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Ing. Petr Jevič, CSc. a kol. 
 
UDRŽITELNÁ VÝROBA A ŘÍZENÍ JAKOSTI TUHÝCH PALIV NA BÁZI AGRÁRNÍCH 
BIOPRODUKTŮ 
Metodická příručka je určena především pro pracovníky zemědělského poradenského 
systému, podnikatele, odborné a řídící pracovníky v zemědělství, producenty, zpracovatele a 
dodavatele biomasy a biopaliv, dodavatele strojního zařízení, provozních souborů a 
technologických linek pro zpracování biomasy, biologicky rozložitelných a biogenních 
odpadů. Zaměřuje se na postupy výroby tuhých biopaliv v různých obchodních formách 
z biogenních produktů a biomasy, klasifikovaných podle původu a zdroje v souladu 
s dosavadním stavem technické standardizace. Součástí je popis a posouzení provozně-
optimální výroby v souladu se specifikacemi souvisejících technických norem a 
s respektováním řízení jakosti napříč celým dodavatelským řetězcem od místa původu, přes 
logistiku, tj. doprava, skladování, balení, manipulace, po dodání a zásobování tuhých 
biopaliv, včetně řízení jakosti. V návaznosti na příkladech referenčních strojních linek pro 
výrobu peletovaných a briketovaných paliv z dřevní, bylinné a ovocné biomasy se uvádí 
orientační technicko-ekonomické parametry výroby tuhých paliv ze slámy obilovin, travních 
porostů a energetických plodin. Všechny popisované postupy a bilance vycházejí z nutné 
podmínky trvalé udržitelnosti využívání vhodné tuhé biomasy pro výrobu tepla, elektrické 
energie, biopaliv a biokapalin. Pro dlouhodobé využívání je třeba zaručit ekologicky únosný 
odběr této biosuroviny. 
 
Klíčová slova:  
metodika pro praxi, tuhá biopaliva, standardizace tuhých biopaliv, systém zajištění kvality, 
ekonomika výroby 
 
 
Petr Jevič, Ph.D. et al. 
 
SUSTAINABLE PRODUCTION AND SOLID FUELS QUALITY MANAGEMENT ON 
BASIS OF AGRICULTURAL BIO-PRODUCTS 
The methodological handbook is in particular focused to agrarian – consultancy system for 
workers, entrepreneurs, professional and managing workers in agriculture, producers, 
operators and suppliers of biomass and biofuels, suppliers of machine equipment for 
operational complexes as well as technological lines for biomass processing, biologically 
degradable and biogenic wastes. It is focused to procedures of solid biofuels productions in 
different trade forms classified by origin and resource in accordance with current state of 
technical standardization. A part of this also is description and assessment of operation – 
optimum production in compliance with specifications regarding technical standards and 
with respect to quality management throughout whole supply chain from point of origin over 
logistics, i.e. transport, storage, packaging, handling to delivery and supply of solid biofuels 
including quality management. In connection with examples of referential machine lines for 
pellet and briquette fuels production from wooden, herbaceous a fruit biomass the 
orientation technical-economical parameters of solid fuels production from cereal straw, 
grass crops and energy plant are presented. All described procedures and balances are 
based on necessary condition of suitable solid biomass utilization sustainability for 
production of heat, electricity, biofuels and bio-liquids. For long-time utilization is necessary 
to give a guarantee of ecologically friendly withdrawal of that bio-raw material. 
 
Keywords:  
methodology for practice, solid biofuels, standardization, assurance quality system, 
production economy 
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ÚVOD 
 Zvýšení energetického využití biomasy a zavádění efektivních technologií její konverze 
je ústřední cíl mnoha nástrojů politiky a programů na národní a evropské úrovni. Uvedení 
nových a inovovaných technologií na trh je ale jen tehdy trvale úspěšné, když je také 
ekologicky účelné a ekonomicky atraktivní v rámci požadovaného harmonizovaného trhu s 
energiemi.  
 V souladu s návrhem „směrnice evropského parlamentu a rady o podpoře užívání 
energie z obnovitelných zdrojů“ zvýšené užívání energie z obnovitelných zdrojů tvoří 
významnou součást balíčku opatření, která jsou zapotřebí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kyótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a dalších 
evropských a mezinárodních závazků týkajících se snižování emisí skleníkových plynů po 
roce 2012. Hraje také důležitou roli při podpoře bezpečnosti zásobování energií, 
technologického vývoje a při poskytování příležitostí k zaměstnání a regionálního rozvoje, 
zejména ve venkovských oblastech. Plán EU pro obnovitelné zdroje energie vychází 
z předpokladu, že vhodnými a dosažitelnými jsou cíl 20% podíl energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie v dopravě. Tento rámec zahrnující závazné cíle by měl 
podnikatelskému prostředí poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování v odvětví obnovitelné energie. 
 Biomasa jako nosič bioenergie je současně neodmyslitelně spojena s půdou a její 
environmentální vlivy jsou významné. Výroba bioenergie a zvláště biopaliv má svoje 
podmínky a meze, které je potřeba kvantifikovat a také sledovat jejich dopad na zemědělské 
a související trhy. Některé klíčové obavy se týkají kácení lesů, ztráty biodiverzity, nedostatku 
půdních živin a nadměrného používání vody. Některé kladné environmentální dopady 
zahrnují obnovu degradované půdy, vytváření možností dodatečného využívání půdy a 
vzájemné působení při zajišťování biosurovin a dalších neenergetických produktů. Například 
moderní koncept bio-rafinerie, související s perspektivním zpracováním rostlinné produkce a 
další biomasy, může být vysoce výkonný zemědělsko-průmyslový komplex, který vytváří 
vícenásobné produkty – potraviny, krmiva, palivo, biosuroviny a další – tudíž maximalizuje 
hodnotu půdních zdrojů a biomateriálů. Existuje řada technologií pro účinnou přeměnu 
biomasy, zvláště v případě tepla, elektřiny a biopaliv.  
 Výroba všech druhů biogenních paliv z vhodné biomasy by měla být z hlediska 
životního prostředí udržitelná. Pro stabilitu úrodnosti půdy je také jednou z rozhodujících 
bilance uhlíkatých látek. Úloha půdního uhlíku proto vyžaduje, aby byla brána jednoznačně 
na zřetel, a to již při přípravě osevního postupu v pěstebním systému potravinářských, 
krmivářských a energetických plodin, kde hraje významnou roli zařazení jetelovin a travin 
jako zdroj uhlíkatých látek. Výroba a využívání bioenergie, rozšiřující podnikatelský potenciál 
dostupný pro zemědělce bez vytváření nové konkurence pro potravinářské a krmivářské 
produkty, proto vychází z následujících předpokladů: 
• žádný vliv na domácí výrobu potravin pro domácí využití; 
• žádné zvýšení tlaku na zemědělskou půdu a biologickou rozmanitost lesa; 
• žádné zvýšení environmentálního tlaku na půdu a vodní zdroje; 
• žádná orba dříve neoraných trvalých travních ploch; 
• posun směrem k zemědělství, které je šetrnější k životnímu prostředí s některými 

neobdělávanými oblastmi jako ekologickými odrazovými můstky; 
• množství biomasové těžby z lesů, přizpůsobené bilanci výživy místní půdy a rizikům 

eroze. 
Tato práce vychází z nových výsledků řešení souvisejících výzkumných projektů, etapy 

výzkumného záměru a expertní činnosti, včetně rozsáhlých aktivit při technické normalizaci 
tuhých biopaliv ve VÚZT, v.v.i. Praha v letech 2003 – 2008. Předkládaná metodika pro praxi 
se zaměřením na udržitelnou výrobu a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních 
bioproduktů nebyla dosud v České republice zpracována. 

Tuhá biopaliva se popisují podle původu, zdroje, hlavních obchodovatelných forem a 
vlastností. Jednoznačnou klasifikací a specifikačními principy pro tuhá biopaliva původu 
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dřevní, bylinné a ovocné biomasy se vytvořil pružný nástroj umožňující efektivní 
obchodování. Současně klasifikace a specifikace zajišťují jejich přijatelnost na trhu s palivy a 
zvýšení důvěry veřejnosti. Technická specifikace usnadní porozumění mezi výrobci - 
prodávajícím a zákazníkem – spotřebitelem, nákup, přeshraniční pohyb, použití a kontrolu 
jakosti, jakož i dobrou komunikaci s výrobci konverzních zařízení. Dále urychluje povinné 
schvalovací postupy, předávání informací o využívání tuhých biopaliv a souvisejících 
problémech spojených se životním prostředím. 

 

I  CÍL METODIKY 
 Cílem je vypracování pracovních postupů výroby tuhých biopaliv v různých obchodních 
formách z biogenních produktů a biomasy, klasifikovaných podle původu a zdroje v souladu 
s dosavadním stavem technické standardizace. Součástí je popis a posouzení provozně-
optimální výroby v souladu se specifikacemi souvisejících technických norem a 
s respektováním řízení jakosti napříč celým dodavatelským řetězcem od místa původu, přes 
logistiku, tj. doprava, skladování, balení, manipulace, po dodání a zásobování tuhých 
biopaliv, včetně řízení jakosti. Tím lze dosáhnout možnosti pro podnikatele v zemědělství a 
v dalších navazujících odvětvích posoudit vhodnost výroby, ekonomickou efektivnost a 
využití technického potenciálu z celkové dispoziční biomasy. Všechny popisované postupy a 
bilance vycházejí z nutné podmínky trvalé udržitelnosti využívání vhodné biomasy pro 
výrobu tepla, elektrické energie, biopaliv a biokapalin. To je nezbytné, protože biomasa je 
součástí biosféry a pro dlouhodobé využívání je třeba zaručit ekologicky únosný odběr této 
biosuroviny.  
 

II VLASTNÍ POPIS METODIKY 

1 TERMINOLOGIE, STANDARDIZACE A CHARAKTERISTIKY DŘEVNÍ, BYLINNÉ A 
OVOCNÉ BIOMASY 
 S ohledem na definování „odpadů“ se ve zpracovávané metodice používá pro správně 
definované toky vedlejších produktů vznikajících v oblasti zemědělství, lesnictví a 
v souvisejících průmyslových provozech namísto právní definice odpad technický termín 
zbytek.  

V souladu s udělením mandátu daného pro tvorbu norem spadají pod působnost 
technické komise CEN/TC 335 Evropského výboru pro normalizaci v Bruselu, jejíž členem je 
pod gescí Českého normalizačního institutu VÚZT, v.v.i. Praha, pouze tuhá biopaliva 
pocházející z následujících zdrojů: 
- produkty zemědělství a lesnictví; 
-  rostlinný odpad ze zemědělství a lesnictví; 
-  rostlinný odpad z potravinářského průmyslu; 
-  dřevní odpad, s výjimkou dřevního odpadu, který může obsahovat halogenované 

organické sloučeniny nebo těžké kovy důsledkem ošetření dřeva konzervačními látkami 
nebo nátěrovými hmotami a který především zahrnuje dřevní odpad pocházející ze 
stavebního a demoličního odpadu; 

- vláknitý odpad z  výroby čisté (nepoužité) celulózy a z výroby papíru z celulózy, pokud je 
spoluspalován v místě výroby a  vznikající teplo je využíváno. 

 Technická komise pro tuhá biopaliva zahrnuje pět pracovních skupin (WG): 
- CEN/TC 335/WG 1  Terminologie, definice a popis 
- CEN/TC 335/WG 2  Specifikace, třídění paliv a prokazování kvality 
- CEN/TC 335/WG 3  Vzorkování a úprava vzorků  
- CEN/TC 335/WG 4  Fyzikální a mechanické zkušební metody 
- CEN/TC 335/WG 5  Chemické zkušební metody   
 Technické normy v oblasti tuhých biopaliv: 
- jsou všeobecně uznávanými technickými specifikacemi, které určují terminologii, 

požadavky na kvalitu, bezpečnost, užitné vlastnosti, metody zkoušení, tj. slouží k 
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prokazování shody vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, 

- slouží jako referenční úroveň, k níž se poměřuje úroveň výrobku nebo služby, 
- jsou obecně nezávazné – citací v právním předpisu a v obchodních smlouvách se stávají 

závaznými, 
- jsou nezbytnou podmínkou pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU. 

1.1 Termíny, definice a technické normy 
V oblasti tuhých biopaliv existuje celá řada nových termínů. Pro účely této metodiky a 

v souladu s předběžnou technickou normou ČSN P CEN/TS 14588-2005 se sjednocují 
termíny a definice tak, jak je patrné z Přílohy 1. Přehled technických norem pro tuhá 
biopaliva ukazuje Příloha 2. Protože řada norem nebyla překládána, je v Příloze 1 uveden 
v závorce u českých termínů i anglický ekvivalent. 

1.2 Použité symboly a značky 
 Pro účely této metodik, v souladu s technickou normalizací a max. dodržováním 
jednotek SI, jsou použity následující značky a zkratky.  
d bezvodý stav (sušina) 
daf hořlavina, bezpopelná sušina 
ar původní stav 
A označení pro obsah popela (% (m/m), bezvodý stav)1 

ρ hustota [kg/m3]  
BD označení pro sypnou hmotnost1 

DE označení pro původní hustotu částic [kg/m3] 
D označení pro průměr1 

DU označení pro mechanickou odolnost1 

Ear původní hustota energie [MW/m3volná, pevný nebo zaplněný objem (množství 
energie/jednotka objemu)]1 

E označení původní hustoty energie [kW/m3 nebo kWh/kg, jednotka je vyjádřena 
v závorkách]1 

F označení pro množství jemných částic (< 3,15 mm, % (m/m)) 
L označení pro délku1 

Mar původní celkový obsah vody (% (m/m)) ve vlhkém stavu  

M označení původního obsahu vody v původním stavu1 

P označení rozdělení podle velikosti částic1 

qV, gr spalné teplo při konstantním objemu vztaženo na bezvodý stav [MJ/kg] 
qp,net,d výhřevnost při konstantním tlaku vztažená na bezvodý stav [MJ/kg] 
Q stanovení výhřevnosti pro původní stav [MJ/kg nebo kWh/kg nebo MWh/t] 
 V Příloze 3, části 1, 2 a 3 se uvádí jednotky a vzájemné přepočty související 
s tuhými  biopalivy. V části 4 této přílohy se uvádí přepočty výsledků na různé stavy 
biopaliva (analytický, původní, bezvodý a hořlavina) a kalkulace pro vodík, kyslík a 
výhřevnost v souladu s CEN/TS 15296:2006. 

1.3 Původ a zdroj pro tuhá biopaliva 
 Tuhá biopaliva se popisují podle původu, zdroje a hlavních obchodovatelných forem a 
vlastností. V hierarchickém klasifikačním systému jsou podle původu tyto hlavní skupiny 
tuhých biopaliv: 

                                                 
1 Označování značkami se používá v kombinaci s číslem pro specifikaci úrovní vlastností . Pro označení 
 chemických vlastnosti se používají chemické značky jako S (síra), Cl (chlór), N (dusík) a hodnota se 
přidává  na konec značky. 
Poznámka: 1 kWh/kg se rovná 1 MWh/t a 1 MWh/t je 3,6 MJ/kg (1 MJ/kg se rovná 0,2778 kWh/kg. 
1g/cm3 se rovná 1 kg/dm3 (viz Příloha 3). 
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• dřevní biomasa; 
• bylinná biomasa; 
• ovocná biomasa; 
• směsi a příměsi. 

Dřevní biomasa je biomasa ze stromů, keřů a křovin. 
Bylinná biomasa je z rostlin, které nemají dřevitý stonek a které odumírají na konci 
vegetační doby. Sem patří zrniny a jejich vedlejší produkty jako jsou obiloviny. 
Ovocná biomasa je biomasa z částí rostlin, které nesou semena. 
Pro „směsi a příměsi“ platí, že směsi jsou záměrně smíchaná biopaliva, zatímco příměsi jsou 
nezáměrně smíchaná biopaliva. 

1.4 Doporučená klasifikace původu a zdrojů tuhých biopaliv 
 Specifikace původu a zdrojů je patrná z obr. 1 pro dřevní biomasu, obr. 2 pro bylinnou 
biomasu a obr. 3 pro plody biomasy. 
 
Příklady: 
Zbytky po těžbě dřeva – 1.1.4 
Zbytky po těžbě ze smrkových porostů – 1.1.4.2 
Celé stromy bez kořenů z březových porostů – 1.1.1.1 
Brusný prach z nábytkářského průmyslu – 1.2.2.1 
Piliny – 1.2.1.1 
Překližkové zbytky – 1.2.2.1 
Dýha – 1.2.1.2 
Lignin – 1.2.2.4 
Stavební dřevo – 1.3.1.1 
Palety – 1.3.2.1 
Pšeničná, ječná, ovesná, žitná sláma – 2.1.1.2 
Chrastice – 2.1.2.1 
Zrniny nebo semenné plodiny ze zpracovatelského průmyslu – 2.2.1.1 
Rýžové jáhly – 2.1.1.4 

1.4.1 Dřevní biomasa 
Lesní a plantážové dřevo 
Lesní a plantážové dřevo v této kategorii může pouze být upraveno snížením velikosti částic, 
odkorněním, vysušením nebo zvlhčením. Lesní a plantážové dřevo zahrnuje dřevo z lesů, 
parků a plantáží a rychle rostoucí stromy. 
 
Dřevozpracující průmysl, vedlejší produkty a zbytky 
V této skupině jsou klasifikovány dřevní vedlejší produkty a dřevní zbytky 
z dřevozpracujícího průmyslu. Těmito biopalivy mohou být chemicky neošetřené dřevní 
zbytky (např. zbytky z odkornění, řezání klád nebo snižování velikosti, tvarování stromů, 
lisování) nebo chemicky ošetřené dřevní zbytky, pokud neobsahují těžké kovy nebo 
halogenované organické sloučeniny, jež jsou výsledkem ošetření konzervačními prostředky 
na dřevo nebo nátěrů. 
 
Použité dřevo 
Tato skupina zahrnuje dřevní odpad od zákazníků a společností. S ohledem na ošetření se 
používají stejná kritéria jako pro „dřevozpracující průmysl vedlejších produktů a zbytků“, tj. 
použité dřevo nesmí obsahovat těžké kovy nebo halogenované organické sloučeniny, jež 
jsou výsledkem ošetření konzervačními prostředky na dřevo nebo nátěrů. 
 
Směsi a příměsi 
Zahrnuje směsi a příměsi dřevní biomasy v kategoriích 1.1 až 1.3 obr. 1. Míchání může být 
buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 
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 Celé stromy bez kořenů (1.1.1) Chemicky neošetřené Chemicky neošetřené  

- listnaté (1.1.1.1) dřevní zbytky (1.2.1) dřevo (1.3.1) 
- jehličnaté (1.1.1.2) - bez kůry, listnaté (1.2.1.1) - bez kůry (1.3.1.1) 
- rychlerostoucí podrost (1.1.1.3) - bez kůry, jehličnaté(1.2.1.2) - s kůrou (1.3.1.2) 
- křoviny (1.1.1.4) - s kůrou, listnaté (1.2.1.3) - kůra (1.3.1.3) 
- směsi a příměsi (1.1.1.5) - s kůrou, jehličnaté(1.2.1.4) Chemicky ošetřené  

 Celé stromy s kořeny (1.1.2) - kůra z průmyslového dřevo (1.3.2) 
 - listnaté (1.1.2.1)    zpracování (1.2.1.5) - bez kůry (1.3.2.1) 

- jehličnaté (1.1.2.2) Chemicky ošetřené dřevní - s kůrou (1.3.2.2) 
- rychlerostoucí podrost (1.1.2.3) zbytky, vláknina a složky  - kůra (1.3.2.3) 
- křoviny (1.1.2.4) dřeva (1.2.2) 
- směsi a příměsi (1.1.2.5) - bez kůry (1.2.2.1) 

 Kulatina (1.1.3) - s kůrou (1.2.2.2) 
- listnatá (1.1.3.1) - kůra (z průmyslového 

 - jehličnatá (1.1.3.2)   zpracování) (1.2.2.3) 
 - směsi a příměsi (1.1.3.3) - vláknina a složky dřeva  
 Zbytky po těžbě dřeva (1.1.4) (1.2.2.4) 
 - čerstvé/zelené (včetně listí)  Směsi a příměsi (1.2.3) 
    listnaté (1.1.4.1) 
 - čerstvé/zelené (včetně jehličí) 
    jehličnaté (1.1.4.2) 
 - skladované, listnaté (1.1.4.3) 
 - skladované, jehličnaté (1.1.4.4) 
 - směsi a příměsi (1.1.4.5) 
 Pařezy (1.1.5) 
 - listnaté (1.1.5.1) 
 - jehličnaté (1.1.5.2) 
 - rychlerostoucí podrost (1.1.5.3) 
 - křoviny (1.1.5.4) 
 - směsi a příměsi (1.1.5.5) 
 Kůra (z lesních prací) (1.1.6) 
 Dřevo ze zahrad, parků, okrajů 
 silnic, údržby vinic a ovocných 
 sadů (1.1.7) 
 Směsi a příměsi (1.1.8) 
 

Obr. 1: Klasifikační schéma dřevních paliv podle původu a zdrojů  
v souladu s prEN 14961 (2008) 

 
 

Lesní a plantážní  
dřevo (1.1) 

Dřevozpracující 
průmysl,  

vedlejší produkty 
a zbytky(1.2) 

Použité 
dřevo  
(1.3) 

Směsi a  
příměsi  

(1.4) 

Dřevní paliva (1) 
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 Obilniny (2.1.1) Chemicky neošetřené bylinné zbytky (2.2.1) 
 - celá rostlina (2.1.1.1) - obilniny a traviny (2.2.1.1) 
 - části slámy (2.1.1.2) - olejniny na semeno (2.2.1.2) 
 - zrna nebo semena (2.1.1.3) - kořenoviny (2.2.1.3) 
 - lusky nebo slupky (2.1.1.4) - luskoviny a květiny (2.2.1.4) 
 - směsi a příměsi (2.1.1.5) - směsi a příměsi (2.2.1.5) 
 Traviny (2.1.2) Chemicky ošetřené bylinné zbytky (2.2.2) 
 - celá rostlina (2.1.2.1) - obilniny a traviny (2.2.2.1) 
 - části slámy (2.1.2.2) - olejniny na semeno (2.2.2.2) 
 - semena (2.1.2.3) - kořenoviny (2.2.2.3) 
 - slupky (2.1.2.4) - luskoviny a květiny (2.2.2.4) 
 - směsi a příměsi (2.1.2.5) - směsi a příměsi (2.2.2.5) 
 Olejniny na semeno (2.1.3) Směsi a příměsi (2.2.3) 
 - celá rostlina (2.1.3.1) Luskoviny (2.1.5) 
 - stonky a listy (2.1.3.2) - celá rostlina (2.1.5.1) 
 - semena (2.1.3.3) - stonky a listy (2.1.5.2) 
 - lusky nebo slupky (2.1.3.4) - plody (2.1.5.3) 
 - směsi a příměsi (2.1.3.5) - lusky (2.1.5.4) 
 Kořenoviny (2.1.4) - směsi a příměsi (2.1.5.5) 
 - celá rostlina (2.1.4.1) Květiny (2.1.6) 
 - stonky a listy (2.1.4.2) - celá rostlina (2.1.6.1) 
 - kořen (2.1.4.3) - stonky a listy (2.1.6.2) 
 - směsi a příměsi (2.1.4.4) - semena (2.1.6.3) 
  - směsi a příměsi (2.1.6.4) 
  Bylinná biomasa z péče o krajinu (2.1.7) 
  Směsi a příměsi (2.1.8) 

Obr. 2: Klasifikační schéma bylinné biomasy v souladu s prEN 14961 (2008) 
 

 
 
 
 
 
 Bobule (3.1.1) Chemicky neošetřené ovocné zbytky (3.2.1) 

- celé bobule (3.1.1.1) - bobule (3.2.1.1)  
- dužina (3.1.1.2) - peckovice/jádroviny (3.2.1.2)  

 - semena (3.1.1.3) - ořechy a žaludy (3.2.1.3) 
 - směsi a příměsi (3.1.1.4) - surové olivové pokrutiny (3.2.1.4) 
 Peckovice/jádroviny (3.1.2) - směsi a příměsi (3.2.1.5) 
 - celé ovoce (3.1.2.1) Chemicky ošetřené ovocné zbytky (3.2.2) 
 - dužina (3.1.2.2) - bobule (3.2.2.1) 
 - pecka/jádro (3.1.2.3) - peckovice/jádroviny (3.2.2.2) 
 - směsi a příměsi (3.1.2.4) - ořechy a žaludy (3.2.2.3) 
 Ořechy a žaludy (3.1.3) - odváděné olivové pokrutiny (3.2.2.4) 
 - celé ořechy (3.1.3.1) - směsi a příměsi (3.2.2.5) 
 - skořepiny/slupky (3.1.3.2) 
 - jádra (3.1.3.3) 
 - směsi a příměsi (3.1.3.4) 

Obr. 3: Klasifikační schéma ovocné biomasy v souladu s prEN 14961 (2008)

Zemědělské a zahradní  
byliny (2.1) 

Průmysl zpracovávající byliny,  
vedlejší produkty a zbytky (2.2) 

Směsi a  
příměsi (2.3) 

Bylinná biomasa (2)

Sadové a zahradní  
plody (3.1) 

Průmysl zpracovávající ovoce, 
vedlejší produkty a zbytky(3.2)

Směsi a  
příměsi (3.3)

Ovocná biomasa (3)
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1.4.2 Bylinná biomasa 
Zemědělská a zahradní bylina 
Materiál, který přichází přímo z pole, třeba po skladování a může být upraven pouze 
snížením velikosti částic. Je zde zahrnuto i sušení. Pokrývá bylinný materiál ze zemědělských 
a zahradních polí a ze zahrad a parků. 
 
Průmysl zpracovávající byliny, vedlejší produkty a zbytky 
Zahrnuje bylinný materiál biomasy, který zůstal po průmyslové manipulaci a ošetření. 
Příkladem jsou zbytky z výroby cukru z cukrové řepy a zbytky z ječného sladu z výroby piva. 
 
Směsi a příměsi 
Zahrnuje směsi a příměsi z bylinné biomasy v kategoriích 2.1 až 2.2 obr. 2. Míchání může 
být buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

1.4.3 Ovocná biomasa 
Sadové a zahradní ovoce 
V této třídě je klasifikováno ovoce ze stromů a křovin a také plody z bylin (např. ovocná 
výsadba a réví). 
 
Průmysl zpracovávající ovoce, vedlejší produkty a zbytky 
Zahrnuje materiál ovocné biomasy, který zůstane po průmyslové manipulaci a ošetření. 
Příkladem jsou šroty z extrakce olejnin, pokrutiny, výlisky. 
 
Směsi a příměsi 
Zahrnuje směsi a příměsi z ovocné biomasy v kategoriích 3.1 až 3.2 obr. 3. Míchání může 
být buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

1.4.4 Směsi a příměsi biomasy 
Zahrnuje směsi a příměsi z různých biomas zmíněných výše pod body 3.4.1 až 3.4.3. 
Míchání může být buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

1.5 Obchodovatelná forma tuhých biopaliv 
Obchoduje se s různými velikostmi a tvary tuhých biopaliv. Velikost a tvar ovlivňují 

manipulaci s palivem i jeho vlastnosti hoření. Biopaliva se mohou dodávat například ve 
formách uvedených v tab. 1.  
 
Tabulka 1: Hlavní obchodovatelné formy tuhých biopaliv 

Název paliva Typická velikost částic Běžná metoda přípravy 
Celé dřevo > 500 mm Řezáním ostrými nástroji 
Dřevní štěpky 5 mm až 100 mm Řezáním ostrými nástroji 
Rozdrcené dřevní palivo různé Řezáním tupými nástroji 
Polena 100 mm až 1 000 mm Řezáním ostrými nástroji 
Kůra různé Odkorněním zbytků stromů 

Může být rozřezána nebo nerozřezána 
Svazek různé Podélným orientováním a svázáním 
Palivový jemný prach < 1 mm Mletím 
Piliny 1 mm až 5 mm Řezáním ostrými nástroji 
Hobliny 1 mm až 30 mm Hoblováním ostrými nástroji 
Brikety ∅ > 25 mm Mechanickým stlačením 
Pelety ∅ < 25 mm Mechanickým stlačením 
Malé balíky slámy 0,1 m3 Stlačením a svázáním do čtvercového 
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průřezu 
Velké balíky slámy 3,7 m3 Stlačením a svázáním do čtvercového 

průřezu 
Kulaté balíky slámy 2,1 m3 Stlačením a svázáním do válcového 

průřezu 
Řezanka ze slámy 10 mm až 200 mm Rozřezáním během sklízení 
Zrno nebo semeno různé Bez přípravy nebo sušením 
Slupky a ovocné pecky 5 mm až 15 mm Bez přípravy 
Vláknité výlisky různé Přípravou z vláknitého odpadu odvodněním
POZNÁMKA Mohou se také použít i jiné formy. 

2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU TUHÝCH BIOPALIV A POTENCIÁL BIOMASY A 
BIOPALIV 

Praktické využití vhodné biomasy pro energetické a surovinové využití je spojeno 
s poměrně vysokým kolísáním její kvality. Fáze růstu ovlivňuje hlavně chemické vlastnosti. 
Fáze úpravy má především význam pro fyzikální vlastnosti vyrobených produktů. Technická 
specifikace pro zajištění kvality paliva se zabývá pouze otázkou paliva. Pro zajištění 
efektivního využití tuhých biopaliv je také velmi důležité zvážit vztah mezi palivem a 
konverzním zařízením – pro spalování, zplyňování nebo pyrolýzu. Proto je nutné doporučit, 
aby koneční uživatelé dohlíželi na kompatibilitu technologie konverze s tuhými biopalivy, což 
je nezbytným předpokladem dosažení provozně optimalizovaného procesu využití (např. 
snížení obsahu nespáleného uhlíku v popelu, minimalizace emisí nedokonalého spalování 
v kouřových plynech, zamezení poškození spalovacího prostoru a roštového systému 
tavením a tečením popela). 

2.1 Fyzikálně-chemické vlastnosti tuhých biopaliv 
Do seznamu vlastností určujících jakost tuhých paliv se dá napsat velký počet znaků, 

jimž se v praxi přisuzuje různě velký význam. V podstatě je třeba rozlišovat dvě skupiny 
znaků: chemické složení a fyzikální vlastnosti. K chemickým znakům patří obsah prvků 
(především Cl, N, S, K a těžké kovy) a rovněž obsah popela, vody a spor hub. Vedle toho do 
této skupiny patří také výhřevnost a tavitelnost popela. Fyzikální vlastnosti charakterizují 
naproti tomu mimořádně zřetelné znaky, příp. způsob úpravy. Dají se popsat parametry jako 
jsou rozměry, sypná hmotnost, sypný objem, rozdělení podle velikosti, rozměr částic, 
mechanická odolnost, odolnosti proti otěru apod. Příklady analýz uvádí tab. 2 a 3. 
 
Tabulka 2: Fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti topných pelet z řepkové a pšeničné 
slámy ∅ 8 mm (hodnoty jsou v původním stavu – ar) 

Složení Jednotka Řepková sláma Pšeničná sláma 
Voda % m/m 7,85 6,40 
Prchavá hořlavina % m/m 70,11 69,81 
Neprchavý zbytek % m/m 16,40 17,46 
Popel % m/m 5,64 6,33 
C % m/m 43,64 43,04 
H % m/m 6,11 6,51 
N % m/m 0,84 0,72 
S % m/m 0,14 0,05 
O % m/m 35,64 36,89 
Cl % m/m 0,14 0,09 
Tavitelnost popela 
ts (deformace) o C 1 050 780 
ta (měknutí) o C 1 300 800 
tb (tání) o C 1 300 1 020 
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tc (tečení) o C 1 300 1 050 
Otěr (mechanická odolnost) % 2,28 0,98 
Hustota pelety kg.m-3 1 225,1 1 343,3 
Spalné teplo MJ.kg-1 16,75 16,93 
Výhřevnost MJ.kg-1 15,23 15,45 
Sypná hmotnost kg.m-3 665,2 634,7 
 
Tabulka 3: Fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti topných dřevních pelet ze 
smrkového dřeva ∅ 8 mm (původní stav – ar, bezvodý stav – d, hořlavina - daf) 

Složení Jednotka ar d1) daf1) 

Voda % m/m 7,55 - - 
Prchavá hořlavina % m/m 77,49 83,82 
Neprchavý zbytek % m/m 14,38 15,55 

100 

Popel % m/m 0,58 0,63 - 
C % m/m 46,24 50,02 50,34 
H % m/m 5,6 6,06 6,10 
N % m/m 0,08 0,09 0,09 
S % m/m 0,01 0,01 0,01 
O % m/m 39,91 43,16 43,44 
Cl % m/m 0,04 0,03 0,02 
Tavitelnost popela 
ts (deformace) o C 1041 - - 
ta (měknutí) o C 1180 - - 
tb (tání) o C 1265 - - 
tc (tečení) o C 1310 - - 
Otěr (mechanická odolnost) % 1,6 - - 
Hustota pelety kg.m-3 1410 - - 
Spalné teplo MJ.kg-1 18,61 - - 
Výhřevnost MJ.kg-1 17,20 - - 
Sypná hmotnost kg.m-3 681 - - 
POZNÁMKA: Přepočet viz tab. P.3.1 
 

Obsah vody 
Obsah vody je veličina podstatně ovlivňující výhřevnost. Protože bezvodá biomasa se 

v přírodě prakticky nevyskytuje, musí se vždy během spalování nebo zplyňování odpařit větší 
nebo menší množství vlhkosti. Vedle výhřevnosti ovlivňuje obsah vody také vhodnost ke 
skladování. Obsah vody nad 16 % vede zpravidla k biologickým procesům odbourávání nebo 
transformace, které jsou spojeny se ztrátami. Odbourávání substance bakteriemi nebo 
houbami probíhá ale také souběžně se změnou složení paliva. Například vlivem růstu hub 
dochází příležitostně ke zvýšení obsahu ligninu. Také je tendence ke zvyšování obsahu 
popela, protože anorganická masa zůstává stejná. K tomu přistupuje nebezpečí požáru, 
které existuje u vlhkých paliv především ze samovznícení. Je zapříčiněno respirací 
(dýcháním) ještě žijících buněk Parenchymu. Od teploty 40 oC probíhá tato respirace ve 
zvýšené míře, takže další uvolňování tepla do 60 oC, příp. 75 oC vede zpětně k metabolismu 
hub a bakterií. Příčiny dalšího zvyšování teploty do 100 oC nejsou dosud úplně objasněny. 
Zde se tuší průběhy procesů sorpce vodní páry, pyrolýzy a hydrolýzy a rovněž katalytické 
efekty určitých kovů. Nad 100 oC dochází konečně k chemické oxidaci, která může vést až 
k samovznícení. Toto nebezpečí existuje především při naskladnění vlhkých balíků sena a u 
jemně rozdrceného dřeva ve formě pilin nebo kůry, protože vznikající teplo nemůže být 
odváděno z důvodu zabraňující přirozené konvekce a nepatrného vedení tepla. 
 
Spalné teplo 

Spalné teplo je množství tepla, které je k dispozici, když se také zpětně získává 
kondenzační teplo z vodní páry, která se tvoří při spalování. K tomu musí být spaliny 
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ochlazeny tak, aby mohla kondenzovat vodní pára z vazeb paliva obsahujících vodu ve 
formě vázané nebo volné. Protože teplo přitom uvolněné přispívá k výtěžku energie, leží 
spalné teplo stále výše než výhřevnost (viz Příloha 4, graf P.4.2). To platí obzvláště u 
vlhkých paliv, u kterých s kouřovým plynem odchází vodní pára a pokud není využito jejich 
kondenzační teplo, snižuje se tepelná účinnost spalování. Teprve rekondenzace vznikající 
vodní páry umožňuje vyšší zisk energie, při kterém je využito spalné teplo („technika 
spalného tepla“). Tato závislost je znázorněna v Příloze 4. Při nízkém obsahu vody (<30 %) 
se již tolik neprojevují změny obsahu vody v daném množství paliva (např. v naplněném silu 
štěpky) na celkové množství energie. Sice výhřevnost a spalné teplo klesají lineárně se 
zvyšujícím se obsahem vody, jak je patrné z Přílohy 4, avšak energetické množství 
ohodnocené spalným tepem zůstává na obsahu vody nezávislé. To znamená, že při sušení 
paliva ve spodní oblasti obsahu vody nestojí v popředí zvýšení netto-energie, ale víceméně 
zamezení hmotnostních ztrát biologickým odbouráváním a rovněž dodržení jakosti. 
Stébelniny a energetické obiloviny a byliny se obvykle spalují suché. Ovšem neměli bychom 
vyloučit siláže celých rostlin, kde lze uplatnit využití techniky spalného tepla. Látky obsažené 
v palivu mají vliv na emise škodlivin, na vývoj koroze a na tvorbu strusky ve spalovací 
komoře a výměníku tepla. 

 
Výhřevnost 

Výhřevnost (viz Příloha 4, graf P4.1) je v praxi podstatně více ovlivňována obsahem 
vody než druhem biomasy. U absolutně suché stébelné hmoty je např. výhřevnost pouze asi 
o 6 % nižší než u sušiny dřevin. Pro výhřevnost sušiny je rozhodující látkové složení. 
Biomasa s vysokým obsahem ligninu má zpravidla vyšší výhřevnost než materiál obsahující 
převážně celulózu. Výhřevnost samotného ligninu je při 28,8 MJ/kg o cca dvě třetiny vyšší 
než celulózy (cca 17,3 MJ/kg). Výhřevnost tuhých biopaliv je také ekonomickým 
parametrem. 

 
Chlor (Cl) 

Obsah chloru v tuhých biopalivech je důležitý technický parametr s ohledem na tvorbu 
korozívní HCl. Význam se také diskutoval s ohledem k jeho možné účasti při tvorbě 
polychlorovaných dibenzo-dioxinů/furanů (PCDD/F) při spalování. Kvantitativní souvislosti 
mezi obsahem Cl v palivu a emisemi PCDD/F jsou dostatečně objasněny řadou autorů. 
Korozívní účinky se dále projevují ve spolupůsobení s alkalickými kovy a s SO2  na povrchu 
výměníku tepla a dalších kovových částí zařízení. Mimoto může zvýšený obsah Cl také vést 
ke snížené teplotě měknutí popela. 
 
Dusík (N) 

Obsah N v palivu působí přímo na produkci oxidu N, protože tento prvek přechází při 
spalování téměř úplně do plynné fáze. K vázání na popel téměř nedochází, neboť teploty 
popela zůstávají velmi nízké, což ovšem vede ke špatnému vyhoření a vysokým emisím CO a 
uhlovodíků CxHy. Oxidace množství N obsaženého v palivu představuje při využití biomasy 
s odstupem nejdůležitější mechanismus tvorby NOx.  
 
Síra (S) 

Také pro oxidy S má primární význam obsah prvku v palivu. Síra přechází během 
spalování za tvorby SO2, SO3 a stupňů alkalisulfátů z největší části do plynné fáze. Jako 
v případě chloridu dochází během ochlazení kouřových plynů v kotli částečně ke zpětné 
kondenzaci, při které se alkali- a erdalkalisulfáty buď srážejí na částicích polétavého popílku, 
případně jsou sulfaticky vázány. SO2 ve formě plynu a sulfát vázaný na neodstraněném 
prachu uniká do okolí. Síra může být také nepřímo zodpovědná za zvýšené riziko koroze. To 
spočívá v tom, že při vyšších koncentracích SO2 v kouřovém plynu dochází k vyšší sulfatizaci 
dispozičních alkalických a erdalkalických chloridů. Tím je uvolňován Cl2  podporující korozi.  
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Vedle uvedených nedostatků může přítomnost S mít ale také pozitivní účinky. Při přítomnosti 
sulfátů je elementární chlor svázán s konkurenční reakcí, přičemž SO3 reaguje v následné 
reakci na kyselinu chlorosírovou. 
Cl2 + SO2 + H2O ↔ SO3 + 2 HCl 

Sírou jsou mimoto měněny a inaktivovány katalyticky působící oxidy S při tvorbě 
dioxinu a furanu: 
CuO + SO2  + ½ O2 ↔ CuSO4 

Různými průzkumy je doloženo snižující působení PCDD/F již od poměru Cl/S v palivu o 
hodnotě 1.  

 
Draslík (K) 

Obsah K v palivu určuje na jedné straně nepřímé působení při korozních procesech na 
výměníku tepla a dalších částech zařízení přicházejících do styku se spalinami a na druhé 
straně také ovlivňuje měknutí popela. Oproti Ca, který zvyšuje bod tání, K teplotu tání 
snižuje. Přitom zřejmě záleží na poměru K : Ca. Spolupůsobení na korozních procesech u K 
(a sodíku Na) je dáno skutečností, že tyto prvky nejsou sice tak snadno prchavé jako Cl a S, 
ale při spalování mohou tvořit plynné alkalichloridy. Ty při ochlazení kondenzují na plochách 
výměníku nebo na částicích letícího prachu. Na výměníku tepla reagují tyto kondenzující 
alkalichloridy s SO2 ze spalin na alkalisulfáty a Cl2. Poslední difundují porézními vrstvami 
okují na ocelových stěnách výměníku tepla, na nichž dochází vlivem redukčních podmínek 
k tvorbě FeCl2. Vlivem velkých rozdílů v teplotě uvnitř obkladové vrstvy na výměníku tepla 
dochází k různým parciálním tlakům FeCl2, které vedou k tomu, že toto plynné vázání opět 
difunduje ven z ocelové stěny, přičemž na své cestě se opět dostává do oxidačních 
podmínek. Přitom se oxiduje železo, takže část uvolněného Cl je znova k dispozici pro proces 
koroze. Lze hovořit o oxidaci povrchové vrstvy kovu při zvýšené teplotě, tzv. tvorba okují. 
Vedle těchto nepříznivých účinků se ale také velký podíl K váže s popelem a je tak v případě 
zhodnocení užitečně k dispozici jako hnojivo. Podíl K v hrubém popelu z topení dřevem a 
kůrou je asi 5,3 % (6,4 % K2O). Podobně vysoké obsahy K přicházejí v úvahu v popelu 
z cyklonu, zatímco jemný polétavý popílek má v průměru asi 11,8 % (14,3 % K2O). 
 
Vápník (Ca), hořčík (Mg), fosfor (P)  

Ca a P působí zvýšení bodu tání popela z biomasy. Také Mg jsou připisovány takové 
účinky. U paliv s nepříznivými poměry měknutí popela může být prostřednictvím přísad 
obsahujících Ca dosaženo zlepšení poměrů tání popela. Další pozitivní účinky se ukazují při 
vázání problémových látek popelem. Vysoký obsah alkalických kovů (především Ca) vede 
např. k tomu, že velká část S zůstane v popelu, a tím se neprojeví ve spalinách jako 
problémová látka. Tři uvedené prvky samotné zvyšují mimoto hnojivou hodnotu popela. 
 
Těžké kovy 

Těžké kovy zůstávají z velké části v popelu a ovlivňují tím opětnou použitelnost jako 
hnojivo. Těžkými kovy jsou především Cd, Zn a Pb lehce prchající. Nacházejí se následkem 
rekondenzace na částicích polétavého popela opět ve zvýšené míře v jemném polétavém 
popílku (např. v tkaninových filtrech nebo elektrofiltrech). Odděleným zhodnocením příp. 
odstraněním ložního, cyklonového a jemného polétavého popele („frakční odlučování 
těžkých kovů“) mohou být minimalizována rizika vnesení škodlivin při zemědělském 
zhodnocení popela jako hnojiva.  
 
Teplota deformace popela, teplota měknutí, tání a tečení 

Při termických procesech přeměny energie dochází na žárovém lůžku k fyzikálním 
změnám popela. Podle úrovně teploty dochází ke deformaci až k úplnému roztavení částic 
popela. Tyto změkčovací poměry jsou charakterizovány teplotami deformace, měknutí 
(kulovitého tvaru), tání (polokulovitého tvaru) a tečení. U paliv s nízkými teplotami měknutí 
popela, mezi které patří např. stébelniny a celé rostliny obilovin, existuje vysoké riziko, že 
překročení kritické teploty povede k připečeninám v topeništi, na roštu a na stěnách 
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výměníku. Tyto připečeniny mohou vést k poruchám, přerušování provozu a ke změnám 
v přívodu spalovacího vzduchu a musí být mechanicky odstraňovány. Zamezení připečenin 
se může provádět nákladnými přídavnými zařízeními, jako jsou vodou chlazené roštové 
systémy nebo spalovací pánve, zpětná vedení spalin, drtiče popela, víření paliva apod., 
přesto je to většinou spojeno se zvýšením nákladů. Paralelně k tomu musí být často také 
omezena maximální teplota spalování. Protože tento pokles teploty není vždy kompenzován 
odpovídající větší dodatečnou spalovací zónou ke zvýšení doby trvání plynu, je tendence 
k následným účinkům na úroveň produkce škodlivin, neboť při klesajících teplotách probíhají 
spalovací reakce pomaleji a vyžadují tak delší reakční dobu, aby se zajistilo co možná úplné 
spálení nespálených částic spalin. Ke zjištění usazenin a emisí jsou v tab. 4 souhrnně 
uvedeny body tání a varu důležitých prvků v obilním zrnu a očekávaných sloučenin při 
spalovacím procesu. 
 
Tabulka 4: Příklady teplot tavitelnosti popela získané analýzou různých zkušebních vzorků 

Teploty (oC) Druh paliva 
deformace měknutí tavení tečení 

Ječná sláma 659 783 923 1118 
Pšeničná sláma 612 767 1044 1257 
Řepková sláma 633 665 1452 1460 
Kukuřičná sláma 796 886 1036 1059 
Pšeničné zrno 612 727 772 792 
Smrkové dřevo 1041 1180 1265 1310 
Hnědé uhlí 1260 1280 1360 1500 

2.2 Bilance vhodné biomasy 
 Nabídku biomasy popisuje podíl celkové dispoziční biomasy, která je využitelná při 
zohlednění daných restrikcí – tzv. technický potenciál biomasy. Bere v úvahu dispozici 
provozního zařízení pro její využití, účinnost procesu, konkurující využití a rovněž 
strukturální, ekologické a další omezení, které nejsou technického charakteru (např. 
chráněná území, kritéria trvale udržitelného využívání). Nabídka biomasy vyplývá 
z lesnického a zemědělského potenciálu, příp. z toho odvozeného potenciálu zemědělských 
zbytků, zbytků biomasy a potenciálu biogenních a biologicky rozložitelných odpadních 
produktů.  
 Tato metodika není zaměřená na kvantifikaci potenciálu vhodné biomasy pro výrobu 
bioenergetických nosičů. Stanovením potenciálních jednotlivých druhů biomasy se zabývá 
připravovaný Akční plán biomasy pro rok 2009 a dále, pod gescí MZe ČR. V tomto 
připravovaném akčním plánu se specifikuje: 
Teoretický potenciál: energetický potenciál veškeré biomasy, která naroste v průměrném 

roce na území ČR 
Technický potenciál: potenciál, který je k dispozici za aktuálního stavu technologií a 

technických znalostí 
Využitelný potenciál: množství biomasy, které je k dispozici, aniž by byly překročeny aktuální 

společenské konvence a další omezení (legislativní, tradiční, majetková 
apod.) 

Dostupný potenciál: nejdynamičtější součást potenciálu daná aktuálními podmínkami 
rozvoje, zejména fyzikální a technická omezení využití biomasy 

Faktory I. řádu: zejména fyzikální a technická omezení využití biomasy 
Faktory II. řádu: obsáhlá řada omezení a bariér (z pohledu energetického využívání 

biomasy), ale současně logické požadavky neenergetických sektorů – 
struktura a množství biomasy pro potravinářství, živočišnou výrobu, 
průmysl atd. 
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Faktory III. řádu: nejvíce ovlivnitelné prvky krátko a střednědobého rozhodování – 
osvěta, informovanost, výchova, vzdělání, věda, výzkum, ekonomické 
nástroje apod. 

 Další okrajové podmínky vyplývají z vnějších vlivů, které lze ovlivnit pouze částečně 
nebo vůbec: 
- postup klimatické změny a z ní vyplývajících změn podmínek pro zemědělskou činnost 
- vývoj zemědělské politiky EU a z toho vyplývající vývoj v ČR 
- vývoj energetické efektivnosti a poptávky po tepelné energii. 
S ohledem na výše uvedené je možné ovšem konstatovat, že nejsou a téměř jistě nebudou 
zcela známé zdroje biomasy. 

2.2.1 Současný stav spotřeby biomasy a produkce obilovin a olejnin v ČR 
 Pro rozvahy o dalším možném růstu výroby a prodeje tuhých biopaliv v souladu s cílem 
této metodiky jsou velmi důležité statistické údaje o spotřebě biomasy v rodícím se trhu 
s tuhými biopalivy. 

Z lesnické statistiky ČSÚ vyplývají data o prodeji palivového dříví (bez kůry) zjištěné 
vyčerpávajícím šetřením u lesních společností a majitelů lesů (tab. 5). Vývoj těžby dříví 
(všech sortimentů) v ČR je uveden v tab.6. 

V roce 2007 došlo k razantnímu zvýšení produkce palivového dříví, při poklesu jeho 
ceny z důvodu velkého množství polomového dříví. Současně vzrostla i celková těžba dříví 
všech sortimentů, lze tedy předpokládat, že bylo k dispozici více lesních zbytků po těžbě 
(samosběr a samovýroba) a také při větším objemu zpracovávaného dříví i větší produkce 
palivového dřeva a dřevního odpadu na pilách apod. 

Na základě výše uvedeného pak lze odhadovat meziroční vývoj spotřeby palivového 
dřeva v domácnostech. Pro rok 2007 tak spotřeba biomasy v domácnostech činí přes 
3 miliony tun. 
 V tab. 7 je odhad spotřeby palivového dřeva v období 2003 – 2007 a v tab. 8 bilance 
výroby a užití briket a pelet z biomasy. 
 
Tabulka 5: Dodávky dříví VI. tř. jakosti – palivo (dle ČSÚ; b.k. = bez kůry) 

Jehličnaté dříví Listnaté dříví Celkem 
Rok 

m3 b.k. cena 1 m3 m3 b.k. cena 1 m3 m3 b.k. tuny 

2003 638 532  323 448 425 438 1 086 957 652 174 

2004 700 132 325 489 914 511 1 190 046 714 028 

2005 720 120 343 504 868 561 1 224 988 734 993 

2006 819 850 553 525 080 655 1 344 930 806 958 

2007 1 410 010 459 360 030 820 1 770 040 1 062 024 
 
Tabulka 6: Vývoj těžby dříví (dle ČSÚ; m3) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Těžba  14 541 000 15 139 933 15 601 376 15 510 546 17 677 986 18 508 294 
 
Tabulka 7: Odhad meziročního vývoje spotřeby palivového dřeva (podle MPO ČR) 

Rok Spotřeba (tuny) Energie v použitém palivu (GJ) Teplo (GJ) 
2003 2 653 477 34 495 195 21 820 358 
2004 2 827 363 36 755 715 23 250 277 
2005 2 852 206 37 078 678 23 454 572 
2006 3 087 549 40 138 138 25 389 871 
2007 3 585 103 46 606 334 29 481 407 
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Tabulka 8: Základní finální bilance výroby a užití briket a pelet pro rok 2007 (podle MPO) 
Brikety (tuny) Pelety (tuny) 

  2006 2007 2006 2007 
Kapacita výrobních linek 149 448 165 934 118 250 259 245 
Tuzemská produkce 113 969 113 316 53 283 101 679 
Dovoz 3 052 5 841 188 1 750 
Vývoz 81 910 52 428 24 382 49 687 
Vlastní spotřeba výrobců 2 919 2 829 603 725 
Bilanční rozdíly a změna stavu zásob 560 -6 700 386 -3 537 
Dodávka na trh ke konečné spotřebě 32 753 57 200 28 872 49 480 
Spotřeba ve větších firmách 5 784 5 889 21 017 33 961 
Na výrobu elektřiny 1 956 696 13 563 23 625 
Na výrobu tepla (včetně výrobců) 3 828 5 192 4 307 10 336 
Bilanční rozdíly a změna stavu zásob 0 0 3 148 0 
Spotřeba v malých firmách a domácnostech 26 969 54 141 7 855 16 244 
 

Z hlediska bilance zahraničního obchodu bylo v roce 2007 celkem vyvezeno necelých 
550 000 tun biomasy vhodné k energetickým účelům (tab. 9). Celková bilance energeticky 
využité biomasy v roce 2007 je patrná z tab. 10. 
 
Tabulka 9: Zahraniční obchod s biomasou vhodnou k energetickým účelům (tuny, podle MPO) 

2006 2007 Index 
  Dovoz Vývoz Dovoz Vývoz Dovoz Vývoz 
Dřevo palivové 12 200 138 926 7 125 76 875 58% 55% 
Štěpky, třísky dřevěné jehličnaté 25 463 65 220 36 862 101 032 145% 155% 
Štěpky, třísky dřevěné ostatní 985 47 432 1 219 72 820 124% 154% 
Piliny dřevěné 8 446 80 288 6 893 137 964 82% 172% 
Zbytky, dřevěný odpad 4 398 78 297 12 911 100 934 294% 129% 
Brikety a pelety 3 240 106 292 3 240 54 732 100% 51% 
Celkem 54 732 516 455 68 250 544 357 125% 105% 
 
Tabulka 10: Energetické využití biomasy v roce 2007 (tuny, podle MPO) 

Palivo Na výrobu elektřiny Na výrobu tepla Celkem 

Dřevní odp., štěpky, piliny atd. 402 987 934 669 1 337 656 

Palivové dřevo – 54 635 54 635 

Rostlinné materiály 221 563 22 260 243 823 

Brikety a pelety 16 220 15 529 31 749 

Celulózové výluhy 24 321 888 915 913 236 

Ostatní biomasa 286 192 478 

Celkem 665 377 1 916 200 2 581 577 

Odhad spotřeby dřeva v domácnostech 3 585 103 

Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům 544 357 

Celkem energeticky využitá, či vyvezená biomasa 6 711 037 
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 Tuhá biopaliva jsou rovnocenným ekvivalentem, co se týče výhřevnosti hnědému uhlí. 
Jeho celková spotřeba v roce 2006 je patrná z tab. 11. Předběžný odhad dodávky uhlí je 
v tab. 12. 
 
Tabulka 11: Dodávky a spotřeba hnědého uhlí v ČR v roce 2006 (tis. tun, podle MPO) 

 
Zušlech-
ťování  
paliv 

Nákup 
ener- 
getika 

z toho 
vsázka na 

výrobu 
elektřiny – 
energetika 

z toho  
vsázka na 

výrobu tepla 
– energetika

ostatní 
spotřeba 

mimo 
domácnosti

domác-
nosti 

bilanční 
rozdíl 

Hnědé uhlí 
celkem: 
z toho tříděné 
průmyslové 

2 199
0

2 199

40 168
511

39 657

35 029
254

34 775

 
6 993 

249 
6 745 

 
1 102 

878 
224 

 
1 715 
1 715 

0 
Multiprach 0 0 0 0 47 0 

-213 

 
Tabulka 12: Předběžný odhad dodávky uhlí do domácností ČR v roce 2007 (tuny, podle MPO) 
Hnědouhelné brikety 120 000 
Hnědé uhlí tříděné 1 100 000 
Černé uhlí tříděné 85 000 
Černé uhlí kaly 27 000 
Koks 40 000 
Lignit 2 500 
Celkem 1 374 500 

 
 Pokud zohledníme vedle dřevní biomasy bilanci sklizně obilovin a řepky olejné v roce 
2008 (tab. 13), je zde současný dostupný potenciál dřevní biomasy a slámy obilovin pro 
výrobu: 
- cca 1 mil. tun tuhých biopaliv z obilní slámy ve formě standardizovaných briket a pelet. 

Přitom se zohledňuje agronomický správný postupy týkající se skladby plodin. 
Předpokládá se řízený sběr slámy pšenice ozimé, triticale a řepky olejné v průměrném 
množství max. 1 t.ha-1. To velmi reálně udržuje nezbytný podíl organických zbytků a 
anorganických živin v půdě, 

- cca 400 tis. tun standardizovaných pelet a briket z dřevní biomasy, 
- cca 300 – 500 tis. tun směsných (kompozitních) standardizovaných pelet a briket 

z energetických travin, biomasy z péče o krajinu a vedlejších produktů průmyslu 
zpracovávajícího zrniny a olejniny. 

Toto množství (1,7 – 1,9 mil. tun) standardizovaných tuhých paliv je plně srovnatelné se 
současnou spotřebou uhlí v domácnostech ČR. 
 
Tabulka 13: Bilanční hodnoty obilovin a řepky olejné v ČR (2007, 2008) 

ø ha výnos zrna (t/ha) 
Druh Osev 

(ha) rok 2007 rok 2008 odhad ČSÚ 
Poměr hmotnosti 

zrna a slámy 

Pšenice ozimá 760 399 5,01 5,81 5,18 
Pšenice jarní 41 925 2,91 4,29 3,89 

1:1,85 

Ječmen ozimý 141 174 4,81 4,90 4,57 
Ječmen jarní 341 220 3,44 4,60 4,32 

1:1,08 

Žito 43 399 4,73 4,64 4,39 1:1,7 
Oves 49 049 2,70 3,49 3,29 1:1,4 
Triticale+ostatní 57 758 4,11 4,64 4,30 1:1,75 
Obiloviny celkem 1 434 924 4,53 5,26 4,75 - 
Řepka olejná 356 924 3,06 2,94 3,00 1:1,2 – 1,8 
Zdroj: ČSÚ 
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3 SPECIFIKACE VLASTNOSTÍ TUHÝCH BIOPALIV 
 Předkládaná technická specifikace je pružná, a tudíž si může producent nebo zákazník 
vybrat jakoukoliv třídu vlastností, která odpovídá vyrobené nebo požadované jakosti 
biopaliva. Tato tzv. volná specifikace neváže navzájem různé vlastnosti jednotlivých paliv. 
Její praktická výhoda spočívá v tom, že producent a zákazník mohou s určitou 
charakteristikou souhlasit případ od případu. Uvádí se také příklady vysoce kvalitních 
biopaliv pro použití v domácnostech. Použití v domácnosti vyžaduje speciální ohledy 
z následujících důvodů: 
- pro vytápění využívají tepelné zařízení malého výkonu, které obvykle nemá spolehlivé 

řízení a čištění plynu (spalin, ...),  
- tepelná zařízení jsou obsluhována s nevelkou profesionalitou, 
- jde o časté umístění tepelných zařízení v zalidněných oblastech. 

 
V Příloze 12 a 13 jsou uvedeny jakostní parametry pro brikety z dřevního odpadu 

Směrnice č. 14-2006 MŽP ČR s požadavky pro propůjčení ochranné známky „Ekologicky 
šetrný výrobek a obdobně Směrnice č. 55-2008 MŽP ČR pro topné pelety z bylinné biomasy. 

Stanovené specifikace vlastností jsou uvedeny v tab. 14 až 23 pro následující obchodní 
formy tuhých biopaliv: brikety, pelety, dřevní štěpky, kusové palivo, polena/palivové dříví, 
piliny, hobliny, kůra, balíky slámy, balíky chrastice a balíky ozdobnice čínské, energetické 
zrno.  
 Pro novou formu paliva lze specifikaci připravit podle vzorové tab. P7 v Příloze 7. 
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Tabulka 14: Specifikace vlastností briket 
Základní tabulka 

Původ: obr. 1, 2, 3, 
tab. 1 

Dřevní biomasa (1), Bylinná biomasa (2), 
Ovocná biomasa (3), Směsi a příměsi (4) 

 

Obchodní forma (viz 
t b 2)

Briketa 

Rozměry (mm)  

Průměr (D) nebo ekvivalent (diagonální nebo příčný řez), mm 
D40 
D50 
D60 
D80 
D100 
D125 
D125+ 

25 ≤ D ≤ 40 
≤ 50 
≤ 60 
≤ 80 
≤ 100 
≤ 125 
≥ 125 (max. 
hodnota, 
která byla 
určena) 

Délka (L), mm 
L50 
L100 
L200 
L300 
L400 
L400+ 

≤ 50 
≤ 100 
≤ 200 
≤300 
≤400 
≥ 400 (max. 
hodnota, 
která byla 
určena) 

 
Příklady briket 

Obsah vody (% m/m, původní) 

M10 
M15 

≤ 10 % 
≤ 15 % 

Popel (% m/m v bezvodém stavu) 

A0.5 
A0.7 
A1.0 
A1.5 
A2.0 
A3.0 
A3.0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Hustota částic (kg/dm3) 

DE0.8 
DE0.9 
DE1.0 
DE1.1 
DE1.2 
DE1.2+ 

≥ 0,8 
≥ 0,9 
≥ 1,0 
≥ 1,1 
≥ 1,2 
> 1,2 (max. hodnota, která byla určena) 

Aditiva (% (m/m) lisované hmoty) 
Má se určit druh a obsah pomocných lisovacích prostředků, inhibitorů struskování 
nebo jakýchkoliv dalších aditiv. 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg nebo kWh/kg)     
Minimální hodnota, která byla určena, 15,4 MJ/kg (4,27 kWh/kg). 
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Mechanická odolnost, DU (% m/m briket  po testování) 

DU95 
DU90,0 
DU90.0- 

≥ 95 % 
≥ 90,0 % 
< 90.0 % (min. hodnota, 
která byla určena) 

Informativní: 
pouze je-li obchodována v objemu 

Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N0,3 
N0,5 
N1,0 
N2,0 
N3,0 
N3,0+ 

≤ 0,3 % 
≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 1.3.2; 
2.2.2; 3.2.2) 
 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Síra (% (m/m) v bezvodém stavu) 

S0,02 
S0,05 
S0,08 
S0,10 
S0,20 
S0,20+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,05 % 
≤ 0,08 % 
≤ 0,10 % 
≤ 0,20 % 
> 0,20 % (max. 
hodnota, která byla 
určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 1.3.2; 
2.2.2; 3.2.2) nebo jestliže síra obsahující 
aditiva byla použita. 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. 
hodnota, která byla 
určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 1.3.2; 
2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

a Max. množství aditiv je 2 % m/m lisované hmoty. Typ uvedený jako chemická látka (např. 
škrob). Je-li množství větší, potom je surovinou pro brikety směs. 

POZNÁMKA Zvláštní pozornost je nutné věnovat chování popele při tavení pro některá 
lisovaná paliva, např. eukalyptus, topol, podrost (mlází), ozdobnice čínská, sláma a olivové 
pecky. 
 
Příklad specifikací dřevních briket vysoké jakosti doporučované pro domácnosti 
Původ: 1.2.1.1 Chemicky neošetřené dřevo bez kůry 
Obsah vody: M10 
Základní hustota: DE1.0 
Rozměry: viz tab. 14 
Obsah popela: A0.7 
Aditiva: < 2 % (m/m) v bezvodém stavu. Pouze výrobky 

z primární zemědělské a lesní biomasy, které nejsou 
chemicky modifikovány, jsou odsouhlaseny, aby byly 
přidávány jako pomocné lisovací prostředky. Musí být 
určen druh a množství aditiva. 

Výhřevnost: Q = qp,net,ar ≥ 4,7 kWh/kg = 16,9 MJ/kg 
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Tabulka 15: Specifikace vlastností pelet 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, 2, 3, tab. 1 Dřevní biomasa (1), Bylinná biomasa (2), 

Ovocná biomasa (3), Směsi a příměsi (4) 

 

Obchodní forma (viz tab. 2) Pelety 
Rozměry (mm) 
                                                                        

Průměr (D) a délka (L)a 
D06 
D08 
D10 
D12 
D25 

6 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
8 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
10 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 40 mm 
12 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 50 mm 
25 mm ± 1,0 mm a 3,15 ≤ L ≤ 50 mm 

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M10 
M15 

≤ 10 % 
≤ 15 % 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A0,5 
A0.7 
A1.0 
A1.5 
A2.0 
A3.0 
A3.0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Mechanická odolnosta (% (m/m) pelet po zkoušení) 
DU97.5 
DU96.5 
DU95.0 
DU95,0- 

≥ 97.5 % 
≥ 96.5 % 
≥ 95.0 % 
<95,0 % (min. hodnota, která byla určena) 

Množství jemných částic, F (0 m/m < 3,15 mm) po výrobě 
F1,0 
F2,0 
F3,0 
F5,0 
F5,0+ 

≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
≤ 5,0 % 
≥ 5,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Aditiva (% (m/m) lisované hmoty) 
Má se určit druh a obsah pomocných lisovacích prostředků, inhibitorů struskování 
nebo jakýchkoliv dalších aditiv. 
Sypná hmotnost, (BD) původní (kg/m3) 
BD550 
BD600 
BD650 
BD700 
BD700+ 

≥ 550 kg/m3 

≥ 600 kg/m3 

≥ 650 kg/m3 

≥ 700 kg/m3 

≥ 700 kg/m3 (maximální hodnota, která byla určena) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg nebo kWh/kg)  15,4 MJ/kg (4,27 kWh/kg) 
Minimální hodnota, která byla určena, 15,4 MJ/kg (4,27 kWh/kg). 
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Síra, S (% (m/m) v bezvodém stavu) 
S0,02 
S0,05 
S0,08 
S0,10 
S0,20 
S0,20+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,05 % 
≤ 0,08 % 
≤ 0,10 % 
≤ 0,20 % 
> 0,20 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) nebo jestliže 
síra obsahující aditiva byla použita. 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou 
chemicky ošetřena (viz výjimky 
výše) 

Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0,3 
N0,5 
N1,0 
N2,0 
N3,0 
N3,0+ 

≤ 0,3 % 
≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která 
byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou 
chemicky ošetřena (viz výjimky 
výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou 
chemicky ošetřena (viz výjimky 
výše) 

a Množství pelet delších než 40 (nebo 50 mm) může být 5 % m/m. Max. délka pro třídy D06, 
D08 a D10 bude < 45 mm. 
b Max. množství aditiv je 2 % m/m utužené hmoty. Typ stanovený jako chemická látka 
(např. škrob). Je-li množství větší, potom je materiál pro pelety směs. 

POZNÁMKA Zvláštní pozornost je nutné věnovat chování popele při tavení pro některá 
lisovaná paliva, např. eukalyptus, topol, podrost (mlází), ozdobnice čínská, sláma a olivové 
pecky. 
 
Příklad specifikací dřevních pelet vysoké jakosti doporučované pro domácnosti 
Původ: 1.2.1.1 Chemicky neošetřené dřevo bez kůry 
Obsah vlhkosti: M10 
Mechanická odolnost: DU97.5 
Množství jemných částic: F1.0 nebo F2.0 
Rozměry: D06 nebo D08 
Obsah popela: A0.7 
Obsah síry: S0.05 
Aditiva: < 2 % (m/m) v bezvodém stavu.. Pouze výrobky 

z primární zemědělské a lesní biomasy, které nejsou 
chemicky modifikovány, jsou odsouhlaseny, aby byly 
přidávány jako pomocné lisovací prostředky. Musí být 
určen druh a množství aditiva. 

Výhřevnost: Q = q p,net,ar ≥ 4,7 kWh/kg = 16,9 MJ/kg 
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Tabulka 16: Specifikace vlastností dřevní štěpky 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1) 

 

Obchodní forma  Dřevní štěpky 
Rozměry (mm) 
 Min. 75 % m/m v 

hlavní složce, mma 
Jemná složka, 
% m/m,  
(< 3,15 mm) 

Hrubá složka (% m/m) 

P16 
P45 
P63 
P100 

3,15 ≤ P ≤ 16 mm 
3,15 ≤ P ≤ 45 mm 
8 ≤ P ≤ 63 mm 
16 ≤ P ≤ 100 mm 

< 12 % 
< 8 % 
< 6 % 
< 4 % 

<3 % >45 mm a max.1 %>100 mm, 
všechny < 120 mm 
<6 % >63 mm a max. 3,5 %>100 
mm, < 350 mm 
<6 % >100 mm, všechny <350 mm
<6 % >200 mm, všechny <350 mm

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M10 
M15 
M20 
M25 
M30 
M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M55+ 

≤ 10 % 
≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
≤ 35 % 
≤ 40 % 
≤ 45 % 
≤ 50 % 
≤ 55 % 
> 55 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í 

A0,5 
A0,7 
A1,0 
A1,5 
A3,0 
A6,0 
A10,0 
A10,0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 3,0 % 
≤ 6,0 % 
≤ 10,0 % 
> 10,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0,3 
N0,5 
N1,0 
N2,0 
N3,0 
N3.0+ 

≤ 0,3 % 
≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 %  
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla 
určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa 
(1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou 
chemicky ošetřena (viz výjimky 
výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, která byla 
určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa 
(1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou 
chemicky ošetřena (viz výjimky 
výše) 
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Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená) 
Minimální hodnota, která byla určena, 6 MJ/kg 
(1,67 kWh/kg). 

Lze vypočítat podle vlhkosti a  
výhřevnosti, která může být 
vzata z literatury nebo měřena 
např. měsíčně. 

Sypná hmotnost, BD původní (kg/m3 volně ložená) 

N
or

m
at

iv
n

í 

BD200 
BD250 
BD300 
BD350 
BD400 
BD450 
BD450+ 

≥ 200 kg/m3 

≥ 250 kg/m3 

≥ 300 kg/m3 

≥ 350 kg/m3 

≥ 400 kg/m3 

≥ 450 kg/m3 

> 450 kg/m3 (max. hodnota, která 
byla určena) 

Doporučuje se stanovit, jestliže 
je obchodováno podle objemové 
báze. 

a Číselné hodnoty (třída P) pro rozměr se týkají velikostí částic (min. 75 % m/m) 
procházejících skrze uvedené síto s okrouhlými otvory (CEN/TS 15149-1).  
b Množství jiných částic může být max. 20 % m/m, jestliže je surovina zbytek po kácení, který 
obsahuje tuhé částice jako jehličí, listí a větve.  

POZNÁMKA Zvláštní pozornost je nutné věnovat chování popele při tavení pro některá 
biomasová paliva, např. eukalyptus, topol, mlází. 
 
Příklad specifikací dřevní štěpky vysoké jakosti doporučované pro domácnosti 
Původ: 1.1.3 Kulatina 
Obsah vody: M20 nebo M30 
Rozměry: P16, P45 nebo P63 
 Hustota energie: E0.9 [kWh/volně ložených m3] (Ear ≥ 900 

KWh/volně ložených m3) 
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Tabulka 17: Specifikace vlastností rozdrceného dřevního paliva 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1) 

 

Obchodní forma  Rozdrcené dřevní palivo 
Rozměry (mm)a                                                                  
 Jmenovitá max. 

velikost, mm a 
Jemná složka, 
< 5 % m/m 

Hrubá složka (max. délka 
částice, 
max. 1 %, mm) 

P16 
P45 
P63 
P100 
P125 

P < 16 mm 
P < 45 mm 
P < 63 mm 
P < 100 mm 
P < 125 mm 

< 1 mm 
< 1 mm 
< 1 mm 
< 1 mm 
< 1 mm 

> 45 mm všechny < 90 mm 
> 63 mm 
> 100 mm 
> 125 mm 
> 150 mm 

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M10 
M15 
M20 
M25 
M30 
M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M55+ 

≤ 10 % 
≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
≤ 35 % 
≤ 40 % 
≤ 45 % 
≤ 50 % 
≤ 55 % 
> 55 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A0,5 
A0,7 
A1,0 
A1,5 
A3,0 
A6,0 
A10,0 
A10,0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 3,0 % 
≤ 6,0 % 
≤ 10,0 % 
> 10,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně 
ložená) 
Minimální hodnota, která byla určena, 6 MJ/kg (1,67 kWh/kg). 
Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0,3 
N0,5 
N1,0 
N2,0 
N3,0 
N3,0+ 

≤ 0,3 % 
≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která
byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 
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Sypná hmotnost (BD) původní (kg/m3) 

N
or

m
at

iv
n

í BD250 
BD300 
BD350 
BD400 
BD450 
BD450+ 

≥ 250 kg/m3 

≥ 300 kg/m3 

≥ 350 kg/m3 

≥ 400 kg/m3 

≥ 450 kg/m3 

> 450 kg/m3 (max. 
hodnota, která byla určena) 

Doporučuje se stanovit, jestliže je 
obchodováno podle objemové báze. 

a Číselné hodnoty pro rozměr se týkají velikostí částic (min. 95 % m/m) procházejících skrze 
uvedené síto s okrouhlými otvory (CEN/TS 15149-1).  

POZNÁMKA  Zvláštní pozornost je nutné věnovat chování popele při tavení pro některá 
biomasová paliva, např. eukalyptus, topol, mlází. 
 
 
Příklad specifikací polen, palivového dříví vysoké jakosti doporučované 
pro domácnosti (viz tab. 18) 
Původ: 1.1.1 Kmenové dříví 
Obsah vody: M20 
Rozměry: L50, D15 
Dřevo:  Bylo určeno, že se používá jehličnaté 1.1.1.1 a listnaté 

dřevo1.1.1.2. 
Klasifikace: Není vidět žádné významné množství plísně nebo hniloby, řezná 

plocha kulatiny je rovná a hladká. 
Hustota energie: Pro jehličnaté dřevo E1700 [kWh/kg/rovnaných m3] (Ear ≥ 

1 700 KWh/rovnaných m3) nebo pro listnaté nebo směs 
jehličnatého a listnatého dřeva E1300 (Ear ≥ 1300 
KWh/rovnaných m3) 
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Tabulka 18: Specifikace vlastností polen, palivového dříví 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1.1) 

Dřevní druhy budou určeny. 

 

Obchodní forma  Polena, palivové dříví 
Rozměry (mm)a  
Délka (L) (max. délka jednotlivého 
odřezku),cm 
L20- 
L20 
L25 
L30 
L33 
L40 
L50 
L100 
L100+ 

< 20 cm 
20 cm ± 2 cm 
25 cm ± 2 cm 
30 cm ± 2 cm 
33 cm ± 2 cm 
40 cm ± 2 cm 
50 cm ± 4 cm 
100 cm ± 5 cm 
max. hodnota, která 
byla určena 

 

Průměr (D) (max. průměr jednotlivého odřezku), cm 
D2- 
D10 
D12 
D15 
D20 
D25 
D35 
D35+ 

D < 2 cm zážehového dřeva  
2 cm ≤ D ≤ 10 cm 
4 cm ≤ D ≤ 12 cm 
10 cm ≤ D ≤ 15 cm 
10 cm ≤ D ≤ 20 cm 
10 cm ≤ D ≤ 25 cm 
20 cm ≤ D ≤ 35 cm 
D > 35 cm (max. hodnota, která byla určena) 

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M15 
M20 
M25 
M30 
M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M55+ 

≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
≤ 35 % 
≤ 40 % 
≤ 45 % 
≤ 50 % 
≤ 55 % 
> 55 % (max. hodnota, která byla určena) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Objem nebo hmotnost, m3 nahromaděné nebo volně ložené nebo kg 
původní 
Bylo ustanoveno, že se používá při prodeji (m3 nahromaděné nebo m3 volně ložené, 
kg) a/nebo hmotnost zabalené kulatiny jehličnaté nebo listnaté nebo jejich směs. 
Hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená 
nebo nahromaděná) 

Doporučuje se, aby byla 
specifikována při prodeji. 

Objem částic paliva, m3, rovnaných nebo volně 
ložených, původní 

Bylo určeno, který objem se při 
prodeji používá. 
(m3 pevných, m3 nahromaděných 
nebo m3 volných) 

Podíl objemu naštípaných částí  Bez naštípání (= hlavně kulatina) 
Naštípání: více než 85 % objemu je 
naštípáno 
Směs: směs naštípané a 
nenaštípané kulatiny 

In
fo

rm
at

iv
n

í 

Povrch odřezku  Bylo určeno, že povrch odřezku 
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kulatiny je rovnýa a hladkýa nebo 
jsou konce kulatiny hrbolaté.   

Plíseň a hniloba  Měly by být určeny, pokud existují 
významná množství plísní a hniloby 
(více než 10 % hmotnosti) 
V případě nejistoty hustoty částic 
nebo výhřevnosti by měly být 
použity jako indikátor. 

a Při používání řetězové pily se povrch řezu považuje za hladký a rovný. 
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Tabulka 19: Specifikace vlastností pilin 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1) 
Obchodní forma  Piliny 
Obsah vody (% (m/m), původní) 
M10 
M15 
M20 
M25 
M30 
M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M60 
M65 
M65+ 

≤ 10 % 
≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
≤ 35 % 
≤ 40 % 
≤ 45 % 
≤ 50 % 
≤ 55 % 
≤ 60 % 
≤ 65 % 
> 65 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A0,5 
A0,7 
A1,0 
A1,5 
A3,0 
A3,0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená) 
Minimální hodnota, která byla určena, 6 MJ/kg (1,67 kkWh/kg). 
Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0,3 
N0,5 
N1,0 
N2,0 
N3,0 
N3,0+ 

≤ 0,3 % 
≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Sypná hmotnost (BD) původní (kg/m3) 

In
fo

rm
at

iv
n

í 

BD100 
BD150 
BD200 
BD250 
BD300 
BD350 

≥ 100 kg/m3 

≥ 150 kg/m3 

≥ 200 kg/m3 

≥ 250 kg/m3 

≥ 300 kg/m3 

≥ 350 kg/m3  

Doporučuje se stanovit, jestliže je 
obchodováno podle objemové báze. 

POZNÁMKA Velikost částic pilin se považuje za homogenní. Pokud se požaduje rozdělení 
podle velkosti částic, mělo by se specifikovat. 
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Tabulka 20: Specifikace vlastností hobliny 

Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1) 

 

Obchodní forma  Hobliny 

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M10 
M15 
M20 
M25 
M30 
M30+ 

≤ 10 % 
≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
> 30 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A0,5 
A0,7 
A1,0 
A1,5 
A3,0 
A3,0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 0,7 % 
≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená) 
Minimální hodnota, která byla určena, 12 MJ/kg (3,33 kWh/kg). 
Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0.5 
N1.0 
N3.0 
N3.0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 1.3.2; 
2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 1.3.2; 
2.2.2; 3.2.2) 
 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Sypná hmotnost (BD) původní (kg/m3) 

In
fo

rm
at

iv
n

í BD100 
BD150 
BD200 
BD250 
BD300 
BD300+ 

≥ 100 kg/m3 

≥ 150 kg/m3 

≥ 200 kg/m3 

≥ 250 kg/m3 

≥ 300 kg/m3 

> 350 kg/m3 (max. 
hodnota, která byla 
určena)  

Doporučuje se stanovit, jestliže je 
obchodováno podle objemové báze. 

POZNÁMKA Velikost částic pilin se považuje za homogenní. Pokud se požaduje rozdělení 
podle velkosti částic, mělo by se specifikovat. 
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Tabulka 21: Specifikace vlastností kůrya 

Základní tabulka 
Původ: obr. 1, tab. 1 Dřevní biomasa (1.1.5, 1.2.1.2, 1, 2.2.2, 

1.3.1.2, 1.3.2.2) 

 

Obchodní forma  Kůra 
Rozměry (mm) 
 Jmenovitá max. velikost, mm 

b 
Hrubá složka, max. délka částice, mm 
< 5 % m/m 

P16 
P45 
P63 
P100 

P < 16 mm 
P < 45 mm 
P < 63 mm 
P < 100 mm 

> 45 mm všechny < 90 mm 
> 63 mm 
> 100 mm 
> 125 mm 

Obsah vody (% (m/m), původní) 
M20 
M25 
M30 
M35 
M40 
M45 
M50 
M55 
M60 
M65 
M65+ 

≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
≤ 35 % 
≤ 40 % 
≤ 45 % 
≤ 50 % 
≤ 55 % 
≤ 60 % 
≤ 65 % 
> 65 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A1,0 
A1,5 
A2,0 
A3,0 
A6,0 
A10,0 
A10,0+ 

≤ 1,0 % 
≤ 1,5 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
≤ 6,0 % 
≤ 10,0 % 
> 10,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Drcení  
Bude stanoveno, jestliže kůra je drcena na kousky nebo nenadrcená. 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená 
nebo MWh/m3) 
Minimální hodnota, která byla určena, 7 MJ/kg (1,94 kWh/kg). 
Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N0.5 
N1.0 
N2,0 
N3.0 
N3.0+ 

≤ 0,5 % 
≤ 1,0 % 
≤ 2,0 % 
≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Cl0,02 
Cl0,03 
Cl0,07 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤ 0,02 % 
≤ 0,03 % 
≤ 0,07 % 
≤ 0,10 % 
> 0,10 % (max. hodnota, 
která byla určena) 

Normativní: 
Chemicky ošetřená biomasa (1.2.2; 
1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) 
Informativní: 
Všechna paliva, která nejsou chemicky 
ošetřena (viz výjimky výše) 
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Sypná hmotnost (BD) původní (kg/m3) 

In
fo

rm
at

iv
ní

 

BD250 
BD300 
BD350 
BD400 
BD450 

≥ 250 kg/m3 

≥ 300 kg/m3 

≥ 350 kg/m3 

≥ 400 kg/m3 

> 450 kg/m3  

Doporučuje se stanovit, jestliže je 
obchodováno podle objemové báze. 

a Sem patří také korek. 
b Číselné hodnoty (třída P) pro rozměr se týkají velikostí částic (min. 95 % m/m) 
procházejících skrze uvedené síto s okrouhlými otvory (CEN/TS 15149-1).  
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Tabulka 22: Specifikace vlastností pro balíky slámy, chrastici a ozdobnici čínskou 
Základní tabulka 
Původ: obr. 2, tab. 1 2.1.1.2 Sláma obilovin 

2.1.2.1 Celá plodina (chrastice a ozdobnice 
čínská) 
2.1.2.2 Sláma travin 
2.1.3.2 Stonky a listy olejnin  

 

Obchodní forma  Kulatý balík a hranatý balík 
Rozměry (m), výška (L1), šířka (L2) a délka (L3)                               
        

Kulatý balík Průměr (D) Délka (L3) 
P1 
P2 

1,2 – 1,5 
1,6 -1,8 

1,2 
1,5 

Hranatý balík Výška (L1) Šířka (L2) Délka (L3) 
P1 
P2 
P3 
P3+ 

0,35 
≤ 0,9 
≤ 1,3 
(max. hodnota, která 
byla určena) 

0,4 
1,2 
≤ 1,2 

0,5 
1,5 – 2,8 
1,0 – 3,0  

Hustota balíku (kg/m3) 
BD100 
BD150 
BD180 
BD220 
BD220+ 

≤ 100 
≤ 150 
≤ 180 
≤ 220 
> 220 (max. hodnota, která byla určena) 

Obsah vody (% m/m, původní) 
M10 
M15 
M20 
M25 
M30 
M30+ 

≤ 10 % 
≤ 15 % 
≤ 20 % 
≤ 25 % 
≤ 30 % 
>30 % (max. hodnota, která byla určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A05 
A10 
A10+ 

≤ 5 % 
≤ 10 % 
> 10 % (max. hodnota, která byla určena) 

Druhy biomasy 
Musí být určeny (např. jarní chrastice (Phalaris arundinacea L.) nebo ozdobnice 
čínská (Miscanthus Giganteus) 

N
or

m
at

iv
n

í 

Výhřevnost, Q (MJ/kg, původní) nebo hustota energie, Ear (kWh/m3 volně ložená) 
Minimální hodnota, která byla určena, 11,5 MJ/kg (3,19 kWh/kg). 
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Rozdělení podle velikosti částic nebo 
struktury 

Doporučuje se, aby se deklarovaly  
metody výroby, které ovlivňují velikost 
částic slámy. To je pro případ úrody, 
kterou zničí počasí rotací nebo vibracemi 
nebo počasím, při kterém dochází 
k nasekání slámy. Vcelku sklizené plodiny 
jsou chrastice a ozdobnice čínská. 

Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 
Cl0,10 
Cl0,10+ 

≤0,10 % 
>0,10 % (maximální hodnota, která byla 
určena) 

In
fo

rm
at

iv
n

í 

Vázaný typ balíků Vázaný materiál je doporučeno 
specifikovat (čisté vázání plastickými 
páskami) 

POZNÁMKA Zvláštní pozornost je třeba věnovat chování popele při tavení u bylinné 
biomasy. 
 



 

 39

Tabulka 23: Specifikace vlastností energetického zrna 

Základní tabulka 
Původ: tab. 1, obr. 2 Bylinná biomasa (2.1.1.3) 

 

Obchodní forma  Zrno 
Rozměry (mm) 
Průměr (D) (5 % m/m může mít průměr větší než je třída) 

D05 
D15 

1 mm ≤ D ≤ 5 mm 
3,15 mm ≤ D ≤ 10 mm 

Obsah vody (% m/m, původní) 
M10 
M15 

≤ 10 % 
≤ 15 % 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 
A3,0 
A3,0+ 

≤ 3,0 % 
> 3,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Výhřevnost původní, Q (MJ/kg,) 
Minimální hodnota, která byla určena, 14 MJ/kg (3,89 kWh/kg). 
Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
N2,0 
N2,0+ 

≤ 2,0 % 
> 2,0 % (max. hodnota, která byla určena) 

Síra, S (% m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í 

S0,20 
S0,20+ 

≤ 0,20 % 
> 0,20 % (max. hodnota, která byla určena) 

Množství jemných částic, F (< 1 mm pro D05 a % m/m, < 3,15 mm pro D10) 
F1,0 
F1,0+ 

≤ 1,0 % 
> 1,0 % (s aditivy) 

Sypná hmotnost (BD) původní (kg/m3) 
BD550 
BD550+ 

≤ 550 kg/m3 

> 550 kg/m3  
Chlór, Cl (% (m/m) v bezvodém stavu) 

In
fo

rm
at

iv
n

í 

Cl0,10 
Cl0,15 
Cl0,15+ 

≤ 0,10 % 
≤ 0,15 % 
> 0,15 % (max. hodnota, která byla určena) 

POZNÁMKA 1 Zvláštní pozornost je třeba věnovat chování tavení popele pro  bylinnou a 
ovocnou biomasu. 
POZNÁMKA 2 Při použití panenského materiálu z obilního zrna pro spalování je třeba věnovat 
zvláštní pozornost riziku koroze v malých a středních kotlích a spalinových systémech. Musí 
se vzít na vědomí, že různé typy a druhy zrna pěstované při různých podmínkách a půdních 
typech, mohou mít složení palivového popele, tj. vysoký obsah P, K a Cl, které zachycují 
chlor (K bude vytvářet K-fosfáty namísto KCl) v popeli, což má za následek vysoké emise 
hydrochloru.  
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4 TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ STROJNÍCH LINEK VÝROBY STANDARDIZOVANÝCH 
TUHÝCH PALIV VE FORMĚ ŠTĚPKY, PELET A BRIKET 

4.1 Štěpky a rozdrcené dřevní palivo 
 V souladu s technickou specifikací dřevní štěpky (tab. 16) a rozdrceného dřevního 
paliva (tab. 17) je rozhodující operací dezintegrace. Je to proces rozpojování větších celků, 
při kterém je velikost výstupních částic řádově v mm, max. dosahuje velikosti cm (viz obr. 
4). K desintegraci biomasy jsou v praxi používány drtiče a štěpkovače v semimobilní nebo 
stacionární formě. Rozdíly mezi dřevními štěpkami a rozdrceným dřevním palivem ilustruje 
obr. 5. Výjimečně může být jemná desintegrace začleněna do technologických postupů 
sklizně.  
Drtiče používané pro jemnou desintegraci nožové, segmentové, šnekové drticí ústrojí, příp. 
jsou řešeny jako šredry. Jemná desintegrace pomocí drtičů je vícestupňová nebo využívá 
včlenění třídícího zařízení. Tímto způsobem lze eliminovat nerovnoměrnost velikosti částic a 
snížit neenergetickou náročnost. Energetická náročnost jemné desintegrace pomocí drtiče se 
pohybuje od 10 do 300 kWh.t-1. Závisí na stupni desintegrace, fyzikálních vlastnostech 
materiálu (např. obsah vody, houževnatost, tvrdost) a vlastnostech desintegračního zařízení. 
Štěpkovače používané pro jemnou desintegraci umožňují výrobu štěpky požadované 
velikosti. Pracovní ústrojí těchto štěpkovačů je zpravidla bubnové, nožové nebo šnekové. 
Výhoda štěpkovačů je ve větší rovnoměrnosti velikosti desintegrovaných částic a nižších 
hodnotách měrné spotřebované energie, protože u štěpkovačů je převládajícím druhem 
namáhání střih. Nevýhody štěpkovačů při využívání k jemné desintegraci biomasy je nižší 
odolnost štěpkovacího mechanismu proti vniknutí cizích předmětů a omezený minimální 
rozměr výstupních částic.  
 

 
          velikost částic   mm 
              1                   5    jemné  (15)   hrubé 50 kusy dřeva (150) palivové dřevo 500 mm 
dřevní prach+---piliny---+-------dřevní štěpky------+---------malé dřevo--------+---celé dřevo 
 

Obr. 4: Klasifikace dřevních paliv na základě typického rozměru částic 
 
 V Příloze 8 jsou postupně uvedeny technické a energetické parametry vybraných typů 
mobilních štěpkovačů, sklízecích štěpkovačů a štěpkovačů používaných při jemné 
desintegraci. Dále jsou v této příloze obdobné parametry uvedeny pro vybrané mobilní drtiče 
a drtiče používané při jemné desintegraci. 
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Obr. 5: Rozdíly mezi dřevními štěpkami (vlevo) a rozdrceným dřevním palivem (vpravo) 

4.2 Sušící a peletovací linky firmy OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o. Zlín - Velíková 
 Společnost je zaměřena také na standardní dodávky samostatných sušících linek a 
kompletních peletovacích linek „na klíč“ (ø pelet 6 mm, alternativně 8 mm) s výkonností 1,2 
– 1,5 t.h-1 (obr. 6), 2,4 – 3 t.h-1 a 3 – 5 t.h-1. Linky s výkonem nad 5 t.h-1 se řeší 
individuálně v závislosti na možnostech a omezeních zákazníka a limitech technologie: Linky 
lze podle dispozic (obr. 6) na přání zákazníka vybavit drtící částí, která zajistí zpracování 
hrubších dřevěných odřezků a kulatiny až do max. průměru 380 mm. Výstupní frakce 
materiálu je pak dále zpracována standardním způsobem na sušící a peletovací lince. 

Základní peletovací linka zahrnuje tyto provozní soubory: 
- příjem suroviny – zde dochází k příjmu navezené nebo jinak dopravené suroviny a jejímu 

vytřídění od větších kusů dřevní hmoty (štěpky, kusy dřeva atd.), surovina je po vytřídění 
akumulována v zásobníku před sušením, 

- sušení suroviny – zde dochází k vysušení suroviny na požadovanou úroveň vlhkosti, u 
sušárny je instalován teplovzdušný kotel o výkonu 1000 kW, který spaluje dřevní odpad 
(piliny, štěpku do 30 mm) do max. vlhkosti 40 % a produkuje teplo pro sušárnu, 

- homogenizace suroviny – zde dochází k rozměrové homogenizaci suroviny a 
krátkodobému „odležení“ před vlastním lisováním, surovina je akumulována v zásobníku 
před lisováním, 

- lisování suroviny – zde dochází k vylisování granulí – pelet, průměr je standardně 6 mm, 
alternativně 8 mm, délka 5 – 20 mm, 

- chlazení pelet – pelety po vylisování dosahují teplotu až 90 oC, v chladiči dojde k jejich 
ochlazení na běžnou pokojovou teplotu, 

- separace odrolu - pelety po vychlazení jsou vytříděny na třídiči a odrol je od pelet 
separován, tento odrol lze výhodně využít jako palivo pro teplovzdušný kotel u sušárny 
nebo v případě zájmu zákazníka se vrací zpět do výroby, 

- balení a expedice pelet – po vytřídění jsou pelety umístěny v expedičním zásobníku, ze 
kterého mohou být směrovány na příslušné baličky (BigBag, LDPE sáčky), 

- skladování pelet a plnění nákladních aut – v případě zájmu zákazníka lze instalovat i 
sklad pelet, který umožňuje krátkodobé i dlouhodobé skladování pelet ve speciálních 
silech (viz obr. 7), které mohou být pro venkovní i vnitřní využití, výhodou je především 
možnost vrátit uskladněné pelety zpět k balení nebo expedovat volně ložené do cisteren 
či návěsů. 

Půdorysné řešení referenční linky OBILNÍ TECHNIKA je znázorněno v Příloze 9.  
Cena základní peletovací linky na klíč (1,2 – 1,5 t.h-1) začíná na úrovni cca 13 mil. Kč (bez 
DPH). 
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Obr. 6: Konfigurace základní linky o výkonnosti 1,2 – 1,5 t.h-1 OBILNÍ TECHNIKA 

 
Obr. 7: Příklad řešení provozního souboru skladovacího sila peletovaných biopaliv  

systému RIELA dodávaného firmou OBILNÍ TECHNIKA 

4.3 Peletovací a briketovací linka LSP 1800 firmy ATEA PRAHA, s.r.o. 
 Technologická peletizační linka LSP 1800 je určena na výrobu palivových slaměných 
pelet a briket. Její dispoziční řešení ukazuje část obr. 8. 

V souladu s obr. 9 jsou rozměry pelet: průměr  6 mm, 8 mm, délka  5 - 40 mm, odrol  
do 2 % a rozměry briket: průměr 20 mm, 25 mm, délka 20 – 100 mm, odrol  do 2%. 

Vlastnosti vyrobeného paliva: 
- výhřevnost:       16,7 MJ/kg 
- obsah popela:    5 - 6,3 % 
- obsah vody:      do 8 % 
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Obr. 8: Dispoziční řešení peletovací a briketovací linky LSP 1800 

Obr. 9: Vstupní surovina, brikety, pelety z obilní slámy 
 
Provozní parametry linky LSP 1800 
- Měsíční výkon při nepřetržitém provozu je 1000 tun. Pelety vyrobené na tomto zařízení 

jsou ve shodě se specifikací (viz tab. 22). Hodinový výkon se pohybuje v rozmezí  1300 
až 1800 kg.  

- Obsah vody ve slámě nesmí překročit 14 %. Technologii sklizně je třeba volit tak, aby 
byla sláma předřezána. 

- Optimální roční objem zpracovávané slámy pro linku je 5 000 tun, to odpovídá sklizeným 
plodinám (pšenice, řepka olejná) na ploše přibližně 2000 – 2500 ha. 

- Umístění linky do haly vyžaduje prostor o rozměrech 15x60x6 m. Vhodná může být i 
menší hala. Vnitřní prostor pro stac. linku musí být min. 15x6 m, vnější prostor 15x4 m s 
přístřeškem. Instalovaný výkon 140 kW (půdorysné řešení – viz Příloha 10). 

- Plocha pro manipulaci s balíky musí být min. 15x30 m (půdorysné řešení viz Příloha 10). 
- Počet pracovníků:  2 na směnu + nakladač balíků 
- Sklad na 1000 až 2000 tun pelet 
 
Linka obsahuje tyto provozní soubory a zařízení (viz příklady na obr. 10 a 11): 
Podávací dopravník balíků 10,5 m, rozdružovací zařízení balíků, podávací šnek rozdružené 
slámy, drtič slámy, podávací šnek drtiče, šnekový mixer, odstředivé vlhčící zařízení, šnekový 
dopravník k peletovacímu lisu, kontinuální vlhkoměr s digitálním ukazatelem, peletovací lis s 
výpadovými třídícími šachtami pelet a odrolu, podstavec peletovacího lisu s jeřábem na 
kladkostroj a opěrou pro šnek peletovacího lisu, pochozí plošina peletovacího lisu, 
stabilizační zásobník pelet s posuvným dnem a dvěma ventilátory, šneky odrolů 2x, pásový 
dopravník pelet, korečkový dopravník pelet, podjezdový zásobník pelet - nosnost do 40 tun, 
cyklon granulátoru s potrubím, cyklon aspirace, matrice průměr 8 mm - 2x (pšeničná a 
řepková sláma), ruční tyčkový vlhkoměr na měření vlhkosti balíků. 

Cena takto koncipované strojní linky pro rok 2008 činí 5.200.000,- Kč a montáž 
930.000,- Kč bez DPH. 
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Obr. 11: Vyústění šnekového dopravníku do 
peletovacího lisu a část aspiračního zařízení 
linky LSP 1800 
 
 

Obr. 10: Doprava balíků slámy a napojení  
šnekového dopravníku na drtící zařízení linky LSP 1800 
 
4.4 Strojní linka pro peletování zemědělských zbytků družstva EKOVER Březovice 
a SOMA engineering Lanškroun 
 Dispoziční členění linky je znázorněno na obr. 12. Půdorysné řešení je v Příloze 11. 
Cena tohoto řešení strojní linky se v roce 2008 pohybuje kolem 4 mil. Kč. 
 

 
Obr. 12: Dispoziční řešení linky pro výrobu pelet ze zemědělských zbytků  

EKOVER & SOMA 
 
Agropelety EKOVER (obr. 16) jsou tvořeny převážně zbytky z  čištění semen zemědělských 
plodin. Obsahují hlavně: zlomky semen, povrchové vrstvy semen, nestandardní semena, 
plevy, pluchy, osiny, kousky ostatních částí rostlin, semena plevelů a nekulturních rostlin, 
biologický odrol. Tento odpad je dle Zákona č. 185/2001 Sb., ve znění Vyhlášky MŽP ČR č. 
381/2001 Sb. zařazen pod katalogovým číslem 02 01 03 jako Odpad rostlinných pletiv. Jako 
doplňkovou surovinu lze použít i otruby, sladové plevy, sladový prach, mouky nevhodné 
k potravinářským nebo krmným účelům, semena rostlin nevhodná k potravinářským nebo 
krmným účelům. 
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Agropelety Ekover S jsou tvořeny převážně senem, slámou obilnin a slámou olejnin. Jako 
doplňkovou surovinu lze použít i otruby, sladové plevy, sladový prach, mouky nevhodné 
k potravinářským nebo krmným účelům, semena rostlin nevhodná k potravinářským nebo 
krmným účelům.  
Agropelety Ekover T jsou tvořeny celými nadzemními částmi žitovce (triticale, kříženec žita a 
pšenice), slámou a  klasy včetně zrna. 
Agropelety Ekover O jsou tvořeny celými nadzemními částmi obilovin a olejnin pěstovaných 
pro nepotravinářské využití, slámou a klasy včetně zrna či semenem. 
 Na obr. 13, 14 a 15 jsou znázorněny jednotlivé části strojní linky EKOVER & SOMA 
s výkonností 1 t.h-1 agropelet. 
 

  Obr. 13: Drtící zařízení peletovací linky Obr. 14: Peletovací lis s navazující       
  EKOVER & SOMA dopravou suroviny a hotových pelet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obr. 15: Dávkovací a rozdružovací zařízení Obr. 16: Agropelety EKOVER 
  peletovací linky            (alternativní pelety) 

4.5 Peletovací linka MGL 200 firmy KOVO NOVÁK Citonice 
 Jde o malotonážní kompletní linku určenou pro zpracování suché biomasy z malých 
hospodářství. Její průměrná hodinová výkonnost se pohybuje kolem 100 kg pelet ø 8 mm. 
Celkové řešení je patrné z obr. 17 a 18. Na obr. 19 je znázorněno lisovací ústrojí tvořené 
rolnami a matricí ø 198 mm. Hlavními celky zařízení jsou dávkovací šnek s uzavřenou 
násypkou, promíchávač hmoty, granulační lis, třídička pelet s chladičem, odsávání (obr. 20), 
el. rozvaděč. Co se týče požadavků na granulometrii (obr. 21), je nutné před peletováním 
všechny suroviny o větší zrnitosti než 3 – 3,5 mm šrotovat přes síta 3 – 3,5 mm zařízením 
RS 650 (obr. 22). Nemusí se šrotovat jemné materiály, např. jemné piliny bez hoblin, 
otruby, jemné plevy z čištění obilí, jemné plevy po vyčištění máku, řepky, slunečnice apod.  
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Obr. 17: Schéma celkového řešení peletovací linky MGL 200 KOVO NOVÁK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18: Provozní stav peletovací linky MGL 200  Obr. 19: Lisovací ústrojí linky MGL 200 
 
 

 
Obr. 20: Aspirační a třídící Obr. 21: Různé druhy Obr. 22: Šrotovník RS650  
část linky MGL 200 řezanky stébelnin  pro suché stébelniny 
  ze šrotovníku RS 650 pro linku MGL 200 
  a pohled na matrici MGL 200  
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V souladu se specifikací pelet (viz tab. 15) je požadavek na obsah vody: 
- sušené piliny max. 12 %, max. podíl pilin z tvrdého dřeva do 15 %, 
- odpad z čištění obilí, řepky olejné , máku, trav apod. max. do 14 %, 
- sláma max. do 14 %, 
- seno max. do 14 %. 

Pro rok 2008 je cena kompletní linky MGL 200 stanovena na 203.500,- Kč a šrotovníku 
RS 650 na 60.700,- Kč. 
 

4.6 Peletovací a briketovací linka firmy BIOMAC Ing. Černý s.r.o. Uničov - Brníčko 
Společnost BIOMAC Ing. Černý s.r.o. nabízí dodávky kompletních briketovacích 

strojních linek „na klíč“. 
Základní výkonnostní parametry strojní linky jsou  

- 450 ÷ 600 kg·h-1 briket ø 75 mm  
- 600 ÷ 1200 kg·h-1 briket ø 90 mm 

Vyšších výkonů se dosahuje použitím více briketovacích lisů v rámci jedné linky. Linky 
jsou vždy řešeny dle potřeb zákazníka, individuálně a v závislosti na vstupní surovině. Strojní 
linka BIOMAC (obr. 23) je primárně určena pro přeměnu dřevních zbytků ve vysoce kvalitní 
a ekologické palivo ve formě briket či pelet.  

 

 
Obr. 23: Briketovací linka firmy BIOMAC 

 
Briketovací linka je účelně rozdělena do několika technologických částí, které na 

sebe navazují a je možné je dodávat ve formě provozních souborů jednotlivě.  
Vstupní surovinu je možno přijímat z jakýchkoliv dopravních prostředků na vibrační 

stůl, který ji pomocí vybíracího šnekového dopravníku usměrní do drtiče. Podrcená surovina 
je uskladněna v zásobníku, který vyrovnává nepravidelnosti v dodávce (viz obr. 24).  

 

SUŠENÍ A PŘÍPRAVA 

LISOVÁNÍ 

BALENÍ 
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Obr. 24: Příjem a uskladnění suroviny ve firmě BIOMAC 

 
Provozní soubor sušení a přípravy strojní linky BIOMAC 

Ze zásobníku vlhké suroviny (viz obr. 23) je tato odebírána pomocí vybíracího zařízení 
a následně vedena do mezizásobníku (viz obr. 24). Odtud je dávkována do bubnové 
sušárny, kde je proudem horkého vzduchu unášena až do multicyklonového odlučovače. Zde 
dojde k odloučení dopravního-sušícího média od suché suroviny a ta je uskladněna 
v zásobníku suché suroviny. Médium zbavené suroviny je odtahováno ventilátorem do 
hlavního komína. Vlhkost suroviny je nutné v přípravné fázi pečlivě měřit a případně upravit 
následným vlhčením.  

Sušící úsek je vybaven plně automatickým horkovzdušným kotlem o výkonu 800 až 
1800 kW, spalujícím biomasu (štěpku nebo piliny). Za kotlem je umístěna dohořívací 
komora.  

 

 
 

Obr. 25: Sušení a příprava suroviny ve firmě BIOMAC 



 

 49

Provozní soubor lisování suroviny – vlastní výroba briket a pelet 
Ze zásobníku usušené suroviny je tato vybírána šnekovým dopravníkem a dopravována 

do briketovacího lisu. Zde je za vysokého tlaku a zvýšené teploty surovina lisována do 
brikety (případně pelety). Vystupující nekonečná briketa je přirozeně ochlazována v chladící 
dráze (viz obr. 26).  

 
Obr. 26: Briketovací lis firmy BIOMAC 

 
Provozní soubor krácení a balení briket (obr. 27) 

Chladící dráha je zakončena krátící pilou, která řeže nekonečnou briketu na 
požadovanou délku. Takto nakrácené jednotlivé brikety pokračují do balícího automatu, kde 
jsou zabaleny do smršťovací fólie. Poslední procedurou je skládání takto vzniklých balíků na 
nevratné palety a jejich finální zabalení fólií, která je chrání před vlivy okolí.  

 
Obr. 27: Krácení a balení ve firmě BIOMAC 

 
Provozní soubor lisování strojní linky BIOMAC je koncipován pro výrobu nejen brikety, 

ale také pelety a to na jednom, konstrukčně k tomu přizpůsobeném, stejném stroji.  
Ceny kompletních linek se pohybují podle rozsahu technologie od 5 do 22 mil. Kč a 

jsou stanoveny na základě technicko-ekonomické studie dané poptávky dle zpracovávaného 
produktu a požadované výkonnosti. 
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Obr. 28: Dodavatelský řetězec tuhého biopaliva 

 

Obr. 29: Metodika pro zajištění kvality
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5 DOPORUČENÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY TUHÝCH 
BIOPALIV 
 Dodavatelský řetězec tuhého biopaliva se obvykle skládá z hlavních článků popsaných 
na obr. 28. Metodický postup zajištění kvality při výrobě – krok za krokem je znázorněn na 
obr. 29. 

Postup je následující: 
Krok 1: Dokumentovat kroky výrobního řetězce 
Krok 2: Charakterizovat specifikaci biopaliv 
Kvalita paliva je charakterizována pomocí specifikace paliva (v souladu se standardními nebo 
specifickými potřebami – viz kap. 3) a měla by být výsledkem dohody mezi jedním 
účastníkem a následujícím účastníkem v dodavatelském řetězci. Výrobce/dodavatel biopaliva 
by měl určit klíčové vlastnosti z hlediska potřeb konečného uživatele. Při určování klíčových 
vlastností by měla být zvážena následující témata: 
• použití biopaliva a dodržení existující normy, technické specifikace nebo jiných 
požadavků; 
• zákonná omezení a nařízení ohledně emisních limitů a jiných otázek životního prostředí; 
• možné vlivy míchání a směšování biopaliv z různých surovin na jejich kvalitu, jejich 
vlastnosti a jejich pozdější skladování.  
Krok 3: Analyzovat faktory ovlivňující kvalitu paliva a jednání společnosti 
Měly by být prozkoumány všechny činnosti, které se vztahují jak k technickým procesům, 
tak k otázkám řízení. 
Krok 4: Identifikovat a dokumentovat kritické kontrolní body pro dosažení shody se 
specifikací paliva  
Důležitou součástí poskytování záruky je identifikace kritických kontrolních bodů 
v příslušném dodavatelském řetězci. Kritické kontrolní body jsou místa v rámci nebo mezi 
výrobními procesy, ve kterých mohou být vlastnosti nejsnadněji hodnoceny a místa, která 
nabízí největší potenciál pro zlepšování kvality. Ve vybraných kritických kontrolních bodech 
se provádí náležitá kontrola, která zajistí, že budou naplněny konečné požadavky. Kontrola 
může být provedena vizuálně a/nebo vzorkováním a zkoušením a/nebo kontrolou přístrojů. 
Krok 5: Zvolit vhodná opatření, která zaručí zákazníkům, že je specifikace plněna 
• Přidělení odpovědností. Systém, který sděluje a řídí, kdo je odpovědný za jaké činnosti, 
je nezbytný. Přidělení odpovědností je povinností vedení společnosti. Vedení společnosti by 
mělo jmenovitě určit zaměstnance (pracovním zařazením nebo odpovědností) pro každý 
článek ve výrobním řetězci a zajistit, že budou řádně proškoleni a vedeni jasným 
organizačním schématem.  
• Školení zaměstnanců. Pro zajištění požadované kvality musí být zaměstnanci 
kvalifikovaní. Pracovní postupy by měly být k dispozici pro každou výrobní operaci, např. 
přepravu, proces přípravy, postupy vzorkování a zkoušení a údržbu, pokud je to možné. 
Vazba pracovních pokynů na kritické kontrolní body je jedním ze způsobů jak zajistit, že 
budou neustále zohledňovány otázky kvality.  
• Zavedení opatření pro kontrolu kvality. Četnost zkoušení by měla být řízena tak, aby bylo 
dosaženo patřičné úrovně kontroly při nejnižší úrovni nákladů nebo dopadu na požadovanou 
kvalitu biopaliva nebo služeb. 
• Řádná dokumentace výrobních procesů a výsledků zkoušek. Důležitou součástí záruky je 
řádná dokumentace jako podklad pro výrobní procesy a záznam o výrobních procesech 
vykonávaných v celém dodavatelském řetězci (včetně výsledků zkoušek).  
• Způsob postupu při stížnostech. Informace ze stížností mohou být užitečné pro stanovení 
faktorů, které mají vliv na kvalitu. Z jednotlivých nebo hromadných stížností je často zřejmé, 
co by mělo být zlepšeno.  
Krok 6: Zavést a dokumentovat postupy pro zvláštní zacházení s nevyhovujícími materiály a 
biopalivy 
Všechny materiály, které jsou shledány nevyhovujícími, v kterémkoli stádiu výrobního 
procesu, musí být odděleny a odstraněny z výrobního řetězce. 
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Příklad výrobního řetězce pro dřevní pelety vysoké jakosti určené pro 
domácnosti (tab. 15) uvádí obr. 30. Tento příklad zahrnuje dokumenty a požadavky na 
výrobce pelet v úseku výrobního řetězce. Zákazníkem je v tomto případě maloobchodník 
nebo domácnost.  
 

Příklad dokumentace pro linku na výrobu balíků slámy 
Krok 1. Popis výrobního procesu  
Balíky slámy se vyrábí ze zbylé slámy po sklizni obilí. Obr. 31 znázorňuje výrobní řetězec 
s naznačením různého rozsahu odpovědností nebo vlastnických práv během výroby. Např. 
balení, resp. lisování slámy někdy provádí zemědělec, avšak často ho provádí obchodník se 
slámou.  
Krok 2. Specifikace paliva 
• CEN/TS 14961 [2]: 
Normativní: Sláma ze sklizně obilovin, 2.1.1.2, Balíky slámy P2; BD150, M23, A5, sláma 
z pšenice a ječmene; Informativní: Nezpracovaná sláma. (např. nenařezaná). 
Krok 3. Faktory ovlivňující kvalitu včetně jednání společnosti 
• Stav slámy před balením a lisováním; 
• Skladování a skladovací podmínky. 
Krok 4. Kritické kontrolní body pro dosažení shody se specifikací paliva  
• Skladování (pod střechou nebo nepromokavou plachtou); 
• Půda a znehodnocený materiál musí být odstraněny během nakládání; 
• Vizuální kontrola a vytřídění znehodnoceného a znečištěného materiálu během nakládání 

před dodáním; 
• Kontrola vlhkosti vhodnými prostředky v místě dodání. 
Krok 5. Opatření zaručující zákazníkům, že je specifikace plněna 
• Školení a pokyny pro řidiče balíkovacích, resp. lisovacích strojů, kde je to vhodné. 

Písemné pokyny dostupné spotřebitelům; 
• Školení a pokyny pro obsluhu nakladače. Písemné pokyny dostupné spotřebitelům; 
• Školení a pokyny pro řidiče nákladních automobilů. Písemné pokyny dostupné 

spotřebitelům; 
• Za deště je balení, resp. lisování samozřejmě pozastaveno – nepokračuje se dříve, než je 

zkouškou prokázáno, že je sláma na poli dostatečně suchá; 
• Hustota balíků se na poli kontroluje každou hodinu během balení; 
• Délka balíků se kontroluje průběžně během balení; 
• Před výjezdem do terénu musí být prověřena kvalifikace všech účastníků, provozujících 

vozidla a zařízení, pro výkon činností.  
Krok 6. Postupy pro zvláštní zacházení s nevyhovujícími materiály a biopalivy 
Pokud balíky slámy nesplňují smluvní požadavky, jsou tyto balíky odstraněny z výroby a 
skladovány odděleně od vyhovujících biopaliv. Při zjištění neshody při dodání (v prostorách 
spotřebitele) je vypracován protokol o neshodě. Se spotřebitelem je dohodnut způsob 
zacházení s nevyhovující dodávkou. 
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Obr. 30: Výrobní řetězec dřevěných pelet
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Obr. 31: Výrobní řetězec pro balíky slámy
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Doporučené technické požadavky pro zpracování smlouvy na nákup slámy  
 

Povinnosti dodavatele a odběratele lze charakterizovat následovně: 
• Povinnosti dodavatele 
- Předat odběrateli mapu sklizených ploch s vyznačenými skladovými plochami pro stohy 

slámy (plocha pro stavbu stohů musí být s přístupovou cestou, v rovném terénu volena 
tak, aby nezadržovala dešťovou vodu). Velikost plochy je určena množstvím uložené 
slámy (je nutné organizačně zvládnout optimalizaci nákladů při sklizni). 

- Zahájení sklizně pšenice a řepky nahlásit 24 hodin před zahájením. Během sklizně se 
informovat průběžně o stavu situace. 

- Před sklizní provést prohlídku porostů určených ke sklizni. 
• sledovat zaplevelenost (hlavně svízel, heřmánek a ostatní dvouděložné plevely) 

(Zaplevelená oblast se nebude lisovat. Tyto plevely mají vyšší vlhkost a nelze je 
granulovat. Obsah plevelů je tolerován do 3 %.) 

• sledovat také hustotu a výšku porostu (výnos by neměl být nižší než 2,5 t/ha). 
- U sklizně řepky dbát na to, aby sláma byla co nejméně poškozená mlátícím ústrojím: 

• snížit otáčky bubnu, uvolnit šněrovačku, strniště max. do výšky 30 cm. 
- Ke sklizni používat výhradně kombajny, které nemají axiální mlátící ústrojí. 
- Určit zodpovědného pracovníka, se kterým bude odběratel jednat. 
 
• Povinnosti odběratele 
- Zavazuje sklidit slámu z posečených ploch nejpozději do 4 dnů po sklizni. 
- Zajistit ve spolupráci s dodavatelem evidenci sklizně (vážení balíků, počet balíků – jiná 

váha u řepky a pšenice, různé typy lisů a jejich zařízení mají různé váhy balíků). 
Evidence by měla být vedena na každý sklizený pozemek. 

- Denně provádět měření velikosti sklizené slámy. Měření provádět před zahájením lisování 
každý den. Zapisovat hodnoty klimatických podmínek denně, hodnoty slisované slámy 
(váha, obsah vody, množství a číslo pozemku). 

- Obsah vody balíků nesmí přesáhnout 14 %. 
- Slisované balíky je nutné současně odvážet z pole do stohu nebo k lince. U balíků, které 

zůstanou ležet na poli jeden a více dnů, je nutné znovu změřit obsah vody před 
ukládáním do stohů. 

-  Technologie sklizně musí být volena, tak aby pšeničná sláma byla sklizena s lisem, který 
má předřez. Řepková sláma může být sklizena lisem bez předřezu.  

- Stavba stohů (obr. 31) musí být provedena následovně:  
• staticky pevné, aby nedošlo k zhroucení, 
• ukládat balíky tak, aby stoh měl kvadratický tvar, 
• balíky musí doléhat tak, aby do stohu nezatékalo, 
• stoh zakrýt plachtou nebo zasypat volně loženou slámou, 
• vlhkost slámy ve stohu v jakékoliv jeho části nesmí překročit 14 %. 

- Odběratel s dodavatelem si vzájemně stanoví penalizaci pro případ nesplnění z některých 
smluvních podmínek. 

- Při dodržení těchto podmínek zůstává vlhkost slámy ve stohu stabilní až do další sklizně. 
 
Příklad dokumentace pro linku na výrobu polen 

Řetězec pro výrobu, obchodování a dodání polen je znázorněn na obr. 33. 
Krok 1. Popis výrobního procesu (dokumentace kroků ve výrobním řetězci) 
Surovina používaná pro výrobu polen je kmenové dříví nebo malé jehličnaté nebo listnaté 
stromky (z čištění lesa a lesní probírky). Prvním účastníkem je místní podnikatel který 
pracuje v lese a kácí a odvětvuje stromy. Tentýž nebo druhý účastník vyváží stromy z lesa k 
cestě. Druhý nebo třetí účastník dodává kmenové dříví výrobci polen (=dodavateli). Výrobce 
polena řeže, štípe, suší a skladuje. Vysušená polena se balí do pytlů po 30 kg. Dodavatel 
polen prodává polena spotřebiteli. Roční produkce je 4 000 m3. Dodavatelský řetězec pro 
dodavatele polen je popsán na obrázku B6.  
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Obr. 32: Způsob skladování slámy  

– místo jednoho z kritických kontrolních bodů výrobního řetězce 
 
Krok 2. Specifikace paliva 
• CEN/TS 14961 (viz tab. 18):  
Normativní: Polena z kmenového dříví, listnáče (1.1.2.1), P330 (rozměry 40 mm ≤ D ≤ 120 
mm ), M20, objem: m3 loženého dřeva (balení 30 l),  
Informativní: Podíl štípaných polen (minimálně 85 % objemu je naštípáno), řezná plocha: 
rovná a hladká; Plíseň a hniloba: Žádné významné množství plísně a hniloby, Hustota 
energie  E1700 [kWh/m3 objemu loženého dřeva], každé balení 50 kWh. 
Krok 3. Faktory ovlivňující kvalitu včetně jednání společnosti 
• Kmenové dříví se skladuje v hromadách na zemi bez zakrytí. Skladovací plocha nesmí být 
příliš rozvolněná  nebo rozbahněná; 
• Další účastník se stará o vyvážení a přepravu kmenového dříví. 
Krok 4. Kritické kontrolní body pro dosažení shody se specifikací paliva  
• Mělo by se vyhnout prohnilému dřevu, vyžaduje se kmenové dříví s kůrou; 
• Údržba harvestoru a odkornění harvestorem; 
• Skladovací plocha nepříliš rozvolněná nebo rozbahněná; 
• Údržba stroje na řezání a štípání; 
• Kontrola sušení polen; 
• Vizuální kontrola prohnilého dřeva a měření vlhkosti; 
• Ruční balení polen. Polena by měla být pečlivě naskládána; 
• Dodání podle objednávky zákazníka. 
Krok 5. Opatření zaručující zákazníkům, že je(jsou) specifikace plněna(y) 
• Harvestor, stroj na řezání a štípání se kontrolují vizuálně; 
• Velikost částic vyrobených polen se kontroluje nastavením stroje na řezání a štípání; 
• Vizuální kontrola každého balení/dodávky před dodáním zákazníkovi; 
• Měření hmotnosti (kg) a vlhkosti zařízením pro okamžité měření a výpočet výhřevnosti 
 pomocí typických hodnot pro kmenové dříví s kůrou; 
• Znečištění, plíseň a hniloba se kontrolují vizuálně u každého balení; 
• Zařízení se opravuje nebo vyměňuje, pokud je to nutné, pro výrobu polen o přípustné 
velikosti částic; 
• Skladovací plocha se kontroluje vizuálně. 
Krok 6. Postupy pro zvláštní zacházení s nevyhovujícími materiály a biopalivy 
Pokud jsou zjištěny jakékoli odchylky od požadavků na polena, jsou nevyhovující dávky 
odděleny od zbytku polen. Při zjištění neshody při dodání (v prostorách spotřebitele), je 
vypracován protokol o neshodě. Se spotřebitelem je dohodnut způsob zacházení 
s nevyhovující dodávkou.  
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Obr. 33: Výroba, obchodování a dodání polen
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6 UDRŽITELNOST A TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VÝROBY TUHÝCH 
BIOPALIV 
 Udržitelnost (trvalá) je v současnosti frekventované slovo také v biomasovém odvětví. 
Jedná se nejen o udržitelné obhospodařování zemědělských ploch, ale také o ekologickou, 
sociální, ekonomickou a politickou udržitelnost výroby bioenergie a biopaliv. Požadavky na 
udržitelné obhospodařování zemědělských ploch a ochranu přírodních stanovišť se považují 
za splněné, pokud byla dodržena kvalitní odborná praxe platná pro zemědělství, lesnictví a 
rybářství nebo v souladu s předpisy Cross Compliance (křížová shoda). Především musí být 
splněny následně uvedené požadavky: 
- Žádné podstatné zvýšení emisí okyselujících, eutrofizujících, ozón redukujících nebo 

toxických látek. Emise mohou vznikat při přeměně ploch s velkými zásobami uhlíku na 
plochy pro pěstování biomasy. Může k tomu dojít přeměnou ploch, které byly dříve 
využívány jinak nebo nebyly využívány vůbec, na plochy pro její pěstování. 

- Žádné podstatné zhoršení půdních funkcí a úrodnosti půdy (např. získání organické 
substance, ochrana před erozí). 

- Žádné podstatné zhoršení kvality vody a vodního hospodářství. 
- Žádné podstatné zhoršení rozmanitosti druhů a ekosystémů. 
- Ekologicky správné používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 

Vedle toho, pokud se nevytváří alespoň minimální zisk, není tato činnost udržitelná. 
Existují zde náklady na produkci a zpracování biomasy na paliva a bioenergii. Ty by měly 
prokazatelně splňovat potenciál snížení skleníkových plynů. Odklizení příliš mnoho biomasy 
může odčerpat živiny z půdy a zvýšit nebezpečí eroze. Kromě ekologických a logistických 
zájmů, týkajících se sklizňového systému, je také nutné odpovědět na ekonomické otázky. 
Majitelé půdy a lesů, zemědělci, lesní dělníci a další lidé zahrnuti do produkce, sklizně a 
distribuce biomasy potřebují kompenzaci a cena biomasy musí tyto náklady pokrýt. Není-li 
sklizeň biomasy důležitá pro jakéhokoliv hráče v ekonomickém řetězci, potom se celý systém 
nerozvíjí, ale hroutí. 
 Nejistota vázaná na dostupnost vhodné biomasy představuje hlavní ekonomický 
rizikový faktor. Biomasa je produkována regionálně rozptýleně, tzn., musí být velkoplošně 
soustředěna a dopravována příslušně dlouhými cestami. Náklady na biosurovinu jsou 
nejdůležitější náklady na výrobu biopaliv a bioenergie. 

6.1 Tuhá biopaliva a pozice energetických plodin v pěstebním systému z hlediska 
účinku předplodiny 
 Rozšiřování potenciálu biomasy pomocí optimalizovaných pěstebních systémů, 
především všech osevních postupů přijatých podle místních podmínek, včetně konvenčních a 
nových druhů a odrůd, je možné. Bilance humusu je silně určována druhem energetického 
využití. Bilance humusu je opět důležitá pro stanovení potenciálu oblasti pro energetické 
plodiny. Pro účely této metodiky je v tab. 24 proveden orientační propočet průměrné 
živinové hodnoty pšeničné a řepkové slámy určené pro energetické účely, ze kterého lze 
určit min. cenu slámy ležící na řádku. Lze očekávat výraznější kolísání těchto cenových 
relací. 
 
Tabulka 24: Orientační propočet průměrné živinové hodnoty pšeničné a řepkové slámy při 
cenové relaci pro čisté živiny (od 1.7.2008): N = 24 Kč.kg-1, P2O5 = 40 Kč.kg-1 a K2O = 26 
Kč.kg-1 

Průměrný obsah hlavních 
živin v jedné tuně sušiny  

 
(kg.t d-1) 

Průměrná hodnota hlavních živin 
v přepočtu na cenu živin v minerálním 
hnojivu vztažená na jednu tunu sušiny 

(Kč.t d-1) 

Druh bylinné 
biomasy 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O NPK 
Pšeničná sláma 5 2,3 12 120 92 312 524 
Řepková sláma 8 2,3 12 192 92 312 596 
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Na příkladu pěstování řepky olejné a energetického využití řepkové slámy je na obr. 34 
znázorněno schéma pro metodu skutečné aplikace hnojiva a na obr. 35 schéma pro metodu 
odejmutí živin. 
                 živiny odejmuté řepkou   

   
  zbývající živiny představující 

vliv předplodiny na následující plodinu 
Obr. 34: Schéma skutečné aplikace hnojiv 

 zbývající zbytky plodiny 
      
 
 

Obr. 35: Schéma odejmutí živin 
 

 Účinek předplodiny řepky olejné, pokud nastane, může tak činit s ohledem na tab. 24 a 
P6.5 např. až 16 kg dusíku na 1 tunu sušiny řepkové slámy. Živiny zůstávající na poli nejsou 
však dostupné ze 100 % pro následující plodinu,a tudíž režim hnojiv musí být optimalizován 
v souladu s dobrou hospodářskou praxí a podmínkami udržitelnosti pěstování biomasy. 
Takto lez odvodit minimální cenu odklizených dřevin, bylin a ovocné biomasy. 

6.2 Aktuální tržní ceny vybrané biomasy a tuhých alternativních paliv 
 V tab. 25 jsou uvedeny orientační ceny hnědého uhlí pro domácnosti, dřevních pilin, 
štěpky, ostatní dřevní biomasy, dřevních briket, pelet, alternativních pelet, balíkované slámy 
pšeniční a řepkové a polenového krbového dříví. 
 
Tabulka 25: Orientační tržní ceny vybrané biomasy a tuhých standardizovaných paliv ve 2. 
pololetí 2008 
 DPH 

 
 
 

(%) 

Cena 
bez DPH 
e.x.w. 

 
(Kč.t-1) 

Průměrný 
obsah  
vody  

 
(% m/m)

Výhřevnost
 
 
 

(MJ.kg-1) 

Cena 
vztažená na 
výhřevnost 
bez DPH 
(Kč.GJ-1) 

Cena  
vč. DPH  

pro malo-
spotřebitele

(Kč.t-1) 
Hnědé uhlí pro domácnosti: 
ořech, kostka 19 2350 

– 2000 30,2 17,6 134 – 114 2940 
– 2840 

Dřevní piliny 9 600 
– 560 25 – 30 13,4 – 12,9 45 – 43 - 

Dřevní štěpka 9 1000 
– 900 35 – 45 11,4 – 8,8 88 – 102 - 

Ostatní dřevní 
nekontaminovaná biomasa 
(kůra, z péče o krajinu atd.) 

9 500 
– 450 50 7,6 66 – 59 - 

Dřevní brikety (paleta) 9 4000 
– 2600 7 – 12 17,5 – 16 228 – 162 4500 

– 2900 
Dřevní pelety (Big-Bag) 9 3400 

– 3000 7 – 12 17,5 – 16 194 – 187 3700 
– 3300 

Alternativní pelety ze slámy 
obilovin a olejnin, celé 
rostliny obilovin, posklizňové 
zbytky, šroty apod. 

19 2505 
– 1705 6 – 14 16,7 

– 15,5 150 – 110 - 

Sláma pšeničná a řepková 
(velkoobjemové balíky) 19 1150 

– 850 15 – 16 16,1 
– 15,4 71 – 55 - 

Polenové dříví krbové 
9 

1300 
– 600 

Kč/prm 
- - - 

1450 
– 700 

Kč/prm 

hnojivo řepka následující 
plodina

hnojivo řepka řepkové 
semeno
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 Pokud se předpokládá postupné nahrazování hnědého uhlí v domácnostech, zatím jsou 
konkurenceschopné pouze dřevní brikety druhé jakosti díky rozdílným sazbám DPH. Odbyt 
alternativních pelet a ostatních uvedených druhů biomasy je při těchto cenových relacích 
zajištěn podle vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb. ze dne 2.12.2005, o stanovení druhů, způsobů 
využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektrické energie z biomasy. Tím se 
limituje současná konkurenceschopnost tuhých biopaliv na tuzemském trhu. Vyšší ceny lze 
očekávat při exportu standardizovaných tuhých biopaliv do západní části EU (viz tab. 9). 

6.3 Doporučení technických podmínek pro sklizeň slámy a návrh sklizňové linky 
pro sklizeň 5000 tun slámy ke stacionární peletovací lince LSP 1800 ATEA Praha 
 Časová bilance sklizně je následující: 
- počet sklizňových dnů 25 (pro sklizeň pšenice a řepky) z celkových 2 měsíců 
- požadovaný denní výkon sklizňové linky 60 - 80 ha, výnos slámy cca 3 t/ha (tj. 210 tun 

slámy, 600 balíků o váze 350 kg a rozměrech š=120, v=90, d=220 cm). 
Ukládání do stohu (stoh umístit tak, aby byl uprostřed sklízené plochy o velikosti 230 ha ): 
- stoh o rozměrech 12x70x6,3 m 
- kapacita 2100 ks balíků o váze cca 350 kg (slisovanost slámy 150 kg/m3) 
- množství slámy uložené ve stohu cca 680 tun. 
 
Výkon jedné sklizňové linky, kterou ukazuje část obr. 36, je 60 – 80 ha/den.  
F 8250 nový                                     3.270.000,- Kč 
F 3200-65 STD. (nový)                      2.390.000,- Kč 
CLASS 3400 RC r.07,10tb                2.670.000,- Kč 
ARCUSIN větší (nový)                      1.980.000,- Kč 
Podvozek Siga Uno s hydr. výbavou     324.450,- Kč 
Manipulátor (starší)                           600.000,- Kč 
Celkem                                                   11.234.000,- Kč 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 36: Postup sklizně suché slámy lisováním do hranatých balíků a jejich uložení do stohu 
 
Parametry sklizené slámy : 
- Linka zpracovává slámu v hranatých balících: šířka 120 cm, výška od 70 - 120 cm (viz tab. 
 22). 
- Linka může zpracovávat i kulaté balíky do průměru 120 cm. 
- Obsah vody slámy do 14 %. 
- Sláma musí být předřezána lisem, který má řezací ústrojí -  je nutné jen u pšeničné slámy. 



 

 61

- Uskladnění slámy musí být prováděno do stohu kvadratického tvaru. 
- Slisovanost balíků by měla být od 150 kg - 180 kg/m3. 

 
Orientační provozní náklady linky na 1 t vyrobených pelet při zpracování 5000 t slámy 

za sezonu 
Hodinový výkon linky je 1300 až 1500 kg zpracované slámy. 
Vstupní investiční náklady na pořízení technologického zařízení:  
Stacionární část (včetně úpravy stávajícího objektu)     6.160.000,- Kč 
Mobilní část      11.234.000,- Kč  
Celkem              17.394.000,- Kč 
 
Tabulka 26: Provozní náklady sklizně a peletovací linky LSP 1800 (bez DPH) 

Položka Kč 
PHM 5000 l nafty (vysokozdvižný vozík, cena za l  litr 25 Kč) 125.000,-  
Pracovní náklady při nepřetržitém provozu 8 pracovníků  
30 000 Kč/měsíc, včetně pojištění - při činnosti 7 měsíců 

1.680.000,- 

Spotřeba el. energie (provoz pro 5000 t = 360 tis. kWh x 3,1 
Kč/kWh) 

1.160.000,- 

Provázky vázací (cca 600 cívek) 135.000,-  
Režijní náklady (pojištění atd.) 300.000,-  
Ostatní mat. a služby (matrice, rolny atd.)   400.000,-  
ND a spotřebovaný materiál (voda, big bag, palety 350.000,-  
Průměrné úroky 740.000,-  
Provozní náklady celkem   4.890.000,- 
Průměrná cena slámy na řádcích = 500,-Kč/t (viz tab. 24) 2.500.000,- 
Odpisy linky LSP 1800 1.200.000,- 
Odpisy technologie sklizňové 2.246.000,- 
NÁKLADY CELKEM 10.836.000,- 
Prodejní cena volně ložených pelet za 1 t (viz tab. 25) 2.500,- 

Doba životnosti strojů do generální opravy u stacionární části linky je 7 let, tj. 35000 
tun pelet. Doba životnosti mobilní linky je u lisu a traktoru 5 let, u sběracího vozu na balíky 
včetně traktoru je 7 let i více. 
 
Tržby 
Tržby za volně ložené pelety při výrobě 5 000 t za sezonu  12.500.000,- Kč 
Náklady celkem                  10.836.000,- Kč 
Hrubý zisk před zdaněním                                         1.664.000,- Kč 
Daň z příjmu 22 %    366.080,- Kč  
Čistý zisk                                                             1.297.920,- Kč 
 
Zdroje 
Čistý zisk            1.297.920,- Kč 
Odpisy                   3.446.000,- Kč 
Zdroje celkem (roční cash flow) 4.743.920,- Kč 
 
Pořízení technologického zařízení 
Cizí zdroje     18.500.000,- Kč 
Vlastní zdroje (na úhradu počátečních provozních nákladů)    700.000,- Kč 
Úvěr na 5 let                                                              18.500.000,- Kč 
Roční splátka 3.700.000,- Kč 
Roční úroky 740.000,- Kč  
 
Orientační doba splacení = náklady na investici : roční cash flow = 17.394.000 : 4.743.020 
= 3,7 roků 
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 Alternativním řešením je realizace pouze stacionární části, tj. peletovací linky LSP 1800 
a lisování slámy zajišťovat formou služeb. Průměrné náklady na lisování stébelnin v Kč.ha-1 
ukazuje tab. 27. S využitím kap. 8.1, přepočtu plošných nákladů z tab. 27 na měrné náklady 
v Kč.t-1 sklizeň slámy a jejich porovnání s tab. 25, lze stanovit konkurenceschopnost této 
varianty. 
 
Tabulka 27: Průměrné náklady na lisování stébelnin (slámy a sena) 

Náklady (Kč.h-1) Náklady (Kč.ha-1) Souprava Výkonnost
(ha.h-1) 

Spotřeba 
paliva  
(t.ha-1) 

variabilní fixní celkem variabilní fixní celkem

Traktor 4x2, 60 kW 
Svinovací lis 1,2 m 1,2 4,5 455 325 780 379 271 650 

Traktor 4x2, 75 kW 
Svinovací lis 1,6 m 1,8 4,3 549 576 1125 305 320 635 

Traktor 4x2, 75 kW 
Lis na klasické 
hranolové balíky 

1,1 6,5 449 382 831 408 347 755 

Traktor 4x2, 90 kW 
Lis na klasické 
hranolové balíky 

1,2 6,5 467 430 898 388 357 745 

Traktor 4x2, 90 kW 
Lis na velké  
hranolové balíky 

1,7 5,0 610 1056 1666 359 621 980 

Traktor 4x2, 135 kW 
Lis na velké  
hranolové balíky 

3,2 5,0 1043 1885 2928 326 589 915 

6.4 Ekonomika tuhých biopaliv z energetických plodin 
Náklady na pěstování a sklizeň vybraných energetických plodin a výsledná ekonomika 

jsou uvedeny v tab. 28. V roce 2007 bylo možno při pěstování těchto vybraných 
energetických plodin získat následující dotace: 
- přímá platba na plochu (SAPS) – stanovena formou sazby na 1 ha zemědělské půdy (v 

roce 2007 činila 2791,50 Kč na 1 ha z.p.)  
- doplňková platba (TOP UP) – pro rok 2007 stanovena formou sazby na 1 ha orné půdy 

(sazba v roce 2007 činila 1755,10 Kč na 1 ha o.p.), od roku 2008 je již stanovena stejně 
jako SAPS na 1 ha zemědělské půdy 

- podpora pěstování bylin pro energetické využití (dotace dle zákona o zemědělství č. 
252/1997 Sb. – sazba 3000 Kč na 1 ha orné půdy využívané pro pěstování těchto plodin 
platí jen pro vybrané druhy energetických bylin a trav. Tato národní dotace byla již pro 
rok 2008 zrušena  

- podpora z EU v rámci opatření „Pěstování energetických plodin“ ve výši max. 45 Eur.ha-1 
energetické plodiny (pro rok 2007 byla tato sazba redukčním koeficientem zkrácena na 
31,65 EUR.ha-1). Podmínkou je zde smlouva se zpracovatelským podnikem nebo 
zpracování suroviny ve vlastním podniku (jen pro vyjmenované plodiny).  

Vzhledem k uvedeným okolnostem jsou v tab. 28 uvedeny a zahrnuty do výsledné 
ekonomiky plodiny jen dotace SAPS a TOP UP. Jejich výše je pro rok 2008 stanovena 
odhadem na 4500 Kč.ha-1 zemědělské půdy (lze očekávat nárůst platby SAPS, ale pokles 
platby TOP UP z důvodů rozpočítání stanovené částky na vyšší výměru – na 1 ha 
zemědělské půdy). 
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Tabulka 28: Náklady na pěstování vybraných energetických plodin 
 

Ukazatel Měrná 
jednotka 

Ozdobnice
čínská Čirok Konopí

seté 
Triticale 

energetické
Chrastice 
rákosovitá

Šťovík 
krmný 

Křídlatka 
Bohemica 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 
CELKEM Kč.ha-1 19069 9842 7479 5500 2721 2025 8154 

Mechanizované práce Kč.ha-1 2779 4914 5822 6588 2421 2778 3668 
Spotřeba paliva t.ha-1 22,3 52,9 67,6 63,4 19,8 25,5 36 
Potřeba práce h.ha-1 2,9 5,2 4,5 3,9 2,7 2,3 401 
VARIABILNÍ NÁKLADY 
CELKEM Kč.ha-1 21848 14756 13301 12088 5142 4803 11822 

FIXNÍ NÁKLADY Kč.ha-1 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 N
ák

la
dy

 n
a 

1 
ha

 

NÁKLADY CELKEM 
(variabilní+fixní) Kč.ha-1 25348 18256 16801 15588 8642 8303 15322 

Hlavní produkt  
– výnos suché hmoty 

t.ha-1 12 10 10 10 9 9 15 

NÁKLADY BEZ DOTACÍ 
– variabilní 

Kč.t-1 1821 1476 1330 1209 571 534 788 

NÁKLADY BEZ DOTACÍ 
– celkem 

Kč.t-1 2112 1826 1680 1559 960 923 1021 

Dotace SAPS+-TOP UP Kč.ha-1 4500 4550 4500 4500 4500 4500 4500 

NÁKLADY VČETNĚ 
DOTACÍ– variabilní 

Kč.t-1 1446 1026 880 759 71 34 488 

N
ák

la
dy

 n
a 

je
dn

ot
ku

 
pr

od
uk

ce
 

NÁKLADY VČETNĚ 
DOTACÍ – celkem 

Kč.t-1 1737 1376 1230 1109 460 423 721 
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Celkové náklady na pěstování vybraných energetických plodin bez dotací i s využitím 
dostupných dotací v přepočtu na 1 t produkce jsou uvedeny na obr. 37.  

Produkce ve formě válcových nebo hranolovitých balíků je vhodná jako palivo do 
větších kotelen a tepláren. Hlavním konkurentem pro tuto oblast využití jsou nejlevnější 
varianty hnědého uhlí (energetické uhlí, prachové uhlí). Cena tohoto energetického uhlí 
s výhřevností srovnatelnou s tuhými biopalivy se pohybuje okolo 1100 až 1200 Kč.t-1 včetně 
ekologické daně (cena u výrobce, bez DPH a bez dopravy). Náklady na pěstování některých 
energetických plodin (triticale ozimé, chrastice rákosovitá, šťovík krmný, křídlatka Bohemica) 
jsou tedy srovnatelné nebo nižší než ceny konkurenčního uhlí, zvláště při možnosti využití 
dostupných dotací. 

Pro potenciální využití produkce energetických plodin jako paliva pro rodinné domky a 
malé farmy je nutno zpracovat produkci do standardizované formy briket nebo pelet. 
Náklady na výrobu briket (pelet) se pohybují podle velikosti zařízení kolem 700 – 900 Kč.t-1. 
Cena hnědého tříděného uhlí je patrná z tab. 25. Výsledné náklady na 1 tunu briket 
z produkce energetických plodin jsou na obr. 38 porovnány s nižší cenou hnědého uhlí z tab. 
25. 
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Obr. 37: Porovnání nákladů na 1 tunu tuhých biopaliv ve formě lisovaných balíků 

z vybraných energetických plodin s cenou konkurenčního paliva 
 

6.5 Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z travních porostů 
Technologický postup a náklady na pěstování a sklizeň sena z travních porostů (TP) 

jsou zpracovány ve 2 variantách: 
- bez hnojení - výnos sena 3 t/ha  
- přihnojování kejdou - výnos sena 3,6 t/ha. 
 
 Technologický postup a podrobnější struktura variabilních nákladů jsou uvedeny pro 
jednotlivé varianty v tab. 29 a 30. Nejvýraznější složkou variabilních nákladů jsou náklady na 
mechanizované práce, které u varianty 1 činí 91 %, u varianty 2 jsou ve výši 87 %. Celkové 
náklady na pěstování a sklizeň sena z  travních porostů v přepočtu jsou: 
- ve variantě 1 (bez hnojení):  6145 Kč.ha-1,  tj. 2048 Kč.t-1 
- ve variantě 2 (přihnojování kejdou): 7490 Kč.ha-1,  tj. 2081 Kč.t-1 
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Obr. 38: Porovnání nákladů na 1 tunu briket/pelet z vybraných energetických plodin  

s cenou konkurenčního paliva 
 
Dotace 

Významným faktorem pro hodnocení ekonomiky produkce TP jsou dotace a podpory 
z EU a z národních zdrojů. Pro pěstování a sklizeň TP lze získat následující hlavní formy 
dotace: 
a) Jednotná platba na plochu (SAPS) – stanovena formou sazby na 1 ha zemědělské půdy 

(v roce 2007 činila 2791,50 Kč na 1 ha z.p.)  
b) doplňková platba (TOP UP) – pro rok 2007 stanovena formou sazby na 1 ha orné půdy 
 (sazba v roce 2007 činila 1755,10 Kč na 1 ha o.p.) a nebylo tedy možné ji využít pro 
 trvalé travní porosty, od roku 2008 je již stanovena (stejně jako SAPS) na 1 ha 
 zemědělské půdy a lze ji tedy využít i pro TP. 
c) Podpora LFA – vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech, 
 poskytuje se pouze na kulturu „travní porost“ (louky, pastviny i ostatní travní porosty) 
 v méně příznivých oblastech. Sazby pro rok 2006 jsou stanoveny: 

• horská oblast -   HA = 157 EUR na 1 ha travních porostů 
    HB = 134 EUR na 1 ha travních porostů 

• ostatní méně příznivé oblasti – OA = 117 EUR na 1 ha travních porostů 
     OB = 94 EUR na 1 ha travních porostů  

• oblasti se specifickým omezením –  S = 114 EUR na 1 ha travních porostů 
     SX = 91 EUR na 1 ha travních porostů  
d) Dotace na podporu agroenvironmentálních opatření (AEO) – obsahují mj. „podopatření“ 

ošetřování travních porostů (louky, pastviny, ptačí lokality, stepní trávníky a vřesoviště). 
Vzhledem ke specifickým podmínkám opatření,  předepsané intenzitě chovu 
hospodářských zvířat a zaměření na údržbu pastvou hospodářských zvířat nejsou tyto 
dotace do ekonomického hodnocení energetického využití TP zahrnuty.  

Výsledné náklady na 1 ha TP a na jednotku produkce při využití variant dostupných 
dotací jsou souhrnně uvedeny v tab. 31.  

Výsledkem pěstování a sklizně TP je suchá hmota lisovaná do formy válcových nebo 
hranolovitých balíků. Produkce v této formě je vhodná jako palivo do větších kotelen a 
tepláren. Porovnání výsledných nákladů jednotlivých variant s cenou konkurenčního uhlí je 
uvedeno na obr. 39. 
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Tabulka 29: Technologie a náklady na TP – varianta 1 – bez hnojení 
Operace Materiálové vstupy/Produkce Technické zajištění operace 

Náklady Pracnost Spotřeba Náklady
NákladyP.č. 

Název MJ Opak Název MJ Množství
Kč/ha 

Energ.  
prostředek

Mechaniz. 
prostředek h/ha l/ha Kč/ha Kč/ha 

10 Vláčení 
porostu 

ha 1,00     Traktor  
50-59 kW

Brány 
hřebové -
záběr 6m 

0,29 2,0 175 175 

20 Pokos pícnin  
na loukách 

ha 1,00     Traktor 
50-59 kW

Rotační žací 
str. nad 2m 

0,80 5,5 510 510 

30 Obracení a 
shrnování luk 

ha 2,00     Traktor 
40-49 kW

Obraceče, 
shrnovače 

0,40 2,7 370 370 

40 Sběr sena 
svinováním 

ha 1,00 Seno t 2,00  Traktor 
60-69 kW

Svinovací 
lisy 

0,83 4,5 635 635 

50 Odvoz balík. 
sena  

t 1,00     Traktor 
40-49 kW

Ostatní tr. 
návěsy 

0,10 0,8 70 70 

70 Pokos pícnin  
na loukách 

ha 1,00     Traktor 
50-59 kW

Rotační žací 
str. nad 2m 

0,70 4,9 450 450 

80 Obracení a 
shrnování luk 

ha 2,00     Traktor 
40-49 kW

Obraceče, 
srhnovače 

0,35 2,4 340 340 

90 Sběr sena 
svinováním 

ha 1,00 Seno t 1,00  Traktor 
60-69 kW

Svinovací 
lisy 

0,70 4,1 570 570 

100 Odvoz 
balík.sena 

t 1,00     Traktor 
40-49 kW

Ostatní tr. 
návěsy 

0,05 0,4 35 35 

110 Podíl nákladů 
na obnovu 
porostu(přísev
vápnění) 

ha     330   0,30 1,7 160 490 

VARIABILNÍ NÁKLADY CELKEM 330   4,52 29,0 3315 3645 
FIXNÍ NÁKLADY (nájem, daně, odpisy staveb, úvěr, výrobní a správní režie) 2500 
NÁKLADY CELKEM na 1 ha 6145 
NÁKLADY CELKEM na 1 t sena (Kč/t) 2048  
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Tabulka 30: Technologie a náklady na TP – varianta 2 – přihnojování kejdou  
Operace Materiálové vstupy/Produkce Technické zajištění operace 

Náklady Pracnost Spotřeba Náklady 
NákladyP.č. 

Název MJ Opak Název MJ Množství
Kč/ha 

Energ. 
prostředek

Mechaniz. 
prostředek h/ha l/ha Kč/ha Kč/ha 

10 Vláčení porostu ha 1,00     Traktor  
50-59 kW 

Brány hřebové 
- záběr 6 m 

0,29 2,0 175 175 

20 Pokos pícnin na 
loukách 

ha 1,00     Traktor 
50-59 kW 

Rotační žací str. 
nad 2 m 

0,80 5,5 510 510 

30 Obracení a 
shrnování luk 

ha 2,00     Traktor 
40-49 kW 

Obraceče, 
shrnovače 

0,40 2,7 370 370 

40 Sběr sena 
svinováním 

ha 1,00 Seno t 2,40  Traktor 
60-69 kW 

Svinovací lisy 0,83 4,5 635 635 

50 Odvoz balík. 
sena 

t 1,00     Traktor 
40-49 kW 

Ostatní trakt. 
návěsy 

0,12 1,0 100 100 

60 Hnojení luk 
kejdou 

ha 1,00 Kejda t 10,00 300 Traktor 
70-79 kW 

Kejdovače 
připoj,por.za 

1,25 20,0 1000 1300 

70 Pokos pícnin na 
loukách 

ha 1,00     Traktor 
50-59 kW 

Rotační žací str. 
nad 2 m 

0,70 4,9 450 450 

80 Obracení a 
shrnování luk 

ha 2,00     Traktor 
40-49 kW 

Obraceče, 
srhnovače 

0,35 2,4 340 340 

90 Sběr sena 
svinováním 

ha 1,00 Seno t 1,20  Traktor 
60-69 kW 

Svinovací lisy 0,70 4,1 570 570 

100 Odvoz balík. 
sena 

t 1,00     Traktor 
40-49 kW 

Ostatní traktr. 
návěsy 

0,06 0,5 50 50 

110 Podíl nákladů na 
obnovu porostu 
(přísev, vápnění) 

ha     330   0,30 1,7 160 490 

Technologický postup celkem 630   5,80 49,3 4360 4990 
FIXNÍ NÁKLADY (nájem, daně, odpisy staveb, úvěr, výrobní a správní režie) 2500 
NÁKLADY CELKEM na 1 ha 7490 
NÁKLADY CELKEM na 1 t sena (Kč/t) 2081  
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Z uvedených výsledků vyplývá: 
• při využití dotace SAPS a TOP UP jsou náklady na 1 tunu energetického sena ve variantě 

I na hodnotě 548 Kč.t-1, ve variantě II na hodnotě 831 Kč.t-1, biomasa s těmito 
výrobními náklady je na trhu paliv již realizovatelná, 

• ve výrobních  oblastech, kde lze využít dotaci LFA pro ostatní méně příznivé oblasti, je 
využívání produkce z TP ekonomicky výrazně příznivější, ve variantě s hnojením  jsou 
výsledné náklady na úrovni 136 Kč.t-1, ve variantě bez hnojení jsou dokonce dotace vyšší 
než celkové náklady na pěstování a sklizeň TP a představují výsledný přínos 285 Kč.t-1, 

• ve výrobních  oblastech, kde lze využít dotaci LFA pro horské oblasti, je využívání 
produkce z TP ekonomicky ještě příznivější, dotace v obou sledovaných variantách jsou 
vyšší než celkové náklady na pěstování a sklizeň TP a ve variantě s hnojením představují 
výsledný přínos 142 Kč.t-1, ve variantě bez hnojení dokonce 618 Kč.t-1. 
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Obr. 39: Porovnání nákladů na 1 tunu tuhých biopaliv ve formě lisovaných balíků 

z energetického sena s cenou konkurenčního paliva 
 
Porovnání nákladů na výrobu briket, resp. pelet, z energetického sena ve srovnání 

s cenou konkurenčních paliv je uvedeno v grafu na obr. 40.  
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Obr. 40: Porovnání nákladů na 1 tunu briket/pelet z energetického sena  

s cenou konkurenčního paliva 
 Obdobně brikety a pelety z travních porostů, kde jsou dotace a podpory z EU a 
národních zdrojů, jsou ve všech oblastech ekonomicky příznivější než srovnatelné 
konkurenční uhlí. Náklady na 1 tunu briket a pelet z travních porostů jsou opět příznivější 
pro variantu bez hnojení v oblastech mimo LFA dosahují hodnoty 1248 Kč.t-1, v oblastech 
LFA ostatní 415 Kč.t-1 a v oblastech LFA (horské) dokonce jen 82 Kč.t-1. Pro variantu hnojení 
kejdou jsou náklady na 1 tunu briket a pelet z travních porostů cca o 300 až 400 Kč vyšší. 
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Tabulka 31: Náklady na pěstování a sklizeň travních porostů 
Varianta I – bez hnojení Varianta II – hnojení kejdou  

Ukazatel Měrná 
jednotka mimo 

LFA 
oblast LFA 
(ostatní) 

oblast LFA 
(horské) 

mimo 
LFA 

oblast LFA 
(ostatní) 

oblast LFA 
(horské) 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 
CELKEM Kč.ha-1 330 330 330 630 630 630 

Mechanizované práce Kč.ha-1 3315 3315 3315 4360 4360 4360 
Spotřeba paliva l.ha-1 29 29 29 49,3 49,3 49,3 
Potřeba práce h.ha-1 4,5 4,5 4,5 5,8 5,8 5,8 
VARIABILNÍ NÁKLADY 
CELKEM Kč.ha-1 3645 3645 3645 4990 4990 4990 

FIXNÍ NÁKLADY Kč.ha-1 2500 2500 2500 2500 2500 2500 N
ák

la
dy

 n
a 

1 
ha

 

NÁKLADY CELKEM 
(variabilní+fixní) Kč.ha-1 6145 6145 6145 7490 7490 7490 

Hlavní produkt  
– výnos suché hmoty 

t.ha-1 3 3 3 3,6 3,6 3,6 

NÁKLADY BEZ DOTACÍ 
– variabilní 

Kč.t-1 1215 1215 1215 1386 1386 1386 

NÁKLADY BEZ DOTACÍ 
– celkem 

Kč.t-1 2048 2048 2048 2081 2081 2081 

Dotace SAPS+-TOP UP  
(+ LFA) 

Kč.ha-1 4500 7000 8000 4500 7000 8000 

NÁKLADY VČETNĚ DOTACÍ 
– variabilní 

Kč.t-1 -285 -1118 -1452 136 -558 -836 

N
ák

la
dy

 n
a 

je
dn

ot
ku

 p
ro

du
kc

e 

NÁKLADY VČETNĚ DOTACÍ 
– celkem 

Kč.t-1 548 -285 -618 831 136 -142 

Poznámka:  
Pro oblast LFA (ostatní) se uvažuje průměrná dotace ve výši 2500 Kč.ha-1 travních porostů. 
Pro oblast LFA (horské) se uvažuje průměrná dotace ve výši 3500 Kč.ha-1 travních porostů. 
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
 Tuhá biopaliva jsou paliva vyrobená přímo nebo nepřímo z biomasy. Biomasa je 
neodmyslitelně spojena s půdou a její environmentální vlivy jsou významné. Výroba 
bioenergie a zvláště biopaliv má proto svoje podmínky a meze, které je potřeba 
kvantifikovat a také sledovat jejich dopad na zemědělské a související trhy. Tuhá biopaliva 
se popisují podle původu, zdroje, hlavních obchodovatelných forem a vlastností. 

Technická specifikace usnadní porozumění mezi výrobci - prodávajícím a zákazníkem – 
spotřebitelem, nákup, přeshraniční pohyb, použití a kontrolu jakosti, jakož i dobrou 
komunikaci s výrobci konverzních zařízení. Dále urychluje povinné schvalovací postupy, 
předávání informací o využívání tuhých biopaliv a souvisejících problémech spojených se 
životním prostředím. Technické normy v oblasti tuhých biopaliv, určující terminologii, 
požadavky na jakost, bezpečnost, užitné vlastnosti, metody zkoušení, slouží k prokazování 
shody vyplývající ze zákona č. 22/1977 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Citace 
v právním předpisu a v obchodních smlouvách se stávají závaznými. Jsou také nezbytnou 
podmínkou pro volný oběh paliv zejména v zemích EU.  

Praktické využívání vhodné biomasy pro výrobu tuhých biopaliv je spojeno s poměrně 
vysokým kolísáním její kvality. V metodice pospaná technická specifikace pro zajištění kvality 
se zabývá pouze otázkou paliva. Pro zajištění efektivního využití tuhých biopaliv je také 
velmi důležité zvážit vztah mezi palivem a konverzním zařízením pro spalování, zplyňování 
nebo pyrolýzu. I standardizovaná dřevní štěpka má do jisté míry náhodný tvar a velikost, 
což může ovlivňovat následující tepelnou konverzi. Předpokládaná technická specifikace je 
pružná, a tudíž si může producent nebo zákazník vybrat jakoukoliv třídu vlastností, které 
odpovídá vyrobené nebo požadované jakosti paliva. Uvádí se i příklady vysoce kvalitních 
biopaliv pro použití v domácnostech. Stanovení postupu a popisu pro splnění požadavků na 
jakost dává záruku, že jsou splněny požadované vlastnosti paliv na bázi biomasy. 

Cílem zajištění kvality je poskytovat záruku, že je nepřetržitě dosahováno stabilní 
kvality v souladu s požadavky zákazníka. Požadavky zákazníka zahrnují, kromě určité kvality 
biopaliva, také kvalitu jednání společnosti související s biopalivem nebo se servisem (jako je 
načasování, logistika a řádná dokumentace). Zajištění kvality paliva je třeba dodržet v celém 
dodavatelském řetězci. Opatření pro zajištění kvality usnadňuje návrh systému pro zajištění 
kvality paliva u výrobců a dodavatelů tuhých biopaliv. Jeho funkcí je ujistit se, že: 
- existuje sledovatelnost; 
- požadavky, které ovlivňují kvalitu paliva, jsou pod kontrolou; 
- konečný uživatel může mít důvěru v kvalitu paliva. 

Popsané technologie a strojní linky pro štěpkování, peletování a briketování jsou 
schopné zajistit celý sortiment v metodice specifikovaných standardizovaných vlastností 
štěpky, briket a pelet.  

Nejistota vázaná na dostupnost vhodné biomasy představuje hlavní ekonomický 
rizikový faktor. Pro rozvahu o dalším možném růstu výroby a prodeje tuhých biopaliv se 
v metodice uvádí bilance produkce a užití hnědého uhlí, tuhých biopaliv a zahraniční obchod 
s biomasou vhodnou k energetickým účelům. 

Pokud zohledníme vedle dřevní biomasy bilanci sklizně obilovin a řepky olejné v roce 
2008, je zde současný dostupný potenciál dřevní biomasy a slámy obilovin pro výrobu: 
- cca 1 mil. tun tuhých biopaliv z obilní slámy ve formě standardizovaných briket a pelet. 

Přitom se zohledňuje agronomický správný postupy týkající se skladby plodin. 
Předpokládá se řízený sběr slámy pšenice ozimé, triticale a řepky olejné v průměrném 
množství max. 1 t.ha-1. To velmi reálně udržuje nezbytný podíl organických zbytků a 
anorganických živin v půdě, 

- cca 400 tis. tun standardizovaných pelet a briket z dřevní biomasy, 
- cca 300 – 500 tis. tun směsných (kompozitních) standardizovaných pelet a briket 

z energetických travin, biomasy z péče o krajinu a vedlejších produktů průmyslu 
zpracovávajícího zrniny a olejniny. 

 Předpokládá-li se postupné nahrazování hnědého uhlí v domácnostech, zatím jsou 
konkurenceschopné pouze dřevní brikety druhé jakosti díky rozdílným sazbám DPH. Odbyt 
alternativních pelet a ostatních uvedených druhů biomasy je při těchto cenových relacích 
zajištěn podle vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb. ze dne 2.12.2005, o stanovení druhů, způsobů 
využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektrické energie z biomasy. 

Produkce ve formě válcových nebo hranolovitých balíků je vhodná jako palivo do 
větších kotelen a tepláren. Hlavním konkurentem pro tuto oblast využití jsou nejlevnější 
varianty hnědého uhlí (energetické uhlí, prachové uhlí). Cena tohoto energetického uhlí 
s výhřevností srovnatelnou s tuhými biopalivy se pohybuje okolo 1100 až 1200 Kč.t-1 včetně 
ekologické daně (cena u výrobce, bez DPH a bez dopravy). Náklady na pěstování některých 



 

 71 

energetických plodin (triticale ozimé, chrastice rákosovitá, šťovík krmný, křídlatka Bohemica) 
jsou tedy srovnatelné nebo nižší než ceny konkurenčního uhlí, zvláště při možnosti využití 
dostupných dotací. 
 Biomasa pro všechny druhy biopaliv by měla být produkována udržitelným způsobem, 
který zvyšuje zejména zdraví půdy a vodních zdrojů. Jedná se proto jak o udržitelné 
obhospodařování zemědělských ploch, tak o ekologickou, sociální, ekonomickou a politickou 
udržitelnost. Z toho vyplývají následující doporučení: 
• dodržovat splnění následujících požadavků: 

- dobré zemědělské postupy nebo vzájemná shoda,  
- pracovní normy,  
- nezvyšování emisí, které by mohly způsobit okyselování, eutrofizaci, omezení 

stratosférického ozónu nebo které jsou toxické, 
- žádné překážky pro půdní funkce a její úrodnost, zabránění ohrožení kvality vody a 

vodních zdrojů, 
- zachování biologické a ekosystémové diverzity, 
- environmentálně zdravá aplikace agrochemikálií 
- nepoužívání surovin pocházejících z chráněných území nebo oblastí s vysokou 

přírodní hodnotou: oblasti se značnou akumulací faktorů relevantních pro 
biologickou diverzitu, oblasti nacházející se v hodnotových ekosystémech a 
obsahující takové ekosystémy, oblasti s ochrannou funkcí. 

• minimalizovat diverzifikací dodávek nejistotu dostupnosti vhodné biomasy pro výrobu a 
smluvně zajistit nutný odbyt vyrobených tuhých biopaliv, u kterých bude zaručena trvalá 
jakost, 

• u konečných uživatelů dohlížet na kompatibilitu technologie konverze s odebíranými 
tuhými biopalivy, což je základním a nezbytným předpokladem dosažení provozně 
optimalizovaného procesu využití, 

• pro domácnosti nabízet vysoce kvalitní tuhá biopaliva, protože využívají malá tepelná 
zařízení, která obvykle nemají spolehlivá řízení a čištění spalin a jsou často umístěna 
v zalidněných oblastech. 

III SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 
 Předložená metodická příručka je zcela nová z hlediska svého komplexního zaměření 
na popis, třídění, specifikaci vlastností a doporučené postupy výroby tuhých biopaliv 
v různých obchodních formách z vhodné biomasy, klasifikovaných podle původu a zdrojů. 
Prezentuje a popisuje provozně optimální výroby v souladu s aktuálními technickými 
normami a specifikacemi CEN/TS, ČSN P CEN/TS a ČSN s objasněním způsobu zajištění 
kvality paliva napříč celým dodavatelským řetězcem od místa původu, přes logistiku, včetně 
řízení a udržení normované jakosti. V návaznosti na řešení technologických postupů a 
strojních linek výroby standardizované štěpky, pelet a briket z dřevní, bylinné a ovocné 
biomasy se objasňují udržitelnost a technicko-ekonomické parametry výroby 
standardizovaných tuhých paliv ze slámy obilovin, vybraných energetických plodin a travních 
porostů. Konkurenceschopnost je vztažena k cenové relaci 2. pol. 2008 rozvíjejícího se trhu 
s obchodovatelnou biomasou a tuhými biopalivy. Jsou uvedená doporučení pro udržitelnou 
výrobu všech druhů biopaliv a produkci biomasy se zaručením jejího ekologicky, ekonomicky 
a sociálně únosného odběru v pěstebním systému. 

IV POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 
 Metodická příručka je určena k přímému využití zástupcům potenciálních investorů 
v oblasti biomasy a biopaliv, pracovníkům zemědělského poradenského systému, 
podnikatelům, odborným a řídícím pracovníkům v zemědělství, pracovníkům firem a 
společností dodávajících služby, výrobky a zařízení v daném odvětví. V neposlední řadě pak 
studentům a široké veřejnosti se zájmem o udržitelné a efektivní využití energetických 
zdrojů. 
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PŘÍLOHA 1  
 

Termíny a definice související s metodikou 
 
V dodaném stavu, původní (as received) 
na podkladě o biomase, biopalivu, zkušebním vzorku atd. při dodávce. Stav s takovým 
obsahem vody a popela, se kterým se získává, dodává nebo spotřebuje. 
Zemědělské zbytky (agricultural residues)  
zbytky biomasy vznikající při výrobě, sklizni a zpracování v zemědělských oblastech 
Agropaliva (agrofuels) 
biopaliva získaná jako produkt z produktů energetických plodin a/nebo ze zemědělských 
zbytků 
Tavitelnost popela, chování tání popela (ash fusibility, ash melting behaviour) 
Charakteristický fyzikální stav popela získaný jeho zahříváním za přesně stanovených 
podmínek 
Teplota deformace (deformation temperature) 
teplota, při které nastávají první příznaky zaoblení hrotu nebo okrajů zkušebního tělíska 
v důsledku tání 
Teplota měknutí (sphere temperature) 
teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru komolého jehlance nebo kužele je 
výška stejná jako šířka základny nebo teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru 
krychle nebo válce, jsou okraje zkušebního tělíska zcela zaobleny bez změny výšky 
Teplota tání (hemisphere temperature) 
teplota, při které zkušební tělísko vytváří přibližně polokouli, tj. kdy výška se rovná polovině 
průměru základny 
Teplota tečení (flow temperature) 
teplota, při které se popel rozteče na podložce ve vrstvě, jehož výška je třetina výšky 
zkušebního tělíska při teplotě tání 
Balíkované biopalivo, balík (baled biofuel, bale) 
tuhé biopalivo, slisované a svázané tak,aby udrželo svůj tvar a hustotu 
Kůra (bark) 
organické buněčné pletivo tvořené vyššími rostlinami (stromy, křoviny) na vnější straně 
růstové zóny (cambium) jako obal dřevního tělesa 
Biomasa (biomass) 
biologicky odbouratelná část produktů, odpadu a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných 
a živočišných látek), lesnictví a příbuzných průmyslových odvětví, jakož i biologicky 
odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu, biomasou se rozumí materiál 
biologického původu s výjimkou materiálu uloženého v geologických útvarech nebo 
přeměněného na fosilie 
Biopalivo (biofuel) 
kapalné nebo plynné palivo pro dopravu vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy 
Biokapalina (bioliquids) 
kapalné palivo pro energetické účely vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy 
Biologicky odbouratelný (biodegradable) 
anaerobně nebo aerobně odbouratelný 
Biogenní (biogenic) 
produkovaný přirozeným procesem živých organismů, který však není fosilizován nebo 
nepochází z fosilních zdrojů, termín biogenní je používán pro označení CO2neutrální materiál, 
který je rozložen při aerobních podmínkách (např. spalování, zpopelnění) 
Směsné biopalivo (biofuel blend) 
biopalivo vzniklé záměrným smísením různých biopaliv 
Biopalivová briketa (biofuel briquette) 
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zhutněné biopalivo vyrobené s pomocí či bez pomocných lisovacích prostředků, ve tvaru 
hranolovitých či válcovitých jednotek, získané slisováním biomasy rozdrcené na prášek 
Příměsné biopalivo (biofuels mixture) 
biopalivo vzniklé přirozeným nebo nezáměrným smísením různých typů biopaliv a/nebo 
různých typů biomasy 
Biopalivová peleta (biofuel pellet) 
zhutněné biopalivo vyrobené z biomasy rozdrcené na prášek s nebo bez pomocných 
lisovacích prostředků, obvykle ve formě válečků náhodné délky, nejčastěji 5 mm až 30 mm 
dlouhých, s ulomenými konci 
Zbytky biomasy (biomass residues) 
biomasa pocházející z dobře definovaných toků ze zemědělských, lesních a souvisejících 
průmyslových operací 
Svázané biopalivo, otep, snop (bundled biofuel, bundle) 
tuhá biopaliva, která byla svázána dohromady a kde je materiál orientován podélně 
Spalné teplo (Q) (calorific value, heating value, Q) – viz také termíny spalné teplo, 
výhřevnost a hustota energie 
množství energie na jednotku hmotnosti nebo objemu uvolněné při úplném spálení 
Obilniny (cereal crops) 
jednoleté plodiny pěstované hlavně k účelu využití semen k výrobě potravin, některé 
obiloviny se mohou využít jako tuhé biopalivo 
(Dřevěné) uhlí (char) 
tuhý, částečně aglomerovaný nebo neaglomerovaný uhlíkatý materiál připravený pyrolýzou 
tuhých biopaliv 
Řezanka slámy (chopped straw) 
sláma rozřezaná na malé kousky 
Kusy dřeva (chunkwood) 
dřevo nařezané nebo nalámané ostrým řezacím zařízením, ve kterém má většina materiálu 
obvyklou délku částí, podstatně delší a hrubší než jsou dřevní štěpky 
Zbytky po pěstován plodin (crop production residues) 
zemědělské zbytky pocházející z pěstování, sklizně a zpracování plodin v zemědělských 
oblastech, termín zahrnuje mj. dřevo, slámu, stonky nebo stébla nebo lodyhy, slupky nebo 
lusky 
Odřez, hroubí, příčně řezané konce (cross-cut ends) 
krátké kusy dřevní biomasy, které vznikají, pokud konce kulatiny nebo řeziva jsou příčně 
odříznuté buď s kůrou nebo bez kůry 
Nařezané biopalivo (cut biofuel) 
tuhé biopalivo rozřezané na kusy 
Nařezané štěpky (cutter chips) 
dřevní štěpky vzniklé jako vedlejší produkt v dřevozpracujícím průmyslu, s kůrou nebo bez 
kůry 
Zhutnělé biopalivo, slisované biopalivo (densified biofuel, compressed biofuel) 
tuhé biopalivo vyrobené mechanickým slisováním biomasy s cílem zvýšit jeho hustotu a 
natvarovat palivo do specifické velikosti a tvaru, např. do kostek, válečků, biopalivových 
pelet a biopalivových briket 
Bezpopelná sušina (dry ash basis) 
stav, ve kterém je tuhé biopalivo bez obsahu vody a anorganické hmoty tvořící popel 
Bezvodý stav (dry basis) 
stav, ve kterém je tuhé biopalivo bez obsahu vody 
Sušina (dry matter) 
materiál po odstranění vody za přesně stanovených podmínek 
Odřezky, okraje, krajinky (edgings) 
části dřevní biomasy vznikající při odvětvování skácených stromů, které vykazují zbytek 
původního zakulaceného povrchu stromů, s kůrou nebo bez kůry 
Energetické plodiny, palivové plodiny (energy crops, fuel crops) 
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dřevní nebo bylinné plodiny pěstované speciálně pro využití jako palivo 
Hustota energie (energy density) 
podíl čistého energetického obsahu k sypnému objemu, hustota energie se vypočítá ze 
stanovené hodnoty výhřevnosti a sypné hmotnosti 
Energetické lesy (energy forest trees) 
dřevní biomasa pěstovaná specificky na palivo v rámci střednědobé až dlouhodobé rotace 
lesnictví 
Energetické traviny, palivové traviny (energy grass, fuel grass) 
bylinné energetické plodiny 
Energetické plantáže (energy plantation trees) 
dřevní biomasa jako jsou rychle rostoucí stromy pěstované specificky pro jejich palivovou 
hodnotu 
Palivové dřevo (firewood) 
nařezané a rozštípané palivové dřevo používané v domácnosti v kamnech, krbech nebo 
kotlích ústředního topení 
Fixní uhlík, pevně vázaný uhlík, neprchavá hořlavina (fixed carbon, non volatile 
mater) 
zbytek do 100 % po odečtení celkového obsahu vody, popela a prchavé hořlaviny 
Zbytky z potravinářského průmyslu (food processing industry residues) 
zbytky biomasy pocházející z potravinářského průmyslu 
Lesní štěpky (forest chips) 
lesní dřevo ve formě dřevní štěpky 
Lesní palivo (forest fuels) 
dřevní palivo vyrobené v případech, kdy surovina nebyla předem jinak použita 
Lesní a plantážní dřevo (forest and plantation wood) 
dřevní biomasa pocházející z lesních a/nebo stromových plantáží 
Ovocná biomasa (fruit biomass) 
biomasa těch částí rostlin, které obsahují semena 
Palivo (fuel) 
nosič energie určený ke konverzi na energii 
Klasifikace paliv (fuel classification) 
rozdělení paliv do definovaných tříd paliv 
Palivový hrubý prach, hrubá drť paliva, palivový hruboprach (fuel dust) 
rozmělněné biopalivo s charakteristickou velikostí částic od 1 mm do 5 mm 
Palivový jemný prach, palivový prášek (fuel powder, fuel flour) 
rozmělněné biopalivo s charakteristickou velikostí částic menší než 1 mm 
Specifikace paliva (fuel specification) 
popis vlastností paliva 
Palivové dřevo, energetické dřevo (fuelwood, energy wood) 
dřevní palivo se zachovaným původním složením dřeva 
Čerstvé štěpky, zelené štěpky (green chips) 
dřevní štěpky z čerstvých zbytků po kácení nebo zbytků dřevní hmoty získané z probírky 
včetně větví a vršků stromů 
Prach po broušení (grinding dust) 
zbytky dřeva ve formě podobné prachu, vznikající při broušení užitkového dřeva dřevěných 
prken 
Spalné teplo qgr (gross calorific value qgr) 
absolutní hodnota specifické energie spalování (v joulech) na jednotku hmotnosti tuhého 
paliva spáleného v kyslíkové atmosféře v kalorimetrické bombě za specifikovaných podmínek 
Bylinná biomasa (herbaceous biomass) 
biomasa z rostlin, které nemají dřevní stonek a které po konci vegetační doby odumírají 
Bylinné palivo (herbaceous fuels) 
všechny druhy biopaliv pocházejících z bylinné biomasy 
Rozdrcené dřevní palivo, drcené nebo rozsekané palivové dřevo (hog fuel) 
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palivové dřevo ve formě kusů různé velikosti a tvaru, vznikající drcením neostrými nástroji, 
jako jsou např. drtící, dezintegrační válce, kladiva nebo cepy 
Zahradní zbytky (horticultural residues) 
zbytky biomasy vznikající v zahradnictví při pěstování, sklízení a zpracování zahradní 
biomasy včetně materiálů ze skleníků 
Anorganická hmota (inorganic matter) 
nespalitelná část sušiny 
Zbytky z péče o krajinu (landscape management residues) 
zbytky dřevní biomasy, bylinné biomasy a ovocné biomasy, vznikající při péči o krajinu, 
parky a hřbitovy 
Polena, metrové dříví (log wood) 
palivové dřevo nařezané tak, že většina materiálu je v kusech o délce 200 mm a větší 
Zbytky po těžbě dřeva (logging residues) 
zbytky dřevní biomasy vzniklé během těžby dřeva 
Obsah vody (moisture) 
obsah vody v palivu 
Přírodní popel, vlastní popel (natural ash) 
celkový obsah popela neznečištěného paliva 
Výhřevnost (qnet) net calorific value (qnet) 
za takových podmínek, kdy veškerá voda obsažená v reakčních zplodinách zůstává ve formě 
vodní páry (při tlaku 0,1 MPa) a kdy pro ostatní reakční produkty spálení jsou podmínky 
stejné, jako v případě stanovení spalného tepla 
Organická hmota, hořlavina (organic matter) 
spalitelná složka sušiny 
Dřevo sušené v sušárně (oven dry wood) 
dřevo zbavené vody sušením do konstantní hmotnosti za přesně stanovených podmínek 
Pomocný lisovací prostředek, lisovací přísada, pojivo (pressing aid additives) 
přísady k surovinám používané pro zvýšení výroby slisovaných paliv 
Rozmělněné biopalivo, práškové biopalivo (pulverised biofuel) 
tuhé biopalivo ve formě hrubého či jemného prachu, vyrobené mletím nebo drcením 
Piliny (sawdust) 
jemné částice dřeva vzniklé při řezání dřeva, většina materiálu má typickou délku třísek 
v rozmezí 1 mm až 5 mm 
Rychle rostoucí stromy, stromy krátkého obmýtní (short rotation trees) 
dřevní biomasa pěstovaná jako suroviny nebo jako palivo v rámci lesnické krátkodobé rotace 
Rozmělněné biopalivo, rozdrcené biopalivo (shredded biofuel) 
tuhé biopalivo mechanicky rozdrcené tupými nástroji ne menší kusy, např. rozdrcená sláma, 
rozdrcená kůra, rozdrcené dřevné palivo 
Krajinky, řezivo (slabs) 
části dřevní biomasy vzniklé při řezání a vytváření hran kulatiny zasahující okraje tak, že 
odříznutá část vykazuje původní vnější kulatý okraj kmenu, zcela nebo částečně, s kůrou 
nebo bez kůry 
Drobné dřevo, nehroubí (smallwood) 
palivové dřevo nařezané ostrými řeznými nástroji tak, že většina materiálu je ve formě částí 
s délkou 50 mm až 500 mm 
Tuhé biopalivo (solid biofuel) 
tuhé biopalivo vyrobené přímo nebo nepřímo z biomasy 
Tuhé alternativní palivo (solid recovered biofuel) 
tuhé biopalivo vyrobené z jiného než nebezpečného odpadu, určené k energetickému využití 
a zužitkování ve spalovnách (spalovacích zařízeních) nebo zařízeních pro spoluspalování a 
splňující požadavky na třídění a specifikaci, „vyrobené“ zde znamená zpracované, 
homogenizované a zlepšené na kvalitu, umožňující obchodování mezi výrobci a uživateli 
Část stromu, odříznutý strom (tree section) 
část stromu (s větvemi) odříznutá ve vhodné délce, která není jinak opracovaná 
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Použité dřevo (used wood) 
dřevní hmota nebo dřevěné objekty, které již sloužily svému původnímu účelu 
Viskózové zbytky, zbytky viskózy (viscose residues) 
zbytky z výroby a zpracování viskózy, kdy je celulóza dřevěné buničiny macerována vysoce 
koncentrovaným hydroxidem sodným a sulfidem uhličitým a následně rozpuštěna 
v hydroxidu sodném za vzniku viskózního roztoku nazvaného viskóza 
Prchavá hořlavina (volatile matter) 
úbytek hmotnosti tuhého paliva, zkorigovaný na obsah vody, při zahřívání paliva bez 
přístupu vzduchu za přesně stanovených podmínek 
Celostromové stěpky (whole-tree chips) 
dřevní štěpky z celého stromu 
Objem loženého dřeva, objem hráně (stacked volume) 
objem loženého dřeva zahrnující i prostor mezi kusy dřeva 
Kmenové dříví, kulatina (stemwood) 
část odvětveného kmene stromu 
Kmenové štěpky (stemwood chips) 
dřevěné štěpky z kmenového dříví, s kůrou nebo bez kůry 
Pařez (stump) 
část stromu pod rovinou řezu kmenu 
Zbytky dřevní hmoty získané z probírek (thinning residues) 
zbytky dřevní biomasy vzniklé při probírkách 
Celkový obsah popele (total ash) 
hmotnost anorganických zbytků po spálení paliva za přesně stanovených podmínek, obvykle 
vyjádřená jako procento hmotnosti sušiny v palivu 
Dřevní štěpky (wood chips) 
rozštěpkovaná dřevní biomasa ve formě kousků s definovanou velikostí částic vyrobená 
mechanickým rozdružením dřeva ostrými nástroji např. noži 
Dřevní palivo, palivo na bázi dřeva, palivo vyrobené ze dřeva (wood fuels, wood-
derived biofuels, wood based fuels) 
všechny druhy biopaliv, které přímo nebo nepřímo pocházejí z dřevní biomasy 
Zbytky dřevozpracujícího průmyslu (wood processing industry residues) 
zbytky dřevní biomasy vzniklé v průmyslu zpracování dřeva a v průmyslu papíru a celulózy 
Dřevěné hobliny, třísky z obrábění (wood shavings, cutter shavings) 
hobliny z dřevní biomasy vznikající hoblováním a srovnáním dřeva 
Dřevní biomasa (woody biomass) 
biomasa ze stromů, křovin a keřů 
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PŘÍLOHA 2 
 

Technické normy přijaté pro tuhá biopaliva 

Označení normy NÁZEV Převzetí 
Rok vydání

ČSN P CEN/TS 14588      
83 8200 

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis                                    Překladem 
9/2005 

ČSN 83 8201                 
83 8201 

Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky 
rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)    

7/2005 

ČSN P CEN/TS 14961      
83 8202 

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv                                             Překladem 
10/2005 

ČSN P CEN/TS 15234 
83 8204 

Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliva Překladem 
1/2007  

ČSN P CEN/TS 14775      
83 8210 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu popela                                Věstník 
3/2005 

ČSN P CEN/TS 14778-1 
83 8211 

Tuhá biopaliva – Vzorkování – Část 1: Metody vzorkování Překladem 
Vydání 
7/2006 

ČSN P CEN/TS 14778-2 
83 8211 

Tuhá biopaliva – Vzorkování – Část 2: Metody vzorkování sypkého 
materiálu přepravovaného nákladními auty  

Překladem 
Vydání 
5/2006 

ČSN P CEN/TS 14779 
83 8212 

Tuhá biopaliva – Vzorkování – Metody přípravy vzorkovacích plánů a 
vzorkovacích certifikátů 

Překladem 
5/2006 

ČSN P CEN/TS 14780 
83 8213 

Tuhá biopaliva – Metody přípravy vzorku Překladem 
5/2006 

ČSN P CEN/TS 14918 
83 8214 

Tuhá biopaliva – Metoda stanovení spalného tepla Překladem 
8/2006  

ČSN P CEN/TS 15103 
83 8215 

Tuhá biopaliva – Metody stanovení sypné hmotnosti Překladem 
5/2006 

ČSN P CEN/TS 15104 
83 8216 

Tuhá biopaliva – Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku 
– Instrumentální metody 

Překladem 
4/2006 

ČSN P CEN/TS 15105 
83 8217 

Tuhá biopaliva – Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku 
rozpustných ve vodě 

Překladem 
4/2006 

ČSN P CEN/TS 15150 
83 8218 

Tuhá biopaliva – Metody stanovení hustoty částic Překladem 
5/2006 

ČSN P CEN/TS 15149-1 
83 8219 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení – Část 1: 
Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími 

Věstník 
8/2006 

ČSN P CEN/TS 15149-2 
83 8219 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení – Část 2: 
Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a 
menšími 

Věstník 
8/2006 

ČSN P CEN/TS 15149-3 
83 8219 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení – Část 3: 
Metoda třídění rotačním sítem  

Věstník 
8/2006 

ČSN P CEN/TS 14774-1   
83 8220 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v 
sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda                            

Věstník  
3/2005 

ČSN P CEN/TS 14774-2   
83 8220 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v 
sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda                       

Věstník 
3/2005 

ČSN P CEN/TS 14774-3   
83 8220 

Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v 
sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku              

Věstník 
3/2005 

ČSN P CEN/TS 15210-1 
83 8221 

Tuhá biopaliva – Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a 
briket -Část 1: Pelety 

Věstník 
8/2006 
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Označení normy NÁZEV Převzetí 
Rok vydání

ČSN P CEN/TS 15210-2 
83 8221 

Tuhá biopaliva – Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a 
briket -Část 2: Brikety. 

Věstník 
8/2006 

ČSN P CEN/TS 15148 
83 8222 

Tuhá biopaliva – Metoda stanovení obsahu prchavé hořlaviny Věstník 
8/2006 

ČSN P CEN/TS 15290 
83 8223 

Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu hlavních prvků Věstník 
9/2006 

ČSN P CEN/TS 15297 
83 8224 

Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vedlejších prvků Věstník 
9/2006 

ČSN P CEN/TS 15296 
83 8225 

Tuhá biopaliva – Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv Věstník 
9/2006 

ČSN P CEN/TS 15289 
83 8226 

Tuhá biopaliva – Stanovení celkového obsahu síry a chloru Věstník 
11/2006 

ČSN P CEN/TS 15370-1 
83 8227 

Tuhá biopaliva – Metoda pro stanovení teploty tání popela – Část 1: 
Metoda stanovení charakteristických teplot  

Věstník 
4/2007 

ČSN 83 8250                 
 

Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování      10/2005 
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PŘÍLOHA 3 
 

Jednotky a značky 
 
1. Jednotky související s tuhými biopalivy: 

Joule (J) energie, práce, množství tepla 
Watt (W) výkon, elektrický proud a tepelný výkon 
1 J = 1Nm = 1 Ws = 1 kg m2.s-2  
 

2.  Značky a význam předpon 
kilo  k 103 tisíc 
mega M 106 milion 
giga  G 109 miliarda 
tera  T 1012 bilion 
peta P 1015 biliarda 
exa  E 1018 trilion 

 
3. Vzájemné přepočty mezi MJ a kWh 

1 Megajoule (MJ) = 0,278 kWh 
1 Kilowatthodina (kWh) =3,6 MJ 
Běžná jednotka není 1 kcal (kilokalorie) = 4,186 kJ 

 
4. Přepočty výsledků rozborů na různé stavy biopaliva a kalkulace pro vodík, 

kyslík a výhřevnost v souladu s CEN/TS 15296:2006 
 
4.1 Vodík 
Obsah vodíku stanovený na bázi suchého vzduchu (Had, analytický) zahrnuje jak obsah 
vodíku spalitelné části suchého biopaliva, tak i vodík přítomný ve vlhkém vzorku (celkový 
obsah vodíku). Před výpočtem pro jakýkoliv jiný stav bude stanovený obsah vodíku, Had, 
upraven pro vlhkou vazbu vodíku výpočtem na bezvodý stav, Hd: 

)100(
100)937.8/(

ad
add M

MHH
−

×−= ad                  (1) 

Tento obsah vodíku vztažený ke spalitelné části tuhého biopaliva může být přeměněn na 
jakýkoliv jiný stav použitím vzorců v tab. P1.1. 
 
4.2 Kyslík 
Obsah kyslíku vztažený na bezvodý stav tuhého biopaliva může být vypočítán podle 
následujícího vzorce: 

ddddddd 100 AClSNHCO −−−−−−=                  (2) 

Poznámka: Je-li požadována přesnost, musí být hodnoty Sd a Cld upraveny pro event. 
zbývající obsahy síry a chloru v popeli (Ad). 
 
4.3 Výhřevnost 
Výhřevnost při konstantním tlaku uvedená na původní stav (qp,net,d) zahrnuje úpravu pro 
výparné teplo pro skutečný obsah vody: 

 arMMqq ×−
−

×= 43,24
100

100
net,dp,net,arp,                  (3) 
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Přeměnu na bezvodý stav lze vypočítat použitím následujícího vzorce: 

ar
ar M

Mqq
−

××+=
100

100)43,24( arnet,p,dnet,p,                 (4) 

Přeměna na jakoukoliv jinou vlhkou bázi (M) může být vypočítána použitím vzorce: 

MMqq ×−
−

×= 43,24
100

100
net,dp,mnet,p,                  (5) 

kde pro suchou bázi, M = 0; pro bázi suchého vzduchu, M = Mad; pro původní (podle odběru 
vzorku, pro původní nebo vyhořelou) bázi M = Mar. 
 
Přeměna qp,net,d na suchou a bezpopelnou bázi může být vypočítána použitím vzorců v tab. 
1: 

×= dnet,p,dafnet,p, qq
dA−100

100
                       (6) 

nebo naopak na suchou a bezpopelnou bázi: 

×= dafnet,p,dnet,p, qq
100

100 dA−
                  (7) 

 
Tabulka P3.1: Vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy biopaliva 

Přepočet na stav paliva 
Analytický 
(sušený na 
vzduchu) 

Původní Bezvodý 
(sušina) Hořlavina Stav paliva 

(ad) (ar) (d) (daf) 
Analytický 1) 

(sušený na 
vzduchu, 
ad) 

1 
ad

ar

100
100

M
M

−
−

 
ad100

100
M−

 

)(100
100

adad AM +−
 

Původní 
(ar) 

ar

ad

100
100

M
M

−
−

 1 
ar100

100
M−

 )(100
100

arar AM +−
 

Bezvodý 
(sušina) 
(d) 100

100 adM−
 

100
100 arM−

 1 
d100

100
A−

 

Hořlavina 
(daf) 

100
)(100 adad AM +−

 
100

)(100 arar AM +−
100

100 dA−
 1 

1
 Analytický stav paliva – stav paliva charakterizovaný úpravou vzorku na zrnění pod 0,2 

mm (nebo zrnění potřebné pro speciální metody zkoušení), jehož obsah vody je v 
rovnovážném stavu s vlhkostí laboratorní místnosti). 
 
 



 

P4 1 

PŘÍLOHA 4  
 

Výhřevnost tuhých biopaliv při různém obsahu vody 
 

 
P4.1: Závislost výhřevnosti na obsahu vody tuhých biopaliv  

z dřevní biomasy
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Hmotnost paliva při 1 kg sušiny (d) 

 
P4.2: Závislost spalného tepla, výhřevnosti a množství energie  

v 1 kg dřevní sušiny na obsahu vody
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PŘÍLOHA 5  
 

Orientační objemové přepočty dřevní biomasy 
 

V praxi se používají následující označení  
(Zdroj: Trnobranský et. a., 1998 a vlastní přepočty): 
 
plm plnometr dřeva, 1 m3 skutečné dřevní hmoty 
prm prostorový metr dřeva, 1 m3 složeného dřeva štípaného nebo neštípaného 
prms prostorový metr sypaného dřeva, 1 m3 volně sypaného dřeva (nezhutněného 

drobného nebo drceného). 
 
Vzájemné objemové poměry uvedených označení jsou patrné z tab. P3.1. 
 
Tabulka P5.1: Vzájemné objemové přepočtové poměry 

Dřevo plm prm prms 

1 plm 1 1,43 2,43 
1 prm 0,65 – 0,7 1 1,7 – 1,86 
1 prms 0,35 – 0,41 0,59 – 0,62 1 
 
Vzhledem k tomu, že dřevní odpad může mít rovněž různou formu (rozměrovou frakci), je 
možné použít pro výpočty hodnoty uvedené v tab. P3.2. 
 
Tabulka P5.2: Vzájemné přepočtové poměry 
Kusové dřevo délky 

25 – 33 cm 
rovnané 
sypané 

1 prm 
1 prms 

0,85 plm 
0,56 – 0,6 plm 

Piliny do 5 mm sypané 1 prms 0,33 plm 
Hobliny sypané 1 prms 0,2 plm 
Drcená kůra sypaná 1 prms 0,25 – 0,4 plm 
 
Tabulka P5.3: Smrk a jedle, hmotnost sušiny 430 kg/plm 
Obsah vody 
(% m/m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 plm 
Hmotnost 
(kg/plm) 470 485 512 548 590 640 698 768 853 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 2034 1957 1914 1888 1859 1828 1788 1741 1683 

1 prm 
Hmotnost 
(kg/prm) 306 315 333 356 384 416 454 499 554 

Výhřevnost 
(kWh/prm) 1325 1271 1245 1227 1210 1188 1163 1131 1093 

1 prms 

Hmotnost 
(kg/prms) 

165 170 180 192 207 224 244 269 299 

Výhřevnost 
(kWh/prms) 

714 686 673 662 652 640 625 610 590 
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Tabulka P5.4: Smrková kůra drcená, faktor drcení 1 plm = 3 prms 

Obsah vody 
(% m/m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 prms 

Hmotnost 
(kg/prms) 

155 162 171 183 197 213 233 256 284 

Výhřevnost 
(kWh/prms) 

666 649 635 626 616 604 592 575 555 

 
Tabulka P5.5: Modřín, hmotnost sušiny 550 kg/plm 
Obsah vody 
(% m/m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 plm 

Hmotnost 
(kg/plm) 590 610 650 697 750 813 887 976 1084 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 2554 2461 2431 2402 2363 2322 2272 2212 2139 

1 prm 
Hmotnost 
(kg/plm) 384 397 423 453 488 528 577 634 705 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 1662 1602 1582 1561 1538 1508 1478 1437 1391 

1 prms 

Hmotnost 
(kg/plm) 207 214 228 244 263 285 310 342 379 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 896 863 853 841 829 814 794 775 748 

 
Tabulka P5.6: Borovice, hmotnost sušiny 510 kg/plm 
Obsah vody 
(% m/m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 plm 

Hmotnost 
(kg/plm) 550 565 595 638 686 744 811 893 991 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 2781 2280 2225 2198 2161 2125 2078 2024 1957 

1 prm 
Hmotnost 
(kg/plm) 358 367 387 415 446 484 527 580 645 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 1550 1481 1447 1430 1405 1382 1350 1315 1272 

1 prms 

Hmotnost 
(kg/plm) 193 198 208 223 240 260 284 313 347 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 835 799 778 768 756 743 728 710 685 
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Tabulka P5.7: Dub a buk, hmotnost sušiny 680 kg/plm 
Obsah vody 
(% m/m) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

1 plm 

Hmotnost 
(kg/plm) 714 726 765 820 883 953 1043 1148 1275 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 2897 2743 2677 2642 2599 2547 2488 2419 2332 

1 prm 
Hmotnost 
(kg/plm) 464 472 497 533 574 621 678 746 829 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 1882 1784 1739 1717 1689 1654 1618 1572 1516 

1 prms 

Hmotnost 
(kg/plm) 205 254 268 287 309 335 365 402 446 

Výhřevnost 
(kWh/plm) 1014 960 938 925 909 892 871 847 816 

 
Tabulka P5.8: Výhřevnost jehličnatého a listnatého dřeva a smrkové kůry 

Výhřevnost (kWh/kg) Obsah vody 
(% m/m) jehličnaté dřevo listnaté dřevo smrková kůra 

15 4,329 4,057 4,297 
20 4,035 3,779 4,004 
25 3,740 3,500 3,712 
30 3,446 3,222 3,419 
35 3,151 2,943 3,126 
40 2,856 2,664 2,834 
45 2,562 2,386 2,541 
50 2,267 2,107 2,248 
55 1,973 1,829 1,956 
60 1,678 1,550 1,663 
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PŘÍLOHA 6 
Typické hodnoty tuhých biopaliv z biomasy 

Tabulka P6.1: Typické hodnoty pro nepoužité dřevěné materiály s nebo bez nevýznamných 
množství kůry, listí a jehličí v souladu s prEN14961 (2008) 

Jehličnaté stromy 
(1.1.2.2 a 1.2.1.1) 

Listnaté stromy 
(1.1.2.1 a 1.2.1.1) 

Parametr Jednotka 
Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Typická  
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Popel % (m/m) 
d 

0,3 0,2 až 0,5 0,3 0,2 až 0,5 

Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 20,4 20,1 až 20,8 20,1 19,4 až 20,4 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 19,1 18,7 až 19,8 18,9 18,4 až 19,2 

Uhlík, C % (m/m) d 51 47 až 54 49 48 až 52 
Vodík, H % (m/m) d 6,3 5,6 až 7,0 6,2 5,9 až 6,5 
Kyslík, O % (m/m) d 42 40 až 44 44 41 až 45 
Dusík, N % (m/m) d 0,1 < 0,1 až 0,5 0,1 < 0,1 až 0,5 
Síra, S % (m/m) d 0,02 < 0,01 až 0,05 0,02 < 0,01 až 0,05 
Chlór, Cl % (m/m) d 0,01 < 0,01 až 0,03 0,01 < 0,01 až 0,03 
Fluor, F % (m/m) d < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
Hliník, Al mg/kg d 100 30 až 400 20 < 10 až 50 
Vápník, Ca mg/kg d 900 500 až 1 000 1 200 800 až 20 000 
Železo, Fe mg/kg d 25 10 až 100 25 10 až 100 
Draslík, K mg/kg d 400 200 až 500 800 500 až 1 500 
Hořčík, Mg mg/kg d 150 100 až 200 200 100 až 400 
Mangan, Mn mg/kg d 147  83  
Sodík, Na mg/kg d 20 10 až 50 50 10 až 200 
Fosfor, P mg/kg d 60 50 až 100 100 50 až 200 
Křemík, Si mg/kg d 150 100 až 200 150 100 až 200 
Titan, Ti mg/kg d < 20 < 20 < 20 < 20 
Astat, As mg/kg d < 0,1 < 0,1 až 1,0 < 0,1 < 0,1 až 1,0 
Kadmium, Cd mg/kg d 0,10 < 0,05 až 0,50 0,10 < 0,05 až 0,50 
Chrom, Cr mg/kg d 1,0 0,2 až 10,0 1,0 0,2 až 10,0 
Měď, Cu mg/kg d 2,0 0,5 až 10,0 2,0 0,5 až 10,0 
Rtuť, Hg mg/kg d 0,02 < 0,02 až 0,05 0,02 < 0,02 až 0,05 
Nikl, Ni mg/kg d 0,5 < 0,1 až 10,0 0,5 < 0,1 až 10,0 
Olovo, Pb mg/kg d 2,0 < 0,5 až 10,0 2,0 < 0,5 až 10,0 
Vanad, V  mg/kg d < 2 < 2 < 2 < 2 
Zinek, Zn mg/kg d 10 5 až 100 10 5 až 100 
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Tabulka P6.2: Typické hodnoty pro nepoužitou kůru v souladu s prEN14961 (2008) 
Kůra z jehličnatých stromů 

(1.1.5 a 1.2.1.2) 
Kůra z listnatých stromů 

(1.1.5 a 1.2.1.2) 
Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Popel % (m/m) d 4 2 až 6 5 2 až 10 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 20,2 18,8 až 22,5 20 18,0 až 20,6 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 19,2 17,9 až 20,6 19 17,1 až 20,6 

Uhlík, C % (m/m) d 52 48 až 55 52 47 až 55 
Vodík, H % (m/m) d 5,9 5,5 až 6,4 5,8 5,3 až 6,4 
Kyslík, O % (m/m) d 38 34 až 42 38 32 až 42 
Dusík, N % (m/m) d 0,5 0,3 až 1,2 0,3 0,1 až 1,0 
Síra, S % (m/m) d 0,10 0,02 až 0,20 0,10 < 0,02 až 0,20 
Chlór, Cl % (m/m) d 0,02 < 0,01 až 0,05 0,02 < 0,01 až 0,05 
Fluor, F % (m/m) d 0,001 <0,0005až0,002   
Hliník, Al mg/kg d 800 400 až 1 200 50 30 až 100 
Vápník, Ca mg/kg d 5 000 1000 až 15000 15000 <10000 až 20000 
Železo, Fe mg/kg d 500 100 až 800 100 50 až 200 
Draslík, K mg/kg d 2 000 1 000 až 4 000 2000 1000 až 5000 
Hořčík, Mg mg/kg d 1 000 400 až 3 000 500 400 až 600 
Mangan, Mn mg/kg d 500 9 až 840 190  
Sodík, Na mg/kg d 300 70 až 2 000 100 20 až 1 000 
Fosfor, P mg/kg d 400 20 až 600 400 300 až 700  
Křemík, Si mg/kg d 2 000 500 až 5 000 10000 2000 až 20000 
Titan, Ti mg/kg d     
Astat, As mg/kg d 1,0 0,1 až 4,0   
Kadmium, Cd mg/kg d 0,5 0,2 až 1,0 0,5  
Chrom, Cr mg/kg d 5 1 až 10 5  
Měď, Cu mg/kg d 5 3 až 30 5 2 až 20 
Rtuť, Hg mg/kg d 0,05 0,01 až 0,1 <0,05  
Nikl, Ni mg/kg d 10 2 až 20 10  
Olovo, Pb mg/kg d 4 1 až 30 5  
Vanad, V  mg/kg d 1,0 0,7 až 2,0   
Zinek, Zn mg/kg d 100 70 až 200 50 7 až 200 
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Tabulka P6.3: Typické hodnoty pro nepoužité dřevěné materiály, zbytky po těžbě dřeva 
v souladu s prEN14961 (2008) 

Jehličnaté stromy 
(1.1.3) 

Listnaté stromy 
(1.1.3) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Popel % (m/m) d 2 1 až 4 1,5 0,8 až 3 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 20,6 20,0 až 21,2 19,7 19,1 až 20,2 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 19,6 18,7 až 19,8 18,7 17,8 až 18,9 

Uhlík, C % (m/m) d 51 48 až 52 51 48 až 53 
Vodík, H % (m/m) d 6,0 5,7 až 6,2 6,0 5,7 až 6,2 
Kyslík, O % (m/m) d 40 38 až 44 40 39 až 44 
Dusík, N % (m/m) d 0,5 0,3 až 0,8 0,5 0,3 až 0,8 
Síra, S % (m/m) d 0,04 0,01 až 0,08 0,04 0,01 až 0,08 
Chlór, Cl % (m/m) d 0,01 < 0,01 až 0,04 0,01 <0,01 až 0,02 
Fluor, F % (m/m) d     
Hliník, Al mg/kg d    
Vápník, Ca mg/kg d 5 000 2 000 až 8 000 4 000 3000 až 5 000 
Železo, Fe mg/kg d 77   
Draslík, K mg/kg d 2 000 1 000 až 4 000 1 500 1000 až 4 000 
Hořčík, Mg mg/kg d 800 400 až 2 000 250 100 až 400 
Mangan, Mn mg/kg d 251 120  
Sodík, Na mg/kg d 200 75 až 300 100 20 až 200 
Fosfor, P mg/kg d 500 300  
Křemík, Si mg/kg d 3 000 200 až 10 000 150 75 až 250 
Titan, Ti mg/kg d 4   
Astat, As mg/kg d 0,3   
Kadmium, Cd mg/kg d 0,2  0,1  
Chrom, Cr mg/kg d     
Měď, Cu mg/kg d  1 až 4   
Rtuť, Hg mg/kg d 0,03  0,02  
Nikl, Ni mg/kg d     
Olovo, Pb mg/kg d  0,1 až 3 5  
Vanad, V  mg/kg d     
Zinek, Zn mg/kg d     
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Tabulka P6.4: Typické hodnoty pro nepoužité dřevěné materiály, rychle rostoucí podrost 
v souladu s prEN14961 (2008) 

Vrba (Salix) 
(1.1.1.3) 

Topol 
(1.1.1.3) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Popel % (m/m) d 2,0 1,1 až 4,0 2,0 1,5 až 3,4 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 19,9 19,2 až 20,4 19,8 19,5 až 20,1 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 18,4 17,7 až 19,0 18,4 18,1 až 18,8 

Uhlík, C % (m/m) d 48 45 až 50 48 46 až 50 
Vodík, H % (m/m) d 6,1 5,6 až 6,6 6,2 5,7 až 6,6 
Kyslík, O % (m/m) d 43 38 až 45 43 39 až 45 
Dusík, N % (m/m) d 0,5 0,2 až 0,8 0,4 0,2 až 0,6 
Síra, S % (m/m) d 0,05 0,02 až 0,10 0,03 0,02 až 0,10 
Chlór, Cl % (m/m) d 0,03 < 0,01 až 0,05 < 0,01 < 0,01 až 0,05 
Fluor, F % (m/m) d 0,01   
Hliník, Al mg/kg d - 3 až 1 000 54  
Vápník, Ca mg/kg d 5 000 2 000 až 9 000 5 000 4 000 až 6 000 
Železo, Fe mg/kg d 100 30 až 600 64  
Draslík, K mg/kg d 3 000 1 700 až 4 600  3 000 2 000 až 4 000 
Hořčík, Mg mg/kg d 500 200 až 800 500 200 až 800 
Mangan, Mn mg/kg d 97 79 až 160 31  
Sodík, Na mg/kg d - 10 až 450 35  
Fosfor, P mg/kg d 800 500 až 1 300 1 000 800 až 1 100 
Křemík, Si mg/kg d - 2 až 7 200 450  
Titan, Ti mg/kg d 10 < 10 až 50 < 20  
Astat, As mg/kg d < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 až 0,2 
Kadmium, Cd mg/kg d 2 0,2 až 5 0,5 0,2 až 1 
Chrom, Cr mg/kg d 1 0,3 až 5 1 0,3 až 2 
Měď, Cu mg/kg d 3 2 až 4 3 2 až 4 
Rtuť, Hg mg/kg d < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Nikl, Ni mg/kg d 0,5 0,2 až 2 0,5 0,2 až 1,0 
Olovo, Pb mg/kg d 0,1 0,1 až 0,2 0,1 0,1 až 0,3 
Vanad, V  mg/kg d    
Zinek, Zn mg/kg d 70 40 až 100 50 30 až 100 
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Tabulka P6.5: Typické hodnoty pro nepoužitou slámu s a bez nevýznamných množství zrna 
v souladu s prEN14961 (2008) 

Sláma z pšenice, žita, ječmene 
(2.1.1.2) 

Sláma z řepky olejné 
(2.1.3.2) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Popel % (m/m) d 5 2 až 10 5 2 až 10 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 18,8 16,6 až 20,1 18,8 16,6 až 20,1 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 17,6 15,8 až 19,1 17,6 15,8 až 19,1 

Uhlík, C % (m/m) d 47 41 až 50 48 42 až 52 
Vodík, H % (m/m) d 6,0 5,4 až 6,5 6,0 5,4 až 6,5 
Kyslík, O % (m/m) d 41 36 až 45 41 36 až 45 
Dusík, N % (m/m) d 0,5 0,2 až 1,5 0,8 0,3 až 1,6 
Síra, S % (m/m) d 0,1 < 0,05 až 0,2 0,3 < 0,05 až 0,7 
Chlór, Cl % (m/m) d 0,4 < 0,1 až 1,2 0,5 < 0,1 až 1,1 
Fluor, F % (m/m) d 0,0005   
Hliník, Al mg/kg d 50 do 700 50 do 700 
Vápník, Ca mg/kg d 4 000 2000 až 7000 15 000 8000 až 20000 
Železo, Fe mg/kg d 100 do 500 100 do 500 
Draslík, K mg/kg d 10000 2000 až 26000 10 000 2000 až 26000 
Hořčík, Mg mg/kg d 700 400 až 1300 700 300 až 2 200 
Mangan, Mn   
Sodík, Na mg/kg d 500 do 3 000 500 do 3 000 
Fosfor, P mg/kg d 1 000 300 až 2 900 1 000 300 až 2 700 
Křemík, Si mg/kg d 10000 1000 až 20000 1 000 100 až 3 000 
Titan, Ti mg/kg d    
Astat, As mg/kg d < 0,1 < 0,1 až 2,0 < 0,1 < 0,1 až 0,5 
Kadmium, Cd mg/kg d 0,10 <0,05 až 0,30 0,10 < 0,05 až 0,30 
Chrom, Cr mg/kg d 10 1 až 60 10 1 až 60 
Měď, Cu mg/kg d 2 1 až 10 2 1 až 10  
Rtuť, Hg mg/kg d 0,02 <0,02 až 0,05 0,02 < 0,02 až 0,05 
Nikl, Ni mg/kg d 1,0 0,2 až 4,0 1,0 0,2 až 4,0 
Olovo, Pb mg/kg d 0,5 0,1 až 3,0 2,0 1,0 až 13,0 
Vanad, V  mg/kg d 3   
Zinek, Zn mg/kg d 10 3 až 60 10 5 až 20 
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Tabulka P6.6: Typické hodnoty pro čerstvé obilné zrnité materiály v souladu s prEN14961 
(2008) 

Zrno z pšenice, žita, ječmene 
(2.1.1.2) 

Zrna z řepky olejné 
(2.1.3.2) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Popel % (m/m) d 2 1,2 až 4 4,3 3,75 až 5,5 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 18,0 16,5 – 19,6 28,1 27,5 až  
29,0 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 16,5 15,0 – 18,1 26,6  

Uhlík, C % (m/m) d 45 60  
Vodík, H % (m/m) d 6,5 7,1  
Kyslík, O % (m/m) d 44 23  
Dusík, N % (m/m) d 2 3,8  
Síra, S % (m/m) d 0,16 0,12 až 0,21 0,1  
Chlór, Cl % (m/m) d 0,11 0,05 až 0,17 0,07 0,01 až 0,15 
Fluor, F % (m/m) d    
Hliník, Al mg/kg d  < 20   
Vápník, Ca mg/kg d 600 100 až 1200 5 000 3200 až 6400 
Železo, Fe mg/kg d 75 15 až 200 93  
Draslík, K mg/kg d 5 000 3700 až 6500 8 400  
Hořčík, Mg mg/kg d 1 400 1000 až 2100 2 600  
Mangan, Mn mg/kg d 30 9 až 60 39  
Sodík, Na mg/kg d 100 50 až 120 100 50 až 120 
Fosfor, P mg/kg d 3 400 2100 až 4300 7 300  
Křemík, Si mg/kg d  100 až 200   
Titan, Ti mg/kg d  < 50 až 100   
Astat, As mg/kg d ≤ 0,5 0,0 až 0,7   
Kadmium, Cd mg/kg d 0,01 0,0 až 0,7   
Chrom, Cr mg/kg d 0,5 < 0,5 až 1,0   
Měď, Cu mg/kg d 5 1,5 až 12 2,6  
Rtuť, Hg mg/kg d < 0,02 < 0,02   
Nikl, Ni mg/kg d 1,0 0,2 až 2,0   
Olovo, Pb mg/kg d 0,9 ≤ 0,1 až 1   
Vanad, V  mg/kg d    
Zinek, Zn mg/kg d 22 17 až 34   
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Tabulka P6.7: Typické hodnoty pro čerstvou chrastici rákosovitou v souladu s prEN14961 
(2008) 

Letní sklizeň 
(Červenec – Říjen) 
(2.1.2.1) 

Zpožděná sklizeň  
(Duben – Květen) 
(2. 1.2.1) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické  
rozmezí 

Popel % (m/m) d 6,4 2,5 až 10 3,5 1,0 až 8,0 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 19,1  19,2 18,0 až 19,8 

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 17,9  18,0 17,0 až 18,6 

Uhlík, C % (m/m) d 46  48  
Vodík, H % (m/m) d 5,7  6,0  
Kyslík, O % (m/m) d 40  42  
Dusík, N % (m/m) d 1,3  0,6  
Síra, S % (m/m) d 0,2  < 0,1  
Chlór, Cl % (m/m) d 0,6  < 0,1  
Fluor, F % (m/m) d     
Hliník, Al mg/kg d    20 
Vápník, Ca mg/kg d 3 500 1300 až 5700 2 000 800 až 3 200 
Železo, Fe mg/kg d   60 
Draslík, K mg/kg d 12000 3100 až 22000 2 700 < 800 až 6000 
Hořčík, Mg mg/kg d 1 300 300 až 2300 500 100 až 900 
Mangan, Mn mg/kg d  160 < 200 
Sodík, Na mg/kg d 200 <100 až 400 200 < 20 až 400 
Fosfor, P mg/kg d 1 700 1 100 300 až 2 000 
Křemík, Si mg/kg d 12000 500 až 3000 18000 2 300 až 30 000 
Titan, Ti mg/kg d    
Astat, As mg/kg d 0,1 <0,1 až 0,2 0,2 < 0,1 až 0,5 
Kadmium, Cd mg/kg d 0,04 <0,04 až 0,10 0,06 < 0,04 až 0,20 
Chrom, Cr mg/kg d    
Měď, Cu mg/kg d    
Rtuť, Hg mg/kg d 0,03 <0,02 až 0,05 0,03 < 0,02 až 0,05 
Nikl, Ni mg/kg d    
Olovo, Pb mg/kg d 1,0 <0,5 až 4,0 2,0 < 0,5 až 5,0 
Vanad, V  mg/kg d     
Zinek, Zn mg/kg d     
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Tabulka P6.8: Typické hodnoty pro nepoužité trávy obecně (seno) a miscanthus v souladu 
s prEN14961 (2008) 

Tráva obecně 
(2.1.2.1) 

Miscanthus  
(China red) 
(2.1.2.1) Parametr Jednotka 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Typická 
hodnota 

Typické 
rozmezí 

Popel % (m/m) d 7 4 až 10 4 1 až 6 
Spalné teplo 
qV,gr,d 

MJ/kg d 18,0  19,0  

Výhřevnost 
qp,net,d 

MJ/kg d 17,1  17,7  

Uhlík, C % (m/m) d 46  47  
Vodík, H % (m/m) d 5,9  6,1  
Kyslík, O % (m/m) d 40  42  
Dusík, N % (m/m) d 1,3  0,7  
Síra, S % (m/m) d 0,2  0,2  
Chlór, Cl % (m/m) d 0,7  0,2  
Fluor, F % (m/m) d 0,001  < 0,005  
Hliník, Al mg/kg d 200 20 až 300 - 40 až 600 
Vápník, Ca mg/kg d 3 500 2500 až 5500 2 000 900 až 3 000 
Železo, Fe mg/kg d 600 100 až 1 200 100 40 až 400 
Draslík, K mg/kg d 15 000 4900 až 24000 7 000 1000 až 11000 
Hořčík, Mg mg/kg d 1 700 800 až 2 300 600 300 až 900 
Mangan, Mn mg/kg d 1 000 200 až 2 600 - 200 až 500 
Sodík, Na mg/kg d 3 000 1400 až 6300 700 400 až 1 200 
Fosfor, P mg/kg d 15 000 3000 až 25000 - 2000 až 10000 
Křemík, Si mg/kg d  - < 10 až 50 
Titan, Ti mg/kg d 0,1 < 0,1 až 1,4 0,2 < 0,1 až 0,2 
Astat, As mg/kg d 0,20 0,03 až 0,60 0,10 0,05 až 0,20 
Kadmium, Cd mg/kg d 1,0 0,2 až 3,0 1,0 0,4 až 6,0 
Chrom, Cr mg/kg d 5 2 až 10 2 1 až 5 
Měď, Cu mg/kg d < 0,02 < 0,02 až 0,03 0,03 < 0,02 až 0,10 
Rtuť, Hg mg/kg d 2,0 0,5 až 5,0 2,0 0,5 až 5,0 
Nikl, Ni mg/kg d 1,0 < 0,5 až 2,0 2,0 < 0,5 až 5,0 
Olovo, Pb mg/kg d 3 - < 1 - 
Vanad, V  mg/kg d 25 10 až 60 10 10 až 20 
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Tabulka P6.9: Analýza vzorků biomasy (1 – dřevní pelety ø 8 cm, 2 – šťovík pelety ø 11 cm, 
3 - křídlatka ø 11 cm, 4 - chrastice + křídlatka 1:1 ø 11 cm, 5 - šťovík + křídlatka 60:40 ø 
11 cm, 6 - šťovík + křídlatka 50:50 ø 11 cm) 

Číslo vzorku  
Jednotky 

1 2 3 4 5 6 7 
Voda % m/m 7,58 7,95 5,93 9,12 7,34 6,94 6,17 
Prchavá 
hořlavina 

% m/m 77,22 70,07 72,03 68,42 71,51 71,23 75,43 

Neprchavá 
hořlavina 

% m/m 14,38 17,53 18,05 15,72 17,00 17,64 14,36 

Popel % m/m 0,82 4,45 3,99 6,74 4,15 4,19 4,04 
Uhlík, C % m/m 46,61 42,70 45,84 41,81 45,14 45,23 47,16 
Vodík, H % m/m 5,74 5,42 5,33 4,85 5,30 5,12 5,51 
Dusík, K % m/m 0,00 1,65 0,29 0,84 0,67 0,48 0,52 
Síra, S % m/m 0,02 0,11 0,03 0,07 0,05 0,05 0,03 
Kyslík, O % m/m 39,15 37,61 38,49 36,45 37,26 37,89 36,54 
Chlór, Cl % m/m 0,08 0,11 0,07 0,12 0,09 0,10 0,03 
Spalné 
teplo 

MJ.kg-1 18,20 16,54 17,62 16,50 17,42 17,48 18,20 

Výhřevnost MJ.kg-1 16,76 15,16 16,31 15,21 16,08 16,19 16,84 
CO2 max. % V/V 20,11 20,10 20,41 20,59 20,26 20,54 20,00 
Popel: 
bod 
měknutí 
bod tání 
bod tečení 

oC 

 
1180 
1200 
1210 

 
1120 
1160 
1190 

 
1200 
1250 
1280 

 
1120 
1160 
1180 

 
1130 
1220 
1280 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
1200 
1210 
1220 



 

P6 10 

Tabulka P6.10: Analýza vzorků biomasy (7 – topolové pelety ø 10 cm, 8 – vojtěškové pelety 
ø 8 cm, 9 - vojtěškové pelety ø 15 cm, 10 – křídlatka + semena safloru 80:20 ø 10 cm, 11. 
křídlatka + topol + semínko hořčice 40:40.20 ø 10 cm, 12 – šťovík +hnědé uhlí + semínko 
hořčice 50:30:20 ø 10 cm, 13 – křídlatka + hnědé uhlí + semínka hořčice 50:40:10 ø 10 cm, 
14 - – křídlatka + hnědé uhlí + semínka hořčice 50:40:10 + aditiva + 4 % jíl. složky ø 10 
cm) 

Číslo vzorku  
Jednotky 

8 9 10 11 12 13 14 
Voda % m/m 11,36 9,97 7,78 7,38 6,82 6,57 7,70 
Prchavá 
hořlavina 

% m/m 65,16 66,70 71,80 73,11 64,70 63,47 60,65 

Neprchavá 
hořlavina 

% m/m 15,33 13,62 16,68 15,74 22,31 22,15 22,88 

Popel % m/m 8,15 9,71 3?74 3,77 6,17 7,81 8,77 
Uhlík, C % m/m 41,24 42,26 48,39 47,24 51,10 50,75 51,51 
Vodík, H % m/m 4,55 4,86 5,43 5,32 5,12 5,36 4,77 
Dusík, N % m/m 2,85 3,39 1,08 0,92 1,50 0,90 1,03 
Síra, S % m/m 0,16 0,16 0,11 0,27 0,33 0,72 0,56 
Kyslík, O % m/m 31,12 29,50 33,36 35,04 28,85 27,83 25,57 
Chlór, Cl % m/m 0,22 0,15 0,11 0,06 0,11 0,06 0,09 
Spalné 
teplo 

MJ.kg-1 16,61 16,75 18,95 19,07 21,02 22,24 21,03 

Výhřevnost MJ.kg-1 15,34 15,44 17,57 17,72 19,73 20,90 19,80 
CO2 max. % V/V 20,08 19,54 19,71 19,99 19,54 19,25 19,52 
Popel: 
bod 
měknutí 
bod tání 
bod tečení 

oC 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
1140 
1170 
1210 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
>1290 
>1290 
>1290 
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Tabulka P6.11: Analýza vzorků biomasy (15 – briketa šťovík + chrastice + kůra 1:1:1, 16 – 
briketa šťovík + chrastice + kůra 60:20:20, 17 - briketa šťovík + chrastice + kůra 20:60:20, 
18 – briketa šťovík, 19 – dřevní briketa, 20 – pelety ze slámy, 21 – pelety z kůry 

Číslo vzorku  
Jednotky 

15 16 17 18 19 20 21 
Voda % m/m 4,05 10,88 11,13 7,75 8,45 7,31 8,52 
Prchavá 
hořlavina 

% m/m 72,66 66,70 65,52 72,35 78,76 72,15 67,78 

Neprchavá 
hořlavina 

% m/m 17,22 17,36 16,11 17,18 12,44 16,55 20,37 

Popel % m/m 6,07 5,06 7,24 2,72 0,35 3,99 3,33 
Uhlík, C % m/m 42,38 43,38 43,18 46,43 47,53 46,54 43,70 
Vodík, H % m/m 5,16 4,14 3,85 4,54 4,23 5,71 4,98 
Dusík, N % m/m 0,65 0,68 0,34 0,69 0,26 0,19 0,13 
Síra, S % m/m 0,09 0,10 0,13 0,07 0,03 0,09 0,04 
Kyslík, O % m/m 41,54 35,69 34,04 37,75 39,13 35,97 39,28 
Chlór, Cl % m/m 0,06 0,07 0,09 0,05 0?02 0,20 0,02 
Spalné 
teplo 

MJ.kg-1 16,93 17,11 16,18 18,04 18,96 17,96 17,48 

Výhřevnost MJ.kg-1 15,70 15,94 15,06 16,86 17,83 16,53 16,18 
CO2 max. % V/V 20,98 21,31 21,42 21,13 21,67 19,74 20,89 
Popel: 
bod 
měknutí 
bod tání 
bod tečení 

oC 

 
1180 
1220 
1230 

 
1170 
1200 
1210 

 
1190 
1200 
1220 

 
>1290 
>1290 
>1290 

 
1280 
1290 

>1290 

 
850 
860 
870 

 
>1290 
>1290 
>1290 
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PŘÍLOHA 7  
 

Specifikace vlastností nových forem tuhých biopaliv z biomasy 
 

Tabulka P7: Specifikaci vlastností nových forem tuhých biopaliv 
Základní tabulka 
Původ: obr. 1, 2, 3, vzor: tab. 1  
Obchodní forma  Krátký popis formy biopaliva  
Rozměry (mm) 
Dx  x = maximální průměr 
Ly  y = maximální délka 

Pokud rozměry nejsou vhodné 
pro vyjádření průměrem a délkou, mohou 
být použity jiné formáty, ale potom musí 
být jasně určeny. 

Obsah vody    (% (m/m), původní) 
MXX ≤ XX % Doporučeno stanovit jako třídu: M10, 

M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, 
M50, M55, M60, M65, M65+ (max. 
hodnota bude určena) 

Popel (% (m/m) v bezvodém stavu) 

N
or

m
at

iv
n

í 

AXX.X ≤ X,X % Doporučeno stanovit jako třídu: A0,5, 
A0,7, A1,0, A1,5, A3,0, A6,0, A10, A10+ 
(max. hodnota bude určena) 

Aditiva (% (m/m) v bezvodém stavu) 
Musí být ustanoven druh a obsah aditiv. Pokud se přidává jakýkoliv druh aditiv do 

paliva, musí být určeno množství a jeho 
druh. 
Max. množství aditiv je 20 % m/m 
slisované hmoty ve zhutnělém palivu. Je-
li množství větší, potom je tuhé biopalivo 
směs. 

Dusík, N (% (m/m) v bezvodém stavu) 
NX.X ≤ X,X % Obsah dusíku je normativní pouze pro 

chemicky ošetřenou biomasu. Je 
doporučeno stanovit jako třídu: N0,5, 
A1,0, N1,5, N2,0, N3,0, N3,0+ (max. 
hodnota bude určena) 

Výhřevnost, Qr (MJ/kg, původní) nebo 
hustota energie, Ear (kWh/m3 volně 
ložená) 

Minimální hodnota, která byla určena. 

Sypná hmotnost, původní (kg/m3 volně 
ložená) 

Doporučuje se stanovit ve třídách 
(BD200, BD250, BD300, BD350, BD400, 
BD450, BD500, BD550, BD600, BD650, 
BD750). 

Chlor, Cl (% (m/m), hmotnost 
v bezvodém stavu)  

Doporučuje se ustanovit kategorie 
Cl 0,03, Cl 0,07, Cl 0,10 a Cl 0,10+ (je-li 
Cl > 0,10 % max. hodnota, která byla 
určena) 

N
or

m
at

iv
n

í/
In

fo
rm

at
iv

n
í 

Síra, S (% (m/m), hmotnost v bezvodém 
stavu)  

Doporučuje se ustanovit kategorie 
S0,03, S0,05, S0,1, S0,2 a S0,2+ (je-li S 
> 0,2 % max. hodnota, která byla 
určena). 
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Další specifikace nebo rozměry Doporučuje se, aby bylo v palivu 
ustanoveno maximální povolené množství 
jemných a hrubých částic. 

Další např. hlavní a vedlejší prvky Vlastnosti, které jsou specifikovány pro 
aktuální tuhé biopalivo a o kterých je 
uvažováno, že obsahují užitečné 
informace. 

POZNÁMKA:  Vlastnosti třídy z tab. 14 – 23 je možno použít, jsou-li přiměřené k této 
tabulce. 
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PŘÍLOHA 8  
Vybrané typy drtičů a štěpkovačů pro desintegraci vhodné dřevní, bylinné a ovocné biomasy 

 
Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů 

Výrobce JENZ 

značka HEM 700 D HEM 560 D HEM 560 Z HEM 25 D HEM 25 Z HEM 18 Z 
způsob pohonu vlastní motor vlastní motor vývodový hřídel vlastní motor vývodový hřídel vývodový hřídel
výkon pohonu (kW) 320 206 235 206 180 132
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 700x990 560x990 560x990 400x790 400x790 300x670

výkonnost (t.h-1) 100 70 70 49 49 28
druh štěpkovacího 
ústrojí  bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové
způsob vkládání  hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka
hmotnost (t) 18,4 12,1 9,6 12,1 9,3 6,7

Výrobce PEZZOLATO 

značka PZ 110 PZ 140 PZ 150 PZ 190 PZ 250 H 780/200 

způsob pohonu 
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový 

hřídel/vlastní
výkon pohonu (kW) 11 15 15 30 45 45
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 110 x 115 140 x 170 150 x 180 190 x 200 250 x 330 780 x 200

výkonnost (t.h-1) 2 až 3 2 až 5,5 5 až 7 8 až 9 14 až 18 9 až 12,5
druh štěpkovacího 
ústrojí  bubnové, 2 nože 

bubnové,
3 nože

bubnové, 
2 nože

bubnové, 
2 nože 

bubnové, 
2 nože

diskové, 
3 nože

způsob vkládání  ruční ruční ruční ruční ruční hydraulická ruka
délka štěpky (mm) 5 až 12 6 až 12 5 až 15 5 až 20 5 až 30  
hmotnost (t) 0,33 0,54 0,71 0,85 1,5 0,89
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Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů (pokračování) 

Výrobce PEZZOLATO 

značka H 880/250 H 980/300 PTH 480 PTH 700 PTH 900 PTH 1200 

způsob pohonu 
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 60 67/113 90/150 120/220 150/320 404
rozměry 
vstupního otvoru (mm) 880 x 250 980 x 300 480 x 350 640 x 370 800 x 370 1 200 x 650

výkonnost (t.h-1) 20 až 28 38 až 45 14/20 28/35 42/49 84
druh štěpkovacího 
ústrojí  

diskové,  
4 nože 

diskové, 
4 nože

bubnové, 
4 nože

bubnové, 
4 nože 

bubnové, 
4 nože

bubnové, 
4 nože

způsob vkládání  hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka
hmotnost (t) 1,37 2,04 - -  - 12,1

Výrobce ESCHLBÖCK 

značka Bobr 2/12 Bobr 2/14 Bobr 3 Bobr 5K Bobr 5KL Bobr 5 L 

způsob pohonu 
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový 

hřídel/vlastní
výkon pohonu (kW) 10 13 26 33 33 11
rozměry 
vstupního otvoru (mm) 12 x21 14 x 21 18 x 24 24 x 24 24 x 24 24 x 24
druh štěpkovacího 
ústrojí  

kolové,  
2 nože 

kolové, 
3 nože

kolové, 
3 nože

kolové, 
2-4 nože 

kolové, 
2 nože

kolové, 
2 nože

způsob vkládání  
ruční/ 

hydraulická ruka 
ruční/

hydraulická ruka
ruční / hydraulická 

ruka
ruční / hydraulická 

ruka 
ruční / hydraulická 

ruka
ruční / hydraulická 

ruka
délka štěpky (mm) 5 - 120 5 - 120 5 - 120 5 - 120 5 - 120 5 – 120
hmotnost (t) 0,52 1 1 1,25 1,34 1,25
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Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů (pokračování) 

Výrobce ESCHLBÖCK SASMO 

značka Bobr 7 HP-21 L HP-21 M HP-21 S HP-21 SS PS-10 

způsob pohonu 
vývodový 

hřídel/vlastní vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel Vývodový hřídel
výkon pohonu (kW) 44 45/70 45/70 45/70 45/70 15
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 35 x 56 210 x 250 210 x 250 210 x 250 210 x 250 100 x 100

výkonnost (t.h-1)   5 až 15 5 až 15 5 až 15 5 až 15 1,5
druh štěpkovacího 
ústrojí  

bubnové, 
8 nožů šnekové šnekové šnekové šnekové šnekové

způsob vkládání  
hydraulická 
ruka/ručně 

hydraulická 
ruka/ručně

hydraulická 
ruka/ručně

hydraulická 
ruka/ručně

hydraulická 
ruka/ručně ručně

délka štěpky (mm) 1 - 3 50 až 80 30 až 50 20 až 30 15 až 20 16 až 20
hmotnost (t) 2,7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,1

Výrobce SASMO BRUKS 

značka HP-25 L HP-25 M HP-25 S HP-25 SS 800 CT Sulky 1002 CT Sulky 
způsob pohonu vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 60/90 60/90 60/90 60/90 160 206
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 315 x 250 315 x 250 315 x 250 316 x 250 550 x 350 780 x 420

výkonnost (t.h-1) 7 až 20 7 až 20 7 až 20 7 až 20
druh štěpkovacího 
ústrojí  šnekové šnekové šnekové šnekové

bubnové,
2 nože bubnové, 2 nože

způsob vkládání  
hydraulická 
ruka/ručně 

hydraulická 
ruka/ručně

hydraulická 
ruka/ručně

hydraulická 
ruka/ručně 30 až 40 30 až 40

délka štěpky (mm) 50 až 80 30 až 50 20 až 30 15 až 20 hydraulická ruka hydraulická ruka
hmotnost (t) 0,8 0,8 0,8 0,8 5 7
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Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů (pokračování) 

Výrobce Bystroň FARMI 

značka PIRANA BARAKUDA Bystroň CH160 CH160T CH260 

způsob pohonu 
vývodový 

hřídel/vlastní 
vývodový 

hřídel/vlastní
vývodový 

hřídel/vlastní 
vývodový 

hřídel/vlastní 
vývodový 

hřídel/vlastní
vývodový 

hřídel/vlastní 
výkon pohonu (kW) 20/16,5 30/15 40 10 - 20 20 - 40 30 - 70
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 70 x 70 120 x 120 250 x 120 160 x 160 160 x 160 260 x 260

výkonnost (t.h-1) 1,4 3 3 3 - 14 3 - 20 7 - 30
druh štěpkovacího 
ústrojí  kolové kolové

kolové, 
4 nože

kolové, 
2 nože 

kolové,
2 nože

kolové, 
2 nože

způsob vkládání  ruční ruční ruční -  - - 

délka štěpky (mm) 30 - 50 30 - 60 15 - 70
ruční/ sklopná 

násypka 
ruční/ sklopná 

násypka
ruční/ sklopná 

násypka
hmotnost (t) 0,16/0,28 0,7 1,35 0,28/0,36 0,35 0,69/0,86

Výrobce Metalco 

značka TOMAHAWK M-P-140 TOMAHAWK M-P-180 TOMAHAWK 30/3B TOMAHAWK 360EL TOMAHAWK M-P-2002 MP 400K 

způsob pohonu 
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový hřídel/

vlastní
výkon pohonu (kW) 45 - 100 45 - 100 45 25/35 45 60/90
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 140 x 260 180 x 260 380 x 280 381 x 280 300 x 350 400 x 400

výkonnost (t.h-1) -  - 13 10 - - 
druh štěpkovacího 
ústrojí  

bubnové,  
2 nože 

bubnové, 
2 nože bubnové bubnové 

bubnové, 
2 nože bubnové 3/6 nožů

způsob vkládání  5 až 70 5 až 70 5 až 70 5 až 70 5 až 70 15/20/25/30/35/50

délka štěpky (mm)
nakladač/ 

ručně 
nakladač/

ručně
nakladač/

ručně
nakladač/ 

ručně 
nakladač/

ručně
nakladač/

ručně
hmotnost (t) 0,5 0,5 1,1-1,2 0,9 0,8 2,7
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Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů (pokračování) 

Výrobce Metalco GreenMech 

značka MP 400L MP 540K MP 540L 700L TOMAHAWK M-P-2001 CM 220 MT55 

způsob pohonu 
vývodový 

hřídel/vlastní 
vývodový 

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní
vývodový

hřídel/vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 60/90 60/90 60/90 70/100 45 41
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 400 x 400 540 x 350 540 x 350 700 x 400 220 x260 220 x 220

výkonnost (t.h-1) -  - - - - 2,5
druh štěpkovacího 
ústrojí  

bubnové,  
3/6 nožů 

bubnové,
6 nožů

bubnové,
6 nožů

bubnové,
10 nožů

bubnové, 
2 nože

kolové 
s diskovou hlavou, 3x3 disky

délka štěpky (mm) -  - - - 5 až 70 - 

způsob vkládání  
nakladač/ 

ručně 
nakladač/

ručně
nakladač/

ručně
nakladač/

ručně
nakladač/

ručně ruční
hmotnost (t) 2,9 3 3,1 3,4 0,8 1,22

Výrobce GreenMech 

značka 
CM 252 
MT70 

CM 252 
MT70/360 Eco-Trak 

CM 252 
TMP 

CM 170 
TMP 

CM 220 
TMP 

způsob pohonu vlastní vlastní vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel vývodový hřídel
výkon pohonu (kW) 52,5 52,5 45/75 45/75 45/60 50/65
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 250 x 250 250 x 250 250 x 250 250 x 250 170 x 170 220 x 220

výkonnost (t.h-1) 3 3 - 3 1,5 2,5
druh štěpkovacího 
ústrojí  

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky 

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky 

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky

způsob vkládání  ruční ruční ruční ruční ruční ruční
hmotnost (t) 1,55 1,8 1,05 2,12 1,43 1,68
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Tabulka 8.1: Parametry vybraných typů mobilních štěpkovačů (pokračování) 

Výrobce GreenMech 

značka 
CM 170 
MT35 SM 1400-110 SM 850-70 SM 600-55 400-351400-110 ECO-chip 

způsob pohonu  vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 26 82 52 41 26 19
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 170 x 170 1400 x 110 850 x 70 600 x 55 400 x 35 150 x 150

výkonnost (t.h-1) 1,5 - - -  - - 
druh štěpkovacího 
ústrojí  

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky šredr s disky šredr s disky šredr s disky šredr s disky

kolové s diskovou 
hlavou, 3x3 disky

způsob vkládání  ruční hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka ruční
hmotnost (t) 0,97 3,49 2,6 1,65 1 0,74

Výrobce Bear cat 

značka 72928 74950 72854 74824 74520 74554 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vývodový hřídel

výkon pohonu (kW) 21 37 16 - 44 17,5 15 10 - 30
rozměry vstupního 
otvoru (mm)

225 x 225 225 x 225 200 x 200 200 x 200 125 x 125 200 x 200

druh štěpkovacího 
ústrojí  

kolové, 
 4 ostří 

kolové, 
4 ostří

kolové, 
4 ostří

kolové, 
4 ostří 

kolové, 
4 ostří

kolové, 
4 ostří

způsob vkládání  ruční ruční ruční ruční ruční ruční

hmotnost (t) 1,13 1,24 0,59 0,85 0,69 0,44
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Tabulka 8.2:Parametry vybraných typů sklízecích štěpovačů  

Výrobce CLAAS ForuS BRUKS 

značka Jaguar HS2 GHM 300 600 CT 803 CT 1004 CT 1200 CT
výkon motoru (kW) 230 -354 230  310 368 324
pracovní záběr (m) 1/2 řádky - 1 řádek - - -

energetický 
prostředek  

upravená sklízecí 
řezačka CLAAS 

Jaguar 
vyvážecí souprava/
nákladní automobil

upravená sklízecí 
řezačka Mengele/

Mammut
nákladní automobil/ 

vyvážecí souprava 
nákladní automobil/

vyvážecí souprava
nákladní automobil/

vyvážecí souprava

výkonnost (t.h-1)   35 až 56 35 až 42 35 až 42   

řezací ústrojí  
bubnové 

V 20/24 nožů 
bubnové, 

2 nože
bubnové, 

2 nože
bubnové,  

2 nože 
bubnové, 
2/3 nože

bubnové,
2/3 nože

délka štěpky (mm) 4/5/6/7/9/14/17 15 až 30 15 až 30 25 až 40  25 až 40
způsob 
vkládání  sklízecí adaptér HS2 hydraulická ruka

hydraulická 
ruka/sběracíadaptér hydraulická ruka hydraulická ruka hydraulická ruka
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Tabulka 8.3: Vybrané typy štěpkovačů používaných při jemné desintegraci rostlinných energeticko-průmyslových surovin  

Výrobce SASMO SG strojírna 

značka HP-15 SE SG 80X300.V SG 150X625.V SG 110X625.V SG 280X625 SG 630X800 
způsob pohonu elektromotor elektromotor elektromotor elektromotor elektromotor elektromotor
výkon pohonu (kW) 22 18 11 11 11 18
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 180 x 160 80 x 300 150 x 625 110 x 625 280 x 625 630 x 800

výkonnost (t.h-1) 3 až 7 2 0,08 až 0,4 0,08 až 0,5 0,08 - 0,4 0,08 - 0,4
druh štěpkovacího 
ústrojí  šnekové

bubnové, 
2 nože

bubnové, 
16 nožů

bubnové, 
16 nožů 

bubnové, 
14 nožů

bubnové,
14 nožů

délka štěpky (mm) 15 až 25 23 5 až 60 4 až 45 5 až 50 5 až 60

způsob vkládání  
hydraulická 
ruka/ručně podávací válec podávací válec podávací válec násypka násypka

hmotnost (t) 0,8 0,86 1,25 1,25 - - 

Výrobce PEZZOLATO Bystroň 

značka PZ 110 E PZ 140 E PZ 150 E PZ 190 E PZ 250 E Bystroň 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 7 18 18 30 37 18
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 110 x 115 140 x 170 150 x 180 190 x 200 250 x 330 250 x 120

výkonnost (t.h-1) 2 až 3 2 až 5,5 5 až 7 8 až 9 14 až 18 3
druh štěpkovacího 
ústrojí  

bubnové, 
2 nože

bubnové,
3 nože

bubnové, 
2 nože

bubnové, 
2 nože 

bubnové, 
2 nože

kolové,
4 nože

způsob vkládání  ruční ruční ruční ruční ruční 15 - 70
délka štěpky (mm) 5 až 12 6 až 12 5 až 15 5 až 20 5 až 30 ruční
hmotnost (t) 0,33 0,54 0,71 0,85 1,5 1,35
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Tabulka 8.4: Parametry vybraných typů mobilních drtičů  

Výrobce JENZ Bear cat PEZZOLATO 

značka AZ 65Titan AZ 55 AZ 35-120 AZ 30-80 71020 74554 70580 K5500 

způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
od vývodového 

hřídele vlastní
vývodový hřídel/

vlastní
výkon pohonu (kW) 440 335 206 74 15 10 - 30 6 52/45
rozměry 
vstupního 
otvoru (mm) 800x1600 700x1500 450x1200 300x790 125 x 125 125 x 125 120 x 120 550 x 310

výkonnost (t.h-1) 240 170 60 25 - - - 11

drticí ústrojí  
kladivová, 
42 kladiva

kladivová,
38 kladiv

kladivová,
30 kladiv

kladivová,
22 kladiva

kolové,
4 ostří

kolové, 
4 ostří

nožové,
12 nožů

kladivové, 
72+4kladiva

způsob 
vkládání  

sklopná 
násypka

sklopná 
násypka násypka násypka násypka násypka násypka ruční

hmotnost (t) 18,5 17,9 10,67 7,5 0,33 0,44 0,15 2,25

Výrobce WILLIBALD PEZZOLATO 

značka MZA 2200 MZA 2800 MZA 4100 MZA 4600 SR 5000 S 2500 S 4000 K4000 

způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
vývodový hřídel/

vlastní
výkon pohonu (kW) 162 206 309 338 315 10 19 30/25
rozměry 
vstupního 
otvoru (mm) 1 450 x 520 1 450 x 520 1 450 x 520 1 450 x 520 1 450 x 350 250 x 300 400 x 310 400 x 310

výkonnost (t.h-1) 20 až 35 24 až - - 25 4 4 8

drticí ústrojí  šredr šredr šredr šredr šredr
kladivové, 
32 kladiv

kladivové, 
48+4 kladiv

kladivové,
48+4 kladiv

způsob 
vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka ruční ruční ruční
hmotnost (t) 11 15,5 16 16 18 0,42 0,42 1,5
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Tabulka 8.4: Parametry vybraných typů mobilních drtičů (pokračování) 

Výrobce Komptech Farwick Doppstadt 

značka 
CARAMBO 

3400 
CARAMBO 

5000 
TERMINA 
TOR 3400 

TERMINA 
TOR 5000 

TERMINA 
TOR 5000 S 

Maschma 
ster 1300 MD DW 3060 Buffel DZ 750 KOMBI

způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 240 336 240 336 336 162 315 448
rozměry 
vstupního 
otvoru (mm) 2 820 x 610 2 820 x 610 3 000 x 1 050 4 000 x 1 050 5 000 x 1 050 4 000 x 1 800 5 000 x 1 200 3 000 x 1 200

výkonnost (t.h-1) 20 28 15 až 30 21 až 42 21 až 49 21 až 35 - - 

drticí ústrojí  2 šneky 2 šneky
válcové, 30 

segmentů
válcové, 30 

segmentů
válcové, 45 

segmentů 4 šneky
válcové, 

22 segmentů 60 mm
válcové, 

dvoustupňové 
způsob 
vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) 19,3 20,8 19,5 19,6 21,6 17,5 - - 
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Tabulka 8.5: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných energetickoprůmyslových surovin 

Výrobce JENZ ZLT 

značka AZ 50 E AZ 35 E HE 18-150 TR HE 18-120 TR DKS - 3 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 200 90 200 110 45
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 600 x 1 500 450 x 1 200 600 x 1 500 600 x 1 200 600 x 750

výkonnost (t.h-1) 77 35 25 15 - 
drticí ústrojí  nožové nožové kladivový, 26 kladiv kladivový, 18 kladiv kladivový
způsob vkládání  násypka násypka pásový dopravník pásový dopravník násypka / pásové
hmotnost (t) 13 9  -  -  -

Výrobce ODES Weima 

značka DRK 280 DRK 440 DRK 500 ZM 30 ZM 30S 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní 2 x elektromotor 2 x elektromotor
výkon pohonu (kW) 5,5 5,5 11 2 x 5,5/7,5/11 2 x 11/15/18,5
rozměry 
vstupního otvoru (mm) 330 x 280 330 x 440 560 x 520 1 x1,25 1 x 1,5

výkonnost (t.h-1) - - -  0,3 - 0,8 0,5 - 1

drticí ústrojí  
nožové, segmenty 

20 mm 
nožové, segmenty 

20 mm 
nožové, segmenty 

18/36 mm 
segmentové, 

4 rotory
segmentové, 

4 rotory
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) - - -  1,2 - 1,3 2,1
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Tabulka 8.5: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných energeticko-průmyslových surovin (pokračování) 

Výrobce TERIER 

značka 300 x 360 400 x 480 500 x 600 600 x 720 700 x 840 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 6 9 12 17 23
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 300 x 360 400 x 480 500 x 600 600 x 720 700 x 840
drticí ústrojí   nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové
způsob vkládání   násypka násypka násypka násypka násypka

Výrobce TERIER 

značka 900 x 1080 1000 x 1200 1100 x 1320 1200 x 1440 1300 x 1560 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 33 45 56 67 90
rozměry vstupního 
otvoru (mm) 900 x 1080 1000 x 1200 1100 x 1320 1200 x 1440 1300 x 1560
drticí ústrojí  nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové nožové, segmentové
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka

Výrobce HAMMEL TERIER 

značka kompbio NZS 700 NZS 1000 S1 800 x 960 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 365 160 250 5,5 - 135 29
rozměry vstupního 
otvoru (m)  -  -  -  - 800 x 960

výkonnost (t.h-1) 42 21 42 0,06 - 5  -

drticí ústrojí  2 válce šredr šredr
frézovací, rotor
ø 250/350 mm nožové, segmentové

způsob vkládání  sklopná násypka sklopná násypka sklopná násypka násypka násypka
hmotnost (t) 32 13 19  -  -
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Tabulka 8.5: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných energeticko-průmyslových surovin (pokračování) 

Výrobce Weima 

značka WL6 WL6S WL7 WL7S WL10 

způsob pohonu 
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika 
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika
výkon pohonu (kW) 15/18,5 18,5/22/30/37 15/18,5 18,5/22 22/30/37
rozměry vstupního 
otvoru (m) 0,8 x 1 0,8 x 1 1 x 1 1 x 1,2 1 x 1,2

drticí ústrojí  
frézovací, rotor ∅ 252 

mm
frézovací, rotor ∅ 368 

mm
frézovací, rotor  

∅ 252 mm 
frézovací, rotor 

∅ 368 mm
frézovací, rotor 

∅ 368 mm
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) 1,5 2 1,7 2 3

Výrobce Weima 

značka WL12 WL14 WL15 WL18 WL20 

způsob pohonu 
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika 
elektromotor / 

hydraulika
elektromotor / 

hydraulika
výkon pohonu (kW) 30/37/45 30/37/45 37/45 37/45/55 45/55
rozměry vstupního 
otvoru (m) 1,2 x 1,2 1,5 x 1,2 1,5 x 1,5 1,8 x 1,8 2 x 2

výkonnost (t.h-1)       

drticí ústrojí  
frézovací, rotor ∅ 368 

mm
frézovací, rotor ∅ 368 

mm
frézovací, rotor  

∅ 368 mm 
frézovací, rotor 

∅ 368 mm
frézovací, rotor 

∅ 368 mm
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) 3,3 3,8 4,5 5,2 6
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Tabulka 8.5: Vybrané typy drtičů používaných při jemné desintegraci rostlinných energeticko-průmyslových surovin (pokračování) 

Výrobce Komptech Farwick 

značka CARAMBO 3400 CARAMBO 5000 TERMINATOR 2200 TERMINATOR 3400 TERMINATOR 5000 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 160 200 132 160 200
rozměry vstupního 
otvoru (m) 2 820 x 610 2 820 x 610 3 000 x 1 050 3 000 x 1 050 4 000 x 1 050

výkonnost (t.h-1) 20 28 10,5 15 až 30 21 až 42

drticí ústrojí  2 šneky 2 šneky
válcové,  

15 segmentů 
válcové, 

30 segmentů
válcové, 

30 segmentů
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) 16,3 17,3 15,5 16 16,5

Výrobce  Komptech Farwick Doppstadt 

značka TERMINATOR 5000 S Maschmaster 1300 SE Maschmaster 2000 SE DW 3080 K Mammut DW 2060 Biberl 
způsob pohonu vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní
výkon pohonu (kW) 200 2 x 75 2 x 110 350 115/132
rozměry vstupního 
otvoru (m) 5 000 x 1 050 4 000 x 1 800 5 000 x 3 000 4 500 x 3 000 2 000 x 600

výkonnost (t.h-1) 21 až 49 21 až 35 35 až 56 - - 

drticí ústrojí  válcové, 45 segmentů 4 šneky 4 šneky 
válcové, 

22 segmentů 60 mm
válcové, 

15 segmentů 60 mm
způsob vkládání  násypka násypka násypka násypka násypka
hmotnost (t) 17,5 14,5 20 45,5 12
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PŘÍLOHA 9  
Půdorysná dispozice řešení linky pro výrobu peletovaných dřevních paliv  

firmy OBILNÍ TECHNIKA 
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PŘÍLOHA 10  
 

Půdorysné řešení peletovací a briketovací linky LSP 1800 
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PŘÍLOHA 11  
 

Půdorysné řešení linky EKOVER & SOMA 
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PŘÍLOHA 12 
 
 

Ministerstvo životního prostředí 
 
 

Směrnice 
č. 14 - 2006 

s požadavky pro propůjčení ochranné známky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brikety z dřevního odpadu 
 
4  Specifické požadavky 
 
4.1 Pro brikety vymezené bodem 2: 

 Výhřevnost vztažená na bezvodý stav - min. 17 MJ.kg-1 

  Obsah vody celkový    - max. 10 % hm. 
  Obsah popela přepočtený na bezvodý stav - max. 1,5 % hm. 
  Hustota brikety    - min. 900 kg.m-3 

 
 Obsahy prvků vztažené na bezvodý stav vzorku: 

  dusík celkový (Ncelk.)     max. 0,30 % hm. 
  síra celková (Scelk.)     max. 0,08 % hm. 
  chlór celkový (Clcelk.)     max. 0,03 % hm 
  fluór celkový (Fcelk.)     max. 25,0 g.t-1 

  rtuť (Hg)      max. 0,05 g.t-1 

  kadmium (Cd)      max. 0,50 g.t-1 

  arsen (As)      max. 0,80 g.t-1
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  chróm (CrVI)      max. 8,00 g.t-1 

olovo (Pb)      max. 10,0 g.t-1 

  měď (Cu)      max. 5,00 g.t-1 

  zinek (Zn)      max. 50,0 g.t-1 

 
4.2 Brikety vymezené bodem 2 musí zaručovat dobu minimální 

skladovatelnosti  9 měsíců při zachování vlastností uvedených v 
bodu 4.1. Po tuto dobu se nesmí rozměry brikety, její hustota a 
obsah vody změnit o více jak 10 %. 

Pro stálé dodržování užitných a ekologických vlastností výrobku 
musí výrobce písemnou formou upozornit spotřebitele na 
standardní podmínky jeho skladování a uvést minimální zaručenou 
výhřevnost k datu výroby. 

 
4.3 Na obalech musejí být uvedeny pokyny a informace o správném 

způsobu nakládání s použitým obalem v souladu s ČSN 77 0052-2 
Obaly. Odpady z obalů. Část 2: Identifikační značení obalů  pro 
následné využití odpadu z obalu a  ČSN 77 0053 Obaly. Odpady z 
obalů. Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem. 
Nepřípustný je obal z PVC. 

 
4.4 Výrobci se doporučuje informovat spotřebitele o ekologických 
 vlastnostech výrobku.  
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Topné pelety z bylinné fytomasy 
 

4  Specifické požadavky 

Pelety z bylinné fytomasy, výrobky označené ekoznačkou, ochrannou 
známkou „Ekologicky šetrný  výrobek“, musí vyhovět vymezení skupiny 
výrobků, viz článek 2 a splnit následující požadavky. 
 
4.1 Užitné parametry 

Výhřevnost vztažená na bezvodý stav  - min. 16 MJ.kg-1  
 Obsah vody celkový    - max. 10 % 
 Obsah popela přepočtený na bezvodý stav - max. 6 %  
 Hustota pelety, měrná hmotnost   - min. 1,12 

kg.dm-3 

 Otěr, mechanická odolnost   - max. 2,3 % 
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 Obsahy prvků vztažené na bezvodý stav vzorku: 

 dusík celkový (Ncelk.)    max. 0,9 % hm.  
  síra celková (Scelk.)    max. 0,15 % hm. 
  chlór celkový (Clcelk.)    max. 0,18 % hm.  

 
Maximální podíl aditiv, pomocných lisovacích prostředků nebo 
inhibitorů struskování, do 6 % hm. 

 
4.2 Pelety vymezené bodem 2 musí zaručovat dobu minimální 

skladovatelnosti 6 měsíců při zachování vlastností uvedených v bodu 
4.1. 

Pro stálé dodržování užitných a ekologických vlastností výrobku musí 
výrobce písemnou formou upozornit spotřebitele na standardní 
podmínky jeho skladování a uvést minimální zaručenou výhřevnost k 
datu výroby. 

 
4.3 Na obalech musejí být uvedeny pokyny a informace o správném 

způsobu nakládání s použitým obalem v souladu se zákonem č. 
477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 
Nepřípustný je obal z PVC. 

 
4.4 Výrobci se doporučuje informovat spotřebitele o ekologických 

vlastnostech výrobku.  
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