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řepka olejka 

(Brassica napus) 
obr. 1.  

Konopí seté 

(Canabis sativa) 
obr. 2.  



ZOPAKUJ SI… 

 Jak lze definovat biomasu? 

 

 Co je to „energetická rostlina“? 

 

 Kde se v ČR využívá biomasa? 

 

 Jaké jsou typy biomasy? 

 

 



MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

BIOMASY  

 

 zdroj paliva → teplo 

 

 pohonné hmoty → doprava 

 

 výroba elektrické energie  

 

 faktory ovlivňující možnosti využití biomasy: 
 

 zpracování a úprava pro využití 

 

 doprava 

 

 skladování 

          



MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

BIOMASY 

 spalování biomasy 

 zplyňování 

 rychlá pyrolýza 

 zkapalnění            

 esterifikace 

 anaerobní digesce 

 alkoholové kvašení 

 kompostování 

 

CHEMICKÉ PŘEMĚNY 

CHEMICKÉ PŘEMĚNY  

VE VODNÉM PROSTŘEDÍ 

BIOLOGICKÉ PŘEMĚNY 



VÝHODY VYUŽITÍ 

BIOMASY 

 neutrální bilance CO2 

 nízký obsah uvolňovaných oxidů síry  
 0 - 0,1 % S/ dřevo, sláma X 2 % hnědému uhlí 

 teplotou lze ovlivnit množství NOx 

 obnovitelný zdroj energie 

 dostupný zdroj 

 možnost využití odpadů 

 možnost využití neúrodné půdy 

 popel lze využít jako hnojivo 

V čem 

spočívá 

nebezpečnost 

CO2, SO2  

a NOx? 



NEVÝHODY VYUŽITÍ 

BIOMASY 

 nutná úprava a vysušení 

 drcení, štěpkování, peletování,… 

 náročné na skladovací prostory 

 zabírá úrodnou půdu 

 náročné na zařízení 

 speciální kotle 

 nutnost zachycení jisker 



Čičorka pestrá 

(Securigera varia) 

obr. 3.  

Akát 

(Robinia acacia) 

obr. 4. 



Komonice bílá 

(Melilotus albus) 

Pupalka dvouletá 

(Oenothera biennis) 

obr. 5. 

obr. 6.  
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