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ABSTRAKT  
Práce pojednává o využití biomasy jako zdroje energie pro menší provozy a domácnosti. 

Posuzuje využitelnost jednotlivých druhů biomasy. V další části práce je uvedena pomoc státu při 
využívání tohoto druhu energie, různé dotace, výhody. V práci je popsán postup při návrhu a 
rozhodování o novém tepelném zdroji. Poslední části práce je uvedeno porovnání ekonomického 
provozu kotle na zemní plyn s kotlem spalující různé druhy biomasy. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  Biomasa; stávající stav biomasy; pelety; štěpka; dendromasa; 
fytomasa; odpady; energetické obilniny; dotace; tepelné ztráty; kotel 
na biomasu; zemní plyn; ekonomické zhodnocení; doba návratnosti;  
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ABSTRACT 
Thesis deals with usage of biomass as an energy source for smaller plants and houses. Thesis 

showes us how to use different types of biomass. In the next part of thesis is mentioned the help 
from the state in case your are using this kind of energy, different types of dotations ane 
advantages. In the thesis is described the procedure of designing nex heat source and  making 
decision about it. The last part of thesis compares the economic running boiler on land gas to 
boiler of different kinds of biomass 

 

 

KEY WORDS:  biomass; actual state of affairs biomass; pellets; chip; forest biomass; 
animal biomass; scraps; energy cereals; grant; heat losses;  boiler on 
biomass; land gas; economic appraisal; pay-off period;  
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1 ÚVOD 
Energie se v různých formách vyskytuje všude kolem nás. Je jedním z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících rozvoj a pokrok společnosti. Člověk se jí snaží používat čím dál dokonaleji 
a snaží se využít všech forem přírodní energie.  

Jednou ze základních forem energie je energie sluneční, nebýt této energie život na Zemi by 
patrně vůbec neexistoval. Všechny organismy nějakým způsobem využívají tohoto zdroje 
energie. Sluneční energie se řadí k tzv. obnovitelným zdrojům energie (OZE), stejně tak do této 
skupiny zařazujeme energii větrnou, vodní, energii mořských vln, příboje, mořského odlivu a 
přílivu, geotermální energii a biomasu. Geotermální energie sice není tak úplně OZE, protože má 
původ v rozpáleném středu Země a teplo se z něj dostává přes vulkanické pukliny v horninách, 
avšak k takřka neomezené zásobě této energie, jí řadíme mezi energie obnovitelné. 

V dnešní době se snažíme využívat získanou energii co možná nejúčinnějším způsobem a 
oprostit se od tzv. neobnovitelných zdrojů energie (NZE). Do této kategorie řadíme ropu, zemní 
plyn a uhlí. Na tyto zdroje energie jsme si lehce zvykli a dlouho nám sloužily jako výborný, jak 
se zdálo, nekonečný zdroj energie. Tato forma energie je bohužel neobnovitelná a krom toho 
jejím nedokonalým využíváním značně znečišťujeme životní prostředí, potažmo zemskou 
atmosféru. NZE se tedy pokoušíme nahrazovat čistější formou energie získanou z OZE.  

Jak už bylo výše zmíněno Slunce „může za všechno“. Tím že Slunce zemský povrch a 
atmosféru ohřívá, vznikají v atmosféře vrstvy s různou teplotou a tedy i hustotou a tlakem. Ve 
snaze vyrovnávat tyto vrstvy dochází k proudění vzduchu a tedy k vytváření větru.  

Dalším jevem způsobeným Sluncem je koloběh vody. Zahříváním oceánů a dalších vodních 
ploch dochází k vypařování vody. Pára, která tím vznikne, se v atmosféře sráží a v podobě kapek 
pak dopadá na zemský povrch. Tím tedy dochází k neustálému koloběhu vody. Dopadající voda 
se pak kumuluje v řekách a právě proudící voda je dalším OZE. Jak je vidět, dokud tu bude 
Slunce, obnovitelné zdroje energie nikdy nezaniknou.  

Pro rostliny je sluneční světlo důležitým prvkem pro tzv. fotosyntézu. Fotosyntéza je 
biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických 
vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky 
bohatých organických sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu 
uhličitého (CO2) a vody. [1] Takto získaná biomasa je pak čistým palivem, protože množství 
CO2, které při spalování vytvoříme, se rovná množství CO2, které rostlina za svůj život 
spotřebovala, tzv. nulová bilance CO2.   
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2 SOUČASNÝ STAV BIOMASY  
 

2.1 Definice biomasy 
Biomasa je definována jako substance biologického původu (pěstování rostlin v půdě nebo ve 
vodě, chov živočichů, produkce organického původu, organické odpady). Biomasa je buď 
záměrně získávána jako výsledek výrobní činnosti, nebo se jedná o využití odpadů ze 
zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství, z údržby krajiny a péče o 
ni. [2] 

Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství 
(včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž 
biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu. [3] 

Je vidět že definic biomasy je několik ovšem všechny definice mají jedno společné a to, že jde o 
hmotu organického původu.  

Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, 
potravinářské nebo lesní produkce. 

2.2 Základní rozdělení biomasy 
Biomasu z hlediska obsahu vody rozdělujeme na: 

• suchou - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji 
spalovat přímo, případně po mírném vysušení 

• mokrou- zejména tekuté odpady - kejda a další odpady. Nelze ji spalovat přímo, 
využívá se zejména v bioplynových technologiích; 

• speciální biomasu - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve 
speciálních technologiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu. 
[4] 

Dle původu dělíme na: 

• Rostlinou biomasu, tu ještě lze rozdělit na: 

a) Dendromasu – dřevěná biomasa 

b) Fytomasu – jednoleté rostliny  

• živočišnou biomasu – Zoomasu 

• komunální a průmyslové odpady  

Podle vzniku lze rozdělit na: 

• Lesní biomasu – palivové dřevo, větve, kůra, piliny atd. 

• Polnohospodářskou biomasu:  

a) Fytomasa – sláma, seno, obilí atd. 

b) Zoomasa – např. výkaly  

• Průmyslové a komunální odpady  
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Dle energetického využití: 

• Biomasa záměrně pěstovaná:  

a) rychlorostoucí dřeviny – topol, bříza, vrba apod. 

b) energetické rostliny s vysokým obsahem cukru na výrobu alkoholu např. obilí, 
cukrová řepa apod. nebo bionafta (řepka olejka) 

• Biomasa odpadní: 

a) odpady z živočišného chovu – exkrementy, zbytky krmiva 

b) organické odpady z potravinářské výroby – lihovary, mlékárny, masokombináty 

c) komunální organické odpady – kaly z odpadních vod 

d) dřevo a dřevěný odpad z lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu – 
palivové dřevo, větve, piliny, šišky, odřezky, hobliny 

e) rostlinné odpady z polnohospodářské prvovýroby a údržby krajiny – sláma, zbytky 
z udržování keřů, zbytky z vinic a ovocných sadů 

Na obr. 2.1 [5] jsou znázorněny zdroje vzniku biomasy a jejich rozdělení.  

Obr. 2.1 Zdroje vzniku biomasy 
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2.3 Dřevěná biomasa – Dendromasa 
Jak už název napovídá jedná se o biomasu získanou z dřevin. Dřevo je pro člověka odedávna 

velice důležitý zdroj k výrobě tepla. Roční přírůst v celosvětovém měřítku je odhadován na 12,5 
miliard m3 s energetickým obsahem 182 EJ, což je přibližně 1,3 násobek celosvětové spotřeby 
uhlí. Průměrná spotřeba dřeva za rok na všechny účely se odhaduje na 3,4 miliard m3. z toho tedy 
vyplívá že ve světě existuje značný potenciál k využití dřeva na energetické účely. 

Zdrojem pro výrobu dendromasy je lesní průmysl, kde část dřeva již není vhodná pro další 
výrobu v dřevozpracujícím průmyslu, např. zelené části stromů, větve atd. Dalším zdrojem je 
dřevozpracující průmysl sám. Opracováváním dřeva vznikají odpady, které se již nedají nijak 
využít a jsou vhodné pro energetické účely. Nyní se zdá být perspektivním zdrojem dendromasy 
tzv. rychlorostoucí dřeviny. 

Velkou výhodou dřeva, při správném zacházení, je to že si svůj energetický obsah zachovává 
a  dokonce v prvních 2 – 3 letech i navyšuje. Tento fakt je působen jeho vysycháním. Při 
spalování dendromasy je velice důležitá jeho vlhkost, protože vlhkost se ze dřeva uvolňuje až 
v kotli a tím ovlivňuje jeho hoření. Při spalování velmi vlhkého dřeva, dochází v kotli ke snížení 
teploty hoření a taktéž k nesprávnému zoxidování všech spalitelných složek dřeva 

Stromová hmota se skládá ze dřeva, kůry a zelené hmoty, tj. větví a jehličí u jehličnatých 
dřevin, resp. větví a listí u listnatých dřevin. Jehličnaté dřeviny jsou tvořeny ze 70 – 80% dřevem, 
10 – 15% kůrou a 10 – 15% zelenou hmotou. Listnaté dřeviny se skládají ze 60 – 75% dřevem, 
10 – 20% kůry a 15 – 20% zelené hmoty. [5] 

2.3.1  Vlastnosti dřeva 
Dřevo samotné hoří velice snadno. Lehce se zapaluje, nešpiní a vytváří málo popelu, cca 1% 

z původní hmotnosti. Důležitým a velice ovlivňujícím faktorem je vlhkost dřeva. Požaduje se aby 
dřevo určené na podpal obsahovalo asi 15 – 20% vlhkosti. Tuto podmínku lze jednoduše splnit 
ponechání dřeva 2 – 3 roky vyschnout. Uvedenou dobu lze účinně zkrátit rozřezáním a 
rozštípáním dřeva na 18 – 24 měsíců. S takto upraveným dřevem je i snadnější manipulace.  

V tab. 2.1 [5] je uvedeno chemické složení dřevin a pro porovnání i chemické složení  
hnědého uhlí. Všimněme si zejména obsahu síry, která způsobuje tvorbu kyselých dešťů. Tab. 2.2 
[6] znázorňuje obsah hořlaviny a vody v různém časovém horizontu a úpravě.  

Tab. 2.1 Chemické složení různých druhů dřeviny 

Dřevo Kůra Hnědé uhlí  Prvek 
  Jehličnaté [%] Listnaté [%] Smíšené [%] [%] [%] 

Uhlík ( C) 51,20 50,00 50,20 51,40 69,50 
Vodík (H) 6,20 6,15 6,20 6,10 5,50 
Kyslík (O) 42,20 43,25 42,70 42,20 23,00 
Síra (S) - - - - 1,00 
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Tab. 2.2 Poměrné zastoupení hořlaviny, vody a popela 

Palivo Hořlavina [%] Voda [%] Popel [%]  
Dřevo po těžbě 20 - 40 60 - 80 0,1 
Dřevo vyschnuté na 
vzduchu 

79 - 82  
 

17 – 20 
 

0,5 
 

Pelety z dřevěné hmoty 91 8 1 
 

V tab. 2.3 jsou uvedeny běžně využívané dřeviny na výrobu dendromasy a jejich výhřevnost. 
[4] Vlhkost 20% se v praxi běžně vyskytuje.V tab. 2.4 [7] je uvedena skutečná výhřevnost dřeva 
a kůry v závislosti od obsahu vody. Tab. 2.5 [6] uvádí množství dřeva potřebného k dosáhnutí 
stejného výkonu při různé vlhkosti. 

Tab. 2.3 Výhřevnost denromasy 

Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti  Druh paliva 
 [%] [MJ/kg] [kg/m 3]=[kg/plm]  [kg/prm]  [kg/prms]  

Listnaté dřevo 15 14,61 678 475 278 
Jehličnaté 
dřevo 

15 
 

15,58 
 

486 
 

340 
 

199 
 

Borovice 20 18,40 517 362 212 
Vrba 20 16,90       
Olše 20 16,70       
Habr 20 16,70       
Akát 20 16,30       
Dub 20 15,90 685 480 281 
Jedle 20 15,90       
Jasan 20 15,70       
Buk 20 15,50 670 469 275 
Smrk 20 15,30 455 319 187 
Bříza 20 15,00       
Modřín 20 15,00       
Topol 20 12,90       
Dřevní štěpka 30 12,18     210 
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Tab. 2.4 Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vody 

Palivo 
Obsah vody  

  Dřevo Kůra 
[%] [MJ/kg]  [kWh/kg]  [MJ/kg]  [kWh/kg]  

0 18,5 5,1 18,8 5,2 
10 16,4 4,6 16,7 4,6 
20 14,3 4 14,6 4,1 
30 12,2 3,4 12,5 3,5 
40 10,1 2,8 10,5 2,9 
50 8 2,2 8,4 2,3 
60 6 1,7 6,3 1,8 

 

Tab. 2.5 Množství dřeva potřebného k dosažení stejného výkonu při různé vlhkosti 

Potřeba paliva na jednotku výkonu Obsah vody ve dřevě 
[%] 

 A [%] B [%] 
0 100 - 
10 111 - 
20 127 100 
30 150 118 
40 180 143 
50 232 181 
60 300 235 

 

Označení A představuje základ tj. 100% při 0% obsahu vody. Označení B představuje zaklad 
100% při 20% obsahu vody. [6] 

2.3.2 Zpracování a zušlechťování dendromasy 
Dřevenou biomasu určenou na výrobu tepelné resp. Elektrické energie můžeme využívat bud 

přímo v neupravené formě anebo v upravené tzv. zušlechtěné formě. 

Při těžbě a zpracování dřeva v lese, resp. V dřevozpracujícím průmyslu vzniká množství 
odpadů a to už buď ve formě větví, pilin atd. Uvedené odpady jsou charakteristické velkým 
sypným objemem. Při jeho přímém využití v energetickém odvětvím dochází ve většině případů 
k technickým a ekonomickým problémům, které jsou spojeny s vyššími náklady na přepravu a 
skladování. Problém je možné vyřešit zušlechťováním biomasy, které spočívá v nahuštění resp. 
Slisováním daného odpadu, což má za cíl zmenšení sypných objemů. Zušlechtění odpadů ze 
dřeva má vést k zvýšení jejich hospodárnějšího využití v rámci energetiky. Zušlechťování se 
realizuje použitím vhodných zařízení, přičemž jejich zprovoznění je spojené s určitými 
investičními a provozními náklady, to se potom samozřejmě odrazí i na ceně. Zušlechtěná forma 
dřevěného odpadu může být ve formě štěpky, pelet nebo briket [5]  
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Lesní štěpka 
Lesní štěpka se nejčastěji vyrábí z lesních odpadů jako jsou např. tenčiny z průřezů lesů. 

Štěpka má tedy vlastnosti klasického palivového dřeva. Rozměry štěpky se pohybují v rozmezí 5 
– 50 mm na délku (po směru vláken), šířka kolem 5 – 30 mm a tloušťka od 5 do 15 mm. 

 

Obr. 2.2 Lesní stěpka 

Výhodou takto zušlechtěného dřeveného odpadu je že rychle vysychá a umožňuje 
automatický provoz kotle, samozřejmě použijeme-li zásobník a přepravovací zařízení. Ukázka 
štěpky je na obr. 2.2. 

Nevýhodou štěpky je, že jí nemůžeme relativně dlouho skladovat. Totiž díky tomu, že se 
jedná o klasický přírodní materiál, podléhá štěpka zkáze. Napadají ji různé houby, bakterie, 
plísně atd. Zkratka příroda sama se snaží o její rozložení. Literatury doporučují spotřebovat 
štěpku do 15 dnů od její výroby, nejdelší doba se udává 3 měsíce. Doba spotřeby závisí na 
uskladnění. Tab. 2.6 znázorňuje změny absolutní vlhkosti čerstvé štěpky v průběhu roku. Pokud 
je obsah vody větší jak 25 – 30%, postupem času se začínají, v závislosti na teplotě, tvořit plísně 
a štěpka tak ztrácí na kvalitě a hodnotě. Štěpka si s sebou nosí různé houby a plísně a právě 
z tohoto důvodu nemůže být štěpka skladována přímo v obytném prostoru domu.  
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Tab. 2.6 Změny absolutní vlhkosti v závislosti na uskladnění   

Typ skládky 

Otevřená 
 

Otevřená s 
podlahou 

Zakrytá  
 

Zakrytá s 
podlahou Měsíc 

 
 Absolutní vlhkost [%] 
Leden 95 81 58 55 
Únor 101 83 54 45 
Březen 108 79 52 35 
Duben 101 66 46 28 
Květen 84 37 39 20 
Červen 84 35 33 17 
Červenec 68 29 30 17 
Srpen 62 39 20 17 
Září - - 27 17 
Říjen - - - - 
Listopad - - - - 
Prosinec 85 82 70 78 

 

Optimální relativní vlhkost při spalování lesní štěpky se udává v rozmezí 30 – 35% při 
použití kotle se stupňovitým roštem. Pokud jsou štěky příliš suché hoření má výbušný průběh a 
tím ztrácíme drahocennou energii. Naopak pokud je štěpka příliš vlhka, 50 – 60%, spalování je 
těžší a ztrácí na účinnosti. 

Pelety 
Pelety umožňují kotlům spalujícím biomasu jejich částečný anebo automatický provoz. 

Peleta je název pro granulu kruhového průřezu s průměrem okolo 6 – 8 mm a s délkou 10 – 30 
mm. Pelety jsou vyrobeny výhradně z odpadového materiálu, jako jsou například piliny, viz obr. 
2.3 nebo hobliny, bez jakýchkoliv chemických přísad.  

Obr. 2.3 Piliny pro přípravu dřevěných pelet 
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Lisováním pod vysokým tlakem se dosahuje vysoká hustota paliva. Výhodou je, že mají 
nízký obsah vlhkosti, cca 8 – 10%. Výhřevnost pelet se pohybuje v rozmezí od 17 do 18 MJ/kg. 
Těmito parametry se pelety vyrovnávají uhlí. Výsledné hodnoty jednotlivých energetických 
vlastností pelet vyrobených technologií lisování vysušených smrkových pilin, při teplotě 160 °C a 
tlaku 31,5 MPa do tvaru válce uvádí tab. 2.7 [5] 

Tab. 2.7 Energetické vlastností pelet 

Parametr pelet 
 

Jednotka 
 

Naměřené 
hodnoty 

Průměrná 
hodnota 

Měrná hmotnost [kg/m3] 1156 - 1207 1180 
Sypná hmotnost [kg/m3] 573,50 - 622,54 604,54 
Vlhkost [%] 7,64 - 8,38 7,86 
Spálené teplo stanovené 
měřením 

[MJ/kg] 
 

20,05 - 20,14 
 

20,1 
 

Výhřevnost [MJ/kg] 18,26 18,26 
Popelnatost [%] 1,29 1,29 

 

Výhody a nevýhody pelet: 

Nevýhody využívání pelet: 

• Investiční náklady na pořízení si zařízení využívajícího spalování pelet jsou stále 
vyšší než náklady na topení plynem či elektrikou. Do nákladů musíme započítat krom 
kotle i dopravní systém a vytvoření vhodného skladovacího prostoru 

• Čištění kotle a odstraňování popela, cca jednou do 10 dnů. Ovšem množství popela je 
zanedbatelné. Při spotřebě 6 tun pelet vzniká pouhých 30 kg popela. Popel je čistý, 
tudíž je vhodný i na hnojení zahrady apod. 

Používání pelet nese nesledující výhody: 

• Hlavní výhodou je neutrální vypouštění CO2, to znamená, že do ovzduší vypouštíme 
jen tolik CO2 kolik ho samotná dřevina za svůj život spotřebovala 

• Dřevo je domácí surovina a tedy nemusí se složitě přepravovat přes hranice států 

• Doprava pelet samotných k spotřebitelům je bezproblémová. Nejedná se o 
nebezpečný náklad 

• Při správném uskladnění mají pelety dobrou a trvalou stabilitu, musíme se vyhnout 
jejich navlhnutí 

• Energetické náklady na výrobu pelet jsou podstatně nižší než náklady potřebné na 
výrobu topného oleje, plynu nebo elektrické energie 

• Stlačením se do pelet „vměstnalo“ podstatně více energie než do štěpek a díky své 
velikosti nepotřebují velký prostor na uskladnění 

• Topné systémy spalující pelety se dají plně automatizovat, takže odpadá starost 
s pojená s přikládáním 

• Pelety lze pořídit za značně nižší cenu než jsou pořizovací náklady např. plynu 
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Brikety 
Z dřevěných odpadů vhodné zrnitosti a vlhkosti se v briketovacím lisu, za vysokého tlaku 

(cca 31,5 MPa) a teploty (při teplotách kdy se lignin stává pojivem) vyrábějí brikety. Lisováním 
se dosahuje vysoká hustota (1200kg/m3), což je důležité pro objemovou minimalizaci paliva. 
Vysoká výhřevnost (19 MJ/kg) je zárukou nízkých nákladů na topení. Brikety se vyznačují 
nízkým obsahem síry (přibližně 0,07%), nízkou popelnatostí (asi 0,5%), neomezenou 
skladovatelností, bezprašností a jednoduchou manipulací. Dřevené brikety mají rozličné tvary. 
[6]     

2.4 Polnohospodářská biomasa – Fytomasa 
V dnešní době se zvyšuje zájem o energetické využívání polnohospodářských odpadů 

z rostlinné výroby a také se začínají čím dal častěji záměrně pěstovat tzv. energetické rostliny. To 
jsou rostliny s nedřevnatou částí určené k produkci energie. Fytomasa se dá rozdělit do třech 
základních skupin: 

• biomasa vhodná pro spalování: 

a) sláma – obilná, řepková, kukuřičná 

b) dřevěný odpad – odpad z vinic, z ovocných sadů 

• biomasa vhodná na výrobu bioplynu: 

a) exkrementy zvířat 

b) zelená hmota 

c) odpad z potravinářských provozů 

• biomasa vhodná na výrobu kapalných biopaliv: 

a) metylester řepkového oleje (MERO) 

b) bioetanol 

2.4.1 Využití obilnin na energetické účely 
Obilniny jsou velice perspektivním materiálem na výrobu biomasy. Z obilnin se dá využít 

prakticky celá rostlina. Energii ukrývá jak stonek tak i zrno. Jednou z výhod pěstování tohoto 
druhu biomasy je, že nemusíme investovat do nových technologií a zároveň pečujeme o krajinu. 
Na druhé straně stojí náklady spojené s úpravou pudy (oraní, kypření apod.) pro tyto rostliny. 
V tab. 2.8 [5] je uveden přepočet množství slámy k množství vyprodukovaného zrna.   

Tab. 2.8 Poměr zrna k množství slamy 

Plodina Poměr zrno : sláma 

Pšenice 1 : 1,85 

Žito 1 : 1,70 

Ječmen 1 : 0,80 

Oves 1 : 1,40 

Kukuřice na zrno 1 : 1,20 

Řepka olejka 1 : 1,20 - 1,80 
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Sláma, která je vedlejším produktem pěstování obilnin, je sice v malém množství využívána 
jako podestýlka pro hospodářská zvířata, avšak většina slámy zůstává na polích a časem se 
znehodnocuje. Kupříkladu řepková sláma se skoro vůbec nevyužívá, ani jako podestýlka a ani 
jako krmivo, zůstává tak na polích a stává se vlastně odpadem. Tento odpad se dá lehce využívat 
pro energetické účely (přímé spalování). Tab. 2.9 [8] znázorňuje výhřevnost jednotlivých druhů 
slámy. 

Tab. 2.9 Výhřevnost slámy 

Druh slámy Vlhkost [%] Výh řevnost [MJ/kg] 
Sláma z obilí 10 15,5 
Sláma z kukuřice 10 14,5 
Sláma z řepky 10 16 

 

Fytomasa se dá pro energetické účely využívat buď v neupraveném stavu nebo ji lze 
podobně jako dendromasu upravit do tvarů briket, pelet nebo balíků či nasekat na sekačce. Ne 
však všechny druhy fytomasy lze jednoduše upravit do žádaných tvarů. Např. kukuřičný šrot jde 
jen velice těžce upravit do tvaru pelet, naopak seno nebo sušené mléko jde do tohoto tvaru 
upravit velice snadno. 

2.5 Průmyslové a komunální odpady 
Pokrokem a vývojem lidstva se  neustále zvyšuje odpad námi produkovaný, a to jak 

průmyslový tak i komunální. Donedávna se nepoměrná část spálila, využívala se tedy na 
energetické účely, ale většina odpadu se vozila na skládky a různá další úložiště. S pokrokem jde 
i uvědomění občanů a v dnešní době se začínají odpady třídit a je snaha o co možná největší 
recyklaci nebo případné energetické využití. Vhodným použitím se v tomto odpadu skrývá 
v ohromné množství energie. Proto by se o vyvážení na skladku mělo myslet až v poslední řadě. 
Většinu odpadu je možno účinně recyklovat a tím šetřit primární suroviny. Tímto způsobem 
šetříme jak krajinu kolem nás (není třeba vytvářet tolik skládek), tak i životní prostředí jako 
takové. 

Odpady se dělí do tří skupin: 

a) nebezpečné odpady, označení N 

b) zvláštní odpady, označení Z 

c) ostatní odpady, označení O 

2.5.1 Zhodnocení odpadů 
Jak již bylo naznačeno odpadní hmota se dá využít jak materiálově, využití ve stejném 

výrobním odvětví nebo při výrobě podobných výrobku, tak i energeticky. Tab. 2.10 uvádí 
energetický potenciál skrývající se v odpadní hmotě. 
tetrzetrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m 
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Tab. 2.10 Výhřevnost určitých druhů odpadu 

Výhřevnost Druh odpadu 
 [MJ/kg] 

Dřevěné piliny 16 - 17 
Kůra 16 - 17 
Papírový odpad 14 - 15 
PVC odpad 18 - 20 
Polyetylén 41 - 43 
Sláma 15 - 16 
Konopný odpad 17 - 20 
Rašelina 18 - 20,5 
Bavlna 21 - 25 
Guma 32 - 36 
 

Pod pojmem energetické zhodnocení rozumíme využití energetického potenciálu odpadu na 
výrobu tepla, resp. elektrické energie. Zhodnocení tuhých komunálních odpadů je znázorněno 
schématicky na obr. 2.4 [5] 

 

Obr. 2.4 Způsoby zhodnocování odpadů 
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3 ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY  
Způsob využití biomasy k energetickým účelům je do značné míry předurčen fyzikálními a 

chemickými vlastnostmi biomasy. Velmi důležitým parametrem je vlhkost, resp. obsah sušiny v 
biomase. Hodnota 50 % sušiny je přibližná hranice mezi mokrými procesy (obsah sušiny je menší 
než 50 %) a suchými procesy (obsah sušiny je větší než 50 %). Z principiálního hlediska lze 
rozlišit několik způsobů získávání energie z biomasy a přípravy biomasy pro energetické využití: 

• termochemická přeměna biomasy (suché procesy pro energetické využití biomasy): 

a) spalování biomasy 

b) zplynování biomasy 

c) pyrolýza biomasy 

• biochemická přeměna biomasy (mokré procesy pro energetické využití biomasy): 

a) alkoholové kvašení 

b) metanové kvašení 

• fyzikální a chemická přeměna biomasy: 

a) mechanicky (štípání, drcení, lisování, briketování, peletování, mletí apod.) 

b) chemicky (esterifikace surových bioolejů) 

• získávání odpadního tepla při zpracování biomasy (např. při kompostování, aerobním 
čištění odpadních vod, anaerobní fermentaci pevných organických odpadů apod.). 
Přestože existuje více způsobů využití biomasy k energetickým účelům, v praxi 
převládá ze suchých procesů spalování biomasy z mokrých procesů výroba bioplynu 
anaerobní fermentaci. Z ostatních způsobů dominuje výroba metylesteru kyselin 
bioolejů, získávaných v surovém stavu ze semen olejnatých rostlin. [2]  

K energetickým účelům lze využít v ČR asi 8 mil. tun biomasy. V tab. 3.1 [2] je znázorněno 
množství jednotlivých druhů biomasy.  

Tab. 3.1 Množství jednotlivých druhů biomasy 

Biopalivo mil. t 
Odpadní a palivové dřevo 1,7 
Obilí a řepková sláma 2,7 
Rychlerostoucí dřeviny a energetické plodiny 1,0 
Komunální odpad 1,5 
Spalitelný odpad z průmyslové výroby 1,0 

Souhrnně 7,9 
 

Na obr. 3.1 [5] vidíme přehledně postupy přeměny, využívání biomasy a její výstupní stav. 
Obr. 3.2 [5] zachycuje detailnější způsob přeměny biomasy. 
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Obr. 3.1 Možnosti využívání a způsoby přeměny biomasy 
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Obr. 3.2 Způsoby přeměny biomasy 

3.1 Mechanické zpracování  
Pod tímto pojmem si lze představit přípravu a zpracování biomasy. Příkladem takového 

zpracování je výroba pelet či briket, vytlačování oleje z rostlin anebo třídění odpadů a jejich 
přípravu pro další zpracování nebo pro případnou přeměnu. Tento způsob tedy přímo nepatří do 
přeměny biomasy, ale i přesto je jeho nedílnou součástí 

3.2 Termochemické přeměna biomasy 
Termochemická přeměna, jak už název napovídá, patří mezi suché procesy, při kterých se 

přeměna biomasy dosahuje působením tepla, a to spalováním, zplyňováním a pyrolýzou. Tento 
způsob přeměny je díky lehké manipulaci a vysoké spolehlivosti, nejběžnějším způsobem 
energetického využití biomasy 

3.3 Biochemická přeměna biomasy 
Biochemická přeměna biomasy využívá pro další energetické využití mokré procesy. Buď 

alkoholové kvašení (získáváme ethanol) nebo metanové kvašení (výstupní látkou je metanol) 

3.3.1 Alkoholové kvašení 
K této přeměně lze použít rostliny obsahující cukry a škroby. Organickou fermentací 

v mokrém prostředí a následném vypálení vzniká alkohol s vysokým procentem alkoholu tzv. 
ethanol. Ethanol lze používat přímo jako velmi kvalitní palivo nebo jako směs s benzínem. 
Někteří výrobci aut už začali s výrobou motorů spalující samotný ethanol nebo benzín anebo 
jejich směsi. 
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  Proces při kterém se vytváří etanol se nazývá fermentace. Po cca 30 hodinách fermentace 
obsahuje kaše přibližně 6 – 10% alkoholu, který lze snadno vypálit. Výhodou tohoto způsobu 
výroby ethanolu je fakt, že se používaná surovina nepřemění na palivo celá, a nevyužitá surovina 
se dá využít ještě jako bílkovinné krmivo. Pro tento způsob fermentace se hodí hned několik 
rostlin, např. obilí, brambory, ovoce, cukrová řepa, kukuřice apod. plodiny. 

3.3.2 Metanové kvašení 
 Bioplyn je směs plynů, s metanem a oxidem uhličitým, jako převládajícími složkami, 

přičemž metan je i hlavní výhřevnou složkou. Bioplyn vzniká mikrobiálním rozkladem organické 
hmoty bez přístupu vzduchu, tzv. fermentaci nebo digescí, v specializovaných technologických 
zařízeních tzv. bioplynových stanicích. Bioplyn také vzniká na komunálních skládkách, kde bývá 
čerpaný systémem sběrných studní a čerpacích stanic pro další využití. 

V závislosti na druhu biomasy, z které vznikl, může bioplyn obsahovat určité nežádoucí 
sloučeniny, které můžou ovlivňovat životnost vybraných technologií. Z hlediska ochrany ovzduší 
se musí zvýšená pozornost věnovat dodržování emisních limitů sirnatých sloučenin v bioplyně. 

 Základní suroviny vhodné pro výrobu bioplynu jsou exkrementy hospodářských zvířat (trus, 
hnůj apod.), fytomasa, představující senáže, siláže, části a kořeny rostlin, jako i vybrané druhy 
energetických rostlin a ekonomicky neprodejné produkty (nezkrmená kukuřice a obilniny, 
odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu (mléko, lihovary) a taktéž tříděný 
domovní odpad [9] 

Jsou nám známi dva způsoby fermentace, a to aerobní s přívodem vzduchu a neaerobni 
fermentace bez přívodu vzduchu při fermentační procesu. Pod aerobní fermentací si můžeme 
představit klasický postup při výrobě kompostu. Tento způsob trvá měsíce až roky. Při anaerobní 
fermentaci jde o mikrobiální proces, při kterém působením vhodných kultur anaerobních 
mikroorganismu dochází k rozkladu organických látek za současné produkce bioplynu, to vše bez 
přístupu vzduchu. 
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4 PODPORA BIOMASY V  ČR A V EU 
Biomasa se v poslední době stává mnoho diskutovaným tématem na poli podpor a státních 

dotací. Tzv. Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011.  Tento dokument se má 
pokusit odstranit bariéry na trhu s biomasou, a tak zvýšit její využívání. Cílem je 8% elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na tuzemské celkové hrubé spotřebě v roce 2010, ale stejně tak i daňové 
úlevy, vytipování optimálních energetických plodin a ochrana orné půdy. 

Pěstování ani spalování biomasy není tak snadné jak by se zdálo a tedy jak zemědělcům tak 
obyčejným lidem, kteří by rádi využívali biomasu, je třeba pomoci určitou formou dotací. 
Mluvíme-li o zemědělské výrobě, pak se dá hovořit o podpoře pěstování biomasy. Nasnadě pak 
jsou tzv. investiční a provozní dotace.  

Jak už název napovídá investiční dotace pomáhají podnikatelům či fyzickým osobám 
k získání zařízení na využívání biomasy.  Provozního dotace mají za cíl motivovat investora či 
provozovatele k určité činnosti, která je v zájmu státní politiky či politiky EU. Dotace svým 
působením přispívají ke snížení rizika během provozní fáze projektu a často výrazně navyšuje 
příjmovou stránku projektu. [9]. Podporu lze získat z EU a nebo, což je asi pro většinu lidí 
snadnější, přímo od ČR. 

4.1 Dotace na výrobu elektrické energie z biomasy  
Dotace podporují jednotlivá ministerstva ČR, ministerstvo zemědělství (MZ), ministerstvo 

průmyslu a obchodu (MPO), ministerstvo životního prostředí (MŽP). Ku příkladu MPO 
každoročně upravuje výkupní ceny  elektřiny vyrobené z OZE. Ministerstvo také nabízí daňové 
zvýhodnění.V této souvislosti jsou uvedeny dvě části daňového zvýhodnění v bioenergetice:  

• Zákon o dani z přidané hodnoty, který uplatňuje sníženou sazbu DPH na 9 % pro vybraná 
biopaliva 

• Ekologická daňová reforma, která od 1.ledna 2008 nově zavedla daň ze zemního plynu, 
pevných paliv a daň z elektřiny, se záměrem motivovat občany k vytápění ekologicky 
šetrnými palivy [9] 

Zákon 482/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005 o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy [10], jasně rozděluje biomasu na jednotlivé 
druhy a podle druhu jí také cenově specifikuje. V tab. 4.1 [10] jsou rozděleny jednotlivé druhy 
biomasy, tak jak ji rozděluje zákon 482/2005 Sb.  
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Tab. 4.1 Rozdělení biomasy dle zákona 482/2005 Sb. 

Kategorie 
Procesy termické přeměny 
Spoluspalování 

(S) Skupina 
 
 

 
 

Popis druhu biomasy 
 
 

Anaerobní 
fermentace 

(AF) 
 
 

Paralelní 
 spalování (P) 

 

Spalování 
a 

zplyňování 
čisté 

biomasy 
(O) 

       a)    cíleně   pěstované    energetické    plodiny tj. plodiny, 
jejichž  hlavní produkt  je primárně  určen  k energetickým 
účelům, a biopaliva z nich vyrobená 
         b)    obiloviny    a    olejniny   pěstované    pro 
           nepotravinářské   využití,   pouze    pokud    je energeticky 
využita celá rostlina (zrno a  sláma) a  biopaliva z nich vyrobená, 
přičemž  v průběhu zpracování na palivo nesmí dojít k oddělení  
zrna a slámy nebo semena a slámy 

1 
  

 

 

         c)   cíleně  pěstované   energetické   dřeviny,   tj. dřeviny  
vypěstované  mimo  lesní  půdu,  jejichž hmota, vyjma  
asimilačních  orgánů,  je   zcela využita k energetickým účelům a 
biopaliva z nich vyrobená 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1, P1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        a)     sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice  na zrno  a 
biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů 
z jejich zpracování 
         b)      znehodnocené zrno potravinářských  obilovin a  
semeno  olejnin, a biopaliva z  nich  vyrobená včetně  vedlejších a 
zbytkových produktů z jejich zpracování 

         c)      ostatní rostlinná pletiva, rostliny a částí rostlin  použité 
jako biopalivo, jejich  vedlejší a zbytkové produkty, biopaliva z 
nich vyrobená 
         d)  rostliny  uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak  
pouze v případě, pokud se jedná výlučně  o využití   biomasy   
vzniklé  odstraněním   těchto rostlin  na  jejích stávajících  
stanovištích,  a biopaliva z nich vyrobená 
         e)  ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění,   
extrakce,  loupání,   odstřeďování   a separace,  včetně zbytkové 
biomasy ze  zpracování ovoce,  zeleniny, obilovin, jedlých olejů, 
kakaa, kávy  a   tabáku, z  mlékárenského, konzervárenského, 
cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu,  
z výroby droždí  a  kvasničného  extraktu, z přípravy a kvašení 
melasy,  z pekáren a výroby  cukrovinek, výroby alkoholických a 
nealkoholických nápojů a další obdobná  biomasa,  která  je  
nevhodná  ke spotřebě  nebo pro další  zpracování a dále biopaliva 
z ní vyrobená 

2 
 
 
 
 
 

  
   

         f)   travní hmota z údržby trvalých travních  porostů a  z  
biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně  údržby tratí, 
vodotečí, ochranných  pásem apod.,  kromě dřeva, v případě 
přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená 
 
 
 
 
 

 
AF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S2, P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O2 
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         g)   zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do 
průměru 7 cm, biopaliva z ní vyrobená  a vedlejší  a  zbytkové 
produkty jejího  zpracování (tzv.  zelená štěpka), hroubí do délky  
1  metru, biopaliva  z něho vyrobená a vedlejší a  zbytkové 
produkty jejího zpracování, biomasa z probírek  a prořezávek  
(vzniklá  v  lese),  dřevní  hmota  z údržby  veřejné i soukromé 
zeleně (včetně  tratí, vodotečí,  rozvodů elektřiny apod.), biopaliva  
z této  zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.)  a  
vedlejší  a zbytkové  produkty  jejich zpracování, jinak 
nevyužitelné dřevo a  biopaliva z  něj vyrobená a vedlejší a 
zbytkové produkty  z  jeho zpracování 
         h)   použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a 
dřevěných  materiálů,  dřevěné   obaly,   při splnění  ostatních 
požadavků,  biopaliva  z nich vyrobená  a vedlejší a zbytkové 
produkty  z jeho zpracování 
         i)   zbytková  dřevní  hmota vznikající  při   výrobě celulózy,  
vyjma kůry, biopaliva z této  zbytkové dřevní  hmoty  vyrobená  a  
vedlejší  a  zbytkové produkty z jejího zpracování 
         j)   kompost  nevyhovující  jakosti  nebo  určený k 
energetickému  využití  (energetický  kompost)  a tvarované  nebo  
jiné biopalivo z  něj  vyrobené, vyplozené  substráty  z pěstování  
hub  v podobě energetického kompostu 
         k)   biopaliva  vyrobená z kalů z čistíren  odpadních vod,   
vzniklých   v   aeračních   nádržích   při biologickém  zpracování 
odpadních  vod  nebo  při biologickém   procesu  čištění,  a   
separovaných sedimentaci nebo flotací, s vyloučením  ostatních 
kalů a usazenin z vodních těles 
         l) výmět  z   rozvlákňování  odpadního   papíru a lepenky,  
výmětová  vlákna  a  biopaliva  z nich vyrobená 
         m) druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich 
vyrobená 
         n) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna 
biopaliva z nich vyrobená 
         o) vlákninové  kaly vznikající  v sedimentačních nádržích při  
čištění odpadních vod  z produkce papíru a celulózy separované  
sedimentací  nebo flotací, výplně a povrchové     vrstvy z 
mechanického  třídění  a  biopaliva  z nich vyrobená 
         p) deikingové kaly 
         q) zbytková  biomasa z kožedělného a  textilního průmyslu a 
biopaliva z nich vyrobená 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) piliny,  biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové 
produkty jejich zpracování 
           b) hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové 
produkty jejich zpracování 
           c) bílá   a hnědá  štěpka  vzniklá  při  pilařském zpracování 
odkorněného a neodkorněného dřeva 
           d) odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, 
biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich 
zpracování 
           e) materiál vznikající  při  pilařském  zpracování dřeva, tj.  
zejména  krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva  z něj vyrobená a 
vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování 
           f) palivové dřevo 

 3 
  
 
 
 
  

             g) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a 
biopaliva z nich vyrobená 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3, P3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

a) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů  z odlučovače  tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé  tuky a  dále biopaliva z  nich  
vyrobená, včetně  vedlejších a zbytkových  produktů  jejich 
zpracování 

 
AF 

 
 

 
S3, P3 

 
 

 
O2 
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         b) zbytkové produkty z destilace  lihu,  výpalky  a obdobné  
rostlinné zbytky a vedlejší  produkty z rostlin a dále biopaliva z 
nich vyrobená,  včetně vedlejších a zbytkových   produktů    jejich 
zpracování 
         c) rostlinné  oleje  a  živočišné  tuky  s výjimkou 
živočišných   tuků podle právního předpisu evropských   
společenství^5)  a  palivo vyrobené výlučně  z  rostlinných  olejů  
nebo  živočišných tuků 
         d) alkoholy vyráběné z biomasy 
         e) ostatní kapalná biopaliva 

 

         f) kůra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       a) zpracované  produkty  pocházející  z  živočišných 
materiálů kategorie  2  a  3,  podle   právního  předpisu 
evropských společenství), nezpracovaných  živočišných  
materiálů,  kalů   z praní  a  čištění živočišných tkání kategorie  3, 
podle  právního předpisu evropských společenství, mléka,  
mleziva, hnoje a obsahu trávicího  traktu vyjmutého  z  trávicího 
traktu, vše kategorie  3, podle právního předpisu evropských 
společenství^5),   v  případě   těchto materiálů kategorie  2  podle 
právního předpisu  evropských společenství^5),  tj.  pouze  pokud  
jsou předem tepelně  zpracovány a dále biopaliva  vyrobená  z  
těchto  materiálů, včetně vedlejších a zbytkových  produktů  jejich 
zpracování (biopaliva a vedlejší produkty z materiálů kategorie 2) 
           b) masokostní  moučka pouze kategorie 2  a  3  podle 
právního  předpisu  evropských  společenství^5)  a biopaliva z ní 
vyrobená  včetně  vedlejších  a zbytkových produktů jejich 
zpracování 
         c) kafilerní  tuk  pouze  kategorie  2  a  3   podle právního  
předpisu  evropských  společenství^5)  a biopaliva  z  něj  
vyrobená včetně  vedlejších  a zbytkových produktů jejich 
zpracování 
         d) zemědělské   meziprodukty  z   živočišné   výroby 
vznikající  při chovu  hospodářských   zvířat, včetně tuhých a 
kapalných exkrementů s původem  z živočišné  výroby  a  včetně 
znečištěné  slámy  a biopaliva  z  nich vyrobená včetně  vedlejších  
a zbytkových produktů jejich zpracování 
         e) biologicky  rozložitelné zbytky  z kuchyní   a stravoven a  
biopaliva z nich  vyrobená včetně vedlejších a zbytkových 
produktů jejich zpracování 

5 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

         f) biologicky    rozložitelná    část    vytříděného 
průmyslového  a komunálního odpadu pocházející  z odděleného   
sběru  nebo  z  procesu  mechanicko- biologické    úpravy,   s   
vyloučením    biomasy zpracovávané  v procesu čištění odpadních  
vod  a  dále  biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a 
zbytkových produktů jejich zpracování 

AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  V tab. 4.1 jsou rozděleny jednotlivé druhy biomasy dle zákona, tato tabulka je pak 
důležitým ukazatelem pro tab. 4.2, ve které si již můžeme všimnout výši dotace na rok 2008 a jak 
se změní státní podpora pro rok 2009 (ceny pro rok 2009 začnou platit od 1. ledna roku 2009).   
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Tab. 4.2 Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy pro rok 2008 a 2009 

2008 2009 
Datum uvedení výrobny do 

provozu 
 

Výkupní ceny 
elektřiny 

dodané do sítě 
v Kč/MWh 

Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh  

Výkupní ceny 
elektřiny 

dodané do sítě 
Kč/MWh 

Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh  

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O1 v nových 
lokalitách po 1.1.2008 včetně 

4210 
 

2930 
 

4490 
 

2950 
 

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O2 v nových 
lokalitách po 1.1.2008 včetně 

3270 
 

1990 
 

3460 
 

1920 
 

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O3 v nových 
lokalitách po 1.1.2008 včetně 

2520 
 

1240 
 

2570 
 

1030 
 

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O1 před 1.1.2008 

3540 
 

2260 
 

3820 
 

2280 
 

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O2 před 1.1.2008 

2940 
 

1660 
 

3130 
 

1590 
 

Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O3 před 1.1.2008 

2430 
 

1150 
 

2480 
 

940 
 

Výroba elektřiny společným spalováním 
palivových směsí biomasy kategorie S1 

a fosilních paliv 
- 
 

1390 
 

- 
 

1350 
 

Výroba elektřiny společným spalováním 
palivových směsí biomasy kategorie S2 

a fosilních paliv 
- 
 

790 
 

- 
 

690 
 

Výroba elektřiny společným spalováním 
palivových směsí biomasy kategorie S3 

a fosilních paliv 
- 
 

240 
 

- 
 

40 
 

Výroba elektřiny paralelním spalováním 
biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 

- 
 

1650 
 

- 
 

1620 
 

Výroba elektřiny paralelním spalováním 
biomasy kategorie P2 a fosilních paliv 

- 
 

1050 
 

- 
 

960 
 

Výroba elektřiny paralelním spalováním 
biomasy kategorie P3 a fosilních paliv 

- 
 

500 
 

- 
 

310 
 

 

4.2 Podpora pro domácnosti 
V domácnostech či menších provozech se spíše, jak s využitím biomasy za účelem získáváni 

elektrické energie, setkáváme s „prostým“ spalováním biomasy. Mám na mysli, že tepelná 
energie získaná spálením biomasy slouží pouze k ohřevu vody, tedy k výtápění budov, resp. 
domů. Samozřejmě i tento druh přeměny energie získané z biomasy podporuje ČR a stejně tak i 
EU. Jak bylo již výše zmíněno, biomasa jako palivo má tzv. nulovou bilanci CO2, takže 
spalováním biomasy, nezatěžujeme životní prostředí. 
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Zákon jasně uvádí podmínky pro získání dotace. Jedná se o dotace na kotle na biomasu. Na 
tuto podporu má právo každý, kdo nahradí kotel či kamna na tuhá fosilní paliva za moderní kotel 
na biomasu. Žádat o tuto dotaci mohou: 

• vlastníci bytů/rodinných domů, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj 
• nájemníci, pokud mají souhlas vlastníka bytu/rodinného domu.  

Výše dotace na instalaci kotle v roce 2008, který spaluje biomasu, se pohybuje do 50% 
nákladů, avšak max. 50 000 Kč. Tuto podporu zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). 
SFŽP lze také požádat o dotaci na úhradu odborného posudku do výše 50 % celkových nákladů, 
maximálně do výše 3 000 Kč. Výjimku tvoří budovy které lze vytápět plynem nebo připojit na 
centrální zdroj tepla, v těchto případech nárok na dotaci nemáme.  

 

4.3 Podpora směřovaná na pěstování 
Novou podporu až 45 eur na hektar mohou od letošního roku získat čeští pěstitelé 

energetických plodin. Doposud ji dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí EU. 
Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě 
energie. 

Souběžně s touto podporou je možné čerpat národní dotaci na pěstování speciálních 
energetických bylin, která pro rok 2007 činila až 3000 korun na hektar. Oproti minulým letům, 
kdy směřovala především na plochy šťovíku, je tedy o tisíc korun na hektar vyšší. Novou dotaci 
na energetické plodiny může dostat také ten, kdo požádá o dotaci na založení porostů rychle 
rostoucích dřevin pro energetické využití. [11] 
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5 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOMASY  
V menších provozech a domácností se jen zřídka kdy setkáváme s tím, že by se spalováním 

biomasy získávala elektrická energie. Prakticky ve všech případech se jedná o ohřev vody za 
účelem vytápěni budov, domů či bytů. Tato možnost využívání biomasy sice není tak efektivní 
jako kombinovaná výroba, (výroba elektřiny a tepla tzv. kongregace) avšak použití tohoto typu 
využití biomasy v domácnostech je prakticky nemožné. 

5.1 Praktické použití biomasy v středních a menších provozech v ČR 
V této podkapitole uvádím pár vybraných provozů jenž využívají biomasu jako zdroj 

energie. Podrobnější informace je možné získat na [12]  

Kotelna na biomasu - Adamov 

Veškerá vyrobená energie je určena k vytápění autodílny a garáží. Kotel TK 400 s 
instalovaným tepelným výkonem 400 kW. Palivo: piliny, dřevní štěpky. 

Kotelna na biomasu - Bechyně - manipulační sklad Lesů Tábor 

Využívání k vytápění technologických provozů, provozních objektů a ohřev užitkové vody. 
Teplovodní kotel TK 400 s instalovaným tepelným výkonem 400 kW. Palivo: piliny, štěpka, 
dřevní odpad  

Kotelna na biomasu - Besednice - Základní škola 

Kotel ohřívá vodu a vytápí základní školu v obci Besednice. Teplovodní kotel Šamata typ G 
300  s instalovaným tepelným výkonem 300 kW. Palivo: štěpky, piliny 

Kotelna na biomasu - Bílovice - Dřevovýroba HePa s.r.o.  

Kotle slouží k zajištění provozu sušky a briketovací linky a k vytápění provozu. Kotel 2 x 
Lukanus (výkon 520 + 190 kW) s instalovaným tepelným výkonem 710 kW. Palivo: dřevní 
odpad 

Kotelna na biomasu - Bohuslavice u Zlína - ZŠ a MŠ 

Veškerá vyrobená energie je určena k vytápění prostor základní a mateřské školy (9.000 
m3) Kotel Werner - Golem 350 s instalovaným tepelným výkonem 350 kW. Palivo: dřevní 
štěpky, piliny Další informace.  

Kotelna na biomasu - Bor u Protivína - Lesy Tábor 

Využívání k vytápění sušárny řeziva, výrobní a skladovací haly, sociálního zázemí a garáží. 
Kotel Polytechnik PR-HVR s instalovaným tepelným výkonem 700 kW. Palivo: kůra 

Kotelna na biomasu - Boskovice - Pila FaJ Sláma 

Veškerá vyrobená energie je určena k temperování dvou budov a sušení dřeva. Kotel Slatina 
původně 1,18MW, po úpravě cca 160 kW, původně byl kotel určen na spalování uhlí, dnes 
upraven na spalování dřeva. Celkový instalovaný tepelný výkon 160 kW. Palivo: piliny, kusové 
dřevo. 
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Kotelna na biomasu - Bučovice - Magnum Wood a.s. 

Veškerá vyrobená tepelná energie je určena k vytápění všech provozních prostor závodu a k 
výrobě technologické páry. Vyrobená pára pohání pístový parní stroj, který vyrábí elektrickou 
energii pro potřebu závodu. Parní kotel BW r.v.1930 s výrobou 4 t páry/hod, pístový parní stroj 
r.v. 1923 o výkonu 40 MWh/měsíc Celkový instalovaný tepelný výkon 40.000 kWh/měsíc 
Palivo: piliny, kusové dřevo, dřevní odpad, pára Roční spotřeba paliva 1304 t.  

Kotelna na biomasu - Bystřice nad Pernštejnem  

Městská kotelna na biomasu, provozovatel Bystřická tepelná s.r.o. Vytápí sídliště II, střed 
města, sportovní halu, kulturní dům, venkovní koupaliště a dodává teplo do plynové kotelny 
sídliště I. 2 x kotel URBAS, typ UR-RZ-RIF 4500, sklad paliva 5300 m3, zavážení paliva 
mostovým jeřábem s automatickým a dálkově ovládaným provozem, akumulační nádrž 350 m3. 
Celkový instalovaný tepelný výkon 9000 kW. Palivo: dřevní štěpky, kůra, piliny a řepková sláma  

Kotelna na biomasu - Bzenec – Trudex 

Veškerá vyrobená energie je určena k vytápění objektu, ohřevu teplé vody a provozu 
technologie - parní lisy. Kotel Sigma Slatina typ VSD s instalovaným tepelným výkonem 1000 
kW. Palivo: dřevní odpad. Roční spotřeba paliva 37 t.  

Kotelna na biomasu - Hostětín 

Jedná se o teplovodní kotel na spalování energetické štěpky, který vytápí 67 objektů - cca 
80% obce. Teplovodní kotel KARA s instalovaným tepelným výkonem 732 kW. Palivo: dřevní 
štěpky Roční spotřeba paliva 600 tun. 

Kotelna na biomasu - Josefov – Adamov 

Veškerá vyrobená energie je určena k vytápění tří výrobních hal a provozu dřevařské výroby 
Kotel LBH TSP 70 s instalovaným tepelným výkonem 814 kW. Palivo: štěpky, dřevo. Roční 
spotřeba paliva 645 tun. 

Bioplynová stanice - Lišov - skládka odpadů 

Kogenerační jednotka je provozována na skládce komunálních odpadů v Lišově u Českých 
Budějovic. Kogenerační jednotka MAEN M 200 SP - čtyřdobý zážehový šestiválec. Celkový 
instalovaný tepelný výkon 310 kW. Celkový instalovaný elektrický výkon 190 kW. Zdroj 
bioplynu: skládka odpadů. Roční výroba tepla 1,6 GWh, elektřiny 1 GWh.  

Bioplynová stanice - Mikulov ČOV  

Vyrobená energie je využívána pro vyhřívání vyhnívací nádrže a vytápění provozních budov. 
Nízkotlaký plynový kotel VP-400 Sigma Slatina, s instalovaným tepelným výkonem 400 kW. 
Zdroj bioplynu: anaerobní vyhřívaná stabilizace kalu, mechanicky míchaná. Roční produkce 
bioplynu 65.500 m3.  

Kotelna na biomasu - Olomoučany 

Veškerá vyrobená energie je určena k vytápění administrativních budov. 2 x kotel E4, každý 
o výkonu 465 kW, celkový instalovaný tepelný výkon 930 kW. Palivo: piliny, štěpky, kůra. 
Roční spotřeba paliva 122 t. 
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Bioplynová stanice - Plzeň – ČOV 

3 x kogenerační jednotky Waukesha, každý o výkonu 470 kW. Celkový instalovaný tepelný 
výkon 654 kW. Celkový instalovaný elektrický výkon 1410 kW. Zdroj bioplynu: kalové 
hospodářství. Roční produkce bioplynu 2 737 500 m3. 

Bioplynová stanice - Uherské Hradiště ČOV 

Vyrobená energie slouží k technologickému vytápění vyhnívacích nádrží a vytápění 
ostatních objektů čistírny. Kotel Diematic s instalovaným tepelným výkonem 200 kW. Zdroj 
bioplynu: anaerobní rozklad kalů. Roční produkce bioplynu 250 000 m3 .  

Kotelna na biomasu - Znojmo - Jihomoravské dřevařské závody a.s. 

Veškerá vyrobená energie je využita pro vlastní potřebu, k vytápění budov závodu, sušení 
řeziva a pro potřebu technologie výroby. Kotel VSD 1000 s instalovaným tepelným výkonem 
1000 kW. Palivo: piliny a dřevní odpad. Roční spotřeba paliva: 1000 t.   

Bioplynová stanice - Vyškov ČOV 

Vyrobený plyn slouží k vytápění a ohřevu teplé vody objektu ČOV. Kotel Buderus G-405 + 
hořák Bentone BG – 500 s instalovaným tepelným výkonem 210 kW. Zdroj bioplynu: anaerobní 
rozklad čistírenských kalů. Roční produkce bioplynu 180 000 m3.  

 

5.2 Využití biomasy pro domácnosti 
Pro domácnosti nabízí trh, takřka nepřeberné množství jak stacionárních kotlů, tak i krbů. 

Krby se využívají jako doplňkové zdroje energie a nebo jako hlavní zdroje energie v období jara 
a podzimu. 

Pro naše účely přichází v úvahu pouze kotle stacionární, tedy ne krby. Kotle jsou schopny 
dodávat teplo po celý rok, tuto skutečnost chápejme tak, že nevyužíváme kotel pouze pro 
vytápění, ale i pro ohřev užitkové vody. Tab. 5.1 uvádí vybrané kotle, které jsou dostání na 
českém trhu, jak jsem již výše uvedl, kotlů je nepřeberné množství a stále se vyvíjejí nové, proto 
v tab. 5.1 uvádím jen náhodně vybrané. Pro bližší informace doporučuji podívat se na stránky 
výrobců, kde jsou také nabízeny různé další příslušenství, např. podavače, zásobníky apod. Ceny 
zásobníků jsou závisle na objemu a kvalitě, ale lze říci že zásobník o objemu 100 l se pohybuje 
kolem 3 500 Kč. Pro domácnosti by byl asi zásobník o objemu 1000 l strop a jeho cena je na trhu 
okolo 10 000 Kč.  
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Tab. 5.1 Kotle na biomasu 

Výkon Cena Účinnost Výrobce/Typ  
 [kW ] 

Palivo 
 [K č] [%] 

Poznámka 
 

3–12 dřevěné pelety 297 502 95 

3–15 dřevěné pelety 300 385 95 

Guntamatic 
Kotel BIOSTAR 

Flex Box 
 7–23 dřevěné pelety 303 404 95 

Poloviční spotřeba 
paliva proti běžným 

kotlům 

Fröling - FHG 
Turbo 3000 

20 
  

kusové dřevo 
  

92 
  

Fröling - S4 
Turbo 15-60 kusové dřevo  92  

Fröling - P4 
Pellet 3-38 dřevěné pelety  -  

Fröling -
Turbomatic 

21-100 
 

štěpka, hobliny, 
dřevěné pelety  

- 
 

nouzově kusové dřevo 
 

Viadrus -
HERCULES U26 

12-72 
 kusové dřevo, uhlí 

22 385 
 

85 
 

klasický prohořívací 
kotel 

Herz Minifire 
Standard 

8-18 
 

kusové dřevo, 
dřevěné brikety 

153 000 
 

93 
  

10 dřevěné pelety 239 475 94 

20 dřevěné pelety 256 138 94 Herz Pelletstar 
 
 30 dřevěné pelety 272 890 94 

Regulace spalování 
Lambda sondou 

 

Herz Kotel BIO-
MASTER () 

20 
 

dřevěné pelety 
 

137 250 
 

91,7-92,3 
  

Herz Kotel BIO-
MASTER () 

30 
 

dřevěné pelety 
 

171 562 
 

91,7-92,3 
  

VERNER - A251 
 

25 
 

161 245 
 

91 
 

s regulací, s násypkou 
 
 

VERNER - 
A251LS 

 

25 
 

oves, pšenice, 
kukuřice, hořčice, 
rostlinné a dřevní 

pelety, piliny 181 594 
 

91 
 

s regulací, s násypkou, 
lambda sonda 

 

VERNER - VN45 
 

45 
 

kusové dřevo, 
dřevěné brikety 

100 800 
 

91 
  

Kotel VERNER 
V25D 

 

25 
 

kusové dřevo - 
brikety, štěpka, 

piliny 
68 600 

 
90 
  

ATMOS D 15 P * 
 

4-15 
 

dřevěné pelety 
 

39 851 
 

91 
 

hořák - 39 746 Kč 
s dopravníkem 

ATMOS D 20 P * 
 

6-22 
 

dřevěné pelety 
 

43 100 
 

91 
 

hořák - 39 746 Kč 
s dopravníkem 

ATMOS D 30 P * 
 

9-30 
 

dřevěné pelety 
 

52 845 
 

91 
 

hořáku - 66 640 Kč bez 
dopravníku 

Aeromechanika - 
AM 24 Licotherm 

7-26 
 

77 622 
 

88 
 

nouzově kusové dřevo 
 

Aeromechanika -  
AM 42 Licotherm 

10-44 
 

hnědé uhlí O2, 
dřevěné pelety 

 

89 760 
 

88 
 

nouzově kusové dřevo 
 

*  bez hořáku a zásobníku 
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6 NÁVRH ZA ŘÍZENÍ NA VÝROBU ENERGIE Z BIOMASY PRO 

RODINNÝ DŮM  
Při návrhu a volby zařízení, potažmo kotle, musíme zohlednit více faktorů, ovšem 

nejdůležitější směrodatnou hodnotou je určení tepelné ztráty domu. Dále bychom jsme si měli 
ujasnit zda kotel chceme využívat, jako přídavné zařízení a nebo jako jediný zdroj energie. 
Dalšími faktory by pak mohla být skutečnost zda objekt, dům, využíváme jako celoročně 
obývaný nebo pouze pro rekreační účely, po většinu zimy objekt temperujeme (chráníme tak dům 
aby v něm nezamrzla vody) a dům vytápíme pouze nárazově. 

Výhled do budoucnosti je takový, že se staré domy budou zateplovat a novostavby by pak 
měli dostávat energetické štítky, podle nichž pak budou platit energetickou daň. V roce 2008, 
tedy minulý rok, bylo zateplování podporováno a bylo možné získat různé dotace, právě na tento 
druh zmírnění úniku tepla z budov. V budoucnu budou stačit kotle s menším výkonem, do 10 kW 
a ve spojení s další přídavnou technologií, jako jsou např. akumulační nádrže, nám zajistí tentýž 
tepelný komfort jako kotle se stávajícími výkony. 

6.1 Určení tepelné ztráty 
Výpočet tepelných ztrát je velice důležitý a bez tohoto výpočtu se při určení výkonu kotle 

v žádném případě neobejdeme. Pokud tento krok zanedbáme, tak se může stát že si zvolíme kotel 
s příliš velkým výkonem a kotel po většinu svého života bude pracovat na malý výkon, což pro 
kotel znamená rapidně sníženou životnost. Kotel se častěji zanáší, dehtuje, je náchylný na koroze 
apod. V opačném případě, tedy pořídíme-li si kotel s malým výkonem, nebudeme mít takovou 
tepelnou pohodu jakou by jsme požadovali. Jednoduše řečeno, kotel svou vyrobenou tepelnou 
energii nepokryje tepelnou ztrátu domu. Určení tepelné ztráty není zdaleka tak jednoduché, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Je třeba znát suroviny, které byly pro stavbu domu použity a 
jejich parametry. Tato skutečnost defakto znemožňuje vypočítat tepelnou ztrátu vlastního domu 
resp. objektu zajmu, svépomocí. 

Tepelnou ztrátu domu a její výpočet stanovuje norma ČSN EN 12 831, vlastnosti stavebních 
materiálů pak norma ČSN 73 0540-3. Tyto normy zohledňují materiál a složení stěn, stropů a 
podlah, jejich rozměry, tepelně technické vlastnosti oken a dveří a jejich počet, orientaci domu ke 
světovým stranám, meteorologické podmínky a další vlivy. 

6.2 Vlastní návrh zařízení 
Jak bylo výše zmíněno návrh kotle musí vycházet z výpočtu tepelných ztrát domu. Náš návrh 

se bude týkat konkrétního rodinného domu, kde je nyní nainstalován kotel na zemní plyn o 
výkonu 24 kW s účinností 90,3 %. Kotel zvládne komfortně dům vytopit, takže se dá 
předpokládat, že tepelná ztráta domu je menší než 24 kW. Pokud známe tuto skutečnost můžeme 
kotel jednoduše vyměnit za jiný kotel, který ovšem bude spalovat biomasu a výkon kotle 
nezaměňovat.  

Na obr. 6.1 je znázorněn půdorys domu, pro který bude vypočtena tepelná ztráta. Z obr. 6.2 
vidíme, že se jedná o klasický starý dům bez zateplení. Kotel bude rozvádět teplo pomocí 
ústředního topení do 4 pokojů, kuchyně, větší chodby a koupelny. V komoře, WC, menší chodbě 
a spíži radiátory nejsou instalovány. Delší obvodové zdivo je vystavěno patrně z cihel a jeho šířka 
činí 60 cm, kratší obvodové stěny mají šířku 55 cm. Okna jsou dvojitá, vyrobená ze dřeva. Dveře 
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zabudované v hlavních vchodech jsou taktéž dřevěné. Je nutné též dodat, že dům je 
jednopodlažní a celoročně obývaný.  

Obr. 6.1 Půdorys domu 
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Obr. 6.2 Pohled na dům z jihovýchodního směru 

6.2.1 Výpočet tepelné ztráty domu 
Tento výpočet je pro laika do jisté míry nemožný, protože si jen stěží představit, že každý 

zná parametry jednotlivých stavebních materiálů, které byli použity pro stavbu domu, proto je 
vždy lepší tento krok ponechat na odborníkovy, který má už jisté zkušenosti a přehled v tomto 
oboru. Hodnotu tepelné ztráty opravdu ovlivňuje spousta faktorů a laik si často neuvědomí 
všechny souvislosti. Naštěstí existuje poměrně dost informací, materiálů a dokonce i programů, 
které tento výpočet popisují. 

Pomocí jednoho takového programu, volně dostupného na internetu se pokusím tento 
výpočet realizovat. Prvním krokem je určení lokality budovy, viz obr. 6.3  

 

Obr. 6.3 Lokalita a umístění objektu 
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Budova je postavená na území Brna, z čehož plynou jista fakta, dle normy ČSN 06 0210, 
tedy že hodnotu venkovní výpočtové teploty zadáváme -12 °C. např. v Olomouci by tato hodnota 
byla -15 °C. Dále pak popisujeme polohu domu. Dle udávané normy je dům klasifikován jako 
nechráněný a osamělý. Norma definuje nechráněnou budovu jako: 

• domy ve vnitřních částech sídlišť, pokud značně převyšují okolí;  

• domy na okraji sídlišť s převážně řadovou zástavbou;  

• domy v sídlištích s převážně bodovou zástavbou, pokud značně převyšují okolí;  

• osaměle stojící domy v údolích, v zalesněné krajině a podobně 

Na obr. 6.4 je znázorněné jak výše zmíněná norma chápe pojem osamělá budova. Tedy 
pokud délka budovy podělená její šířkou nepřesahuje konstantu 5, je objekt pro vypočet 
tepelných ztrát považován za osaměle stojící budovu. 

 

 

Obr. 6.4 Umístění budovy 

Druhým krokem je zadání rozměrů budovy, její orientace ke světovým stranám apod. viz. 
obr. 6.5  

 

Obr. 6.5 Orientace a rozměry budovy 

Hodnota zvětšení char. čísla budovy ∆B se týká budov výších než 25 m, tedy pro náš objekt 
je zadávaná hodnota 0. Vnitřní výpočtová teplota je také dána normou ČSN 06 0210 a tato norma 
ji definuje podle tab. 6.1.  [13].  
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Intenzita výměny vzduchu určuje, kolikrát za hodinu bude vyměněn objem místnosti 
větracím vzduchem. 

Tab. 6.1 Teploty v trvale obytných domech    

Obytné budovy 
 

Výpočtová 
vnitřní teplota 

Relativní vlhkost 
vzduchu 

Trvale užívané t i [
oC] φai [%] 

obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, 
jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje 

20 
 

60 
 

kuchyně 20 60 
koupelny 24 90 
klozety 20 60 
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) 15 60 
vytápěná schodiště 10 60 

 

Pro zjednodušení budeme počítat tepelnou ztrátu pro celý objekt najednou, takže budova se 
bude jevit jako jeden velký pokoj. Z tohoto důvodu také můžeme zvolit orientaci místnosti na jih, 
protože vetší poměrný počet oken je směrován právě na tuto světovou stranu.  

V poslední části výpočtu zadáváme charakteristické hodnoty stěn, jak je uvedeno na obr. 6.6    
V této části se můžeme dopustit největších chyb. Obvykle jsou způsobeny špatným odhadem 
složení zdiva a jeho parametrů.  

Význam jednotlivých zkratek typů konstrukce uvádí tab. 6.2 [14]. 

 

Obr. 6.6 Parametry budovy 
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Tab. 6.2 Typy konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitou hodnotou je součinitel prostupu tepla konstrukcí, na obr. 6.6 je označen písmenem 
U. V normě ČSN 06 0210 je značen jako k, ale pro soulad s normami EN z oblasti tepelné 
techniky se používá nové označení U.  

Právě tato hodnota je velice zrádná. Skládá se ze součinitele tepelné vodivosti λ a celkové 
tloušťky stěny. Zde narážíme na problém, protože součinitel tepelné vodivosti je různý i pro 
zdánlivě stejné materiály, viz obr. 6.7. V tomto obrázku si např. povšimněme rozdílné hodnoty 
součinitele tepelné vodivosti pro železobeton. Pro laika se může zdát stejný ovšem v praxi to 
vypadá jinak, železobeton s větší hustotou má i větší součinitel tepelné vodivosti, tento fakt není 
nelogicky, ale jen těžko si představit že laik bude mít přehled o tom jak hustý beton se použil 
např. na zalití podlahy domu. Právě proto je tento výpočet tak složitý a pro neodborníka takřka 
nemožný, resp. pouze orientační.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.7 Rozdílné hodnoty železobetonu  

SO stěna venkovní (ochlazovaná) 
OZ okno zdvojené 

SN 
 

stěna vnitřní (neochlazovaná i 
ochlazovaná) 

DN dveře vnitřní (neochlazované) 
PDL podlaha 
STR strop 
SCH střecha 
DO dveře venkovní (ochlazované) 
OJ okno jednoduché 
OD okno dvojité 
SSJ stěna skleněná jednoduchá 
SSD stěna skleněná dvojitá 
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Výsledky mého výpočtu znázorňuje obr. 6.8. Celková tepelná ztráta objektu byla vypočítána 
na Qc = 19,205 kW. Toto číslo koresponduje s mnoha literaturami, které udávají celkovou 
tepelnou ztrátu budovy podobného typu kolem 18-23 kW. Toto rozmezí hodnot nám slouží jako 
jakási kontrola, že jsme se v průběhu výpočtu nedopustili nějaké závažnější chyby. 

Obr. 6.8 Celkové ztráty 

6.2.2 Volba kotle 
Z nabídky na trhu volím kotel od společnosti VERNER typ A251. Tento kotel jsem vybral 

pro jeho širokou škálu možných použitých paliv. Kotel je automatický, takže nám umožňuje 
určitý komfort v oblasti přikládání. Při běžném provozu si s palivem umístněným v zásobníku 
vystačí na cca 5 dnů. Dosahuje poměrně velké účinnosti, 91 % a standardně dodávanou součástí 
kotle je také zásobník o objemu 250 l, podrobnější informace nalezneme v tab. 6.3. 

  Při výběru kotle je důležité projít si co všechno je s kotlem dodáváno jako jeho součást a co 
musíme dokoupit, snadno by se nám pak mohlo stát že koupíme kotel za relativně málo korun, 
ovšem další náklady na dokoupení příslušenství by cenu kotle vytáhli neúměrně vysoko. 
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Tab. 6.3 Srovnání kotlů 

Parametry kotle 
 

LUNA 
max 

VERNER - A251 
 

materiál kotlového tělesa   kotlový plech tř. 11 
obilniny pelety 

předepsané palivo 
 
 

 zemní 
plyn, 

propan, 
butan 

obilí (pšenice, 
oves, tritikále, 

ječmen) 
kukuřice 

 

alternativní 
pelety  

 

dřevní 
pelety 

 

jmenovitý výkon 
 

 

kW 
 

24 25* 
 

25* 
 

25* 
 

25*  
(max. 30*) 

účinnost % 90,3 91 
průměrná spotřeba paliva 
(při jm. výkonu) 

kg/
hod 

 
6,5 - 7,5 

 

6,2 
 

6,8 
 

5,6 
 

regulovatelnost 
kontinuálním provozem 

 

kW 
 

7,5 – 25 
 

7,5 – 25 
 

7,5 – 25 
 

7,5 – 30 
 

doba hoření standardní 
násypky (při jm. výkonu) 

 

hod 
 

- 18 – 24 
 

28 
 

16 – 28 
 

30 
 

doba hoření standardní 
násypky (při běžném 
provozu) 

 
den 

 
- 2 - 3,5 

 
5 
 

2 – 5 
 

5,5 
 

objem standardní násypky l - 240 
objem základního popelníku l - 20 
teplota spalin na výstupu 
(při jm. výkonu) 

 

°C 
 

120 160 
 

teplota spalin na výstupu 
(při polovičním výkonu) 

 

°C 
 

86 100 
 

hmotnostní tok spalin (při 
jm. výkonu) 

 

kg/s 
 

0,020 0,016 
 

objem vodní náplně l 80 85 
rozsah regulace teploty 
výstupní vody 

 

°C 
 

65 - 90 
 

minimální teplota vratné 
vody v provozu 

 

°C 
 

60 
 

maximální provozní přetlak bar 3 3 (0,3 MPa) 
lambda sonda - - ano 
třída účinnosti - - 3 
třída emisí oxidu uhelnatého - - 3 
průměrný příkon při 
provozu 

 

W 
 

110 100 
 

přívodní napětí V 230 230 
maximální hladina hluku dB - 54 

* v závislosti na kvalitě paliva 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  
Tato kapitola, jak už sám název napovídá, bude rozebírat vlastní návrh z ekonomického 

hlediska. Jako u každé nové technologie nás v dnešní době zajímá především její ekonomické 
hospodařeni a s tím spojená doba návratnosti. Těžko si lze představit, že by někdo investoval do 
nové technologie, v tomto případě nového kotle a neměl zajištěno, že se mu investice vrátí. 
Pokud by tuto jistotu neměl tak je asi převážné většině lidí jedno, že spaluje uhlí a tím znečisťuje 
životní prostředí. Pro většinu lidí jsou v dnešní době důležité náklady a ne ohled k Zemi.  

7.1 Ekonomické srovnání dle teorie 
V této podkapitole se zabýváme ekonomickým zhodnocením zemního plynu vs. dřevěné 

pelety podle známých teoretických vzorců. 

Spotřeba tepla za rok: 

 (J.rok-1; -, W, °C, den)        (7.1) 

 

 

 

kde 

ε……………...... součinitel doby provozu 

Qvyk……….…… celková spotřeba tepla za rok 

Qc…………........ tepelná ztráta objektu 

d………….……. délka topné sezóny  

ti……………….. vnitřní výpočtová teplota 

te……………….. venkovní výpočtová teplota 

tes………………. průměrná venkovní teplota  

tis………………. průměrná vnitřní teplota 

 

Zemní plyn: 

Spotřeba zemního plynu za rok: 

   (m3.rok-1; J.rok-1, -, MJ.m-3)         (7.2) 

 

 

 

kde 

mpl……………... množství spotřebovaného zemního plynu za rok 

ηpl……………… účinnost kotle na zemní plyn 

Qpl……………... výhřevnost zemního plynu 
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Náklady na topení zemním plynem za rok: 

(Kč.rok-1; m-3.rok-1, Kč.m-3, Kč.měsíc-1)  (7.3) 

 

 

kde 

Npl……………... celkové náklady na vytápění zemním plynem 

Nm3…………….. průměrná cena za zemní plyn 

P……………….. měsíční paušál za přistavenou kapacitu 

 

Dřevěné pelety 

Spotřeba dřevěných pelet za rok: 

   (kg.rok-1; J.rok-1, -, MJ.kg-1)        (7.4) 

 

 

 

kde 

mpe…………….. množství spotřebovaných dřevních pelet 

ηpe……….….…. účinnost kotle na dřevní pelety 

Qpe……………...výhřevnost dřevních pelet 

 

Náklady na vytápění dřevěnými peletami za rok: 

    (Kč.rok-1; kg.rok-1, Kč.kg-1)      (7.5) 

 

 

kde: 

Npe…………….. celkové náklady na vytápění dřevěnými peletami 

Nkg…………….. průměrná cena za jeden kilogram dřevěných pelet 

7.2 Ekonomické srovnání dle praxe 
Předchozí část byla vyčíslena podle teorie, ovšem praxe je jiná. Nyní se ve sledovaném domě 

spálí zemní plyn za N´pl=34548,68 Kč.rok-1. Z této hodnoty můžeme vypočítat pomocí (7.2) a 
(7.3) skutečnou hodnotu spotřebovaného tepla Qvyk a následně podle (7.1) i skutečnou velikost 
tepelných ztrát Qc domu. 
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Skutečná spotřeba zemního plynu: 

13
´

´ 63,2791
22,11

)88,27112(68,34584)12(

)12()(

3

3

−⋅=⋅−=
⋅−

=

⇒⋅+⋅=
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PNmN
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     (7.6) 

 

Skutečná hodnota spotřebovaného tepla: 

1
´

´ 33,95
1000

82,37903,063,2791

1000

1000
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⋅
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     (7.7) 

 

Skutečná hodnota tepelných ztrát: 

     

 

(7.8) 

 

Po zjištění „opravdové“ hodnoty tepelných ztrát můžeme vypočítat kolik by jsme spálili 
dřevěných pelet za rok podle (7.4) a následně dle (7.5) i skutečné náklady za rok při topení 
dřevěnými peletami. 

 

Skutečné množství dřevěných pelet potřebných pro vytopení objektu  za rok: 

1
´
´´ 03,57371000

26,1891,0

33,95
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Skutečné náklady použití dřevěných pelet jako palivo za rok: 

1´´ 84,235211,403,5737 −⋅=⋅=⋅= rokKčNmN kgpepe  

 

Jak jsem již výše zmínil určení tepelných ztrát je velice sofistikovaný výpočet a tak se nelze 
divit, že hodnota tepelných ztrát určená teoretickým výpočtem byla o 3,435 kW větší než 
vypočítaná hodnota tepelných ztrát vycházející z odebraného množství zemního plynu. Tento fakt 
může být způsoben mými nepřesnými znalostmi o konstrukci domu a použitých materiálech, ale 
na tomto výpočtu se skutečně projeví každá, byť i malá změna. Některé literatury dokonce 
uvádějí, že od výsledné tepelné ztráty domu, ač je určena odborníkem by jsme měli odečíst 2 kW 
a až podle této hodnoty volit výkon kotle. 
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7.3 Doba návratnosti investice  
Kotle na pelety a všeobecně na ostatní biomasu by se na trhu asi vůbec neujaly kdyby jejich 

provoz nebyl znatelně levnější oproti jiným druhům vytápění. K nevýhodám „biomasového „ 
kotle v porovnání s kotlem spalující zemní plyn patří především náročnost obsluhy. Pakliže u 
kotlů na plyn nám stačí jednoduchá regulace, dnes už prakticky bezobslužná (nastavení 
termostatu na jednotlivé časové úseky dne, týdne, měsíce), musíme tuto skutečnost u kotlů 
spalující biomasu nějakým způsobem kompenzovat. Určitě dostatečnou náhradou za pohodlí nám 
bude ušetření našich peněz. 

Počítáme-li dobu návratnosti pro kotel na biomasu, kterým jsme nahradili kotel spalující 
zemní plyn, musíme do této doby návratnosti započítat jak předpokládané navýšení či snížení 
ceny zemního plynu tak i pohyb ceny dřevených pelet. V dnešní době, tedy v době ekonomické 
krize, lze těžko odhadovat růst či pokles ceny zemního plynu. Tato cena závisí na mnoha 
faktorech, zejména pak na vývoji ceny ropy a jejich produktů, tento fakt se podílí na ceně 
zemního plynu (vlastní komodity) až z 80 % jeho konečné ceny. Dalším faktorem ovlivňující 
cenu je kurz české měny k americkému dolaru, tato skutečnost růst ceny významně zpomaluje. 
Nicméně podle servru businessinfo.cz, by se cena zemního plynu měla v období 2010 – 2015  
zvyšovat, cena pro domácnost na začátku období zhruba 13,50 Kč.m-3, na konci 14,70 Kč.m-3. 
V období 2015 – 2020 by cena měla stagnovat a držet se na stabilní ceně cca 14,9 – 15,2 Kč.m-3. 
Tato skutečnost by měla být způsobená srovnáním nabídky s poptávkou po tomto druhu energie. 
V tab. 7.2 počítáme s horší možnou variantou, tedy nárůst ceny na 15,20 Kč.m-3 

Vývoj ceny dřevěných pelet v ČR je do větší míry dán okolními státy. Je to proto, že např. 
v Rakousku je cena dřevěných pelet výší (200 EUR.t-1) než v ČR a tak mnoho českých výrobců 
raději svoje výrobky exportují za hranice, něž aby prodávali v ČR. Z informací získaných ze 
servru tzb-info.cz, by se cena dřevěných pelet měla na podzim roku 2009 zvýšit z dlouhodobé 
ceny 4000 Kč.t-1 na 4500 Kč.t-1. Z těchto informací se dá předpokládat, že cena pelet v příštích 
letech stoupne zhruba na cenu za jakou dřevěné pelety nakupují naši sousedé (Rakousko, 
Německo), ale neměla by překročit 6000 Kč.t-1, protože toto by znamenalo, že se ČR vyplatí 
dovážet dřevěné pelety ze zahraničí, např. loděmi z Kanady.  

 

7.3.1 Vlastní výpočet doby návratnosti 
Pořizovací ceny jednotlivých kotlů nám ukazuje tab. 7.1. Porovnáváme-li dva způsoby 

výtápění, tedy porovnáváme dva různé kotle s různě vysokou pořizovací cenou, pak musíme do 
výpočtu doby návratnosti tuto skutečnost zavést. To tedy znamená, že pořizovací cena kotle na 
biomasu nebude, jak uvádí tab. 7.1, 161 245 Kč, ale investovaná částka do zařízení bude 
zmenšená o pořizovací cenu kotle fungujícího na zemní plyn. Počáteční investiční náklady tedy 
budou 114 229 Kč. 

Tab. 7.1 Investiční náklady 

 

 

 

 

 

Pořizovací cena kotle 
na plyn 

Kč 
 

47 016 
 

Pořizovací cena kotle 
na biomasu 

Kč 
 

161 245 
 



  7 Ekonomické zhodnocení 

 

54

Investice do nového zařízení se dá hodnotit několika způsoby. Já tuto investici hodnotím 
prostou dobou návratnosti (PDN), diskontovanou dobou návratnosti (DDN) a metodou čisté 
současné hodnoty (ČSH). 

V první řadě je nutné zjistit výnosnost (VN) nového kotle v jednotlivých letech, viz. tab. 7.2. 
a tuto VN následně i převést podle inflace na současnou hodnotu (VNd). Míru inflace a její 
prognózu vydává Česká národní banka (ČNB). Samozřejmě prognóza není na moc dlouhou dobu 
dopředu, v tomto případě je vydána prognóza vývoje inflace až do roku 2011. Pro výpočet doby 
návratnosti, ale tak krátký časový úsek nestačí a tak dále můžeme jen předpokládat, že se míra 
inflace udrží na 3 %, tento fakt je vysoce nepřesný a vnáší do výpočtu chybu.   

 Tab. 7.2 Porovnání investic v jednotlivých letech 

Zemní plyn Dřevěné pelety 

Cena 
 

Množství 
plynu 

Celková 
cena* 

Cena 
 

Množství 
pelet 

Celková 
cena 

VN 
 

Míra 
inflace 

 

VNd 
 

Rok 

 
Kč/m-3 m3 Kč Kč.kg-1 Kg Kč Kč % K č 

2009 12,82 2700 37 374 4,1 5737,03 23 522 13 852 2,2 13 553 
2010 13,50 2700 39 210 4,5 5737,03 25 817 13 393 2,5 12 748 
2011 13,74 2700 39 858 4,9 5737,03 28 111 11 746 2,9 10 781 
2012 13,98 2700 40 506 5,3 5737,03 30 406 10 099 3,0 8 973 
2013 14,22 2700 41 154 5,3 5737,03 30 406 10 747 3,0 9 271 
2014 14,46 2700 41 802 5,3 5737,03 30 406 11 395 3,0 9 543 
2015 14,70 2700 42 450 5,3 5737,03 30 406 12 043 3,0 9 792 
2016 15,20 2700 43 800 5,3 5737,03 30 406 13 393 3,0 10 573 
2017 15,20 2700 43 800 5,3 5737,03 30 406 13 393 3,0 10 265 
2018 15,20 2700 43 800 5,3 5737,03 30 406 13 393 3,0 9 966 
2019 15,20 2700 43 800 5,3 5737,03 30 406 13 393 3,0 9 675 
2020 15,20 2700 43 800 5,3 5737,03 30 406 13 393 3,0 9 393 

* k výsledné ceně musíme přičíst paušální poplatek 230 Kč za měsíc 

Množství plynu spotřebovaného za jeden rok, se samozřejmě mění a není konstantní jak je 
uvedeno v tab. 7.2, ovšem změnu odebraného množství plynu si nedovoluji odhadnout. 
Teoreticky by se mohlo množství snižovat, vzhledem ke globálnímu oteplování, což má tedy za 
následek teplejší podnebí, také byly v posledních letech mírné zimy. Tuto myšlenku vyvrací tab. 
7.3, kde je rozepsáno odebrané množství zemního plynu v minulých letech a jak je vidět z této 
tabulky tak odebrané množství má značné výkyvy, tedy nelze předpovědět kam bude množství 
spotřebovaného zemního plynu směřovat. Proto pro výpočet uvažuji konstantní množství a to jak 
plynu tak i dřevěných pelet.  
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Tab. 7.3 Přehled odebraného zemního plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.4 Teoretické aktualizované příjmy po zbytek životnosti kotle 

VNd Rok 
 Kč 

2013 9120 
2014 8855 
2015 8597 
2016 8346 
2017 8103 
2018 7867 
2019 7638 
2020 7415 

 

Prostá doba návratnosti - PDN 

- tato metoda je značně nepřesná, ale jednoduchá 

- spočítá se jako podíl investičních nákladů ku výnosu v jednom roce, je-li však 
výnosnost proměnlivá, pak je třeba vypočítat PDN postupně, tj. přičítat jednotlivé 
VN, až po dosažení investované částky  

VN

IN
PDN =            (7.9) 

- pro náš případ se tento vzorec nedá použít, protože VN je v každém roce jiná, 
musíme vzorec upravit 

INVNVNVNPDN n ≅++= ...21         (7.10) 

Kč

PDN

11422911006613393

1339312043113951074710099117461339313852

≅=
++++++++=

 

- podle PDN se nám investiční náklady vrátí za 9 let  

 

 

 

Množství odebraného zemního 
plynu Rok 

 m3 
2003 2383 
2004 2838 
2005 2766 
2006 2504 
2007 2412 
2008 2699 
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Diskontovaná doba návratnosti - DDN 

- tato metoda zahrnuje i míru inflace, je tedy přesnější než PDN 

- zjistí se podobně jako PDN, akorát že počítáme s VN převedeným podle inflace, 
VNd 

dVN

IN
DDN =           (7.11) 

Td r

VN
VN

)1( +
=           (7.12) 

         

kde 

r…………...diskont  

T…………..rok ke kterému se VNd počítá  

 

- v našem případě ovšem DDN, musíme opět počítat postupně, protože se mění 
v jednotlivých letech VNd 

1142291151449675

996610265105739792954392718973107811274813553

≅=
++++++++++=DDN

 

- z výpočtu plyne, že DDN je něco málo pod 11 let 

 

Metoda čisté současné hodnoty - NPV 

- tato metoda zohledňuje nejen výši příjmů a výdajů, ale i jejich časové rozložení 
během určité doby 

- ukazuje přírůstek investice k tržní hodnotě, která ji realizuje  
- teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování  
- ta varianta investice, která má vyšší NPV je považována za výhodnější (všechny 

varianty s NPV > 0 jsou přípustné - přinášejí příjem alespoň ve výši úroku 
- určuje se jako součet všech VNd, za celou dobu životnosti zařízení, zmenšený o IN 
 

INVNNPV
T

d −=∑
0

        (7.13) 

kde  

T…………životnost zařízení (21 let) 
 
- pro přehlednost ve výpočtu neuvádím jednotlivé VNd, ale až výslednou sumu 

- VNd pro celou dobu životnosti je uvedeno v tab. 7.2 a v tab. 7.4 
 

76254114229190483 =−=NPV  
 

- NPV > 0, tedy projekt je hodnocen, jako výnosný 
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8 ZÁVĚR 
Využíváním obnovitelných zdrojů energie (OZE) přispíváme k ochraně životního prostředí. 

Energie získaná z biomasy je čistá, protože spálením biomasy se vytvoří tolik CO2, kolik rostlina 
za svůj život spotřebovala při fotosyntéze. Hovoříme o tzv. nulové bilanci CO2. 

Biomasu lze poměrně snadno získávat ze zemědělství, lesnictví a vybraných průmyslových 
odvětví (komunální odpad apod.). Představuje jeden z hlavních zdrojů alternativní energie, a tak 
se lze postupně zbavovat závislosti na používání fosilních paliv. Výhod pěstování a využívání 
biomasy je několik. Za hlavní výhodu považuji, že se jedná o domácí zdroj energie. Nejsme tedy 
závislý na jiných státech, tak jak je tomu např. u ropy nebo zemního plynu. Biomasa se dá 
využívat hned v několika formách (nezpracované dřevo, obilí a sláma, plyn, alkohol apod.). 
Ovšem biomasa má také nesporné nevýhody, k nimž jednoznačně patří nižší výhřevnost. Další 
nevýhodou, zejména pak pro menší provozy, potažmo pro domácnosti, je skladování biomasy. 
Dá se předpokládat a i v praxi se ukazuje, že domácnosti využívají biomasu jako zdroj energie 
potřebný pro ohřev vody. Z toho tedy plyne, že používaná biomasa nebude nějaký druh alkoholu, 
ale dřevo v různých svých podobách (dřevní štěpka, brikety, dřevěné špalky, pelety). Tato forma 
se však nedá dlouho skladovat, především pak dřevní štěpka a tak s sebou tento způsob přináší 
nároky na skladovací prostor. 

Využití biomasy k přeměně na teplo není v dnešní době ještě tak účinné, jak by mohlo být. 
Většina lidí, nevěří novým technologiím a hlavně ani nemají mnohdy přístup k informacím, které 
by jim pomohly při rozhodování. Česká republika se v této oblasti sice angažuje a domácnostem 
pomáhá různými dotacemi, např. příspěvkem na pořízení kotle na biomasu, ale jak je vidět zatím 
ne dosti účinně. V roce 2007 se dokonce ani nevyčerpaly veškeré finanční prostředky určené 
domácnostem na instalaci zařízení využívajících OZE (solární kolektory, kotle na biomasu aj.). 
Tento fakt svědčí o nedostatečné propagaci nabízených dotací a také jak sama ministerstva 
uznala, o zbytečně složitém postupu při získávání dotací. 

Pokud se už rozhodneme pro kotel spalující biomasu, pak je na trhu takovýchto kotlů i krbů 
takřka nepřeberné množství. Při výběru je důležité si uvědomit, zda si zařízení spalující biomasu, 
chceme pořídit jako jediný zdroj tepla, nebo jej chceme využívat jenom jako přídavné, dodatečné, 
topení. V druhém případě by se jistě jednalo o nějaký druh krbu nebo krbové vložky. V případě 
prvém bychom zajisté zvolili stacionární kotel a jako palivo by se pak mohly použít různé 
modifikace biomasy. Tyto kotle se dají rozdělit do tří skupin: manuální, poloautomatické a 
automatické. Do první skupiny se řadí kotle na dřevěná polena. Jejich obsluha je oproti jiným 
náročná, avšak pořizovací cena těchto kotlů je nízká, stejně jako i suroviny pro spalování, tedy 
neopracované dřevené špalky. Automatické kotle jsou naopak nejdražší, avšak jak název 
napovídá, nemusíme se o ně prakticky starat (pokud máme prostory na uskladnění pelet, 
popřípadě jiných sypkých materiálů a dopravník, tak kotel funguje jako plynový, tedy prakticky 
bezobslužně). Tyto kotle disponují širokým množstvím možných použitelných paliv,  
od dřevěných pelet až po kukuřici. Lze s trochou nadsázky říci, že spálí cokoliv sypkého. 
Poloautomatické kotle jsou pak kombinací manuálních a automatických kotlů. U těchto kotlů se 
slučují nevýhody z předchozích dvou výše zmiňovaných skupin. Automatický provoz u této 
skupiny kotlů není možný (malý zásobník, nebývá dodán podavač apod.) a jejich cena není tak 
nízká jako u kotlů spalujících pouze dřevěné špalky.  

Pořizuje-li se kotel do novostavby, je nutné spočítat tepelnou ztrátu takového domu. Avšak 
v již dříve obývaném domě při záměně dvou zdrojů tepelné energie (kotlů) můžeme tento krok 
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přeskočit, pokud ovšem známe parametry stávajícího kotle (např. výkon), případně známe-li 
tepelnou ztrátu domu počítanou již dříve. V této své bakalářské práci jsem si pro hodnocení 
efektivity využití kotle spalující biomasu zvolil konkrétní reálný dům. Jeho tepelnou ztrátu jsem 
neznal, znal jsem však výkon plynového kotle v domě již nainstalovaného. Pro případ, že by 
kotel byl v minulosti předimenzován resp. jeho parametry by byly nevhodně zvoleny, jsem 
vypočítal tepelnou ztrátu zvoleného domu. Ku pomoci mi při tomto výpočtu bylo množství 
odebraného zemního plynu za rok. Samozřejmě, že tepelná ztráta budov, novostaveb, se tímto 
způsobem neurčuje, protože nemáme stejné informace jako u užívaného domu. Tepelnou ztrátu 
proto určujeme složitým výpočtem popsaným v kapitole 6.2.1. V tomto výpočtu rozhoduje o 
velikosti tepelných ztrát mnoho faktorů, jako například poloha domu, složení stěn, podlah, počet 
oken, počet dveří apod. Tepelná ztráta u mnou zvoleného domu byla prostřednictvím vypočtu, 
který vychází z množství ročně odebraného plynu, zjištěna 15,77 kW.  

Ekonomika provozu kotle na biomasu je značně přijatelnější než ekonomika u kotle 
spalujícího zemní plyn. Počáteční pořizovací náklady jsou sice vysoké v porovnání s kotlem na 
zemní plyn, avšak provozní náklady jasně určují biomasu jako lepší a ekonomičtější způsob 
vytápění a to nemluvě o šetrném chování k přírodě. Podle diskontované doby návratnosti by se 
celková investice měla splatit do 11-ti let. S přihlédnutím k faktu, že doba životnosti kotle je  
21 let a ke skutečnosti, že jsem výpočet prováděl pro nejdražší způsob vytápění je, podle mého 
názoru, tento způsob vytápění ekonomicky výhodný. Zmínil jsem se, že jsem volil nejdražší 
možné palivo, čímž jsem měl na mysli dřevěné pelety. Pokud bychom zvolili kombinaci více 
druhů paliv, která je kotel schopen spalovat (oves, pšenice, kukuřice, žito, rostlinné pelety, 
piliny), pak bychom určitě ekonomiku provozu výrazně zlepšili. Já v této práci účelově počítám 
s nejdražším možným použitelným palivem, aby bylo vidět, že i tak se tento způsob vytápění 
domu, oproti kotli spalující zemní plyn, vyplatí.  

Biomasu asi nikdy nebudeme moci používat úplně všichni k získání tepelné energie, avšak je 
to jeden z perspektivních druhů OZE, který nám může zajistit určitou energetickou soběstačnost.  
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