

 

Obrázek 9 Schéma zplyňování 

Primární látkou na výstupu je směs oxidu uhelnatého, vodíku a metanu. Také se tam objevuje 
vodní pára, oxid uhličitý a dusík. Výhřevnost plynu získaného zplyňováním je v rozmezí od 4 do 
6 MJ/m3. [4] 

2.2 Mokrý proces-Biochemické přeměny  

2.2.1 Anaerobní fermentace 
Jinými slovy metanizace, je název pro soubor po sobě navazujících procesů u kterých 

dochází k rozkládání biologické organické hmotě bez přístupu vzduchu. Primární látkou jsou 
plyny CH4, CO2, H2, N2, H2S a zbytková nerozložitelná část organické hmoty. Jak již bylo 
řečeno, metanizace je soubor několika procesů a výstup jednoho procesu se stává vstupem 
procesu dalšího, proto když dojde k neuskutečnění jednoho procesu naruší to celý proces. 
Fáze rozkladu:  1) hydrolýza 

      2) acidogeneze 

      3) acetogeneze 

             4) methanogeneze 
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Obrázek 10 Princip bioplynové stanice [3 4] 

 

2.2.2 Alkoholová fermentace (kvašení) 
 

 Dochází k alkoholovému kvašení a poté je destilací oddělen etanol. Vhodným vstupním 
materiálem je cukrová řepa, obilí, kukuřice nebo ovoce. Primární látku můžeme použít jako 
palivo pro spalovací motory. [3] 

Hlavní produkty kvašení 

 Ethanol 

 Glycerol 

 Oxid uhličitý 

 Acetaldehyd (přirozený produkt kvašení, jeho obsah se zvyšuje nekvalitním 
kvašením. Bod varu je kolem 20 °C). 

 Přiboudlina (vyšší alkoholy o bodu varu mezi 80-160 °C, které jsou při vhodném 
oddestilování dokapu snadno oddělitelné. 

 Methanol (líh z některých surovin, hlavně ovoce má zvýšené procento obsahu 
methanolu) 

 Vonné, aromatické látky (Tyto složky jsou důležité při výrobě destilátů) 
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3 VYUŽITÍ BIOMASY V ČR, EU A VE SVĚTĚ  
Lidská spotřeba už překročila hranici schopnosti regenerace přírody, která přes svou sílu 

nestačí napravovat škody způsobené člověkem. Vyčerpávání zdrojů a znečišťování nastoleným 
tempem směřuje k ekologické katastrofě. Éra uhlí a nafty  pomalu končí. Tradiční způsoby 
výroby tepla a elektřiny mají za pár generací patřit minulosti. Lidé si začínají uvědomovat, že si 
prostě nemohou dovolit dále plýtvat přírodními zdroji. Ve světě proto už nejen ekologové, ale i 
politici a představitelé průmyslu soustřeďují pozornost na levné a ekologicky čisté zdroje energie. 
I pro nás už nastal čas efektivního využití všech dostupných zdrojů. [14] 

Obrázek 11 Podíl OZE na celosvětové výrobě elektrické energie [12] 

Obrázek 12 Podíl OZE na celosvětové bilanci primárních energetických zdrojů [12] 
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Je logické, že využití biomasy se bude v jednotlivých světových zemích lišit a to hlavně 
z důvodu rozvinutosti země, počtu obyvatel, zásob jiných zdrojů energie, národní finanční 
podpory na rozvoj právě energie z biomasy.  

3.1 Biomasa v Evropské unii 
Celkový potenciál biomasy doposud nebyl zdaleka naplněn. Jestliže se podaří zrealizovat cíle 

EU a jednotlivých států, mohl by být potenciál biomasy do roku 2020 značně využit. V roce 2020 
by měly být dosaženy tyto cíle :  

 Snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990  

 20 % spotřeby elektřiny by mělo pocházet z OZE 

 

Obrázek 13 Struktura OZE na výrobě elektřiny z OZE v EU [9] 

Biomasa v EU je z 66,8 % využita pro výrobu tepla, z 30,5 % pro výrobu elektřiny a 2,7 % 
k produkci biopaliv v dopravě. [8] 

Podle nejnovějších směrnic má EU do roku 2020 vyrábět 20 % své energie z obnovitelných 
zdrojů, podmínky se ale různí pro každou členskou zemi. Využití obnovitelné energie je totiž 
nevyrovnané i v rámci EU. Mezi premianty patří Švédsko, kde podíl „čistých“ zdrojů činí 40 %. 
V Evropě se mu však může rovnat jen Lotyšsko (35 %), za ním Finsko (29 %) a Rakousko  
(23 %). Na opačném konci žebříčku se překvapivě drží Benelux, Irsko a Británie, tedy státy 
poměrně vyspělé. Přesto přírodní zdroje tvoří necelá 3 % jejich spotřeby.[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14 Podíl obnovitelných zdrojů energie v EU [10] 
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Rakousko 

V Rakousku se biomasa využívá z velké části k výrobě tepla. V poslední době se velkým 
boomem staly tyto metody :  

1) Dálkové vytápění  

2) Smluvní dodávky tepla z biomasy  

3) Moderní kotle pro rodinné domky 

 

Dálkové vytápění- výtopny jsou budovány ve vesnických oblastech a výstavba kotelen je 
financována z fondů ministerstva zemědělství a zemských vlád. Poptávka po těchto systémech 
v posledních několika letech rapidně vzrostla. Za posledních 15 let bylo vybudováno více než 
500 výtopen a síť pro rozvod tepla s celkovou kapacitou 650 MW. Výkony kotlů jsou v rozmezí 
mezi 0,5-20 MW. V současné době síť zásobuje teplem více než 25 tisíc spotřebitelů. 
Smluvní dodávky tepla– princip je založen na dodávce tepla několika domům nebo firemním 
budovám. Dotace na výstavbu těchto zařízení se pohybují od 30-40 %. Nejčastěji je jako palivo 
spalována dřevní Štěpka a kotle mají výkony 100-300 kW. 
Moderní kotle pro rodinné domy- jsou využívány v oblastech, kde lidé nemají přístup 
k centrálnímu vytápění. Využívají se např. kotle na polínka. V nynější době se vyrábějí kotle, 
které produkují malé množství emisních látek ale i přes to se od kotlů na polínka ustupuje. Další 
možností jsou kotle na štěpku. Výhodou těchto kotlů je vyšší komfort a možnost automatizace, na 
druhou stranu investiční náklady jsou podstatně vyšší, proto se využívají hlavně u malých 
dřevozpracujících podnicích a farmách. V Rakousku se také využívají systémy pro vytápění 
peletami. Pelety jsou mnohem skladnější, mají nižší vlhkost a vysokou hustotu. V Rakousku se 
ročně vyprodukuje 120 tisíc tun ročně a můžeme zde najít 25 výrobců kotlů na peletky.  
Co se týče výroby elektrické energie z biomasy, tak v současné době existuje kolem 100 
bioplynových stanic, 2 elektrárny pracující na kombinovaném spalování biomasy a uhlí. [16] 

  

Elektrárna 
Instalovaný 

výkon 
Celkový 
výkon 

 [MW] [MW] 
Druh paliva Druh kotle 

Amstetten 5 5 dřevo Urbas 
FeuerWerk 8,76 8,76 dřevěná štěpka, piliny Weiss 
Fundermax 10 10 dřevo AET 
Linz Mitte 8.9 8.9 dřevo AET 
Zeltweg 1.5 1.5 dřevo Kohlbach 

     
Tabulka 3 Rakouské elektrárny spalující biomasu [17] 
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Obrázek 15 Rakouská elektrárna FeuerWerk  spalující biomasu [17] 

Německo 

V součastné době se hlavní produkce biomasy přesouvá z jihozápadu Německa na sever 
z důvodu rozlehlých lesních a zemědělských oblastí s vysokým potenciálem na výrobu biomasy 
(dřevní, sláma, řepka). German pellets a Choren jsou předními německými firmami produkující 
dřevní pelety. S cílem pro rok 2020 se výroba dřevních pelet neustále zvyšuje. Hlavní sídlo firmy 
German pellets je v Wismaru kde je produkováno 125 000 tun pelet ročně. Odtud jsou pelety 
přepravovány do Švédska. German pellets za rok celkově vyprodukuje 800 000 tun dřevních 
pelet a je největším výrobcem pelet v Evropě. [16] 

Elektrárna 
Instalovaný 

výkon 
Celkový 
výkon 

 [MW] [MW] 
Druh paliva Druh kotle 

Baden-Baden 5,2 5,2 dřevo lesnictví 
Wärtsilä 

Biopower 
Bischofferode 20 20 dřevo Standardkessel 

Lunen 20 20 dřevo Standardkessel 
Bischofferode 20 20 dřevo lesnictví Alstom 

Flohr 7,5 7,5 
dřevo lesnictví, zemní 

plyn 
 

BVA Hagen-
Kabel 

20 20 dřevo Standardkessel 

Tabulka 4 Elektrárny spalující biomasu v Německu [17] 

 

 

 
 
 
 

 
 

Obrázek 16 Elektrárna Bischofferode v Německu 
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Švédsko 

 Švédsko, tím že je výrazně zalesněno, má ideální podmínky pro energetické využití 
biomasy. Celkové využití biomasy je 19 %. Podle odhadů by se mohlo využít až 10% celkové 
plochy Švédska pro pěstování energetických plodin (vrby, topoly, řepka). Biopaliva jsou 
využívána převážně pro výrobu tepelné energie, tomu nasvědčuje i to že 120 měst je vytápěno 
biomasou. [16] 

 

Elektrárna 
Instalovaný 

výkon 
Celkový 
výkon 

 [MW] [MW] 
Druh paliva Druh kotle 

Dåva-2 30 30 dřevo, rašelina 
Austrian Energy & 

Environment 
Igelsta 85 85 dřevo, odpady dřeva Foster Wheeler Energia

Katrinefors 9,5 9,5 dřevo, odpadní papír Foster Wheeler Energia
Lextorp 3,65 3,65 odpadní dřevo Wartsila Biopower 
Lugnvik 45 45 dřevo, rašelina FW 

Tabulka 5 Elektrárny ve Švédsku spalující biomasu [17] 

 

Obrázek 17 Elektrárna Lugnvik ve Švédsku[17] 

 

Obrázek 18 Potenciální podíl biomasy na spotřebě PEZ v roce 2030 
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3.2 Situace v ČR 
V současné době je využito jen malé procento z celkového potenciálu využití biomasy. 

Zdrojem energetické biomasy v ČR je především dřevní odpad, sekundární produkty ze 
zemědělské výroby(obilní a řepková sláma) nebo také cíleně pěstované dřeviny (topoly, jasany, 
vrby). Po roce 1990 došlo k nárůstu neobdělávaných ploch, které by byly ideální pro cílené 
pěstování rychle-rostoucích dřevin (vrba, topol). Dále se na území ČR nachází spousta půdy, 
která není vhodná pro pěstování potravinářských produktů. V roce 1997 a 2002 došlo 
k rozsáhlým záplavám a vznikly tak nové náplavy a sedimenty, které by se daly také využít pro 
pěstování energetických plodin.  

Druh paliva Zdroj Produkce [t/rok] 

dřevo, kůra 
odpady z lesní těžby a 

dřevozpracujícího 
průmyslu 

2 600 000 

sláma obilovin 
25% celkové sklizně 

slámy při výnosu 4t/ha 
1 600 000 

sláma olejnin 
do 100% celkové sklizně 

při výnosu 4t/ha 
1 000 000 

traviny, rákos 
cca z 20%trvalých porostů 

při výnosu min. 2t/ha 
800 000 

dřevní šrot, obiloviny a 
spalitelný komunální 

odpad 
odpadové dřevo a odpady 600 000 

polní dřevo a 
energetické obilí 

účelově pěstované na 
půdě vyčleněné z výroby 

potravin 
4 000 000 

Tabulka 6 Odhadovaný potenciál energetických paliv pro ČR [21] 

Elektrárna Hodonín 

Je to jedna z nejstarších elektráren v České republice, nicméně je neustále renovovaná. 
Elektrárna byla postavena v této lokalitě kvůli blízkému lignitovému dolu a řece Moravě, která 
slouží jako chladivo. V nynější době je největším českým producentem „Zelené elektřiny“ . 
V roce 2009 zde byl nainstalován a zaveden do provozu nový fluidní kotel na spalování biomasy, 
který umožňuje spalování většího množství biomasy. Elektrárna Hodonín dodává velké množství 
tepla do Slovenské Holiče a tím se stává největším Evropským exportérem tepla. Celkově 
elektrárna vytvoří ročně 1 milión GJ tepla a přes 190 MWh. [19] 

Elektrárna Poříčí 

Je to organizační jednotka, která je složená ze dvou částí. První částí je elektrárna Poříčí II a 
druhou je teplárna Dvůr králové.  Elektrárna Poříčí II má teplárenský výkon 294 MW. Elektrárna 
dodává teplo a horkou vodu více než  2560 odběratelům tj. 1500 TJ tepla. Teplo rozvádí pomocí 
parní sítě, která je dlouhá 38 km a vodu pomocí horkovodní sítě s celkovou délkou 35 km. 
Elektrárna vyrábí elektrickou energii převážně z důvodu udržování dobrých napěťových poměrů 
v severovýchodních Čechách. Teplárna Dvůr Králové dodá ročně teplo 100 předávacím míst v 
celkovém objemu 800TJ. [19] 
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Energetické centrum Jindřichův Hradec  

Původně zde byl jako palivo spotřebováván  mazut a plyn. Později byly mazutové kotle 
nahrazeny biomasovými kotli. Jako palivo se nyní používají balíky slámy, sena a cíleně 
pěstované energetické rostliny. Elektrárna má zajištěnou vlastní dopravu biomasy z okolí 70km. 
Elektrárna ročně vyrobí 28 GWh a 120 000 GJ tepla. [19 4] 

Dále v České republice mámě několik kotelen zpracovávající biomasu a bioplynových stanic. 
Většinou se jedná o výtopny škol, výrobních hal, nebo jako části dřevozpracujícího podniku. 

Kotelna na biomasu Jablunkov 

Kotelna slouží k vytápění kanceláří, sušárny, výrobního provozu pily. Investiční náklady na 
tuto kotelnu byly 2 450 000 Kč. Roční náklady na provoz kotelny jsou 1 627 000 Kč a z toho 
28 400 Kč je na dopravu a 210 000 Kč na údržbu. Využívá středotlaký parní kotel VSD 
s celkovým instalovaným tepelným výkonem 1000kW. Jako palivo se využívá odpadní dřevo, 
piliny a štěpka. Na provoz kotelny je ročně potřeba přes 700 tun biomasy a to odpovídá 6 240 GJ 
tepelné energie. 

 

 

Obrázek 19 Pila Jablunkov [4] 

Bioplynová stanice Depos- Horní Suchá 

Jedná se o využití skládkového plynu ze skládky komunálního odpadu. Plyn ze skládky je 
zpracováván kogenerační jednotkou, vyrábějící elektrickou energii a dodávající do sítě. Tepelná 
energie je nevyužita. Investiční náklady stanice byly 13 500 000 Kč . Instalovaný výkon je  
250 kW. Ročně se zde vyrobí 180 MWh a cena elektřiny je 2,6 Kč za Kilowatthodinu. [4] 
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3.2.1 Výroba elektrické energie z biomasy 
Do roku 2020 Česká republika musí rozvinout výrobu elektrické energie z tkz. čistých 

zdrojů. V nynější době je to okolo 6 % a z toho 3,63 % tvoří energie získaná z vodních elektráren 
a 1,74 % energie je získaná z biomasy. Podle předběžných výpočtů by jsme do roku 2020 měli 
těsně dosáhnout požadovaného cíle 13 % energie  získané z obnovitelných zdrojů. 
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Obrázek 20 Poměr výroby el. energie z obnovitelných zdrojů 

Někteří politikové vidí v biomase budoucnost při výrobě elektřiny, ale tento proces není 
dostatečně účinný. Ve většině případech se biomasa spaluje s jinými palivy jako je uhlí, nebo 
lignit. Česká republika nemá příliš velké možnosti využití sluneční, nebo větrné energie, ale za to 
má poměrně vysoký potenciál využití právě biomasy. 

Skupina ČEZ se postupně chystá zvyšovat podíl vyrobené energie z biomasy. Během 
několika let by chtěla vyrobit 1 000 GWh elektřiny z biomasy. Jedná se opět o spolu-spalování 
biomasy a uhlí. V tabulce je uveden aktuální přehled výroby elektrické energie z biomasy pro rok 
2011. 

Vyrobeno el. Energie [MWh] 
Tisová 8 603 
Poříčí 61 500 

Dvůr Králové 17 292 
Hodonín 163 213 
Vítkovice 41 

Jindřichův Hradec 24 594 
Trmice 27 723 

Celkem v ČR 302 966 

Tabulka 7 Výroba energie z biomasy v elektrárnách skupiny ČEZ (leden-září 2011) [19] 

V roce 2011 resp. za období leden-září skupina ČEZ vyprodukovala 303 tisíc MWh elektřiny 
a to odpovídá 100 tisícům domácností, které právě tuto energie spotřebovávají. Procentuální 
zvýšení produkce mezi lety 2010 a 2011 je 28,1 %. 
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3.2.2 Výroba tepelné energie z biomasy 
Využití biomasy za účelem výroby tepla nabírá na významu. Mezi lety 2003-2010 vzrostla 

z 34 774 TJ a 53 612 TJ, to je o 54 %. Teplo je hlavně vyráběno z pevné biomasy, tak jak je 
znázorněno v grafu.  

 

 

Biomasa k výrobě tepla je převážně použita v komunální sféře, zejména v obcích. Nejčastější 
energetického využití biomasy je spalování v kotlích vyrábějících horkou vodu, nebo páru. Je 
možnost lokálního, nebo centrálního vytápění. Centrální vytápění může být zrealizováno i ve 
větších městech. Reálnými důkazy toho jsou bioteplárna Pelhřimov, Bystřice nad Pernštejnem, 
nebo Třebíč.  

Obrázek 21 Vyrobená tepelná energie z OZE 
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3.3 Využití biomasy ve světě 
USA 

Biomasa v USA patří k důležitým zdrojům energie. Výzkum a vývoj na zpracování biomasy 
je finančně podporován ministerstvem energetiky. Hlavní myšlenka této podpory a výzkumu je 
snížení závislosti na dovozu ropy ze zahraničí a také na snížení produkce skleníkových plynů. 
Biomasa v USA na  rozdíl od ČR má největší podíl na výrobě energie z obnovitelných zdrojů a to
 4% z celkové výroby energie.  

 

Obrázek 22 Zdroje biomasy v USA[15] 

Na mapce USA máme zobrazené množství biomasy v tunách na kilometr krychlový za jeden 
kalendářní rok. Západní část USA má málo, ale za to velmi hojné zdroje biomasy. Větší zdroje se 
pak nachází na východě a na severovýchodě kde je velká část půdy zalesněná nebo využitá 
k zemědělským účelům. V USA se také hojně využívá pěstování řas v takzvaných 
fotobioreaktorech, ve kterých jsou řasy pěstovány pod vhodným světelným zářením a teplotou. 
Z řas je poté vyrobena bionafta, která může být bezproblémově přepravována do 
všech.oblastí.  
V USA se hojně využívají kamna na dřevo, obilí nebo různé druhy odpadů. Taková kamna stojí 
v průměru od 2800- 3200 dolarů. Jen v roce 2005 se prodalo více než 30 000 takových zařízení. 
35,24 l obilí stojí v USA 1,85 dolarů tzn. tuna obilí nebo kukuřice stoji 66 dolarů a to je podobná 
cena jako uhlí. 1 tuna uhlí má stejnou výhřevnost jako 1,7 tuny obilí. Cena pelet je v rozmezí 
109-160 dolarů za tunu. [15] 
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Čína 

Co se týče životního prostředí, tak je na tom Čína velice špatně. Za rok vypustí do ovzduší 
18 % CO2 z celkového světového množství. Nicméně v posledních letech se Čína snaží využívat 
biomasu, jako náhradu za uhlí. K těmto účelům buďto cíleně pěstují rostliny, nebo využívají 
rostlinné zbytky. 61 % všech venkovských oblastí využívá biomasu pro získávání energie tradiční 
cestou tzn. spalováním v kamnech. Ročně se v těchto kamnech spálí zhruba 4 biliony tun 
biomasy. [15] 

Japonsko 

Japonsko disponuje velkým potenciálem v oblasti biomasy, 67 % rozlohy pokrývají lesy. Ve 
větší míře byla využívána především v první polovině 20. století, ale později ji vytlačila jiná 
paliva a v současné době nepatří mezi nejdůležitější energetické zdroje. Přesto lze v Japonsku 
pozorovat pozvolnou renesanci v této oblasti a návrat k tomuto palivu. Japonská vláda roku 2002 
schválila tzv. Japonskou strategii pro využití biomasy (Biomass Nippon Strategy) s hlavními cíly 
snížit množství emisí CO2 vypouštěných do ovzduší a zabránit globálnímu oteplování planety. 
Poměrně důležité místo v této strategii zaujímají domácnosti. Bylo totiž zaznamenáno, že ze 
všech sektorů se nejvíce zvýšila produkce skleníkových plynů a emisí CO2 právě v obytném 
sektoru . Za 15 let (1990 - 2005) to bylo o 37,4 %. Tato skutečnost vedla k obecnému zvýšení 
pozornosti právě na tuto oblast.  [20] 

4 EKONOMICKÉ METODY HODNOCENÍ PROJEKTU 
Před realizací nějakého projektu je vždy proveden podrobný finanční výpočet. Ať už jde o 

zakládání firmy na zpracování biomasy, nebo jen  instalaci domácího kotle je důležité zjistit jestli 
projekt bude výhodný a jestli se nám investice vyplatí.  

4.1 Základní pojmy, využívané v hodnocení efektivnosti projektů 
Invenční náklady(IN) 

Jsou vynakládány na začátku projektu a v některých případech i během provozu projektu.  
Mezi investiční náklady můžeme počítat náklady na pozemky, výdaje na technologii  
(kotle,reaktory, lisy, motory apod.), výdaje na stavební části (budovy, sklady, skládky biomasy), 
výdaje na obslužné a pomocné provozy, náklady na nehmotný majetek a služby (úroky, know-
how, licence), rezerva. [12] 

Složení investičních nákladů je nejvíce závislá na charakteru projektu. Pomocí podrobných 
podkladů o projektu můžeme předběžně určit celkovou hodnotu investic již v předinvestiční fázi. 
Jestliže nevyžadujeme přesné určení investic postupujeme následujícím postupem. Neznámé 
investiční náklady INN se určí pomocí známých investičních nákladů jiného, podobného zařízení 
INZ a instalovaných výkonů jednotlivých zařízení.  

1 Rovnice investičních nákladů [12] 
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P
NinstiN PkIN ,    [Kč]   ki    konstanta dána typem technologie 

 

Provozní náklady  

Jedná se o náklady, které jsou potřebné během provozu již hotového projektu. Do této 
skupiny nákladů řadíme mzdy, náklady na opravy, údžbu. V předinvestičních výpočtech je nutné 
určit provozní náklady pro každou část technologie zvlášť a je přitom nutné brát zřetel na 
životnost jednotlivých zařízení.  

Spotřební náklady 

Tuto skupinu tvoří výdaje použité během provozu. Jsou to náklady na palivo, energii, 
chemikálie, mazivo, vodu, ochranné pomůcky apod. Spotřební náklady jsou většinou považovány 
za část provozních nákladů 

Ostátní náklady 

Jedná se o náklady na administrativu, telefonní poplatky, pojištění, daně z pozemků apod. 
Považování za část provozních nákladů. 

 

Úroková míra 

Úrok je výnos věřitele za dočasné poskytnutí finančních prostředků druhé osobě. Úrok 
v sobě obsahuje pokrytí inflace a rizika plynoucího z poskytnutí půjčky. 

Diskontní míra 

V našem případě, tedy při posuzování diskontní míry slouží k časovému zohlednění 
finančních toků, lépe řečeno ztrátu ušlé příležitosti. Diskontní míra se používá k ocenění 
prostředků vynaložených, či přijatých v budoucnu. Diskontní míra je silně ovlivňována inflací,  
rizikovostí projektu a hodnotou úrokové míry, proto není jednoznačně určitelná.  

         Odpisy 

Daňové odpisy stanoví zákon jako roční sazbu ze vstupní ceny. Majetek je rozdělen do pěti 
skupin podle doby odpisování. Máme dva způsoby odpisování a to rovnoměrné a zrychlené. 
Zrychlené odpisování neznamená to, že si můžeme majetek odepsat v kratší době ale to že 
zrychleně odepisujeme majetek v první části odpisového období. [12] 

4.2 Cash flow 
Je považován za jeden z nejdůležitějších nástrojů, pro posuzování investičních záměrů. Je to 

celkový pohyb finančních prostředků (výdaje a příjmy) za předem stanovené období. Cash flow 
je stěžejní věc, kterou banka vyžaduje při vydávání úvěru.  

2 Rovnice Cash Flow 

VPCP    [Kč] => rozdíl příjmů a výdajů 

Za příjmy se dá považovat : nové úvěry, hotovost na začátku období, zisk za minulé období, 
daňové odpisy investičního majetku, zůstatková hodnota prodaného investičního majetku, 
prodané cenné papíry, úbytek zásob, úbytek pohledávek, přírůstek závazků, přírůstek rezerv 
z nákladů, jiné příjmy nezahrnuty do daně z příjmu, přírůstek základního jmění 
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 Za výdaje se dá považovat: pořízení a přírůstek investičního majetku, nákup cenných 
papírů, přírůstek zásob, přírůstek pohledávek, úbytek závazků, úbytek rezerv z nákladů, úbytek 
základního jmění, aktivace majetku zahrnutá do příjmů, splátky úvěrů, vyplacené dividendy a 
podíly vlastníků, jiné platby a výdaje zejména daňově neuznané. 

Jestliže chceme určit Cash Flow za delší časové období můžeme použít diskontovaný Cash 
Flow. Hlavní využití této metody je u vyhodnocování investičních variant a dlouhodobém 
plánování. Diskontovaný Cash Flow můžeme vypočítat z následujícího vzorce. 

3 Rovnice Diskontovaný Cash Flow [12] 

ni

CF
DCF

)1( 
  [Kč]    

CF [Kč] Cash Flow 

DCF [Kč] Diskontovaný Cash Flow 

i [-] diskontní sazba 

n [-] rok, ke kterému se DCF počítá

 

4.3  Prostá návratnost investice  
Prostá návratnost investice je nejpoužívanější a také nejjednodušší kriterium jak hodnotit 

efektivnost projektu. Toto kritérium můžeme popsat jako porovnání počtu let, za které se nám 
investice vrátí. Obecně za nejlepší projekt je považován projekt, s nejkratší dobou splatnosti, to 
však je ale velice nepřesné z důvodu nezapočítání peněžních příjmů z investic, které vznikají po 
době splácení. Ve výpočtu také není zahrnut časový faktor, takže nemůžeme porovnávat dva 
systémy s jinou délkou životnosti. Prostou dobu návratnosti vypočítáme ze vztahu. 

CF

IN
DN    [rok] 

4 Rovnice prosté návratnosti investice [12] 

DN  [rok]   doba návratnosti 
       IN    [Kč]   pořizovací náklady (investice) 
       CF   [Kč]    cash flow 

Podobným vzorcem se dá spočítat i diskontovaná doba návratnosti 

DCF

IN
DDN    [rok] 

5 Rovnice diskontované doby návratnosti 

4.4 Čistá současná hodnota 
Je to nejpřesnější metoda, jak určovat efektivnost projektu. Představuje rozdíl mezi 

současnou hodnotou peněžních příjmů z investice a současnou hodnotou kapitálových výdajů na 
investice. Vlastně nám říká, kolik peněz nám za zvolenou dobu životnosti projektu daný projekt 
vydělá anebo prodělá. Čistou současnou hodnotu vypočítáme ze vztahu. 
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6 rovnice čisté současné hodnoty [12] 

NPV [Kč] čistá současná hodnota 

n [rok] doba životnosti 

CFi [Kč] tok hotovosti v jednotlivém roce

I   [rok] rok života projektu 

d [%] diskontní míra 

Cash flow nám zde slouží k výpočtu příjmů v jednotlivých letech životnosti. Čím větší je 
hodnota čisté současné hodnoty, tím je projekt považován za výhodnější. Jestliže dosáhneme čísla 
vyššího než je 0, tak je každý projekt přípustný, protože zajistíme požadovanou míru výnosu. 
Tato metoda je doprovázena podmínkou, že doba životnosti vybraných projektů musí být shodná. 
Největší problém této metody je stanovení diskontní sazby, která má velký vliv na výslednou 
hodnotu. Mezi přední výhody čisté současné hodnoty patří to, že počítá s celkovou dobou 
provozu, vyjadřuje celý peněžní příjem, pracuje s časovou hodnotou peněz, a také vyjadřuje 
rizika projektu. [12] 

4.5 Index rentability (výnosnosti) 
Jedná se o poměr mezi peněžními příjmy a kapitálovými výdaji. Je to podobné kritérium jako 

dříve zmíněná čistá současná hodnota, s tím rozdílem že je to kritérium podílové a ne rozdílové. 
Vypočítat jej můžeme s tohoto vzorce. 
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7 Rovnice Indexu rentability [12] 

 IR  [1]  index ziskovosti 
 K [Kč]  kapitálový výdaj  

 
Index rentability se používá tam, kde jsou omezené finanční zdroje a tím pádem některé možnosti 
nejsou přijatelné. Pokud vyjde index ziskovosti větší než 1 tak je přijatelný. Obecně platí že čím 
vyšší index rentability, tím vyšší výhodnost projektu. 

4.6 Vnitřní výnosové procento (IRR- internal rate of return) 
Toto kritérium je založeno na základě peněžních příjmů a vychází ze stejného principu 

jako‚čistá současná hodnota‘ ale je rozdíl v tom že nezadáváme diskontní sazbu, ale zadáváme 
vnitřní výnosové procento. IRR počítá s faktorem času. 
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8 Rovnice vnitřního výnosového procenta [12] 
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Vnitřnímu výnosovému procentu odpovídá taková hodnota úrokové míry, která odpovídá 
dané rovnici. Tuto metodu nemůžeme využít, jestliže nemáme konvenční průběh  peněžních toků. 
Jednodušším řešením je použití metody čisté současné hodnoty. 

4.7 Průměrné roční náklady 
Poskytuje nám srovnání průměrných ročních nákladů mezi několika   projekty u kterých se 

počítá s investičními a provozními náklady. Nelze zrealizovat sečítání jednorázových investic 
s ročními investicemi a proto počítáme s ročními podíly investičních nákladů jako s úroky z nich. 
Úroky vyjadřují požadovanou minimální výnosnost. Průměrné roční náklady je také možno 
použít u projektů s různou životností tak, že výpočet budeme vztahovat na určitou časovou míru. 
Pro výpočet průměrných ročních nákladů nám slouží následující vzorec. [12] 

RRům PNOINiN ,Pr      [Kč]   

9 Rovnice Průměrných ročních nákladů [12] 

 

 NPrům,R  [Kč]  průměrné roční náklady 
 i  [-]  úrokový koeficient 
 IN  [Kč]  investiční náklady 
 O  [Kč]  odpisy 
 PNR  [Kč]  provozní náklady 

4.8 Diskontované náklady 
Je to podobná metoda jako průměrné roční náklady. Tyto dvě metody se liší v tom, že 

diskontované náklady nám uvádějí souhrn nákladů za dobu životnosti. Nedochází ke sčítání 
nákladů jako v předchozím případě, ale náklady jsou diskontovány. V praxi je tato metoda 
poměrně složitá a neumožňuje nám srovnání projektů s různými délkami životnosti a z těchto 
důvodů je výhodnější využít metodu průměrných ročních nákladů. [12] 

DPNINDN   [Kč] 

 DN [Kč] Diskontované náklady 
 IN [Kč] Investiční náklady 
 DPN [Kč] diskontované roční náklady bez odpisů 

4.9 Vážený průměr nákladů na kapitál (WAAC- Weighted average 
cost of capital) 

Průměrná finanční hodnota, kterou musí podnik platit za užívání svého kapitálu. Jedná se o 
podíl jednotlivých složek kapitálu podniku. Za základní složky považujeme vlastní kapitál 
(akcie),obligace a jiné dlouhodobé cizí zdroje. 
Jestliže stanovujeme výši výnosu z kapitálu pro investora musíme počítat s podílem cizích a 
vlastních prostředků.  Váženou cenu kapitálu vypočítáme ze vzorce. 
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10 Vážená cena kapitálu [12] 

re [1]  požadovaná výnosnost vlastního kapitálu po zdanění 
 E [Kč] výše vlastního kapitálu 
 D [Kč] výše cizího kapitálu 
 i [1] požadovaná výnosnost cizího kapitálu (úrok) 
 d [1] míra daně z příjmu 

Při optimalizaci zadluženosti se vychází z toho, že: 
- cizí kapitál je levnější než vlastní  kapitál  

- s růstem zadluženosti roste i úroková míra (riziko) 
- s růstem zadluženosti roste i požadavek akcionářů na vyšší dividendy díky růstu rizika 
- substituce VK dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kap. až do bodu, kdy náklady     
  začnou růst 

 
Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je u různých podniků odlišný. V průmyslových podnicích 
převládá vlastní kap., u obchodních spol. je poměr 50:50, a u peněžních spol. převládá cizí kap. 
Tento poměr závisí také na struktuře majetku (hodně investičního majetku - hodně VK), na 
subjektivním postoji podnikatele, na úrokové míře bank, na výnosnosti podniku. [12] 
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5 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SPALUJÍCÍ BIOMASU 
Kogenerace je společná výroba elektrické energie a tepla. Nejprve se využije 

vysokopotenciální tepelná energie k vykonání práce (výroba elektrické energie) a poté se 
pracovní látka využívá pro pokrytí spotřeb tepla. Každá kogenerační jednotka se skládá z těchto 
základních částí: motor, elektrický alternátor se zařízením pro připojení na spotřebitelskou síť, 
kotel nebo výměník tepla s připojením na tepelnou rozvodnou síť, kontrolní a řídící systém. 

Příklad: 

Rozdělená výroba tepla a elektrické energie 

Pro výrobu 1 GJ tepla a 0,22 MWh elektrické energie. 
 

 teplárna elektrárna celkem  
kogenerační 

zařízení 
ɳ  90 % 33 %   90 % 

spotřeba tepla 1,12 GJ 2,38 GJ 3,5 GJ  1,91 GJ 
teplo odvedené do okolí 

(Ztráta) 
0,12 GJ 1,58GJ 1,79 GJ  0,19 GJ 

Tabulka 8 Příklad efektivnosti kogeneračního zařízení 

Z tabulky vidíme, že pro výrobu stejného množství tepelné a elektrické energie potřebujeme při 
použití kogenerační jednotky o 1,59 GJ tepla z paliva méně než při rozdělené výrobě. 
Spotřebujeme tedy o 45 % měně paliva. 

 

Obrázek 23 Příklad srovnání kogenerační výroby tepla a el. energie  s rozdělenou výrobou 
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Při využití kogeneračního zařízení spalujícího biomasu se ve většině případů jedná o parní 
cyklus. V následující tabulce si přehledně ukážeme rozdělení nákladů, které jsou potřeba pro 
výrobu tepla a el. energie pomocí kogenerace. Jedná se o Dánskou kogenerační jednotku. Při 
pročtení tabulky zjistíme, že 48,5 % nákladů je tvořeno spotřební náklady a to zejména náklady 
na palivo během roku. Je to z toho důvodu, že tento zdroj tepla a el. Energie má vysoký počet 
hodin využití instalovaného výkonu a to konkrétně 5500 hodin. 

 

 

 Tabulka 9  Finanční rozbor provozu kogenerační jednotky [12] 
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6 VÝPOČET REALIZACE KOTLE NA BIOMASU PRO 

RODINNÝ DŮM 
V současné době je velkým trendem využití biomasy pro vytápění rodinných domů. Denně 

se setkáváme s  reklamami od spousty firem, nabízející kotle na biomasu a prezentující 
neuvěřitelnou finanční a ekologickou přednost oproti plynu. Existují také různé dotace na kotle 
spalující biomasu a to především ‚Zelená úsporám“ . Tento program vznikl za účelem zlepšení 
podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Program se také dá využít na zateplování 
rodinných domů apod.  Možnost získání dotace asi nejvíce zaujme majitele rodinných domků, 
kde je zřízení kotle na biomasu relativně snadné. V této situaci je třeba si uvědomit, že dotace 
může být vyplacena jedině zpětně, což znamená financovat projekt z vlastních zdrojů nebo 
pomocí úvěru a poté žádat o dotaci z národního programu, ve výši do 50 % z celkových 
investičních nákladů. Pozitivem je, že žádat můžete až jeden rok od instalace takového zařízení 
oproti dřívějším devíti měsícům. Přesto však nemá žadatel záruku, že žádost o dotaci mu bude 
schválena. I sami úředníci neoficiálně doporučují podávat tyto žádosti začátkem roku, kdy je 
šance na úspěch největší.  

Má ale biomasa v současné době opravdu tak vysoký potenciál, že by lidé měli masově měnit 
své plynové kotle na kotle spalující biomasu? Není to pouze velká bublina, u které se v budoucnu 
ukáže, že není zdaleka tak výhodná jak se předpokládalo? Bezpochyby výhodný způsob využití 
biomasy je spalování dřevního odpadu z dřevozpracujícího průmyslu, jelikož palivo nás 
v podstatě nic nestojí a využíváme hmotu, která by se zlikvidovala bez jakéhokoli využití. Ale jak 
to je v případě když se v našem okolí žádný objekt produkující dřevní odpad nenachází a jsme 
nuceni kupovat tuny pelet ročně, abychom dosáhli stejného efektu jako při využití plynu? Nejen  
cena pelet rapidně roste (viz. níže), ale také pořízení takového zařízení není ve většině projektů 
tak finančně jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Při skladování pelet musíme klást 
velký důraz na větrané a naprosto suché prostředí, což vyžaduje značnou finanční částku a navíc 
na tuto rekonstrukci se nevztahuje možnost dotace. Další sporná otázka je ekologie. Samotné 
spalování biomasy je sice ekologické, ale před samotným spalováním probíhá řada procesů, které 
s ekologii už mnoho společného nemají, jako například v nynější době rozvíjející se mezinárodní 
transport biomasy apod. S tím také souvisejí další náklady na přepravu pelet až k samotnému 
zákazníkovi. [24] 

6.1 Vývoj cen pelet  
V roce 2006 cena pelet byla v průměru 3924 Kč/t, v současné době se ceny pohybují okolo 

5200 Kč/t. Ceny se liší v závislosti na prodejci, na kvalitě zboží, množství odebíraného zboží 
apod. Méně kvalitní pelety mají nižší výhřevnost a nižší procento sušiny. To se může projevit 
v budoucnu dalšími neplánovanými náklady na údržbu kotle. 
 Se zvyšující se poptávkou klesají levné zdroje biomasy pro výrobu pelet jako na příklad piliny a 
začínají se čím dál více využívat cíleně pěstované plodiny, což se samozřejmě projeví na konečné 
ceně pelet, jelikož tento zdroj je podstatně dražší a náročnější na výrobu. Dále pro pěstování 
dřevin za účelem výroby paliva se využívají prostory, které by mohli být využity pro 
potravinářský průmysl a z dlouhodobého hlediska tak mohou způsobit ještě větší závislost 
dovozu potravin ze zahraničí než je tomu doposud a to je v rozporu s ekonomickou a ekologickou 
stránkou celkového českého zemědělství. V současné době plantáže rychle-rostoucích dřevin jsou 
podporovány dotacemi, ale v momentě, kdy se tyto projekty přestanou dotovat, cena pelet se 
bude rapidně šplhat nahoru.   
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Obrázek 24 Vývoj cen paliv [27] 

6.2 Vyhodnocení výhodnosti/ nevýhodnosti změny plynového kotle 
na kotel spalující biomasu. 

Rodinný dům, na kterém byla analýza provedena pochází z šedesátých let dvacátého století. 
Jsou zde použita dřevěná okna, která mají podstatně nižší úroveň izolace než mají okna moderní. 
Objekt se skládá ze dvou pater a navíc sklep se 4 místnostmi. V jedné z místností je umístěn 
plynový kotel, který by byl případně nahrazen kotlem na biomasu. Tato místnost má rozměry 
12x10 m, což je dostatečně velký prostor pro skladování pelet. Nicméně je nezbytná rekonstrukce 
izolace, jelikož prostředí je vlhké a není zde zajištěna dostatečná ventilace. Kotel musí být 
navržen tak, aby bez problému vytopil 2 patra a každé z nich má pět místností a koupelnu. 
V topném období je počítáno s potřebou vytopit místnosti na 18 °C při průměrné venkovní 
teplotě  -2,55 °C. 

 Stávající kotel má tepelný výkon 25 kW při účinnosti 90-92 %. Na stejné parametry musí 
být navržen také kotel na biomasu, aby byl schopen podat stejný komfort a abychom byli schopni 
vypočítat výhodnost či nevýhodnost plánované změny. Podrobné informace o spotřebě, zařízení a 
cenách jsou v tabulce 10 a 11. Hodnoty spotřeby pro plynový kotel jsou čerpány z faktury a 
hodnoty pro peletkové kotle jsou provedeny pomocí výpočetního energetického portálu TZB-
info. 

 

 



   6 Výpočet realizace kotle na biomasu pro rodinný dům 42

 

 

6.2.1 Technické parametry kotlů 

    
Destila DPL - classic, 

automatic 25 
ROJEK KTP 25 

PELLET A 
VARIANT 

PELLETS 25 B

Druh paliva [-] Zemní plyn G20 
Dřevěné pelety 

(6-14 mm) 
Dřevěné pelety 

(6-14 mm) 
Jmenovitý 

tepelný výkon 
[kW] 25 25 25 

Účinnost [%] 90-92 88 95 
Hmotnost kotle [kg] 106 296 191 
Spotřeba paliva 

během 
jmenovitého 
tep. výkonu 

[m3, kg, kg/hod] 3 [m3] 6,2 [kg] 5,8 [kg] 

Objem násypky [l] - 300 240 
Pořizovací 

cena 
[Kč] - 67 482 79 572 

Tabulka 10 Technické parametry kotlů 

 

Obrázek 25 Schéma zapojení kotle na biomasu [26] 

 

1 Kotel se zásobníkem 5 Oběhové čerpadlo topné vody 

2 Topný systém 6 Zásobníkový ohřívač 

3 Tlaková expanzní nádoba 7 Oběhové čerpadlo pro ohřev 

4 4-cestný směšovač  8 Pokojový termostat 
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Plynový 

kotel (90 %) 
Peletkový 

kotel A (88 %) 
Peletkový 

kotel B (95 %)
Parametr Jednotka Hodnota Hodnota Hodnota 

     

Náklady na kotel [Kč] - 67 482 79 572 

Spotřeba paliva od 
1.10.2010 - 1.4.2011

[kWh, kg, kg] 29970 [kWh] 5965 [kg] 5337 [kg] 

Cena paliva [Kč/kWh, Kč/kg ] 1,05331 [Kč/kWh] 4,110 [Kč/kg] 4,110 [Kč/kg] 
Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu

[Kč] 334,66 - - 

Náklady na dopravu [Kč] 0 1000 900 
Náklady na údržbu [Kč] 600 600 600 

Jednorázové náklady 
na skladování 

[Kč] - 20000 20000 

Celková cena za 
vyrobenou energii 

[Kč] 34175,66 26116,15 23435,07 

Tabulka 11 Spotřeba a ceny při použití různých druhů kotlů za období 1.10.2010-1.4.2011 

  

Výpočty: 

Kč6634175600666334053311299706 ,,,USmCRC dPC   

Rovnice 11 Výpočet celkové ceny energie za sledované období 

Cc [Kč] celková cena za vyrobenou energii 

R [kWh] spotřeba paliva za sledované období 

Cp [Kč] cena za jednotku paliva 

Sm [Kč] stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu

Ud [Kč] roční náklady na údržbu 

 

Z tabulky 11 je možno vyčíst, že průměrná cena plynu odebíraného od firmy RWE během 
uvažovaného období v letech 2010/2011 byla 1,05331 Kč/ kWh čili 11,07 Kč/ m3. Za období 
1.10.2010 - 1.4.2011 bylo spotřebováno 29970 kWh zemního plynu. Celková cena za vytápění 
rodinného domu zemním plynem v uvažovaném období činí 34175,66 Kč.  Pro dosažení stejného 
komfortu při využití automatického peletkového kotle s účinností 88 % by muselo být spáleno 
5965 kg paliva a v případě peletkového kotle s účinností 95 % 5337 kg pelet. Průměrná cena 
pelet v průběhu sledovaného období činila 4,110 Kč/ kg. Po výpočtu zahrnujícím náklady na 
dopravu a údržbu kotlů je cena paliva 26116,15 Kč v případě peletkového kotle s účinností 88 % 
a  23435,07 Kč v případě kotle s účinností 95 % za sledované období.  
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6.2.2 Výpočet doby návratnosti z pohledu firem a zákazníka 
Pro zhodnocení efektivity výměny plynového kotle je použita ekonomická metoda prostá 

návratnost investice, která přehledně určí za jakou dobu se investice vrátí a po jaké době a kolik 
peněz bude ušetřeno.   

Následující metoda je používána firmami, které dané služby nabízejí a svým zákazníkům 
ukazují poměrně zkreslenou představu o návratnosti investice. Většinou je započítávána pouze 
cena kotle a počet let za které se nám investice vrátí. Realita je poměrně jiná, jelikož v každém 
takovém projektu je nutnost úpravy skladovacích prostor, doprava pelet, údržba kotle, budoucí 
hodnota peněz apod. Příklady výpočtů jsou uvedeny níže. 

Podle rovnice 4 platí: 

CF

IN
DN   

Kč51805926116,156634175 ,,CF   

let 378
518059

67482
88 ,

,
DN %   

12 Doba splatnosti kotle s účinností 88 % 

Kč590740123435,076634175 ,,CF   

let47
10740,59

79572
95 ,DN %   

13 Doba splatnosti kotle B s účinností 95 %  

Podle výpočtů z rovnice 12 a 13 vidíme že i přes vyšší pořizovací cenu se více vyplatí 
zakoupení kotle s 95 % účinností. Doba návratnosti je 7 let. Po uplynutí této doby začne projekt 
šetřit 10740,59 Kč oproti původnímu plynovému kotli za topnou sezónu, což působí velice lákavě 
a málokdo by tomu dokázal odolat. Dále je uveden reálný propočet, zahrnující veškeré vedlejší 
investice včetně 5 % diskontní úrokové sazby, která je doporučená Evropskou komisí. 
 Diskontování vyjadřuje skutečnost, že „peníze v budoucnosti“ mají nižší hodnotu než „peníze v 
současnosti“. [28] 

  

Kč68112792681232201000079572 ,,CSCC ckkn   

Cn [Kč] peněžní náklady v prvním roce 

Ck [Kč] cena kotle 

Sk [Kč] náklady na sklad paliva 

Cc [Kč] celková cena vyrobené energie 
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  1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 roků 6 roků 7 roků 
Plynový kotel 34175,66 68351,32 102526,98 136702,64 170878,30 205053,96 239229,62
Pelet. kotel B  (95 %) 23435,07 46870,14 70305,21 93740,28 117175,35 140610,42 164045,49
Úspora 10740,59 21481,18 32221,77 42962,36 53702,95 64443,54 75184,13
Návratnost investice -102563,55 -92821,51 -83543,39 -74707,08 -66291,55 -58276,75 -50643,62
                
  8 roků 9 roků 10 roků 11 roků 12 roků 13 roků 14 roků 
  273405,28 307580,94 341756,60 375932,26 410107,92 444283,58 478459,24
 187480,56 210915,63 234350,70 257785,77 281220,84 304655,91 328090,98
  85924,72 96665,31 107405,90 118146,49 128887,08 139627,67 150368,26
  -43373,96 -36450,48 -29856,69 -23576,89 -17596,13 -11900,16 -6475,44
                
  15 roků 16 roků 17 roků 18 roků 19 roků 20 roků   
  512634,90 546810,56 580986,22 615161,88 649337,54 683513,20   
  351526,05 374961,12 398396,19 421831,26 445266,33 468701,40   
  161108,85 171849,44 182590,03 193330,62 204071,21 214811,80   
  -1309,03 3611,36 8297,44 12760,38 17010,80 21058,81   

Tabulka 12 Návratnost investice při započtení veškerých nákladů pro kotel B (95 %) 
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Obrázek 26 Předpokládaný průběh návratnosti investice 

Z tabulky 12 je vidět, že návratnost investice po započítání všech vedlejších investicí a 
diskontní úrokové sazby se prodlouží na 15 let. To znamená že, až za 16 let nám plánovaný 
projekt začne šetřit finance, což zdaleka není tak výhodné jako při uvažování z rovnice 13. 
Všechny předchozí výpočty jsou uvažovány s výhřevností pelet 17 MJ/kg. Na trhu se ale 
objevuje velká řada firem nabízející peletky s různou kvalitou. Při nekvalitním uskladnění je také 
možné zvlhnutí pelet a tím pádem snížení obsahu sušiny a následné snížení výhřevnosti. To bude 
mít za následek větší spotřebu paliva pro dosažení požadovaného výkonu. Závislost kvality 
paliva a množství spotřebovaného paliva je uvedena níže.    
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výhřevnost 
potřebné 
množství 

cena paliva za 
sezónu vč. 
dopravy a 

údržby 
[MJ/kg] [kg] [Kč] 

10 9716 41531,89 
15 6477 28221,26 
17 5337 23535,07 
20 4858 21565,95 

Tabulka 13 Závislost množství paliva na výhřevnosti [27] 
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Obrázek 27 Závislost nákladů na palivo v závislosti na jeho kvalitě 

Vyznačená část grafu značí reálnou možnost návratu investice. S narůstající kvalitou pelet 
klesá doba návratnosti. Jelikož zákazník není schopen určit kvalitu paliva při koupi a není 
výjimkou koupě paliva jiné kvality, než je garantováno, nebo snížení kvality paliva nesprávným 
skladováním, uvažuje se shodná cena paliva pro všechny případy.  
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6.3 Biomasa jako fotovoltaika? Založeno na dotacích 
Není to tak dávno, kdy velkým trendem byla fotovoltaika. Díky státním dotacím na výstavbu 

elektráren, dále díky vysoké výkupní cenně a zeleným bonusům se stala fotovoltaika velice 
atraktivní pro firmy, podnikatele a politiky, jako možnost vysokého výdělku. Díky tomu jsou 
obavy o takovém ‚zneužití‘ právě biomasy. V tuzemsku má biomasa nastavené výhodné 
podmínky právě proto, aby se rozvíjela v domácnostech a omezila se závislost na dovozu plynu a 
jiných fosilních palivech.  

V České republice se hojně používá tkz. spoluspalování, kdy se určitý druh biomasy spaluje 
společně s fosilním palivem.  Od roku 2009 je v elektrárně Hodonín zaveden blok speciálně 
určený pro spalování pouze biomasy. Elektrický výkon tohoto bloku je 30 MW a denně 
spotřebuje 1200 tun paliva. V ČR fungují také jiné provozovny jako např. Čáslav s výkonem  
5,5 MW a v plánu jsou další projekty k výstavbě bloků na biomasu. Při realizací plánovaných 
projektů by pravděpodobně došlo k nedostatku biomasy a tím by se zvedla cena všech biopaliv 
tvořených z biomasy a to by znamenalo podstatné znevýhodnění domácností, které by vyměnili 
své staré kotle na nové kotle spalující ekopaliva.  

Pro velké provozovny je spalování biomasy výhodné jen pokud je výkup elektřiny dotován, 
protože dostanou více peněz a také zelené bonusy.  Výše dotací je určená typem zařízení, které 
biomasu spaluje a také o způsob spalování, zda se jedná o čistou biomasu či spoluspalování 
s některým druhem fosilního paliva. Nejvyšší dotace a také zelené bonusy bychom dostali při 
spalování cíleně pěstované biomasy pro energetické účely v zařízení uvedeném do provozu od 1. 
ledna 2008. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce níže. Při procesu spoluspalování výkup 
elektřiny dotovaný není a je možné získat pouze zelený bonus, který je podstatně nižší než při 
využívání čistého paliva.  

 

Výkupní 
cena 

Zelené 
bonusy Výrobna elektřiny Druh biomasy 

v Kč/MWh v Kč/MWh 

v provozu od 1. 1. 2008 
cíleně pěstovaná biomasa - 

energetické rostliny 
4 580 3 610 

v provozu od 1. 1. 2008 
dřevní odpad z prořezávek, kůra 

i odpad rostlinné výroby 
3 530 2 560 

v provozu od 1. 1. 2008 
piliny a hobliny, biopaliva z biomasy, 

ostatní biomasa 
2 630 1 660 

v provozu před 1. 1. 
2008 

cíleně pěstovaná biomasa - 
energetické rostliny 

3 900 2 930 

v provozu před 1. 1. 
2008 

dřevní odpad z prořezávek, kůra 
i odpad rostlinné výroby 

3 200 2 230 

v provozu před 1. 1. 
2008 

piliny a hobliny, biopaliva z biomasy, 
ostatní biomasa 

2 530 1 560 

spoluspalování směs biomasy a fosilních paliv - 50 – 1 370 

Tabulka 14 Přibližné výkupní ceny a zelené bonusy za spalování biomasy [25] 

Celý proces, jak vidíme, je založen na dotacích, ale i ty jsou omezené, proto musíme být 
opatrní, abychom nepřesáhli zvládnutelnou mez. Bez dotací by nebyly projekty pro investory 

http://www.nazeleno.cz/biopaliva.dic
http://www.nazeleno.cz/biopaliva.dic


   7 Závěr 48

 

zajímavé, ale nesmí se celý tento proces zvrhnout, tak aby se cíleně pěstované energetické 
plodiny nevysazovaly také na potravinářsky využitelnou půdu a nezpůsobili na druhou stranu 
zdražení potravin. [25] 

 

7 ZÁVĚR 
Biomasu je možno vidět všude kolem sebe, bez toho aniž by jsme si uvědomovali jakou energii 
v sobě skrývá. Biomasa již od pradávna hrála velice významnou roli a to hlavně ve formě 
spalování dřeva. Jelikož má biomasa vysoký potenciál, tak se počítá s tím že v budoucnu bude 
ještě důležitějším zdrojem nejen tepelné energie. Biomasu můžeme zpracovávat mnoha způsoby 
a můžeme využívat jak pevné, kapalné, tak i plynné skupenství. Za pevnou biomasu je  
považováno palivové dřevo, peletky, štěpku,brikety apod. Plynná biomasa je ve formě bioplynu, 
který je možno použít jako palivo v dopravním průmyslu, nebo pro výrobu tepelné nebo 
elektrické energie. Tento typ zpracování biomasy je výhodný hlavně pro to, že se zpracovávají 
zbytky z potravinářského průmyslu, čili není potřeba cíleně pěstovat suroviny. Kapalné 
skupenství bude v budoucnu hrát významnou roli hlavně v dopravě.  

Úprava biomasy je v mnoha případech finančně velice nákladná a dalo by se říct že i nevýhodná 
a pouze díky státním a evropským dotacím jsou projekty pro investory finančně zajímavé. 
Problém ale nastane v ten moment, kdy se průmysl s biomasou rozroste do takové míry, kdy 
statní a evropské dotace nebudou stačit a cena paliva půjde prudce nahoru. Vize evropské unie je 
dosáhnout 20% podílu OZE do roku 2020. V České republice má biomasa na rozdíl od větrné 
energie velký potenciál. Je zde spousta prostoru, který se dá využít pro cíleně pěstované dřeviny. 
ČR se zavázala na splnění 13% kvóty výroby energie z OZE do roku 2020. Využití biomasy je 
považováno za ekologický zdroj energie. Spalování pelet, nebo jiné formy biomasy skutečně je 
ekologické, ale při zvážení  zpracování a transportu biomasy které musí předcházet před 
samotným spalováním je těžké určit ekologičnost této formy energie.  

Severské země jako je Švédsko nebo Finsko již v této době hojně využívají biomasu jako 
podstatný zdroj energie a to hlavně díky husté zalesněnosti země. Ve Švédsku lesy pokrývají 
62 % země. Celkový podíl výroby primární energie z obnovitelných zdrojů ve Švédsku je 40 % a 
do roku 2020 by se tato hodnota měla vyšplhat až na necelých 50 %. Ve Finsku tato čísla 
dosahují hodnot 29 % v současnosti a v roce 2020 je v plánu 38 %.  

Novodobým trendem v oblasti energetiky je výměna plynového kotle na kotel spalující biomasu, 
to je ale převážně vyvoláno uměle pomocí reklam tvořených firmami nabízející tyto služby 
prezentující údajnou výhodnost a brzkou návratnost investice. Při započtení veškerých nákladů a 
5% diskontní úrokové sazby doporučené evropskou komisí, která představuje hodnotu peněz 
v budoucnosti se doba splatnosti zvýší až na 15 let. Vzhledem k tomu že garantovaná životnost 
kotlů na peletky se pohybuje okolo 20 let tak investice nemusí být zase až tak výhodná a naše 
úspora nebude tak vysoká, jak se před realizací plánovalo. Majoritní  faktory ovlivňující 
návratnost investice jsou náklady na skladovací prostory, které se mohou lišit od několika tisíc až 
do několika desítek tisíc. Při nesprávném skladování pelet bude kvalita paliva rapidně horší, což 
nám způsobí vyšší spotřebu a následnou vyšší cenu za celkové množství paliva. Závislost ceny a 
kvality paliva je zřejmá z obrázku 27. Dalším faktorem ovlivňujícím splatnost je doprava. 
Sezónní náklady na dopravu se mohou pohybovat v řádu stovek ale i tisíců korun. Většina firem 
nabízí levnější dopravu, při odběru většího množství pelet zaráz, na to ale zákazník musí mít 
připravené kvalitní skladovací prostory.  
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Vzhledem k tomu že se na trhu s peletami pohybuje velké množství firem, tak i kvalita pelet je 
velice různorodá. Existují certifikáty, zaručující danou kvalitu paliva protože firma, která je 
držitelem tohoto certifikátu je pravidelně kontrolována a tedy nemůže se stát že zákazník koupí 
pelety jiné kvality, než je udáváno. To ale ve většině případů s sebou nese vyšší cenu a zákazníci 
v domněnce že ušetří, koupí necertifikované palivo za nižší cenu ale také s nižší výhřevností a to 
může mít fatální dopad na celkové množství spotřebovaného paliva a také na životnost kotle. 
Obecný nárůst cen peletek, který je zřejmý z obrázku 24 je způsoben převážně díky zvyšující se 
cenně ostatních paliv. Nejde o to že by se zvyšovaly náklady na výrobu peletek ale o to že firmy 
nemají důvod držet ceny na stejné hodnotě, jestliže ceny ostatních paliv narůstají. Stačí když ceny 
udrží v rozmezí výhodnosti oproti plynu nebo uhlí, aby pro zákazníky jejich nabídky byly 
zajímavé. 

 V nedávné minulosti byla možnost získat dotaci na výměnu stávajícího kotle na kotel na 
biomasu. Tím byla možnost pokrýt velkou část investičních nákladů. Tato dotace byla nabízená 
v rámci programu Zelená úsporám, který je v současné době neaktivní pro převážnou část České 
republiky. Žádat o dotace mohou pouze občané moravskoslezského kraje kteří topí některým 
z neekologických zdrojů tepelné energie. 

Biomasa bude v budoucích letech nabírat na důležitosti, ale otázka je jak využívat biomasu 
ekonomicky a zároveň i ekologicky. Kdyby nebyly výkupní ceny dotovány nedocházelo by 
k rozvoji tohoto směru, protože by projekty pro investory nebyly z daleka tak zajímavé, jako jsou 
v současné době. Zvýšení produkce biomasy zdaleka neznamená masivní nahrazení uhelných 
elektráren a tepláren.   
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