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Biomasa

• Palivové dřevo a brikety

• Pelety

• Štěpka

• Sláma a seno



Palivové dřevo a brikety: tradiční a dostupný 
zdroj tepla

• Jak může pomoci obec nebo jiná 
komunita: 

• Zajištění dřeva pro domácnosti

• Společný nákup dřeva nebo 
briket

• Podpora výměny kotlů



Topení dřevem: akumulace do teplé vody

Kotel 25 kW, cca 6 hodin 
denně v provozu

Akumulační nádoby 2 x 1 m3

3 bytové prostory á 75 m2

Využití přebytků z FVE (3,5 kW)
Možnost integrace solární termiky



Pelety

Lze lépe regulovat výkon kotle, není 
nutná tak velká akumulace

Společný nákup pelet v 
jarních/letních měsících, kdy jsou 
nejlevnější



Štěpka, Sláma, Seno

Výkonové rozpětí: 

Štěpka: (100) 300 kW a více

Seno a Sláma: (70) 500 kW a více

Využití na vytápění větších objektů nebo CZT

Problematická logistika a skladování

16 GJ/t



Štěpka

• Využití ořezů dřevin z činnosti obce 
nebo péče o les

• Využití hmoty porostů 
rychlerostoucích dřevin nebo 
oddělovacích pásů

• Jednodušší a univerzálnější 
manipulace 

• 8 – 12 GJ/t



Bioplyn

• Anaerobní rozklad snadno rozložitelné 
hmoty

• Listí, dřevo, stařina, papír není pro BPS 
vhodná

• BPS nekonkurují kompostárnám

• Vhodné suroviny: 

• Odpady z výroby jídel a zbytky

• Odpadní tuky

• Cíleně pěstovaná biomasa: senáž, 
siláž (kukuřice, žito, vojtěška, jetel)



Příjmová hala se žlabem

•



Dotřiďování



Drtič



Zemědělská bioplynová stanice – „mokrá“

Plynojem 

Fermentor



Příklad provedení vně fermentoru

Velkoobjemové  
míchadlo

Vytápění vně 
fermetoru po 

obvodu



Výroba elektřiny a tepla z bioplynu



Čištění bioplynu na biometan



Využití bioplynu

Výroba elektřiny a tepla: 

• Pokud je využití na teplo a ideálně i na 
elektřinu

• Regulace výkonu v čase i sezóně

• Cca od 250 kW, zpracování odpadů 
spíše od 500 kW

Výroba biometanu: 

• Využití v dopravě (terminál autobusů 
nebo vozidel technických služeb)

• Dodávka do sítě (blízkost vysokotlaku 
nebo středotlaku)

• Vysoká účinnost konverze energie (cca 
96 %)

• Možné konvertovat též existující BPS na 
biometan



Bioplyn a menší obce

Spolupráce se stávající BPS

• Zpracování odpadů

• Využití tepla

• Využití elektřiny

• CNG pro městská vozidla

Viz mapa bioplynových stanic na: 
https://biom.cz/cz/produkty-a-
sluzby/bioplynove-stanice

https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice


Bioplyn z pěstované biomasy

• Diverzifikace osevních postupů 
(vojtěška, jetel, žito, směsi luskovin), 
biomasa oddělovacích pásů

• Bioplyn není jen z kukuřičné siláže, 
využívá se pouze 80 tis. ha z 3 mil. ha 
(2,6 %)

• Digestát dnes tvoří zhruba 20 % 
organické hmoty aplikované do půdy

• Nelze se zaměřit jen na odpady: 

• Sezónní produkce

• Priorita prevence vzniku odpadů



Produkce bioplynu

výtěžnost bioplynu metan produkce elektřiny produkce tepla

subtrát m3/t FM m3/t FM kW/t GJ/t

siláž z kukuřice 200 106 419 1,7

senáž z trávy a 

směsky
170 90,1 356 1,4

hnůj 60 33 131 0,5

kejda 40 23,2 92 0,4

pečivo 300 180 712 2,8

G-fáze 400 248 981 3,9

gastroodpad 180 108 427 1,7

bioodpad 100 53 210 0,8



Varování

• Metan je hořlavý a výbušný

• Oxid uhličitý i metan nejsou dýchatelné plyny

• Oxid uhličitý je těžší než vzduch a hromadí se v nízko situovaných prostorách



Děkuji Vám za pozornost


