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1. Úvod.
Dnešná vysoko priemyselná spoločnosť má veľké nároky na výrobu a spotrebu energií
všetkých druhov. Bez premyslenej koncepcie výroby a spotreby energie by sa jej zásoby
v globálnom meradle čoskoro vyčerpali. Ešte donedávna, v druhej polovici dvadsiateho
storočia, bola rozšírená mylná predstava o nevyčerpateľnosti zdrojov energie. Postupná
zmena názorov znamenala zvyšovanie spotreby energií, ktorých koncepčné využívanie
podporuje trvalo udržateľný rozvoj. Medzi takéto zdroje patria obnoviteľné zdroje energie,
zvlášť biomasa ako najvyužívanejší obnoviteľný zdroj energie.
Biomasa je pravdepodobne najstaršie využívaným obnoviteľným zdrojom na svete.
História využitia biomasy siaha do počiatkov samotného ľudstva. Keď si prví ľudia poradili
s ohňom, začali biomasu vo forme dreva alebo suchej trávy používať ako zdroj energie pri
svojich obvyklých činnostiach. S rozvojom poznania sa biomasa stala na dlhé roky
dominantným zdrojom energie. Až s nástupom priemyselnej revolúcie, ťažbou uhlia a neskôr
využitím ropy a výrobkov z ropy najmä v dvadsiatom storočí, stratila biomasa postupne svoje
dominantné postavenie.
Biomasu môžeme definovať niekoľkými spôsobmi. Spoločným základom je však to,
že biomasa je produkt, alebo hmota biologického pôvodu, ktorá v sebe zahŕňa živočíšne
tkanivá a rastlinné pletivá tak ako aj organické odpady.
Smernica 2001/11/ES „o podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov“
definuje biomasu ako biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a zvyškov z
poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví,
ako aj biologicky rozložiteľné frakcie priemyselného a komunálneho odpadu (JANDAČKA,
2007).
Medzi hlavné výhody biomasy patrí jej obnoviteľnosť a do určitej miery možnosť
riadenej obnovy vo forme pestovania v poľnohospodárskej, lesníckej a živočíšnej výrobe. Je
považovaná za stabilný zdroj energie s neutrálnym vplyvom na globálne otepľovanie.
Samozrejme, využitie biomasy má aj svoje nevýhody. V porovnaní s fosílnymi
palivami má biomasa menšiu výhrevnosť. Manipulácia s biomasou je zložitejšia. Využitie
biomasy vyžaduje úpravu tradičných zariadení využívajúcich fosílne zdroje energie.
Ekonomická efektívnosť využitia biomasy závisí aj od vzdialenosti do miesta využitia, či
zložitosti „predspracovania“.
Lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie je Európska únia. Tá vo svojich
nariadeniach upravuje podmienky využívania obnoviteľných zdrojov energie. Hlavné črty
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energetickej politiky a energetickej bezpečnosti EU boli publikované v roku 2000 v
dokumente Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply.
Jednou zo stratégií, ktorá bola neskôr prijatá je postupné zvyšovanie podielu obnoviteľných
zdrojov energie na celkovej spotrebe energie na 20% do roku 2020.
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1. Zmapovanie súčasného stavu využívania biomasy v záujmovom území.
Kapitola je rozdelená na niekoľko podkapitol, z ktorých každá pojednáva o inej oblasti
súčasného stavu energetického zhodnocovania biomasy. Napr. podkapitola 1.1. pojednáva o
možnostiach jej využitia z hľadiska aktuálnych legislatívnych podmienok, ktoré vytvárajú
limity jej využitia ako aj základné rámce jej zhodnocovania, t. j. na jej základe je možné
vykonať kalkulácie návratnosti plánovaného modelu, prípadne uvažovať o dotačnej podpore.
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť zdrojov biomasy ako aj možností jej zhodnotenia

je

výpočet predpisov pomerne široký. Samozrejme nie všetky majú dosahy na plánované
projekty, ktoré predpisy je nutné rešpektovať bude vyplývať z konkrétnej situácie.
Podkapitola 1.2. prináša prehľad schválených stratégii. Z týchto by sa mali odvíjať
legislatívne zmeny ako aj dotačné politiky štátu. Čiastočne je možné odhadnúť ďalší vývoj v
oblasti využitia biomasy. Biomasu považujú oba štáty za vysoko perspektívny zdroj energie,
ktorý je potrebné podporovať, téma biomasy má v oboch štátoch samostatnú politiku, v SR sa
jedná o Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy a v ČR Akční plán pro
biomasu v ČR na období 2012 – 2020. Využívanie biomasy je zapracované aj do politík, ktoré
primárne neriešia energetiku a obnoviteľné zdroje energie.
Podkapitola 1.3. prináša prehľad existujúcich projektov, z prehľadu je možné
odhadnúť, aké majú dobrú podporu, čo je dobre technologicky zvládnuté a zrealizovanie
akých nenaráža na neprekonateľné legislatívne prekážky. Na druhej strane je tieto informácie
možné využiť aj na prehľad ako sú zdroje biomasy v záujmovom území už využívané a
zhodnotiť, či existujú/ostávajú dostatočné zdroje biomasy pre veľké projekty, pretože dovoz
biomasy na veľké vzdialenosti výrazne zdražuje prevádzku, ktorá sa až stáva nerentabilnou.
Na zistenie stavu využívania obnoviteľných zdrojov energie bol na českej strane
záujmového územia zrealizovaný dotazníkový prieskum. Súčasťou prieskumu bola aj otázka
súvisiaca s legislatívnymi podmienkami využívania biomasy na energetické účely.
Tab.č.1: Dotazníkový prieskum, otázka právne predpisy.
16.
a.
b.
c.

2007
2013

Poznáte právne predpisy, ktoré upravujú pestovanie plodín a porastov na
energetické účely?
Áno
Mám predstavu o regulatívach, ale konkrétne právne predpisy nepoznám.
Nie
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Odpovede na otázku č.16 dotazníkového prieskumu poukázali na skutočnosť, že
neexistuje žiadny respondent, ktorý by dokonale poznal legislatívne podmienky využívania
biomasy na energetické účely. Dokonca 17 zástupcov samospráv odpovedalo, že nepozná
vôbec príslušné legislatívne podmienky a iba 8 zástupcov odpovedalo, že má predstavu, ale
konkrétne právne predpisy nepozná.

Obr.č.1.: Grafické vyhodnotenie odpovedí na otázku č. 16..
Z vyššie uvedeného vyhodnotenia vyplýva, že je dôležité oboznámiť dotknutú
verejnosť a zástupcov samosprávy s právnymi predpismi s cieľom zlepšenia informovanosti.
Ako je uvedené nižšie, legislatíva potrebná na využívanie biomasy je značného rozsahu,
pričom niektoré súvislosti sú ťažko postrehnuteľné, orientácia je ťažká. Preto je v prípade
realizácie

väčšieho

projektu

nevyhnutná

spolupráca

medzi

investorom,

úradmi

a dodávateľom.
1.1. Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností

využívania

biomasy ako zdroja energie.
 v Slovenskej republike k 1.1.2014.
 v Českej republike k 1.1.2014.
V podkapitolách sú zákony, ktoré regulujú využívanie biomasy v SR a ČR účinné k
1.1.2014. Odporúčame pri plánovaní zámeru, či už získavania, alebo zhodnocovania biomasy
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vždy overiť, či zákon podľa ktorého sa plánuje postupovať je aktuálny (odporúčame „Zbierku
zákonov SR“ alebo „Sbírku zakonů“ v ČR). Dynamický vývoj v tejto oblasti prináša veľa
zmien, ktoré si vyžaduje prax a nové technologické možnosti, ďalšie sú výsledkom prijatých
rozhodnutí na úrovni Európskej únie, ktoré sme povinní rešpektovať a zapracovať do našich
zákonov. Európska únia prispieva k dynamike nemalou mierou, keďže prijíma rozhodnutia na
základe ktorých je možné vôbec začať so zhodnocovaním biomasy (napr. pripojenie
elektrického zdroja z OZE do siete).
V SR sú všetky aktuálne znenia (rekodifikované, v ktorých sú zapracované novely
predpisov) na webstránke Ministerstva spravodlivosti SR – Jednotný automatizovaný systém
právnych

informácií

(http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm).

Výhodou

uvedenej webstránky je aj to, že posledné zmeny v rekodifikovaných predpisoch sú
vyznačené farebne, čo v prípade bežnej znalosti príslušných zákonov umožňuje rýchlu
orientáciu v legislatívnych zmenách vrátane vyhodnotenia, či sa zmena čitateľa dotýka, alebo
nie. Je možné vyhľadať rekodifikácie platné k akémukoľvek dátumu. V ČR sú dobrými
zdrojmi informácií stránky, ktoré zverejňujú Sbírku zakonů a umožňujú vyhľadávanie v
zákonoch napr. http://portal.gov.cz/portal/obcan/.

1.1.1.

Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností

využívania biomasy ako zdroja energie v Slovenskej republike k 1.1.2014.

Získavanie biomasy
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

- drevná biomasa z lesných pozemkov, základný

dokument, ktorým sa riadi lesné hospodárstvo – program starostlivosti o les; drevná biomasa
ako:
 výsledok ťažby – palivové drevo;
 ako zvyšky z ťažby – korunové časti stromov, konáre;
 cielene pestované energetické porasty.
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
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Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:
 drevná biomasa z iných typov pozemkov ako lesných;
 biomasa z inváznych druhov rastlín.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov:
 rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde (inak nazvané energetické porasty);
 iná biomasa vzniknutá poľnohospodárskou činnosťou.
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
Vyhláška MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej
činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
Vyhláška MPRV SR č. 295/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009
Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


je v nej vzor Vyhlásenia pestovateľa/dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva
alebo biokvapaliny v súlade s požiadavkami článku 17 smernice 2009/28/ES.

Zákon NR SR č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších
zákonov
 o podpore poľnohospodárstva
Zákon

č.

184/2006

Z.

z.

o pestovaní

geneticky

modifikovaných

rastlín

v poľnohospodárskej výrobe
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov
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Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
Vyhláška MPRV SR č. 148/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri
zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších
živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely:


reguluje využívanie vedľajších živočíšnych produktov, kam patria aj exkrementy
zvierat, ktoré sa môžu energeticky zhodnocovať.

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:


mimo iného obsahuje dôležité definície – vedľajší produkt a stav konca odpadu, na
základe ktorých je možné využívať „odpad“ ako surovinu.

Energetické zhodnocovanie biomasy.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol
zrušený čl. I. zákona č. 656/2004 o energetike.
Pozn.: Zákon bol 1.1.2014 novelizovaný dvoma zákonmi č. 352/2013 Z. z. a č. 382/2013 Z.
z.. Novela č. 382/2013 Z. z. vyviňuje z povinností výrobcov elektriny z malého zdroja, čím
výrazne zjednodušuje využívanie malých zdrojov (do 10 kW).
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Rekonštruované nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z..
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
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1. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.
2. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
Zákon č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 stanovil spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny.
Podpora výroby elektriny z OZE je v súčasnosti zabezpečená
1. prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny, prístupom do sústavy, prenosom
elektriny, distribúciou elektriny, dodávkou elektriny,
2. odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je
zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty,
3. doplatkom,
4. prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
Stupeň podpory je ohraničený viacerými limitmi pre všetky zdroje však platí prednosť podľa
bodu 1.
Pozn.: V súčasnosti bola schválená ďalšia novelizácia zákona č. 309/2009 Z. z. zákonom č.
382/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2014. Novela je zameraná ma podporu malých zdrojov do
10 kW a mení/novelizuje tvorbu spôsobu podpory a podmienky podpory výroby energie.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej
kombinovanej výroby a biometánu.
 Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby
 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou
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 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Pozn.: Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol účinný do 31.12.2013 a zrušený zákonom č. 250/2012 Z. z.. Zákon č.
250/2012 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach už bol novelizovaný zákonom č. 435/2013
Z. z. s účinnosťou od 1.1.2014.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.


Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s plynom:
◦ odstránila povinnosť výrobcu elektriny z malého zdroja odovzdávať údaje o pláne
výroby na nasledujúci mesiac, o vlastnej spotrebe elektriny. Vyhláška bola v
decembri 2013 novelizovaná vyhláškou ÚRSO č. 423/2013 Z. z., ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanie vnútorného trhu s plynom s účinnosťou od 1.1.2014



Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na
odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie.



Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z., o rozsahu
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania.

Výnosy ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) sú predpisy, ktorými sa ustanovuje
rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra
oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady pre návrh ceny.
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Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej
efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z..
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Pozn.: Zákon je novelizovaný zákonom č. 348/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2014.
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prehľad trhových okolností využívania biomasy ako zdroja energie v SR.
V súčasnosti je výkupná cena elektrickej energie v SR z biomasy stanovená vyhláškou
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia v elektroenergetike, § 10 Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené
do prevádzky od 1.1.2014:
Ods. 1: Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu
elektriny uvedeného do prevádzky od 1.1.2014 sa určuje priamym určením pevnej ceny v
eurách na megawatthodinu takto:
e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1.

cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy
92,09 eura/MWh,

2.

odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy
100,63 eura/MWh,

3.

obilnej slamy
126,10 eura/MWh,

4.

biokvapaliny
94,36 eura/MWh,
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f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi
palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom
odpade je podľa osobitného predpisu, cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny
kombinovanou výrobou
100,49 eura/MWh,
g) zo spaľovania
1.

skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd
70,34 eura/MWh,

2.

biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou
technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane
107,53 eura/MWh,

3.

bioplynu

vyrobeného

anaeróbnou

bioplynu

fermentačnou technológiou s celkovým

vyrobeného

anaeróbnou

výkonom zariadenia do 250 kW

vrátane
125,29 eura/MWh,
4.

bioplynu vyrobeného anaeróbnou

fermentačnou technológiou s celkovým

výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane
119,41 eura/MWh,
5.

bioplynu vyrobeného anaeróbnou

fermentačnou technológiou s celkovým

výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane
110,62 eura/MWh,
6.

bioplynu vyrobeného anaeróbnou

fermentačnou technológiou s celkovým

výkonom zariadenia nad 750 kW
107,26 eura/MWh,
7.

plynu vyrobeného termochemickým

splyňovaním biomasy v splyňovacom

generátore
122,62 eura/MWh,
8.

fermentovanej

zmesi

vyrobenej

aeróbnou

fermentáciou

biologicky

rozložiteľného odpadu
118,88 eura/MWh.
Ods. 2: Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení
výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1.1.2014 sa určuje priamym určením pevnej
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ceny v eurách na megawatthodinu takto:
a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom

74,75 eura/MWh,

b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla

72,89 eura/MWh,

f) v Rankinovom organickom cykle

118,31 eura/MWh.

V súčasnosti sa výkupná cena tepla v SR z biomasy stanovuje vyhláškou Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v
tepelnej energetike. Cena sa určuje pomocou vzorcov, pre ktoré sú zadefinované premenné.
Vyhláška je v prílohe č.1..
1.1.2. Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností využívania
biomasy ako zdroja energie v Českej republike k 1.1.2014.
Získavanie biomasy.
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - drevná biomasa
z lesných pozemkov, základný dokument, ktorým sa riadi lesné hospodárstvo – lesní
hospodářské plány; drevná biomasa ako:
 výsledok ťažby – palivové drevo;
 ako zvyšky z ťažby – korunové časti stromov, konáre.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –
 drevná biomasa z iných typov pozemkov ako lesných;
 zakladanie plantáží rýchlo rastúcich drevín – vydáva sa súhlas na rozširovanie
nepôvodných druhov.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství  definuje druh poľnohospodárskej kultúry - „porast rýchlo rastúcich drevín“, t. j.
pozemok, kde sa plánuje pestovanie nie je potrebné vynímať z poľnohospodárskej
pôdy.
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Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně a doplnění některých dalších zákonu –
 definuje, že exkrementy živočíchov, slama a iné prírodné látky pochádzajúce z
poľnohospodárstva a lesníctva a slúžia k výrobe energie nie sú odpadmi, t. j. zákon sa
na ne nevzťahuje.

Energetické zhodnocovanie biomasy.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vybrané vykonávacie predpisy k zákonu č. 458/2000 Sb. vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom:
 Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen
v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu
regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění
pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za
činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v
energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie:


z hľadiska podpôr biomasy pre energetické spracovanie zaviedol niekoľko zásadných
zmien, medzi ktoré patrí zavedenie podpory OZE pre výrobu tepla, podporu výroby
biometánu z bioplynu, tiež kladie vyšší tlak na vyššiu efektívnosť využitia energie v
biomase a limituje maximálne výšky podpory.

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) vydalo nasledujúce vykonávacie právne predpisy k
zákonu č 165/2012 Z. z.:
 Vyhláška č. 477/2012 Sb.,

o stanovení druhů a parametrů podporovaných

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a
uchovávání dokumentů.
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 Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných
zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a
k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.
 Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie.
 Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě
elektřiny a tepelné energie.
 Vyhláška č. 453/2012 Sb. o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Vyhlášky a cenové rozhodnutia Energetického Regulačného Úradu (ERÚ)

k zákonu č.

165/2012 Sb.:
 Vyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky
ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů
spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích
energie (vyhláška o zúčtování).
 Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z
podporovaných zdrojů.
 Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech
registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů
zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu
(registrační vyhláška).
 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27.
listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie Energetický regulační věstník, ročník 13, částka 7/2013, v Jihlavě 28.11.2013.
 Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu
2013, k cenám tepelné energie - Energetický regulační věstník, ročník 13, částka
5/2013, v Jihlavě 5.11.2013.
Aktualizáciu predpisov je možné hľadať aj na stránkach Energetického regulačného
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úradu: http://www.eru.cz. Energetický regulačný úrad podľa zákona č 265/1991 Sb., o
pôsobnosti orgánov Českej republiky v oblasti cien a vyhlášky č. 140/2009 Sb., stanovuje
výkupné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.
Pozn.: jeho pripravovaná novela bude riešiť zavedenie povinných školení pre osoby
oprávnené inštalovať zariadenia využívajúce energiu z OZE. Štatút „inštalatéra obnoviteľného
zdroja“ sa legislatívne kreuje. Budú vytvorené akreditované vzdelávacie programy
a oprávnené inštitúcie (právnické osoby),

ktoré budú vykonávať skúšky pre takýchto

inštalatérov.
 Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního
rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů
chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení.
 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
 Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní
energetické koncepce.
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních:
 zákon vymedzuje podporu pre čisté a vysokopercentné biopalivá vo forme zníženia
alebo oslobodenia od spotrebnej dane z minerálnych olejov, týka sa týchto biopaliv
ČR: MEŘO – B100, B30, bioetanol E85.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí).
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
 definuje povinnosť pre osoby, ktoré uvádzajú do obehu motorový benzín, alebo naftu
zaistiť v týchto pohonných hmotách minimálny podiel biozložky vo výške 4,1 %
objemu primiešaného do motorových benzínov a vo výške 6,0 % objemu
primiešaného do motorovej nafty.
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Prehľad trhových okolností využívania biomasy ako zdroja energie v ČR.
V súčasnosti je výkupná cena elektriny v ČR pre výrobu elektriny z biomasy
stanovená v Cenovom rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2013 ze dne 27.
listopadu 2013, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie nasledovne:
(1.7.) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy:

ř/sl.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

230

231
240
241
242
243
244
245
2007
2013

Druh
uvedení
Druh
výrobny do provozu
podporovaného
zdroje
Od
Do
(výrobny)
(včetně) (včetně)

Jednotarifní
pásmo
Kategorie provozovaní
biomasy
Zelené
a proces Výkupní
ceny
bonusy
využití
(Kč/MWh) (Kč/MWh)

a

k
S1
S2
S3
P1
P2
P3
DS1
DS2
DS3
DP1
DP2
DP3

b
Výroba
elektřiny
společným
spalováním
biomasy
a různých zdrojů energie
s
výjimkou
komunálního
odpadu
Výroba
elektřiny
spalováním
komunálního
odpadu
nebo
1.1.2013
společným
spalováním
komunálního
odpadu
s
různými zdroji
energie
1.4.2014
Výroba
elektřiny
spalováním
čisté biomasy ve stávajících
výrobnách
-
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c
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

l
2310*
1650*
960*
2580*
1920*
1230*
2310*
1650*
960*
2580*
1920*
1230*

m
1460
800
110
1730
1070
380
1460
800
110
1730
1070
380

31.12.2013 -

2680*

1830

31.12.2014
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

1540*
3900
3200
2530
2830
2130
1460

690
3050
2350
1680
1980
1280
610

O1
O2
O3
O1
O2
O3
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260
261
262
263
264
265
266
267
268

1.1.2008
1.1.2008
Výroba
1.1.2008
elektřiny
spalováním
1.1.2013
čisté biomasy v
1.1.2013
nových
1.1.2013
výrobnách
elektřiny nebo 1.1.2014
zdrojích
1.1.2014
1.1.2014

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

O1
O2
O3
O1
O2
O3
O1
O2
O3

4580
3530
2630
3730
2890
2060
3335
2320
1310

3730
2680
1780
2880
2040
1210
2485
1470460

* Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat, viz § 12 odst. 2 zákona č.
165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(1.7.1.) Zařazení jednotlivých druhů biomasy do příslušných kategorií stanoví jiný právní
předpis - Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání
dokumentů.
(1.7.2.) V případě společného spalování biomasy s různými zdroji energie (neobnovitelnými
a/nebo druhotnými) se podpora elektřiny z biomasy uplatňuje pouze na poměrnou část
podporované elektřiny připadající na podíl využité biomasy podle jiného právního předpisu Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a
biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých
dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(1.7.3.) V případě společného spalování komunálního odpadu s různými zdroji energie se
podpora elektřiny z biomasy uplatňuje pouze pro poměrnou část podporované elektřiny podle
jiného právního předpisu - Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a
tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých
zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie připadající na podíl využité biologicky rozložitelné části komunálního odpadu podle jiného
právního předpisu - Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání
dokumentů.
(1.7.4.) Stávající výrobnou elektřiny se pro účely bodu (1.7.) rozumí výrobna elektřiny,
uvedená do provozu do 31. prosince 2012, u které byla do 31. prosince 2012 včetně
provedena změna využívání primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného
zdroje nebo spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje na spalování čisté biomasy, a
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to bez investice do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku, kterými se rozumí
zejména kotel, parní rozvody, turbína a generátor.
(1.8.) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu,
skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů – relevantná časť
tabuľky
Druh uvedení
Instalovaný výkon
Jednotarifní pásmo
Druh
Kategorie
výrobny do provozu
výrobny (kW)
provozovaní
podporovaného
biomasy
Zelené
zdroje
a proces Výkupní
Od
Do
Do
Od
ceny
bonusy
(výrobny)
využití
(včetně) (včetně)
(včetně)
(Kč/MWh) (Kč/MWh)
ř/sl. a

b

c

b

c

k

l

m

301 Spalování
skládkového
302 plynu a
kalového plynu
303
z ČOV
304
Spalování
bioplynu v
bioplynových
stanicích pro
zdroje
nesplňující
podmínku
320
výroby a
efektívního
využití
vyrobené
tepelné energie
podle bodu
1.8.3.

-

31.12.2003

-

-

-

2143

2323

1.1.2004 31.12.2005
1.1.2006 31.12.2012
1.1.2013 31.12.2013

-

-

-

3028
2685
1938

2208
1865
1118

1.1.2012 31.12.2012

-

-

AF1

3550

2700

Spalování
bioplynu v
bioplynových
stanicích pro
zdroje splňující
podmínku
321 výroby a
1.1.2012 31.12.2012
efektívního
využití
vyrobené
tepelné energie
podle bodu
1.8.3.

-

-

AF1

4120

3270
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322
323
324
325

Spalování
bioplynu v
bioplynových
stanicích

1.1.2013
1.1.2013

31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2013

0
550

550
-

AF1
AF2
AF
AF

4120
3550
3550
3040*

3270
2730
2700
2190*

* Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat, viz § 12 odst. 2 zákona č.
165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(1.8.2.) Zařazení jednotlivých druhů biomasy do příslušných kategorií pro proces využití AF
stanoví jiný právní předpis - Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů
podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o
stanovení a uchovávání dokumentů.
(1.8.3.) U bioplynových stanic využívajících biomasu kategorie 1 a proces využití AF
uvedených do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dle bodu 1.8. a řádku 321) je
podmínkou pro poskytnutí podpory uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů podle
jiného právního předpisu - Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické
parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z
podporovaných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů - minimálně v úrovni 10 % vůči
vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů v daném kalendářním roce.
Cenové rozhodnutí (v prílohe č. 2) obsahuje podmienky pre elektrinu vyrobenú
z kombinovanej výroby elektriny a tepla a aj ročné zelené bonusy na elektrinu, tzv. KVET,
jedná sa o zložitejšiu časť cenového rozhodnutí, ktorá obsahuje tabuľky, vzorce a podmienky
jej citácia pre rýchlu orientáciu čitateľa nie je vhodná. Odporúčame, v prípade záujmu určiť si
výšku celkovej podpory KVET podľa konkrétnych parametrov uvažovanej investície.
V súčasnosti sa výkupná cena tepla v ČR z biomasy stanovuje Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu č. 2/2013

ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné

energie. Cenové rozhodnutie určuje základné podmienky pre ceny tepelnej energie a záväzný
postup pri kalkulácii ceny tepelnej energie, definuje ekonomicky oprávnené náklady v cene
tepelnej energie. Cenové rozhodnutie je v prílohe č. 3..
1.2. Stratégia využívania biomasy a indikatívne ciele národných politík.
Politiky EÚ a záväzky SR a ČR.
Európska komisia schválila Akčný plán pre biomasu (Oznámenie Komisie
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KOM(2005) 628 (SEK(2005)1573) už 7.12.2005,

ktorý predpokladal zdvojnásobenie

využívania biomasy do roku 2010, z čoho predpokladali zníženie dovozu ropy o 8%,
zabránenie emisií skleníkových plynov v hodnote 209 miliónov ton ekvivalentov CO2 ročne
a vytvorenie približne 300 000 pracovných miest v poľnohospodárstve a lesníctve.
Následne v roku 2010 Komisia dospela

v Správe o podmienkach udržateľnosti

využívania zdrojov tuhej biomasy a bioplynu v oblasti elektrickej energie, vykurovania a
ochladzovania k záveru, že všeobecne záväzné kritériá na celoeurópskej úrovni pre
využívanie biomasy nie sú potrebné. V správe doporučila, aby sa členské štáty zamerali na
implementáciu odporúčaní do národných akčných plánov.
„Biomasa je jedným z najdôležitejších zdrojov prostredníctvom ktorého môžeme
dosiahnuť naše ciele s využívaním obnoviteľnej energie," vystúpil počas prezentácie citovanej
správy

Gunther

Oettinger,

komisár

pre

energetiku.

„Je

to

čistý,

bezpečný

a

konkurencieschopný zdroj energie", dodal Oettinger.
Aj keď biomasa nemá samostatnú záväznú politiku, už minimálne štyri roky patria
obnoviteľné zdroje medzi prijaté politiky EÚ, keďže už v roku 2009 bola prijatá SMERNICA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a
následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Ešte v tom istom roku bolo
schválené 2009/548/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2009 o prijatí vzoru národných
akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady [oznámené pod číslom K(2009) 5174] (Text s významom pre EHP ) a následne v
októbri 2009 bola Rozhodnutím Rady z 19. októbra 2009 založená Medzinárodna agentúra
pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) podpísaním jej štatútu.
K uvedeným princípom sa EÚ hlási dlhodobo, v marci 2007 boli na základe záverov
Rady EÚ vytýčené ciele pre celú EÚ a to dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 20
% a podiel OZE na konečnej spotrebe energie 20 %

do roku 2020. Ako je známe,

obnoviteľné zdroje sa rozvinuli hlavne kvôli ich podpore, v minulosti neboli trhovo
konkurencieschopné konvenčným zdrojom energie, preto ich podpora je kľúčovým
formujúcim faktorom tohto odvetvia priemyslu.
V roku 2012 bola odštartovaná príprava cieľov pre OZE do roku 2030, predpokladá
sa, že by mohli byť predstavené v rokoch 2015 – 2016 v jednom balíčku s klimatickými
cieľmi (znižovanie emisií), ako klimaticko – energetický politický rámec do roku 2030. V
tejto súvislosti sa predpokladá aj riešenie problematiky energetickej bezpečnosti, keďže
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využitie OZE je vo svojej podstate v čase nerovnomerné, môže viesť vzhľadom na nízky
počet skladovacích kapacít k výpadkom dodávok. Výsledok politickej stratégie do roku 2030
je ťažké predvídať.
Zo SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES vyplýva pre
SR povinnosť dosiahnuť podiel OZE na konečnej spotrebe energie vo výške 14 % do roku
2020, pre ČR 13 % do roku 2020. Podporným opatrením smernice je povinný prístup
elektriny z OZE do siete.
Zaujímavé sú aj ďalšie smernice a samozrejme aj nariadenia týkajúce sa spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ktoré v rôznej miere podporujú, prípadne ovplyvňujú/limitujú
využívanie biomasy:
3. Smernica 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s
elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES
4. Smernica 2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o hospodárnosti budov
5. Smernica 2012/27/EU zo dňa 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti
6. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1310/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore
rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV), a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení
nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v
roku 2014
7. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1307/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov
na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
8. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17.
decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej
politiky, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.
2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
9. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013 zo 17.
decembra
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prostredníctvom

Európskeho

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady
(ES) č. 1698/2005
10.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
11.

Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní vplyvov

určitých plánov a programov na životné prostredie (smernica SEA)
12.

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich

živočíchov a rastlín (smernica o flóre, faune a o biotopoch - NATURA 2000)
13.

Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o

ochrane vtáctva)
14.

SMERNICA RADY 96/62/ES z 27. septembra 1996 o určovaní a riadení

kvality ovzdušia
15.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4.decembra 2000 o

spaľovaní odpadov
16.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/17/ES z

3.marca 2003 vzťahujúca sa na kvalitu benzínu a motorovej nafty, ktorou sa mení a
dopĺňa Smernica RADY 98/70/ES
 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/80/ES z 23. októbra
2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých
spaľovacích zariadení
Národné politiky obnoviteľných zdrojov energie a biomasy v SR.
Medzi základné národné politiky SR v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a
využívania biomasy patria:
1. Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy
2. Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
3. Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov
4. Energetická politika SR
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5. Stratégia energetickej bezpečnosti SR
6. Koncepcia energetickej efektívnosti SR
7. Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov
energie v SR
8. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky
9. Národným programom využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky
1.

Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy.

Koncepcia je z roku 2004. V časti „Využívanie pôdohospodárskej biomasy v rezorte
pôdohospodárstva“ uvádza aj:
 program na využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla s cieľom: úspora
energie z klasických zdrojov na výrobu tepla.
 program na využívanie poľnohospodárskej biomasy ako zdroja energie v sušiarenstve
s cieľom: znížiť spotrebu energie na sušenie poľnohospodárskych produktov.
 program na využitie dendromasy primárnym spracovaním dreva s cieľom: podpora
subjektov pri spracovaní dendromasy na energetické využitie.
 program na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy s cieľom: obnova ekologických
a sociálnych funkcií lesov vo vidieckych oblastiach so zameraním na energetické
využitie dendromasy.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=9359 .
Minulý rok skončil Akčný plán využívania biomasy na roky 2008 – 2013.
2.
1.1.1.1

Ciele stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR do roku 2015
v oblasti výroby elektriny (bez veľkých vodných elektrárni) sú 7 % výroby

elektriny z OZE bez VVE z celkovej spotreby elektriny, čo predstavuje 2 300 GWh.
Ciele pre teplo: spolu z OZE 43 000 TJ z toho: biomasa 37 000 TJ, bioplyn 4 000 TJ.
V stratégii je urobená inventarizácia súčasného poznania potenciálov jednotlivých
zdrojov OZE, náčrt možností využitia komerčne zavedených technológií, návrh cieľov
do roku 2015 a opatrení na ich dosiahnutie. V závere sú identifikované témy a oblasti
vedy, výskumu a vzdelávania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pre
potreby spresnenia a vyhodnocovania postupu v ďalších rokoch.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=8456 .
3.
Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov je prierezový akčný plán
vydaný na základe SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES.
Slovensko by sa malo podľa schváleného akčného plánu sústrediť najmä na využívanie
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biomasy. V súčasnosti Slovensko využíva z obnoviteľných zdrojov najmä vodnú energiu.
Stanovuje ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v sektoroch
doprava, výroba elektriny a v sektore výroby tepla a chladu v roku 2020, definuje očakávaný
rast využívania OZE v jednotlivých sektoroch v rokoch 2010 - 2020, opatrenia na dosiahnutie
cieľov, systémy podpory. Celkový národný cieľ je zadefinovaný nasledovne: zvýšiť
využívanie obnoviteľných zdrojov energie z celkovej energetickej spotreby zo 6,7 % v roku
2005 na 14 % v roku 2020, čo predstavuje 66 PJ energie z OZE v roku 2020.
Dostupný: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18675
4.

Energetická politika SR bola schválená Uznesením vlády SR č. 29 z 11. 1. 2006 k

návrhu energetickej politiky SR, je dostupná na webstránke Ministerstva hospodárstva SR
(http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s). Jednou z úloh, ktoré
ukladala bola aj úloha C.1. - vypracovať stratégiu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
energie v SR. Energetická politika SR je postavená na princípoch trvalo udržateľného rozvoja
a v dlhodobom časovom horizonte sa ňou plánuje dosiahnuť maximálna efektívnosť
bezpečnej a spoľahlivej dodávky všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite
s ohľadom na primeranú ochranu životného prostredia.
5.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR obsahuje časť o OZE. Stratégia počíta so

zvýšením podielu elektriny z OZE bez započítania veľkých vodných elektrární na 9% do roku
2020 a 11% do roku 2030. Medzi priority bolo zaradené využívanie domácich zdrojov
energie, obnoviteľných zdrojov energie ako aj aktívna podpora jednotného postupu členských
štátov EÚ v energetickej politike.
K biomase sa v nej napr. uvádza: Biomasa má najväčší technický potenciál (147 PJ),
ktorý predstavuje 18 % z hrubej domácej spotreby energie (celková spotreba energie) SR.
Biomasa má veľkú perspektívu pri výrobe tepla pre vykurovanie najmä v centrálnych
vykurovacích systémoch vo forme drevných štiepok a slamy a v domácnostiach vo forme
peliet a brikiet. Pomerne rýchlym riešením zvýšeného využívania biomasy je spoluspaľovanie
s fosílnym palivom v tepelných elektrárňach a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla
(teplárne). V prípade väčších zariadení je najdôležitejším faktorom optimalizácia logistických
nákladov. Ďalšou možnosťou využitia biomasy je výroba bioplynu. Bioplyn vyrobený
z poľnohospodárskej biomasy,

exkrementov

hospodárskych

zvierat,

biologicky

rozložiteľných komunálnych odpadov a priemyselného organického odpadu (napr. parkové
a záhradné

bioodpady,

kaly

z ČOV,

potravinárske

odpady

z konzervárenských,

mliekarenských, jatočných prevádzok a pod.) je možné využívať na výrobu elektriny a tepla.
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Nové technológie na energetickú premenu biomasy vytvárajú pre poľnohospodárstvo
možnosti využiť neobrábané alebo ľadom ležiace pôdy na pestovanie vysokovýnosných
šľachtených zavedených alebo introdukovaných plodín. Tieto nové technológie predstavujú
potenciál účelovo pestovanej biomasy, ktorý bol odhadnutý na 40,6 PJ.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=14372.
6.

Koncepcia energetickej efektívnosti SR

je z roku 2007 a patrí medzi základné

rámcové programové dokumenty s výhľadom činností a opatrení do roku 2020. Medzi hlavné
ciele patrí aj:
Zlepšiť účinnosť zariadení v oblasti výroby tepelnej a elektrickej energie (napr.
použitím vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) a znížiť energetické straty pri
prenose, preprave a distribúcii energie.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=8637 .
Minulý rok skončil Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2011-2013.
7.

Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie

v SR bola schválená Uznesením vlády SR č. 347/2013. Koncepcia rieši legislatívnu aj
finančnú podporu rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej
spotreby domácností s vylúčením vplyvu na stabilitu prenosových sústav. Podporné
mechanizmy sú aplikovateľné na všetky druhy obnoviteľných zdrojov s inštalovaným
výkonom do 10 kW vhodné pre domácnosti, čiže aj na kotly na vykurovanie biomasou.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22611.
8.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
Národná stratégia bola schválená ešte v roku 2001 uznesením vlády č. 978/2001,

medzi jej hlavné ciele boli zaradené aj:
24.

Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR.

25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom
využívaní obnoviteľných zdrojov.
Dostupná: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13940
9.

Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky.
Národný program bol schválený v roku 2013 a jedným z piatich cieľov je Dosiahnutie

zvýšeného využitia lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na
energetické účely. Tento cieľ obsahuje štyri opatrenia, ktoré budú ďalej rozpracované
v akčnom pláne:
1. Zvýšiť mieru komplexného využitia lesnej biomasy,
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2. Podporiť trvalo udržateľný rast produkcie palivovej drevnej biomasy, jeho
ekonomickú efektívnosť a priaznivé ekologické účinky,
3. Podporiť rast a efektívnosť výroby energií z drevnej biomasy,
4. Aktualizovať a realizovať stratégiu produkcie a využívania drevnej biomasy na
Slovensku.
Dostupný: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22757
Národné politiky obnoviteľných zdrojov energie a biomasy v ČR.
Medzi základné národné politiky ČR v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a
využívania biomasy patria:
1. Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
2. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
3. Státní energetická koncepce ČR 2010 – 2030
4. Státní politika životního prostředí České republiky
5. Politika ochrany klimatu ČR 2009 - 2020
1.

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020.
V dokumente sú vytipované opatrenia a princípy, ktorými sa dosiahne efektívne

a účelné využitie energetického potenciálu biomasy s cieľom splnenia záväzkov ČR na
podiele energie OZE do roku 2020. V ČR sa popri pôde určenej na produkciu potravín
nachádza dostatok pôdy na zaistenie tohto cieľa, t. j. využiť ju na energetické účely.
Hlavné ciele Akčného plánu pre biomasu sú:
1. Definovať a kvantifikovať udržateľný produkčný potenciál poľnohospodárskej a lesnej
biomasy pre energetické účely.
2. Analyzovať úlohu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu pri
produkcii energeticky využiteľnej biomasy v kontexte so základnými funkciami.
3. Definovať množstvo energie, ktoré sa dajú rôznymi spôsobmi získať na výrobu
elektriny, tepla, biopaliv.
4. Analyzovať súčasný systém podpôr a navrhnúť systémové finančné nástroje pre
rozvoj.
5. Analyzovať legislatívne prostredie využitia biomasy.
Dostupný: http://eagri.cz/public/web/file/179051/APB_final_web.pdf
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2.

Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů je

prierezový akčný plán vydaný na základe SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2009/28/ES, bol schválený v roku 2012. Určuje rôzne limity rozvoja ako aj podpory
OZE v ČR. Na základe zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů sú limity právne záväzné.
Akčný plán medzi rokmi 2010 a 2020 predpokladá nárast výroby elektriny z pevnej biomasy
2,52krát a nárast výroby tepla 1,38krát. Ďalej predpokladá 7,5 PJ primárnej energie z účelovo
pestovaných energetických plodín. U drevnej biomasy predpokladá nárast využitia z 64 PJ na
114 PJ. Akčný plán predpokladá vysoké navýšenie využívania biopalív. Pre využitie bioplynu
tiež predpokladá nárast na 417 MWe inštalovaného výkonu v roku 2020 z východiskových 90
mWe inštalovaného výkonu a asi štvornásobný nárast sa predpokladá pri výrobe tepla.
Dostupný: http://www.mpo.cz/dokument79564.html
3.

Státní energetická koncepce ČR 2010 – 2030.
Aktualizovaná verzia bola schválená vládou ČR v septembri 2013. Ide o výrazne

prepracovaný dokument, ktorý počíta vo zvýšenej miere aj s úlohou OZE v energetike ČR.
Plánuje rozvoj ekonomicky výhodných OZE s postupným odstránením finančných podpôr pre
nové zdroje, no s účinnou podporou štátu v oblasti prístupu k sieťam, povoľovacích procesov,
podpory technologického vývoja a pilotných projektov a súčasne verejnej prijateľnosti
rozvoja OZE s cieľom dosiahnutia podielu (OZE) na výrobe elektriny nad 15 percent.
V súvislosti s produkciou tepla a biomasou uvádza: „Biomasa je jediným dodatečným a ve
větším rozsahu dostupným systémovým obnovitelným zdrojem energie v ČR pro potřeby
teplárenství.“ Aj z ďalšieho textu vyplýva, že je považovaná za najperspektívnejší zdroj
energie z OZE: „Zdrojem s největším potenciálem rozvoje i do budoucna zustava biomasa,
a to zejména cíleně pěstovaná, u které se předpokládá postupné využití potenciálu ČR.“
Dostupná: http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-energeticka-koncepce-cr-20102030
4.

Státní politika životního prostředí České republiky.

Primárne sa venuje ochrane všetkých zložiek životného prostredia. Je rozdelená do štyroch
tematických častí, z nich „ochrana a udržitelné využívání zdrojů“ sa venuje okrajovo aj OZE,
ktorých využívanie považuje za prínosné pre životné prostredie.
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Dostupná:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/OED
N-statni_politika_zp-20130110.pdf.pdf
5.

Politika ochrany klimatu ČR 2009 – 2020.

Aj ochrana klímy počíta s OZE: „Využití obnovitelných zdrojů energie je jedním ze
základních pilířů ochrany klimatu.“ Obsahuje požiadavky na úpravy právnych predpisov, aby
bolo možné dosiahnuť naplánované ciele využívania OZE. Vo vzťahu ku klíme o biomase
uvádza: „Biomasa slouží jak k výrobě elektrické energie, tak tepla. Biomasa přispívá ke
snižování emisí tím, že nahrazuje spalování fosilních paliv palivem na bázi rostlin (tj. dřeviny,
zemědělské zbytky ap.). Rostlinné palivo je emisně neutrální, jelikož rostliny v růstové fázi
zachycují oxid uhličitý z ovzduší. Celkově přináší biomasa v roce 2020 snížení emisí o 4,8
milionu tun CO2ekv. oproti referenčnímu scénáři.“ Vo vzťahu ku klíme o bioplyne uvádza:
„Potenciál snížení emisí využitím bioplynu je odhadován na 1,1 milion tun CO2 ekv. oproti
referenčnímu scénáři.“
Dostupná:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.pdf .
1.3. Prehľad jestvujúcich projektov využívajúcich biomasu na energetické účely.
1.3.1. Prehľad jestvujúcich projektov využívajúcich biomasu na slovenskej strane
záujmového územia.
Hoci charakter pôdy a rozloha katastrov obcí patriacich do záujmového územia
„Spoločný región“ na slovenskej strane dáva predpoklad na využitie biomasy na energetické
účely, je energetické využitie biomasy v priemyselnom meradle situované mimo záujmového
regiónu.
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1
Trvalé trávne porasty (km )
Nepoľnohospodárska
pôda
1
celkom

3

2

4

29 20 8

3

4

6

Lesná pôda (km2)
Vodné plochy (km2)
Zastavané plochy (km2)

25 16 6
1 1 1
2 2 1

2

2
1
1

2

1

1

Ostatné plochy (km2)

4

1

16 13 10 9

Kúty
Lakšárska
Ves

6

Kuklov

16 14 5
1
1 1
1

Koválov

2

Orná pôda (km2)
Vinice (km2)
Záhrady (km2)
Ovocné sady (km2)

Hlboké

10 16 14 11 10 17 14

Dojč

21 20 7

Častkov

3

Čáry

Borský Mikuláš

Poľnohospodárska pôda
celkom

Borský Svätý Jur

Obec:

Bílkove Humence

Nová

Tab.2: Charakter pôdy v obciach záujmového územia na strane SR (ŠÚ SR).

13 11
1

1

1

1

1

3

3

9

10 23

4

2
1

5
2
2

21

1

7
1
1

1

1

1

3

1

Výnimku tvorí obec Podbranč, resp. poľnohospodárske družstvo v katastri obce. Od
roku 1981 je v prevádzke kotolňa na tuhé palivo - palivová zmes dreva. Vzhľadom na to, že
obec Podbranč je jediná obec záujmového územia, ktorá nie je plynofikovaná, uvažuje obecné
zastupiteľstvo vo vypracovanom pláne územného rozvoja s ďaším rozvojom využitia najmä
drevnej biomasy – dendromasy na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v obecných
budovách. Energetický potenciál dendromasy plánuje obec Podbanč využiť pri vykurovaní
kultúrneho domu a nových priestorov obecného úradu, ktoré sú plánované ako prístavba
k požiarnej zbrojnici.
Energetické využitie biomasy v záujmovom území je tak sústredené najmä do
lokálneho využitia dendromasy na vykurovanie rodinných domov, prípadne malých
podnikateľských a obecných prevádzok.
Z územných plánov rozvoja obcí je evidentné, že vzhľadom na zvyšujúce sa ceny
energetických vstupov do rozpočtu obce plánujú vo väčšej miere prehodnotiť súčasný stav
využívania obnoviteľných zdrojov energie, pričom zvýšený dôraz budú dávať práve na
energetické využívanie dendromasy, v menšej miere na energetické využitie fytomasy ak
nepočítame kompostovanie v obecných kompostárňach. Na využitie dendromasy už existujú
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vytvorené podmienky v podobe veľkého množstva obhospodarovateľov lesa, t.j, subjektov,
ktoré lesy v katastroch obcí vlastnia, majú ich v prenájme a hospodária v nich. Súhrnná
plocha lesov v katastroch obcí predstavuje 12 127,68 ha a počet obhospodarovateľov na
uvedenej lesnej ploche je v úhrne 71 (stav k 31,12.2013).

Šaštín - Stráže

21 5

19 19

17 5
1

3

9

5

12 4

12 3
1
1

17 18
1 1

Trvalé trávne porasty (km2)
6 4
Nepoľnohospodárska
pôda
celkom
16 4

1

2

7

1

Štefanov

14 4

Sobotište

Sekule

5

Smrdáky

Rybky

9

Rohov

23 10 4

Poľnohospodárska
celkom

Podbranč

Rovensko

Obec:

Šajdíkove Humence

Moravský Svätý Ján

Tab.3: Charakter pôdy v obciach záujmového územia na strane SR (ŠÚ SR).

pôda

2

Orná pôda (km )
Záhrady (km2)
Ovocné sady (km2)

2

Lesná pôda (km )
Vodné plochy (km2)
Zastavané plochy (km2)
2

Ostatné plochy (km )

11 2
2
2 1
1

1

1

1

9

1

5
1
2

1
1

1

1

2

1

11 11 23 3
9

1

8
1
1

1

19 2
1
2 1

1

1

1

Existujú dve obce, ktoré podľa evidencie Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka SR nedisponujú lesnou pôdou a v ich katastroch nepôsobia ani žiadny
obhospodarovatelia lesa. Sú to obce Rovensko a Rybky. Na druhej strane tieto obce tak ako
všetky obce v záujmovom území disponujú v svojich katastroch poľnohospodárskou pôdou
rôznych kategórií. Iba v obci Smrdáky nie je evidovaný žiadny subjekt, ktorý sa v akejkoľvek
forme zaoberá poľnohospodárskou výrobou a činnosťou. Celkový počet agrosubjektov
evidovaných na slovenskej strane záujmového územia 85.
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Tab.4: Výroba tepla z biomasy (Fáber, 2012).
Podbranč

Lokalita

Senica

Spaľovňa
tuhých
odpadov

Kotolňa na
tuhé palivo

drevo
palivové
zmes

Palivo

Senica

Swedwood
Slovenský
Slovakia
hodváb, a.s., s.r.o.OZ
Senica
Malacky
Drevotrieska

Roľnícke
Prevádzkovateľ družstvo
Podbranč

Zdroj

Malacky

kotolňa na
kotolňa na
drevný odpad drevnú štiepku
použité
drevo-drevný
odpad,
impregnovaný drevná štiepka
alebo s
povrch.
úpravou
2001
2005
3,5
8

drevný
odpad

V prevádzke od 1981
0,42
Výkon MW

Službyt, spol. s
r.o

1999
0

Bílkove Humence

Borský Mikuláš

Borský Svätý Jur

Čáry

Častkov

Dojč

Hlboké

Koválov

Kuklov

Kúty

Lakšárska Nová Ves

Moravský Svätý Ján

Podbranč

Rohov

Rovensko

Rybky

Sekule

Smrdáky

Sobotište

Šajdíkove Humence

Šaštín-Stráže

Štefanov

počet agro
subjektov

obec

Tab.5.: Evidované agrosubjekty v záujmovom území na SK strane (www.radela.sk).

1

1

6

3

3

6

3

7

3

4

3

7

5

2

1

6

5

0

8

4

3

4
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Tab.6.: Evidovaný obhospodarovatelia lesa (NLC).
Počet
Lesná pôda
obhospodarovateľov
celkom (ha)
lesa
Bílkove Humence
25,79
3
Borský Mikuláš
426,22
1
Borský Svätý Jur
1679,77
10
Čáry
637,67
1
Častkov
203,22
2
Dojč
178,07
7
Hlboké
443,8
6
Koválov
252,46
1
Kuklov
801,64
1
Kúty
429,53
1
Lakšárska Nová
Ves
2027,13
6
Moravský Svätý
Ján
1046,46
5
Podbranč
312,11
4
Rohov
48,01
1
Rovensko
0
0
Rybky
0
0
Sekule
385,54
1
Smrdáky
29,89
1
Sobotište
689,72
5
Šajdíkove
Humence
564,01
6
Šaštín - Stráže
1781,13
6
Štefanov
165,51
3
Obec:

Ďalšou významnou formou zhodnocovania biomasy je spracovanie biomasy
s následnou výrobou bioplynu. V záujmovom území sa nenachádza žiadna prevádzka
bioplynovej stanice. V blízkosti záujmového územia sa však nachádzajú dve a to v Senici
a v Smolinskom. Predpoklad využitia technológie bioplynových staníc je najmä v dostupnosti
vhodnej suroviny na zhodnotenie. Je preto vhodné na územie, ktoré pokrývajú už existujúce
bioplynové stanice svojou kapacitou a spádovosťou, nenavrhovať ďalšie.
Rozdiel medzi bioplynovými stanicami v Smolinskom a Senici je vo vstupnej surovine
a v množstve vyrobenej elektrickej energie. Bioplynová stanica v Senici je výsledkom snahy
o efektívnejšiu likvidáciu produktov čističky odpadových vôd

a bioplynová stanica

v Smolinskom používa ako vstupnú surovinu okrem poľnohospodárskych produktov aj
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exkrementy poľnohospodárskych zvierat.
Tab.7.: Bioplynové stanice v blízkosti záujmového územia (Fáber, 2012).
Lokalita

Senica

Prevádzkovateľ

BIONERGY, a.s.

Technológia

Inštalovaný výkon

Technológia anaeróbnej
fermentácie s
následným využitím
metánu.
1×KGJ č,7, inštalovaný
elektr. výkon 0,064
MWe

Smolinské
Poľnohospodárske
družstvo Smolinské
Anaeróbna fermentačná
technológia
inštalovaný elektr. výkon
0,995 MWe

Zdroj paliva

Bioplyn z prevádzky
ČOV, 2900 m3/deň, 1
070 tis. m3/rok

Bioplyn z
poľnohospodárskych
vstupov a exkrementov
hospodárskych zvierat

Využitie energie

Výroba elektrickej
energie 500 MWh/r,
Ohrev vody ako
výhrevné médium na
ohrev kalu

Výroba elektrickej
energie 7700 MWh/r,
Ohrev vody ako
výhrevné médium

Obr.2.: Poloha bioplynových staníc v blízkosti záujmového územia na slovenskej strane
(maps.google.sk)
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1.3.2. Prehľad jestvujúcich projektov využívajúcich biomasu na českej strane
záujmového územia.
Tab.8.: Dotazníkový prieskum využívania biomasy na českej strane záujmového územia.
Pestujú sa v katastri Vašej obce poľnohospodárske plodiny na energetické

17.

účely?

a.

Spaľovanie (teplo)

i.

Áno

ii.

Nie

iii.

Nemám informácie

Ak áno, uveďte prosím, aká je odhadovaná výmera, na ktorej sa plodiny pestujú:
17.
b.

Bionafta

i.

Áno

ii.

Nie

iii.

Nemám informácie

Ak áno, uveďte prosím, aká je odhadovaná výmera, na ktorej sa plodiny pestujú:
Využívajú sa na energetické účely sekundárne produkty z poľnohospodárstva

18.

(napr. slama)?

a.

Áno

b.

Nie

c.

Nemám informácie

19.

Sú v katastri Vašej obce založené energetické porasty drevín (napr. vŕba)?

a.

Áno

b.

Nie

c.

Nemám informácie

Ak áno, uveďte prosím, aká je odhadovaná výmera, na ktorej sa dreviny pestujú:
Ak áno, uveďte prosím, aké druhy drevín sa pestujú:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
24.

Je vo Vašej obci zriadená kompostáreň?

a.

Áno
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b.

Nie

Ak áno, uveďte prosím, aká je jej kapacita:
Ak áno, uveďte prosím, kto odoberá vyprodukovaný kompost
(napr. občania, obchod, podnikatelia na ďalší predaj):
28.

Je vo Vašej obci zriadená bioplynová stanica?

a.

Áno

b.

Nie

Ak áno, uveďte prosím, aký je jej elektrický a tepelný výkon:
Ak áno, uveďte prosím, kontakt na prevádzkovateľa BPS.
Na českej strane záujmového územia bol realizovaný anonymný prieskum formou
dotazníka s cieľom zistiť aktuálny stav využívania obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou
dotazníkového prieskumu bolo aj zisťovanie využívania biomasy, poznania právnych
predpisov a verejnej mienky v súvislosti s využívaním biomasy či už vo forme dedromasy,
fytomasy alebo vo forme poľnohospodárskych produktov a odpadov. V súvislosti s aktuálnym
stavom využívania biomasy na energetické účely v akejkoľvek forme bolo navrhnutých 16
otázok, z ktorých 5 sa týkalo aktuálneho využitia biomasy.

obce záujmového regiónu

Tab.9., 10., 11.: Dotazníkový prieskum, výsledky.

2007
2013

Číslo otázky:
Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
Křetín
Lazinov
Letovice
Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová
Borotín
Cetkovice
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

17a
3
3
1
X
3
3
1
1
3
3
3
3
3
2
2
3
3

17b
3
3
X
X
3
3
1
1
3
3
3
3
3
2
2
2
3

18
c
c
b
X
c
c
a
a
c
a
c
c
c
b
c
c
c

19
b
b
b
X
c
c
b
b
c
c
c
b
b
b
b
b
b

24
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

28
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Početnosť odpovedí
a
b
c
0
1
2
3
X

17a
0
0
0
0
4
7
13
1

17b
0
0
0
0
3
6
14
2

18
5
4
15
0
0
0
0
1

19
1
18
5
0
0
0
0
1

24
0
25
0
0
0
0
0
0

28
1
24
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
3
3
2
1

Malá Roudka
Světlá
Šebetov
Uhřice
Úsobrno
Vanovice - a
Vanovice - b
Velké Opatovice

2
3
2
2
3
3
1
3

a
c
c
c
b
c
b
a

b
b
b
b
b
a
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
a

Vysvetlivky:
a, b, c = odpovedal
zakrúžkovaním tejto voľby
X = neodpovedal vôbec
1 = voľba "i" - Ano
2 = voľba "ii" - Nie
3 = voľba "iii" - Nemám
informácie
Bold - existuje textová
poznámka, adresa a pod.

Z dotazníkového výskumu vyplýva (otázka č. 17.a), že v štyroch katastroch obcí sa pestujú
poľnohospodárske rastliny na energetické využitie – na spaľovanie, resp. výrobu tepla. Sú to
katastre obcí Horní Smržov, Míchov, Pamětice a Velké Opatovice. Zástupcovia trinástich
katastrov uviedli, že sa energetické rastliny v ich katastri nepestujú a siedmi nemajú
informácie o pestovaní.
V odpovedi na otázku 17.b. respondenti z Vanovic uviedli, že sa v katastri Vanovic
pestuje repka olejná na výmere cca 20 ha, ktorá sa využíva na výrobu bionafty. Pestovanie
energetických rastlín potvrdili aj respondenti z Míchova a Pamětic, tí však neuviedli druh
pestovanej energetickej rastliny. Väčšina respondentov 14 uviedla, že nemá informácie
o pestovaní energetických plodín v príslušnom katastri.
Otázka

č.18

poskytuje

informácie

o využívaní

sekundárnych

produktov

z poľnohospodárskej činnosti v záujmovom regióne. Piati respondenti, resp. zástupcovia
katastrov uviedli, že sa v príslušných katastroch využívajú sekundárne produkty
z poľnohospodárstva na energetické účely. Bližšiu špecifikáciu vo svojich odpovediach
neposkytli. Sú to respondenti zastupujúci katastre obcí Míchov, Pamětice, Roubanina, Malá
Roudka a Velké Opatovice. Respondenti z katastrov obcí Horní Smržov, Vísky, Úsobrno
a Vánovice

uviedli,

že

sa

ich

katastroch

nevyužívajú

sekundárne

produkty

z poľnohospodárstva na energetické účely. Zvyšný respondenti/zástupcovia katastrov nemajú
informácie o využívaní sekundárnych produktov z poľnohospodárstva na energetické účely.
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Tab.12.: Využitie biomasy na energetické účely, výsledky dotazníkového
prieskumu.
Biomasa
Kataster
Využitie
Poľnohospodárske
Horní Smržov, Míchov,
Výroba
rastliny na
Pamětice a Velké
tepla,
energetické využitie
Opatovice
spaľovanie
Repka olejná
Vanovice
Bionafta
Energetické plodiny,
Míchov, Pamětice
Neuvedené
druh neuvedený
Sekundárne produkty
Míchov, Pamětice,
z poľnohospodárstva,
Roubanina, Malá
Neuvedené
bližšie
Roudka, Velké Opatovice
nešpecifikované
Energetická drevina,
bližšie
Vanovice
Neuvedené
nešpecifikované
...
...
Kompostáreň
Bioplynová
Velké Opatovice
stanica
Pozitívnu odpoveď na otázku č.19 uviedli zástupcovia Vanovíc, ktorí však bližšie
nešpecifikovali druh pestovanej energetickej dreviny. 18 respondentov uviedlo, že sa
v príslušnom katastri nepestujú energetické dreviny a 5 respondentov nedisponuje príslušnými
informáciami.
Odpoveď na otázku č. 24 je jednoznačná. Žiadny respondent nepotvrdil existenciu
kompostárne v príslušnom katastri obce.
Podobný výsledok ako v odpovedi na otázku č. 24 uviedli zástupcovia obcí v odpovedi
na otázku č. 28. Bioplynová stanica sa nachádza iba v katastri obce Velké Opatovice.
Výsledkom dotazníkového prieskumu je skutočnosť, že biomasa ako obnoviteľný
zdroj energie sa využíva najmä v katastroch obcí Horní Smržov, Míchov, Pamětice, Velké
Opatovice, Vanovice, Roubanina, Malá Roudka (Obr.2.) .
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Obr.3.: Energetické využívanie biomasy podľa prieskumu dotazníkom.
Okrem vyhodnotenia dotazníka boli zistené aj technológie bioplynových staníc
v dvoch lokalitách. Jedna bioplynová stanica bola aj súčasťou informácií vyplývajúcich
z dotazníkového prieskumu. Bioplynová stanica sa nachádza v obci Velké Opatovice. Je
umiestnená v poľnohospodárskom areály VOS zemědělců

na južnom okraji obce.

V záujmovom území sa podľa ERU resp. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí nachádza
ešte bioplynová stanica v obci Šebetov, ktorú prevádzkuje Agropodnik, a.s. na svojej farme,
pričom je všetka vyrobená energia vo forme tepla a elektrickej energie využitá pre vlastnú
spotrebu na farme. Bioplynová stanica sa nachádza asi 1 km od Šebetova smerom na Jevíčko.
Tab.13.: Bioplynové stanice v záujmovom území na českej strane (calla.ecn.cz).

Prevádzkovateľ:

Agropodnik, a.s. farma ŽV Šebetov

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Technológia

anaerobní
fermentácia, 2 x
fermentor každý o
objeme 2000 m3; 2
x kogeneračná
jednotka GEB 158

Celkový
Celkový
Ročná
inštalovaný inštalovaný
Zdroj produkcia
tepelný
elektrický
bioplynu bioplynu
výkon (v
výkon (v
(m3)
kW)
kW)

210

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

130

prasačí
hnoj

400 000

VOS Zemědělců,
Dlouhá 5, 679 63,
Velké Opatovice

mokrá fermentácia,
2 x fermentor
(3260 m3), 1 x
dofermentor (2280
m3), 1 x koncový
sklad (7840 m3), 2
x kogeneračná
jednotka

620

640

kukuričná
siláž,
trávna
6 890
senáž,
Nm3/deň
hnoj,
drvené
obilie

Obr.4.: Bioplynové stanice v záujmovom území na českej strane (maps.google.sk).

Tab.14.: Výroba tepla spaľovaním biomasy v záujmovom území na českej strane
(calla.ecn.cz).

Prevádzkovateľ:

Ledeko a.s., 679 61, Letovice

VOS Zemědělců, Dlouhá 5,
679 63, Velké Opatovice,
zemědělské středisko v obci
Malá Roudka.
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Technológia

Celkový
inštalovaný
Palivo
tepelný výkon
(v kW)

kotol Klemza 200
(výrobca kotla
Klemza Rokycany
dnes už
neexistuje)
prototyp Klemza
140 (výrobca
kotla Klemza
Rokycany dnes už
neexistuje)
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Ročná
spotreba
biomasy

200

piliny

24 t

140

drevná štiepka
vlastnej
výroby

13 t

Efektívnym

využitím

biomasy

na

energetické

účely

je

vlastná

spotreba

vyprodukovanej energie. V záujmovom území sa nachádzajú dve prevádzky, ktoré takto
spotrebujú vyprodukovanú biomasu a zároveň získané teplo využijú.
Jednou z nich je stolárska prevádzka firmy Ledeko a.s. v Letoviciach na zámku. Ako
palivo sú použité piliny z vlastnej prevádzky. Celá produkcia tepla sa využíva na vykurovanie
stolárskej a drevo obrábacej dielne.
Druhou prevádzkou je kotolňa v poľnohospodárskom stredisku v obci Malá Roudka.
Palivo je drevná štiepka vlastnej výroby. Tak ako v predchádzajúcom prípade, aj tu sa celé
množstvo energie v podobe tepla spotrebuje na vykurovanie vlastných prevádzok a kancelárií.

Obr.5.: Kotolne na biomasu (maps.google.sk).

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2.1. Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie biomasy.

2.1.1. Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie biomasy na slovenskej strane
záujmového územia.
Čiastočné zhodnotenie potenciálu produkcie biomasy v záujmovom regióne na
slovenskej strane bolo vykonané v kapitole „1.3.1. Prehľad jestvujúcich projektov
využívajúcich biomasu na slovenskej strane záujmového územia“.
.
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2

Vodné plochy (km2)

1

1
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2

1

1
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Zastavané plochy (km2)

1

Ostatné plochy (km2)

2

4
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1
1

1

1

1

Kúty

Lesná pôda (km2)

Kuklov

10 16 14 11 10 17 14

Koválov

Častkov

7

Hlboké

Čáry

21 20

Poľnohospodárska pôda celkom

Dojč

Borský Mikuláš

3

Obec:

Borský Svätý Jur

Bílkove Humence

Lakšárska Nová Ves

Tab.15: Charakter pôdy v obciach záujmového územia na strane SR (ŠÚ SR).

7

5

1

2

1

2

1

1

1

1

21

Zastavané plochy (km )
Ostatné plochy (km2)

Šaštín ‐ Stráže

19 19

5

8

9

19

1

1

4

9

5

14

11

1

2

2
1

1
1

1

1

2
1

1

1
1

Štefanov

Šajdíkove Humence
5

23 10
2

2

Sobotište

Vodné plochy (km )

Smrdáky

2

21

Sekule

Lesná pôda (km )

4

Rybky

2

Rovensko

Poľnohospodárska pôda celkom

Podbranč

Obec:

Rohov

Moravský Svätý Ján

Tab.16: Charakter pôdy v obciach záujmového územia na strane SR (ŠÚ SR).

2

1
1
1

2
1

1

Základným predpokladom využitia biomasy na energetické účely je dostatok
a pravidelná dodávka biomasy do procesu spracovania. Keďže najvyužívanejšou formou
biomasy nielen na Slovensku je lesná dendromasa je dôležité poznať plochu lesných porastov
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a to,, či na tejto ploche niekto hodpodári. Súhrnná plocha lesov v katastroch obcí predstavuje
12 127,68 ha pričom počet obhospodarovateľov na uvedenej lesnej ploche je v úhrne 71 (stav
k 31.12.2013). Iba katastre obcí Rovensko a Rybky nedisponujú lesnou plochou a zároveň tu
nie

sú

ani

registrovaní

žiadny

obhospodarovatelia

lesa.

Najväčším

lesným

obhospodarovateľom v záujmovom území sú Lesy SR, š.p. B.Bystrica.
Druhou dôležitou informáciou je rozloha poľnohospodárskej plochy a informácia
existencie poľnohospodárskych podnikateľských subjektov. Celkový počet agrosubjektov
evidovaných na slovenskej strane záujmového územia je 85, z toho je 15 právnických
subjektov (www.radela.sk) vo forme poľnohospodárskych družstiev a fariem. Tieto subjekty
hospodária na ploche 27 600 ha, čo je viac ako dva krát väčšia plocha ako plocha lesnej pôdy.
Dôležitá je aj informácia o ostatných plochách, pretože práve na týchto plochách je
možné uvažovať o výstavbe príslušných technológií využívajúcich biomasu. Zastavané
a otatné plochy tvoria celkovo výmeru 3 800 ha.

Obr. č.6.: Rozloha pôdy na slovenskej strane záujmového územia, 1 - lesná pôda, 2 poľnohospodárska pôda, 3 - ostatné a zastavné plochy, 4 - vodné plochy,
(www.radela.sk), (NLC).
Významnú úlohu pri produkcii biomasy ako suroviny na energetické využitie majú
informácie o občianskej vybavenosti, najmä či sa v katastroch príslušných obcí nachádzajú
čističky odpadových vôd, skládky komunálneho odpadu a pod..
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Tab.17.: Technická vybavenosť sídiel záujmového územia k 31.12.2011 (Štatistický úrad

Kúty

Kuklov

Koválov

áno
áno
áno
áno

Hlboké

áno áno áno áno áno áno
áno
áno
áno
áno
áno áno áno áno áno áno

Dojč

Častkov

Čáry

Borský Svätý Jur

Borský Mikuláš

áno áno áno
áno
áno
áno áno áno áno áno

Moravský Svätý Ján

Verejný vodovod
Kanalizácia
ČOV
Plynofikácia obce

Lakšárska Nová Ves

Technická vybavenosť:

Obec:

Bílkove Humence

SR).

Sobotište

Šajdíkove Humence

Šaštín ‐ Stráže

Štefanov

Skládka komunálneho odpadu

áno
áno
áno
áno áno

áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno

áno
áno
áno
áno

áno

áno
áno
áno
áno

Smrdáky

Rovensko

áno
áno
áno
áno áno áno

Rohov

Sekule

Verejný vodovod
Kanalizácia
ČOV
Plynofikácia obce

Rybky

Technická vybavenosť:

Podbranč

Obec:

Skládka komunálneho odpadu

.
Okrem technickej vybavenosti sú potenciálnym zdrojom biomasy, najmä biologicky
rozložiteľného odpadu v bioplynových staniciach alebo kompostárňach aj ubytovacie
prevádzky ako sú hotely, turistické ubytovne, športové a kultúrne zariadenia a pod., ktoré
produkujú biologicky rozložiteľný odpad najmä v jedálenských prevádzkach. Tento odpad je
zvyčajne odkanalizovaný do čističiek odpadových vôd.
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Služby

Knižnica
Kino
Kúpalisko
Telocvičňa
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Predajňa nepotravinárskeho tovaru
Hotel (motel, botel)
Penzión *** až *
Turistická ubytovňa **, *
Kemping **** až *
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Lekárne a výdajne liekov
Samostatné ambulancie praktického lekára
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Kúty

Kuklov

Koválov

Hlboké

Dojč

Častkov

Čáry

Borský Svätý Jur

áno
áno áno
áno áno áno
áno áno áno áno áno áno áno áno áno
áno áno áno áno áno áno áno áno áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno

áno

áno

áno
áno

áno

áno
áno

áno áno
áno áno áno áno áno áno áno
áno áno áno áno áno áno áno
áno
áno

áno
áno
áno
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áno

Štefanov

Šaštín ‐ Stráže

Šajdíkove Humence

Sobotište

Smrdáky

Sekule

áno

Rybky

áno áno áno
Moravský Svätý Ján

Samostatné ambulancie praktického lekára

Obec:

Borský Mikuláš

áno
áno áno
áno áno
áno

Rovensko

Predajňa nepotravinárskeho tovaru
Hotel (motel, botel)
Penzión *** až *
Turistická ubytovňa **, *
Chatová osada *** až *
Kemping **** až *
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
Lekárne a výdajne liekov

áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
áno

Rohov

Služby

Knižnica
Kino
Kúpalisko
Telocvičňa
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko

Podbranč

Obec:

Bílkove Humence

Tab.18.: Služby ako potenciálny zdroj biomasy (Štatistický úrad SR).

áno áno

áno
áno áno áno
áno áno áno áno
áno áno áno áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno

áno

Vzhľadom na to, že obce záujmového regiónu na slovenskej strane sú vybavené
čističkami odpadových vôd, ale žiadna z nich nevyužíva na dopracovanie vzniknutého
produktu bioplynovú stanicu dá sa očakávať, že výstavba bioplynových staníc by mohla byť
vhodným doplnkom technológie čističiek.
Výskumný ústav pôdnoznalectva a ochrany pôdy identifikoval vhodné lokality pre
pestovanie rýchlorastúcich drevín. Tieto lokality rozdelil na dva typy:

 spĺňajú podmienky pre pestovanie rýchlorastúcich drevín,
 spĺňajú podmienky podopatrenia 5.3.2.2.1.2. na podporu založenia porastov
rýchlorastúcich drevín v rámci Programu rozvoja vidieka SR

V záujmovom regióne sa nachádzajú lokality, ktoré spĺňajú predpoklady pre pestovanie
rýchlorastúcich drevín v katastroch obcí Moravský Svätý Ján, Štefanov, Koválov, Smrdáky,
Sobotište a Podbranč.

Obr.č.7: Lokality vhodné na pestovanie rýchlorastúcich drevín (www.pôdnemapy.sk).
Modrou farbou sú na mape zobrazené lokality, kde je možné požiadať o podporu z
„Programu podpory vidieka“. Bližšie informácie o polohe lokalít je možné získať priamo vo
Výskumnom ústave pôdnoznalectva a ochrany pôdy, ktorý je od 1.1.2014 súčasťou
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
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Obr.č.8: Poloha lokality pestovania rýchlorastúcich drevín v katastri obce Moravský
Svätý Ján (www.pôdnemapy.sk).

Obr.č.9: Poloha lokality pestovania rýchlorastúcich drevín v katastri obce Sobotište
(www.pôdnemapy.sk).

2.1.2. Zmapovanie jestvujúceho potenciálu produkcie biomasy na energetické využitie
na čekej strane záujmového územia.
Záujmový región na českej strane patrí charakterom pôdy medzi poľnohospodárske
regióny, pričom sám Letovický región disponuje 63% percentnou rozlohou
poľnohospodárskej pôdy. Mikroregión Malá Haná má približne rovnakú výmeru
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poľnohopodárskej pôdy ako ostatnej spolu.
Súčasťou dotazníkového prieskumu na českej strane záujmového územia boli aj
otázky, ktoré skúmali možný využiteľný potenciál energetického využitia biomasy.
Tab.19.: Dotazníkový prieskum potenciálu produkcie biomasy na energetické využitie
na českej strane záujmového územia.
21.

Máte informácie, či má niekto záujem venovať sa v katastri Vašej obce pestovaniu
energetických plodín alebo porastov?

a.
Áno
b.
Nie
Ak áno, uveďte prosím výmeru:
Ak áno uveďte prosím, či sa jedná o poľnohospodársku plodinu, alebo drevinu:
Ak áno vedeli by Ste nám prosím poskytnúť adresu/y pre prípadnú spoluprácu?
Adresa:
Máte odhad, na akej ploche by bolo možné pestovať plodiny, alebo dreviny na
22.
energetické účely (jedná sa hlavne o poľnohospodársky nevyužívané plochy,
opustené, neobhospodarované plochy)?
a.
Áno
b.
Nie
Ak áno, uveďte prosím odhad výmery:
Myslíte si, že by vlastníci neobhospodarovanej pôdy prejavili záujem o pestovanie
23.
plodín a porastov na energetické účely, ak by existoval dopyt po týchto
produktoch?
a.
Áno
b.
Nie
c.
Nemám informácie

5 otázok dotazníka z kapitoly 1.3.2. bolo doplnených o otázky č. 21., 22. a 23., ktoré
sa týkali možného záujmu o pestovanie energetických rastlín alebo drevín.
Z vyhodnotenia odpovedí na otázku č. 21 vyplýva, že respondenti nemajú informácie
o záujme pestovania energetických rastlín alebo drevín. Zástupca Horního Smržova na túto
otázku neodpovedal vôbec.
Jednoznačná odpoveď na otázku č.22 hovorí o tom, že tak ako sa neeviduje záujem
o pestovanie energetických rastlín a drevín, nie sú informácie o ploche, na ktorej by bolo
možné pestovať energetické plodiny alebo dreviny.
Výsledky odpovede na otázku č.23 naznačujú záujem o pestovanie energetických
rastlín a plodín v prípade, že by bol zabezpečený odbyt. Záujem prejavili respondenti
a zároven zástupcovia samosprávy z troch obcí. Menovite z Horního Smržova, Letovíc
a Pamětic, ktoré disponujú celkovou výmerou poľnohospodárskej pôdy 5842 ha. Celková
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výmera lesnej pôdy, ktorou vyššie uvedené obce disponujú je 2047 ha. Väčšina rastlinnej
výroby je sústredená do pestovania zemiakov a repy, čo dáva predpoklad na využitie
prebytkov týchto plodín na energetické účely, resp. výrobu biopalív. Je však potrebné citlivo
zvážiť prípadný zámer, aby sa neuprednostňovali energetické účely pred pestovaním potravín.
Podrobné údaje o príslušných rozlohách a typoch pozemkov je možné nájsť v tabuľkách na
nasledujúcich stranách.

obce záujmového regiónu

Tab.20, 21, 22.: Dotazníkový prieskum, výsledky.

2007
2013

Číslo otázky:
Deštná
Horní Poříčí
Horní Smržov
Křetín
Lazinov
Letovice
Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová
Borotín
Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov
Uhřice
Úsobrno
Vanovice ‐ a
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ČESKÁ REPUBLIKA

21

22

23

b
b
x
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
c
a
b
c
a
c
a
c
c
c
c
c
x
c
c
c
c
c
c
c
b
c

Početnosť odpovedí

a
b
c
0
1
2
3
X

21
1
23
0
0
0
0
0
1

22
0
25
0
0
3
6
0
0

23
3
3
18
0
0
0
0
1

Vysvetlivky:
a, b, c = odpovedal
zakrúžkovaním tejto voľby
X = neodpovedal vôbec
Bold ‐ existuje textová
poznámka, adresa a pod.

Vanovice ‐ b
Velké Opatovice
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b
b

b
b

c
c

Roubanina

Prostřední Poříčí

Petrov

Pamětice

Míchov

Malá Roudka

Letovice

Lazinov

Křetín

Horní Smržov

Horní Poříčí

Deštná

Borotín

Obec:

Cetkovice

Tab.23.: Charakter pôdy v obciach záujmového územia na strane ČR (ČSÚ).

Celková výměra pozemku (ha)

762

853

329

506

391

595

386

5 101

386

305

350

316

488

269

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)

278
28
59
68

581
23
2
53

122
10
1
60

162
13
3
146

125
6
0
50

129
14
5
57

87
6
1
42

1 828
171
55
594

227
8
0
35

98
7
2
33

187
10
1
32

434

658

192

323

181

205

136

2 647

271

140

231

139
4
‐
55
198

173
14
3
98
289

144
5
1
26
176

Lesní půda (ha)

259

126

94

124

176

315

156

1 785

95

140

86

72

143

72

Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

3
12
55

9
13
46

1
4
38

2
5
52

2
3
29

15
7
53

53
3
38

74
96
498

0
4
16

4
3
18

1
4
28

1
3
43

2
5
49

1
3
17

Legenda:

období: 31.12.2012
Letovicko
Malá Haná
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Vranová

Vísky

Velké Opatovice

Vanovice

Úsobrno

Uhřice

Šebetov

Světlá

Stvolová

Obec:

Skrchov

Tab.24.: Pokračovanie tabuľky č.8. (ČSÚ).

Celková výměra pozemku (ha)

212

375

223

944

656

781

1 215

2 593

378

390

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)

107
6
‐
32

47
9
3
92

171
12
1
19

278
29
8
58

419
15
3
13

89
16
0
94

645
34
54
94

1 391
58
6
238

184
8
7
44

186
12
3
44

Zemědělská půda (ha)

145

151

203

372

450

200

827

1 694

243

245

Lesní půda (ha)

32

199

2

479

160

539

280

632

105

93

Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

4
3
28

1
3
21

1
5
13

4
17
72

4
9
34

4
9
28

7
16
85

12
49
207

0
5
25

11
5
36

Legenda:

období: 31.12.2012
Letovicko
Malá Haná

V mikroregióne Letovicko je registrovaných 116 podnikateľských subjektov so
zameraním na „zemědělství, lesnictví, rybářství“. Z uvedeného počtu je 22 prevádzok
charakterizovaných ako „zemědělští podnikatelé“. V mikroregióne Malá Haná je evidovaných
91 podnikateľských subjektov so zameraním na „zemědělství, lesnictví, rybářství“, pričom
z uvedeného počtu je 24 subjektov v kategórii „zemědělští podnikatelé“. Presnejšími údajmi
disponuje Ministerstvo zemědelství, kde je zaevidovaných 76 poľnohospodárskych
podnikateľov ( k 30.6.2013). Z vyššie uvedených údajov Českého štatistického úradu
a portálu EAGRI (Ministerstvo zemňedelství ČR) je možné usudzovať, že v záujmovom
území existuje dostatočný počet pracovných síl, ktoré môžu odborne produkovať a po
zaškolení efektívne spracovávať biomasu.
Medzi najväčšie subjekty hospodáriace v záujmovom regióne patria spoločnosti VOS
zemědělců a.s. so sídlom vo Veľkých Opatoviciach, Ledeko a.s. z Letovíc a družstvo
Agrospol Knínice so svojimi farmami v Šebetove a Vanoviciach. Okrem vyššie uvedených
subjektov je možné spomenúť aj GREEN spol. M+M s.r.o hospodáriaci v Šebetove, LESCUS
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Cetkovice, s.r.o. z Cetkovíc, Velkovýkrmna Jevišovka spol. s r.o. hospodáriaca vo Vískach,
Farma Ohrada s.r.o. a ORELIO spol. s r.o. tiež z Vísok.
VOS zemědělců a.s so sídlom vo Veľkých Opatoviciach sa zaoberá živočíšnou
a rastlinnou výrobou. Okrem poľnohospodárskej činnosti sa zaoberá aj opravami dopravných
prostriedjov a pracovných strojov. Celková výmera, na ktorej spoločnosť hospodári je 2680 ha
vrátane 70 ha ovocných sadov a 300 ha trvalých trávnatých porastov. Vo svojich maštaliach
chová spoločnosť VOS zemědelcú asi 500 ks dobytka. Je aj prevádzkovateľom bioplynovej
stanice vo Veľkých Opatoviciach.
LEDEKO a.s. ako takmer každá spoločnosť podnikajúca v poľnohospodárstve sa
zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou a inými pridruženými výrobami. Jednou z nich je aj
stolárska výroba v Letoviciach na zámku. Tu spoločnosť prevádzkuje kotol na biomasu. Ako
palivo slúži práve drevný odpad zo stolárskej dielne. Spoločnosť LEDEKO hospodári na cca
3200 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom 2800 ha tvorí orná pôda, zyšok tvorí plocha
trvalých trávnatých porastov. Živočíšna výroba je sústredená v troch farmách, v Třebětíne
a v Prostředním Poříčí a Deštnej. Celkovo sa chová 450 kráv, 200 jalovíc, 650 prasiat a 200
býkov. Okrem poľnohospodárskej výroby prevádzkuje LEDEKO aj pekáreň.
Agrospol Knínice okrem tradičnej poľnohospodárskej činnosti pestuje aj cukrovú repu
na výrobu bioetanolu na ploche cca 148 ha. Družstvo hospodári na celkovej ploche cca 2500
ha. Hovädzí dobytok chová na farmách v Šebetove a Vanoviciach.
Približne 30% plochy záujmového regiónu tvorí lesná plocha zastúpená prevažne
ihličnatými lesmi. Na tejto sa nachádzajú dva lesné hospodárske celky. Sú to LHC Cetkovice
aj s lesnou škôlkou a LHC Uhřice. V Cetkoviciach posobi aj spoločnosť Lescus s.r.o., ktorá
má práve v správe vyššie uvedené lesné celky. V rámci svojej činnosti ponúka majiteľom
lesov komplexné skužby vrátane ťažby dreva v lese. Inou firmou pôsobiacou v Cetkoviciach
je DŘEVO M&J spol.s.r.o, ktorá sa zaoberá výrobou reziva vrátane jeho sušenia a následným
spaľovaním vzniknutého odpadu v kotli nezistených parametrov.
Tak ako na slovenskej strane aj na českej je dôležité poznať občiansku vybavenosť ako
potenciálny zdroj biomasy vhodnej na energetické využitie. Sú to najmä čističky odpadových
vôd, prevádzky jedální, hotelov a pod.
Z údajov Českého štatistického úradu vyplýva, že čističky odpadových vôd sa
nachádzajú v štyroch obciach – v Cetkoviciach, Letoviciach, Šebetove a Velkých
Opatoviciach. Čističky sú zdrojom čistiarenského kalu, ktorý može byť ďalej spracovaný
v aeróbnom fermentore EWA popísanom v kapitole 3.2.9..
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Technická vybavenost:

Petrov

Pamětice

Míchov

Malá Roudka

Letovice

Lazinov

Křetín

Horní Smržov

Horní Poříčí

Deštná

Borotín

Obec:

Cetkovice

Tab.č.25.: Technická vybavenosť katastrov obcí záujmového územia ČSÚ).

Technická vybavenost:
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
ano ano ano
ano
ano ano
ano ano
ano
ano
ano
ano
ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano

Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálních odpadů*

Technická vybavenost:

Technická vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obce

ne

ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
ano
ano ano
ano ano ano ano
ano
ano
ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Skládka komunálních odpadů*

Legenda:

Technická vybavenostť rok 2010
* rok 2006
Letovicko
Malá Haná

Ďalším potenciálnym zdrojom biomasy sú prevádzky obecných úradov, ktoré
zabezpečujú okrem iného aj údržbu verejných priestranstiev. Takto získaná biomasa je vo
väčšine prípadov fytomasa, v menšom meradle dendromasa využiteľná ako palivo
v spaľovacích zariadeniach na výrobu tepla. Podobný zdroj biomasy ako je biomasa z údržby
a úpravy verejných priestranstiev je možné získať z miestnych cintorínov, parkov
a športových ihrísk.

2007
2013

Vranová

Vísky

Velké Opatovice

Vanovice

Úsobrno

Uhřice

Šebetov

Světlá

Stvolová

Skrchov

Obec:

Roubanina

Prostřední Poříčí

Tab.č.11.: Technická vybavenosť katastrov obcí záujmového územia (ČSÚ).
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5] období: 31.12.2012, [6] období: 31.12.2006, Letovicko, Malá Haná
Tab. č.27.: Služby v obciach záujmového regiónu na českej strane (ČSÚ).
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Petrov

Pamětice

Míchov

Malá Roudka

Lazinov

Křetín

1 [6]
.
.
1 [6]
.
1 [6]
1 [6]
1
1
.
.
.
.
1 [6]
1 [6]
.
.
.
.
.
.

Horní Smržov

1 [6]
.
.
.
.
1 [6]
1 [6]
1
.
.
.
.
.
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.

Horní Poříčí

Cetkovice

Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Hřbitov
Mateřská škola
Základní škola . nižší stupeň (1 . 5. ročník)
Počet sociálních služeb celkem
Domovy pro osoby se zdravotním postižení
Koupaliště a bazény
. z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře . stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře . gynekologa

Deštná

Obec:

Borotín

Služby

Tab. č.26.: Služby v obciach záujmového regiónu na českej strane (ČSÚ).

1 [6] 1 [6]
.
.
.
.
1 [6] 1 [6]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 [6] 1 [6] 1 [6]
.
1 [6] .
.
.
.
1 [6] 1 [6] 1 [6]
.
1 [6] .
.
1 [6] .
.
.
.
.
1.
.
1.
.
1 [8] .
.
1 [8] .
.
1 [10].
.
.
.
1 [10] 1 [6] .
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[5] období: 31.12.2012, [6] období: 31.12.2006, [8] období: 31.12.2011, [10] období: 31.12.2001, Letovicko, Malá Haná
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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Vísky

Vanovice

1 [6]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.

Úsobrno

1 [6]
.
.
.
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 [6]
.
.
.
.
.

Uhřice

Stvolová

1 [6]
.
.
.
.
1 [6]
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Šebetov

Skrchov

1 [6]
.
.
1 [6]
.
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.
1 [6]
.
.
.
.
.
.
.

Světlá

Roubanina

Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Sakrální stavba
Hřbitov
Mateřská škola
Základní škola . nižší stupeň (1 . 5. ročník)
Počet sociálních služeb celkem
Domovy pro osoby se zdravotním postižení
Koupaliště a bazény
. z toho kryté bazény
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
Tělocvičny (vč. školních)
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace praktického lékaře . stomatologa
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře . gynekologa

Prostřední Poříčí

Služby

Obec:

Služby

Velké Opatovice

Obec:

Letovice

Tab. č.28.: Služby v obciach záujmového regiónu na českej strane (ČSÚ).

Veřejná knihovna vč. poboček
14 [6] 5 [6]
Stálá kina
1 [6] 1 [6]
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
. 1 [6]
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
. 1 [6]
Kulturní zařízení ostatní
5 [6] 3 [6]
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
1 [6] .
Sakrální stavba
3 [6] 1 [6]
Hřbitov
3 [6] 2 [6]
Mateřská škola
3
2
Základní škola . vyšší stupeň (1..9. ročník)
1
1
Střední školy
obory gymnázií
1 .
obory středních odborných škol a praktických škol
1
1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť
1
1
obory nástavbového studia
1
1
1
1
Základní umělecká škola
Počet sociálních služeb celkem
3 [8] 1 [8]
z toho
Domovy pro seniory
1 [8] .
Domovy pro osoby se zdravotním postižení
. 1 [8]
Chráněné bydlení
1 [8] .
Domy s pečovatelskou službou
1 [7] 1 [7]
Koupaliště a bazény
1 [6] .
. z toho kryté bazény
. .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)
3 [6] 9 [6]
Tělocvičny (vč. školních)
4 [6] 3 [6]
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)
5 [6] .
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)
. .
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
1 [5] .

Legenda:
[5] období: 31.12.2012

[6] období: 31.12.2006

[7] období: 31.12.2010

[8] období: 31.12.2011

Letovicko
Malá Haná
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2.2. Obmedzenia niektorých lokalít v záujmovom území.
Obmedzenia lokalít vhodných na energetické využitie biomasy vyplývajú zo spôsobu
využitia biomasy. Iné sú pri využití biomasy na výrobu tepla, iné obmedzenia sa vyskytujú pri
pestovaní rýchlorastúcich drevín, iné obmedzenia sa vyskytujú pri pestovaní rastlín, ktoré sú
ďalej spracované mimo územia, kde sa rastliny pestujú. Okrem vyššie spomenutých
obmedzení veľký vplyv na výber lokality má legislatívne prostredie, verejná mienka a vo
veľkej miere požiadavky vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny. Častou chybou pri
plánovaní projektu využitia biomasy je názor, že sa technológia môže umiestniť na
ľubovoľnom mieste. Na lokálnej úrovni sa však jedná o stavby, ktoré nie je možné prehlásiť
za verejno prospešné stavby. Ideálna situácia nastane, keď je pripravovaný zámer už zahrnutý
do územného plánu obce. Významným ovplyňujúcim faktorom je aj dopyt po biopalivách
a ich cena v porovnaní s tradičnými fosílnymi palivami. Obmedzenia, ktoré prichádzajú do
úvahy sú najmä:

 vlastnícke vzťahy:
Ústava SR aj stavebný zákon upravujú formu a možnosť vyvlastnenia. Ústava priamo
v článku 20, odstavec 4 hovorí, že vyvlastnenie je možné ak ide o:
o verejný záujem,
o

v nevyhnutnej miere,

o

zo zákona,

o

za primeranú náhradu.

Stavebný zákon tiež definuje dôvody vyvlastnenia, medzi ktoré patria aj:
o verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej
dokumentácie,
o vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a
stavbe,
o výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií
vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných
predpisov.
Napriek vyššie spomenutým dôvodom zákon uprednostňuje dohodu pred samotným
aktom vyvlastnenia. V prípade malých lokálnych stavieb a podnikateľských zámerov sa nikdy
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nejedná o verejný záujem, preto je dôležitá dohoda s vlastníkmi dotknutých pozemkov.
Podobný právny stav platí aj v Českej republike.

 poloha lokality, t.j. nadmorská výška, dostupnosť:
Nadmorská výška najvyššie položenej obce v záujmovom území na slovenskej strane je
Podbranč s nadmorskou výškou 420 m.n.m. Najvyšším miestom okresu Senica, do ktorého
patrí aj záujmový región na slovenskej strane je Peckov vrch s nadmorskou výškou 575,9
m.n.m. Podnebie je mierne. Na území českého záujmového regiónu na Malej Hanej je
najvyšším vrcholom Nad Amerikou s nadmorskou výškou 558 m.n.m.. Na Letovicku je
najvyšším bodom kopec Na vrších s nadmorskou výškou 590 m.n.m..Podnebie Letovicka
a Malej Hanej je charakteristické miernymi zimami, je priemerne teplé a vlhké. Vzhľadom na
to, že pestovanie energetický plodín je efektívne v oblastiach s nadmorskými výškami do 600
m.n.m. sú záumové regióny vhodné na pestovanie týchto plodín. Pri pestovateľkých zámeroch
je potrebné zvážiťaj sklom lokality, ktorý by nemal prekročiť 12 %.

 charakter a vlastnosti pôdy:
Podľa charakteru pôdy je potrebné vybrať druh pestovanej energetickej plodiny alebo dreviny
s cieľom dosiahnutia najväčších výnosov. Zujímavá je možnosť biologických čističiek
odpadových vôd s vŕbou.

 hluk technológie (kombinovaná výroba elektriny a tepla...):
Treba rešpektovať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Pre Českú
republiku platí zákon č. 258/2000 Sb. o „ochraně veřejného zdraví“.

 zápach a znečistenie ovzdušia (bioplynové stanice, kompostárne),
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013
Z. z. neupravuje na rozdiel od podobného českého zákona emisné limity obťažujúce
zápachom, hoci snahy o presadenie takejto úpravy existujú. V Českej republike platí zákon č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definovaná
znečisťujúca látka ako "látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, anebo obtěžuje zápachem". Podľa tohto
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zákona môže povoľovací orgán predpísať emisné limity aj na pachové látky.

 blízkosť obydlí, zapracovanie do územných plánov v prípade väčších
projektov:
Vypracovanie územných plánov príslušných územných celkov definuje plochy, ktoré sú
vhodné na energetické využitie. Je teda vhodné pri pri vypracovávaní územných plánov
pamätať na zaradenie lokalít, ktoré sú vhodné na vyššie spomenutý účel.

 ochrana prírody a krajiny (národné parky, chránené krajinné oblasti...):
Ochrana prírody a krajiny je jedným z najväčších obmedzujúcich faktorov investičnej
činnosti. Problematika ochrany prírody a krajiny v záujmovom území je podrobne
rozpracovaná v kapitole 2.3.1. (Slovenská republika) a 2.3.2. (Česká republika).

 ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
V Slovenskej republike je definovaná ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy v zákone
č.220/2004 v znení neskorších predpisov. Tento zákon vymedzuje, citujeme:
o ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo
udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
o ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú:
produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode,
udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov
v prírode,
o ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na
nepoľnohospodárske použitie,
o postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky účel,
o sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
V Českej republike je podobný zákon 334/1992 Sb., ktorý v paragrafe č.4. hovorí, že
(citujeme): Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané
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zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí
zemědělského půdního fondu, nutno zejména
o co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a
odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
o odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu,
o při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat
obhospodařování zemědělského půdního fondu,
o po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou
terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k
plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace.

 ochrana vôd, ochrana vodných zdrojov( najmä pitná voda):
Podobne ako je potrebné rešpektovať príslušné zákony o ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho fondu je potrebné dodržiavať aj ustanovenia zákona o vodách, vodný zákon - zákon
č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý vytvára všeobecné podmienky na
ochranu vôd a upravuje práva a povinnosti v súvislosti s celým radom činností súvisiacich
s vodami. V Českej republike je to zákon Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách tzv. vodní zákon
a súvisiace predpisy.

 miestne záujmové skupiny a verejná mienka,
Vzrastajúci vplyv tretieho sektora je nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim zámery
využívania biomasy. Na jednej strane neochota podporovať tradičné zdroje energie a na
druhej strane aj neochota pripustiť alternatívu k tradičným zdrojom energie vo forme napr.
biomasy vedie často k pozastaveniu a často aj k úplnému zastaveniu inak efektívnych
a prospešných projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 korupcia,
Korupcia je problém, ktorý v stredoeurópskom priestore problémom nielen v projektoch
využívania obnoviteľných zdrojov energie. Práve miestne záujmové skupiny a aktivisti
dokážu zabezpečiť dostatočnú mieru kontroly a transparentnosti.

 informovanosť a vzdelanosť verejnosti,
Marketing, diskusie a iné osvetľujúce aktivity sú dôležité najmä v prípravnej fáze projektov
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využívania obnoviteľných zdrojov energie na verejnej úrovni.

 efektívnosť technológie (najmä ekonomická), cena:
Ekonomickú efektívnosť investície je možné zhodnotiť dvomi základnými metódami. Podľa
toho, aké údaje sa používajú v analýze, rozdeľujeme metódy hodnotenia efektívnosti
investície na metódy:
o dynamické – zohľadňujú sa aktuálne údaje a časové priebehy príjmov
a výdajov, medzi dynamické ukazovatele patria:
 ukazovateľ súčasnej čistej hodnoty,
 ukazovateľ vnútornej výnosovej miery,
o statické – zohľadňujú sa priemerné hodnoty s počiatočnými údajmi
východiskového obdobia, medzi statické ukazovatele patria:
 ukazovateľ jednotkových nákladov,
 rentabilita investícií,
 ukazovateľ reprodukcie,
 ukazovateľ návratnosti investície.

2.3. Ochrana prírody vo vzťahu k využívaniu biomasy
Využívanie biomasy bude ochrany prírody limitovať v dvoch rovinách:
 umiestnenie zariadenia na premenu biomasy na energiu, hlavne ak by sa jednalo o
väčšie zariadenie (nie na domáce využitie),
 možnosť získania biomasy, hlavne ak sa bude jednať o biomasu na báze dreva, alebo o
jej cielené pestovanie.


Ochrana prírody vo vzťahu k využívaniu biomasy v Slovenskej republike

Na Slovensku je ochrana prírody zakotvená v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny. Zákon postupne prechádza vývojom, má veľa noviel, ktoré by mali odrážať
pokrok v ochrane prírody. Poslednou je novela platná od 1.1.2014, zákon č. 506/2013 Z. z.,
ktorá sa dotýka aj možnosti získavania biomasy v rozsiahlych novelizačných bodoch, ktorými
sa mení ochrana drevín. Vykonávacou vyhláškou je vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
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ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o pomerne
zložitý zákon, ktorý odráža zložitý vývoj ochrany prírody od roku 1989.
Z hľadiska obmedzenia výstavby zariadenia na premenu biomasy na energiu, ktoré sa
vždy viaže na jedno konkrétne miesto je najjednoduchšie informovať sa na príslušnej správe
chránenej krajinnej oblasti (Záhorie alebo Biele Karpaty) aké chránené záujmy eviduje na
danej parcele a získané informácie si následne preveriť. Pri plánovaní väčšieho zariadenia na
premenu biomasy na energiu sa najpravdepodobnejšie bude jednať územnú ochranu, prípadne
o druhovú ochranu.
Z pohľadu ochrany prírody investičný zámer – vybudovanie zariadenia na premenu
biomasy na energiu, ako aj získanie biomasy môže obmedziť až znemožniť:


územná ochrana,



druhová ochrana,



všeobecná ochrana,



ochrana drevín.



Územná ochrana.
Na území EZÚS SR sa nachádzajú tieto kategórie chránených území: chránená

krajinná oblasť, chránené vtáčie územie, chránený areál, prírodná rezervácia, národná
prírodná rezervácia, prírodná pamiatka. V území sa nachádzajú aj navrhované územia
európskeho významu, ktoré ešte nie sú vyhlásené za chránené územia, do ich vyhlásenia v
nich platí režim ako vo vyhlásenom chránenom území.
V chránených územiach, ako aj v navrhovaných územiach európskeho významu,
okrem chránených vtáčích území, sa ochrana zabezpečuje obmedzovaním ľudskej činnosti,
rozdeľuje sa do piatich stupňov. So zvyšujúcim stupňom ochrany sa ochrana sprísňuje, t. j. v
prvom stupni ochrany je najmenšia, má najmenej obmedzení (voľná krajina) a v piatom stupni
ochrany najprísnejšia, je najviac obmedzení (bezzásahové územia). Chránené územia, ktoré sa
prekrývajú s územím EZÚS majú ochranu ustanovenú od 2. až po 5. stupeň ochrany.
Chránené vtáčie územie má obmedzenia zadefinované vo vyhláške, ktorou bolo vyhlásené.
Pre plánovanie investície je teda dôležité vedieť, či sa vytipovaná lokalita nachádza v
chránenom území. Rovnako dôležité je určiť, či sa jedná o územie z európskej sústavy
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chránených území, t. j. chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu.
Európska sústava chránených území je známa sústava NATURA 2000, no slovenský
právny systém termín NATURA 2000 nepozná, nie je v zákone zadefinovaný. Do európskej
sústavy chránených území patria chránené vtáčie územia, navrhované územia európskeho
významu (nevyhlásené za chránené územie, no s režimom chráneného územia) a chránené
územia európskeho významu (vyhlásené v kategórii chránených území, napr. prírodná
rezervácia). V území EZÚS sú všetky tri tipy naturových území. Od konca januára 2014 by
mali byť všetky navrhované územia európskeho významu chránenými územiami európskeho
významu. Podľa zákona o ochrane prírody platí na naturovom území vždy posledný predpis,
ktorým sa v území ustanovuje ochrana. Naturové územia vyžadujú posúdenie investičných
zámerov v zmysle smernice o biotopoch (SMERNICA RADY 92/43/EHS z 21. mája 1992 o
ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín), nejedná sa vždy o
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), no môže aj pri zámeroch, ktoré nemajú
technické kritéria na povinné hodnotenie v procese EIA, túto povinnosť určiť. Prvý stupeň
posudzovania, t. j. rozhodnutie, či sa bude posudzovať v procese EIA je zakotvený práve v
zákone o ochrane prírody a krajiny. Investor, ktorý plánuje stavbu požiada a orgán ochrany
prírody – okresný úrad v sídle kraja Bratislava vydá odborné stanovisko, v ktorom uvedie, či
sa predpokladá vplyv na naturové územie, či je potrebné ďalšie posudzovanie. Jednotlivé typy
chránených území sa v SR rôzne prelínajú, vytvárajú rôzne kombinácie pre tú istú parcelu.
Tab.10.: Obce a kategórie chránených území, ktoré sú v ich katastrálnom území
vyhlásené (CHKO-chránená krajinná oblasť; MCHÚ-maloplošné chránené územie;
CHVÚ – chránené vtáčie územie; ÚEV – územie európskeho významu)
obec

CHKO

Bílkové Humence

x

Borský Mikuláš

x

Borský Svätý Jur

x

MCHÚ

x

ÚEV

x
x

Čáry
Častkov

CHVÚ

x

x
x

x

Dojč
Hlboké
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x

Koválov
Kuklov

x

Kúty

x

Lakšárska Nová Ves

x

Moravský Svätý Ján

x

Podbranč

x

x

x
x

x
x

x
x

Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

x

x

Smrdáky
Sobotište

x

Šajdíkové Humence

x

Šaštín - Stráže

x

x

x

Štefanov

Podľa novely zákona o ochrane prírody, ktorá platí od 1.1.2014 budú môcť obce
všeobecne záväzným nariadením vyhlásiť obecné chránené územie. V SR sa jedná o nový typ
chráneného územia.
Ako zistiť, či sa parcely, v ktorých je naplánovaná investícia nachádzajú v
chránenom území, alebo nie?
Ak sa jedná o chránené územie, ktoré nie je naturovým, je údaj uvedený na liste
vlastníctva daného pozemku. Pre naturové územia tieto údaje zatiaľ nie sú na katastri
zapísané. Najjednoduchšie je opýtať sa na Štátnej ochrane prírody, územne príslušnej
organizačnej jednotke, ktorými sú v tomto prípade Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
a Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Kontakty sú uvedené na websídle Štátnej
ochrany prírody (http://www.sopsr.sk). Komplexné databázy má aj Riaditeľstvo Štátnej
ochrany prírody v Banskej Bystrici, Okresný úrad v Senici, Okresný úrad v sídle kraja
Bratislava.
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Informácie o chránených územiach, okrem chránených krajinných oblastí sú na webstránke štátneho zoznamu (http://uzemia.enviroportal.sk/), ktorý vedie Múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Múzeum vedie aj archív dokumentácie,
ktorou bolo chránené územie vyhlásené (hranice územia, stupne ochrany a ďalšie údaje). V
uvedenom zozname k jan. 2014 nie je uvedená prírodná rezervácia Vanišovec, ktorá bola
vyhlásená vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla
2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec.
Údaje o naturových územiach sú na web-stránke Štátnej ochrany prírody v časti
Natura 2000 (http://www.sopsr.sk/natura/), jedná sa o aktuálne záväzky SR voči EÚ. Právne
záväzné údaje o chránenom vtáčom území sú vo vyhláške MŽP SR č. 202/2010, ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. Právne záväzný predpis, v ktorom sú
ustanovené navrhované územia európskeho významu je Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, údaje sa môžu mierne líšiť od údajov
na web-stránke, je to dané postupným plnením si záväzkov SR voči EÚ a málo pružnými
zmenami legislatívy. Chránené územia európskeho významu sú vyhlásené v niektorej z
kategórii chránených území a teda sú aj na stránke štátneho zoznamu aj na stránke Štátnej
ochrany prírody v časti Natura 2000. Zvláštnu časť území európskeho významu tvoria
územia, ktoré boli schválené Uznesením vlády SR č. 577 z 31.8.2011 k aktualizácii
národného zoznamu území európskeho významu (č. materiálu 27812/2011) a následne
zaslané 7.10.2011 zaslané Európskej Komisii. Uvedené územia mali byť vydané všeobecne
záväzným právnym predpisom podľa § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z., no dodnes nie
sú. Jedná sa o lokality, v ktorých je vyžadované posudzovanie ako v územiach európskeho
významu (v texte nižšie), aj keď nie sú ustanovené vo všeobecne právnom predpise (v
národnom právnom systéme „nepatria“ medzi naturové územia). Ich zoznam je dostupný v
materiály, ktorý bol predložený na rokovanie vlády, alebo na uvedenej webstránke Štátnej
ochrany prírody. Odlíšiť sa dajú kódom, ktorý má číslo vyššie ako 500 (SKUEV05xx,
SKUEV1xxx).
Chránená krajinná oblasť Záhorie je zadefinovaná vo vyhlasovacom predpise, ktorým
je Vyhláška MKSSR č. 220/1988 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Chránená
krajinná oblasť Biele Karpaty je zadefinovaná vo Vyhláške MŽP SR 396/2003 Z. z. o
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Pre rýchlu orientáciu môžu pomôcť aj rôzne tematické mapy, v ktorých sú hranice
jednotlivých chránených území zakreslené. No reálny stav je veľmi dobré preveriť v právne
záväzných právnych predpisoch, hlavne ak sa jedná o znemožnenie výstavby zariadenia na
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premenu biomasy na energiu z titulu ochrany prírody.
Územia sa rôzne prekrývajú, napr. na tej istej parcele môže byť chránené územie s
obmedzeniami podľa stupňa ochrany a súčasne aj chránené vtáčie územie s obmedzeniami
uvedenými vo vyhláške. Obmedzenia sa rozdeľujú na zákazy (zakázané činnosti) a súhlasy
(činnosti na vykonanie ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody). Vo vyhláške
chráneného vtáčieho územia sú uvedené činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na
predmet ochrany.
Pri obmedzeniach je takmer jedno, či sa jedná o zákaz alebo súhlas, vo výsledku
konania sa v praxi výrazne neodlišujú, lebo zo zákazu je možné udeliť výnimku (nie je to
bežné) a pri súhlasoch je možné súhlas neudeliť, t. j. činnosť zakázať. Záleží od posúdenia
konkrétnej situácie. Ak je investícia v chránenom území a jej charakter vyžaduje výnimku,
alebo súhlas je nutné o rozhodnutie požiadať Okresný úrad v sídle kraja Bratislava. Pri
rozhodovaní sa v chránených územiach berú do úvahy všetky druhy pre ktoré sa vyhlasujú
chránené územia a všetky druhy, ktoré sú chránené a v území sa vyskytujú. Zoznamy sú
prílohami vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. Hodnotí sa aj vplyv na biotopy,
ktoré sa v území vyskytujú. Ďalej sa pri stavbách posudzuje aj vplyv na krajinu, ktorý má
často znaky subjektivity, keďže zákon č. 543/2002 Z. z. sa krajine venuje len okrajovo. No v
EZÚS sa nachádzajú 2 územia, ktoré sú vyhlásené aj na ochranu krajiny: Chránená krajinná
oblasť Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, preto sa v zdôvodnení rozhodnutia
môžu byť uvedené aj údaje ohľadom krajiny. Pri hodnotení investičného zámeru sa môže
investor stretnúť aj s hodnotením vplyvu na neživú prírodu. Všetky hodnotenia vykonáva
Štátna ochrana prírody správa CHKO Záhorie, alebo Štátna ochrana prírody správa CHKO
Biele Karpaty (okrem hodnotení v procese EIA), pripravuje odborné podklady pre
rozhodovanie štátnej správy podľa územnej príslušnosti na základe výzvy Okresného úradu v
sídle kraja Bratislava. Úrad koná – rozhoduje len na základe žiadosti investora, nie je to
súčasťou napr. územného konania.
Okresný úrad Senica a Okresný úrad v sídle kraja Bratislava sú dotknutými orgánmi a
ich vyjadrenie je záväzné aj pri územnom a stavebnom konaní, t. j. ich vyjadrenie je záväzné
aj keď sa investícia plánuje v území, ktoré nie je chránené. Podklady pre vyjadrenie rovnako
pripravujú správy CHKO. V tomto prípade úrad koná na základe výzvy iného orgánu
(stavebného úradu).
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V naturových územiach sa hodnotí vplyv na predmet ochrany, ktorý je jednoznačne
vymedzený

tým,

že

je

vymenovaný

vo

výnose

(je

uvedený

aj

na

stránke

http://www.sopsr.sk/natura/) a vo vyhláške chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie.
Tvoria ho biotopy a druhy. Napríklad predmetom ochrany SKUEV0226 Vanišovec sú
biotopy: – 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody, 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská,
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy, 91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy,
91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a druhy:
plocháč červený

Cucujus cinnaberinus

roháč obyčajný

Lucanus cervus

uchaňa čierna

Barbastella barbastellus

netopier obyčajný

Myotis myotis

fuzáč veľký

Cerambyx cerdo

vážka

Leucorrhinia pectoralis

klinovka hadia

Ophiogomphus cecilia

Ak sa zámer plánuje v naturovom území, alebo v jeho blízkosti, je investor povinný
predložiť ho na posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ak stavba nepolieha posudzovaniu
v procese EIA. V prípade, ak podlieha posudzovaniu v procese EIA vplyv na predmet ochrany
je

posúdený vo vlastnom procese EIA. Ak sa má vykonať posúdenie podľa zákona č.

543/2002 Z. z., predkladá investor žiadosť a podklady v zmysle zákona na okresný úrad v
sídle kraja Bratislava, tento v odbornom stanovisku rozhodne, či je potrebné ďalšie
posudzovanie v procese EIA (predpokladá sa vplyv na predmet ochrany), alebo nie (vplyv sa
nepredpokladá).
Ak zámer podlieha procesu EIA, či už na základe svojich parametrov priamo, alebo na
základe odborného stanoviska je dôležité, aby v správe o hodnotení vplyvov, ktorú si
zabezpečuje investor sám, sa pri dotknutých naturových územiach jednalo o samostatné,
dobre odlíšiteľné posúdenie, aby nevznikli pochybnosti, že toto posúdenie bolo opomenuté. Je
nutné zhodnotiť každý predmet ochrany, t. j. každý biotop a druh, aj keď je jasné, že
investícia napr. z priestorových dôvodov naň nemôže mať vplyv, minimálne jednoduchým
skonštatovaním, že vplyv sa nepredpokladá a prečo. Takto je možné predísť mnohým
nedorozumeniam. Na vykonanie hodnotení existujú metodiky.
O tom, či je investor povinný žiadať o súhlas alebo výnimku v chránenom území, či
má podať žiadosť o odborné stanovisko sa dozvie najneskôr v územnom konaní, kde na to
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bude upozornený prostredníctvom záväzného vyjadrenia orgánov životného prostredia.
Investor však musí podať žiadosť, aby orgány začali konať o povolení výnimky, udelení
súhlasu, aby vydali odborné stanovisko.
Je nutné skonštatovať, že výnimočne sa v územnom konaní o povinnosti investor
nedozvie, preto je dobré vyhodnotiť, či sa zariadenia na premenu biomasy na energiu týkajú
obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, keďže sa
jedná o samostatné konania, t. j. konania sa navzájom nepodmieňujú a chýbajúce príslušné
rozhodnutie je porušením ochranných podmienok.
Veľkoplošné chránené územia v EZÚS SR:

Obr.29.: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené krajinné oblasti.
Chránená krajinná oblasť Záhorie bola vyhlásená v nasledujúcich katastrálnych
územiach EZÚS: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska
Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Šajdíkové Humence, Šaštín – Stráže.
Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty bola vyhlásená v katastrálnych územiach
EZÚS: Častkov, Podbranč, Sobotište.
V oboch platí 2. stupeň ochrany.
Maloplošné chránené územia v EZÚS SR:
Prírodná pamiatka Chvojnica, k. ú. Častkov, 4. stupeň ochrany
Chránený areál Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 3. - 5. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Červený rybník, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
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Prírodná rezervácia Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Jubilejný les, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. stupeň ochrany
Prírodná rezervácia Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. - 3. stupeň ochrany
Prírodná pamiatka Rieka Myjava, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín –
Stráže), 3. - 5. stupeň ochrany

Obr.30.: Tématická mapa

EZÚS SR – kat. územia a maloplošné chránené

územia.
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Obr. 31.: CHKO Záhorie, k. ú. Borský Svätý Jur, požerky bobra európskeho.
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Európska sústava chránených území (NATURA 2000) v EZÚS SR:
Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, k. ú. Borský Svätý Jur, Čáry, Kúty,
Moravský Svätý Ján, Sekule.

Obr.32..: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené vtáčie územie Záhorské
Pomoravie.
Územia európskeho významu:
SKUEV0113 Dlhé lúky, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0115 Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. - 5. stupeň ochrany
SKUEV0120 Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2., 4., 5. stupeň ochrany
SKUEV0162 Grgás, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0165 Kútsky les, k. ú. Kúty, 2. stupeň ochrany
SKUEV0166 Ciglát, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0171 Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 3. - 5. stupeň
ochrany
SKUEV0173; SKUEV1173 (3. stupeň ochrany) Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. stupeň ochrany
SKUEV0179 Červený rybník, k. ú. Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
SKUEV0213 Gazarka, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0220 Šaštínsky potok, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2.
stupeň ochrany
SKUEV0226 Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
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SKUEV0311; SKUEV1311 (2. stupeň ochrany) Kačenky, k. ú. Moravský Svätý Ján, Sekule,
2. stupeň ochrany
SKUEV0314 Morava, k. ú. Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, 2. stupeň ochrany
SKUEV0520 Horný tok Myjavy, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
SKUEV0523 Lakšárska duna, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0526 Kalaštovský potok, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. stupeň
ochrany
SKUEV0527 Gachovec, k. ú. Borský Mikuláš, 2. stupeň ochrany
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany

Obr.33.: Tématická mapa

EZÚS SR – kat. územia a

územia európskeho

významu.
Medzi chránené územia európskeho významu patria:
SKUEV0113 Dlhé lúky = CHKO Záhorie
SKUEV0162 Grgás = CHKO Záhorie
SKUEV0166 Ciglát = CHKO Záhorie
SKUEV0171 Zelienka = Národná prírodná rezervácia Zelienka
SKUEV0179 Červený rybník = Národná prírodná rezervácia Červený rybník
SKUEV0226 Vanišovec = Prírodná rezervácia Vanišovec
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Medzi územia európskeho významu, ktorých časť sa prekrýva s chráneným územím patria:
SKUEV0115 Bahno - Chránený areál Bahno
SKUEV0120 Jasenácke - Prírodná rezervácia Jasenácke
SKUEV0213 Gazarka – CHKO Záhorie
SKUEV0220 Šaštínsky potok - CHKO Záhorie
SKUEV0226 Vanišovec - CHKO Záhorie
SKUEV0311; SKUEV1311 Kačenky - CHKO Záhorie
SKUEV0314 Morava - CHKO Záhorie
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy - CHKO Záhorie
Nižšie uvádzame niekoľko príkladov na ktoré činnosti sú potrebné súhlasy, prípadne
výnimky v 2 stupni ochrany, keďže sa jedná o rozsiahle územia, ktoré často prekrývajú celé
katastre. Vyšším stupňom ochrany (od 3. stupňa) je jednoduchšie sa vyhnúť a pre investíciu
hľadať inú lokalitu. V 4. a 5. stupni ochrany sa investičné zámery presadzujú len veľmi ťažko
a tvoria skôr výnimku. V zákone č. 543/2002 Z. z. sa jedná o §§ 13 – 16, kde sú všetky
obmedzované činnosti podľa jednotlivých stupňov vymenované. Podľa charakteru plánovanej
činnosti je potrebné posúdiť, či z uvedených činnosti bude potrebné niektoré vykonávať a na
vybrané si potom vyžiadať potrebný súhlas, prípadne požiadať o udelenie výnimky.
Príklady:
2. stupeň ochrany – je zakázaný vjazd a státie motorových vozidiel mimo ciest, čo môže byť
problém ak sa medzi staveniskom a cestou nachádzajú ďalšie parcely, pričom vybudovanie
prístupovej cesty nie je nutné;
2. stupeň ochrany – súhlas sa vyžaduje na:


oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, napríklad pri oplotení

staveniska;


vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej

banským spôsobom – niektoré stavebné postupy sa zaraďujú medzi činnosti vykonávané
banským spôsobom;


umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami

zastavaného územia obce – niektoré investície spolufinancované zo fondou EÚ vyžadujú
označenie tabuľami;
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budovanie mototrasy – termín mototrasa nie je zadefinovaný, no môže súvisieť so

sprístupňovaním pozemku;


umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je prístrešok, konštrukcia alebo

zariadenie na osvetlenie budov, za hranicami zastavaného územia obce – môže byť potrebné
pre vybavenie staveniska.
Možnosť získania biomasy môže byť ovplyvnená územnou ochranou - získavanie
dreva z iných pozemkov ako lesných, prípadne aj cielené pestovanie rastlín na biomasu.
Drevo na lesných pozemkoch sa ťaží podľa programu starostlivosti o les. Ku
programom starostlivosti o les sa vyjadrujú ochranári v čase ich prípravy a schvaľovania (§ 9
zákona o ochrane prírody a krajiny). Niekedy sa vyskytnú problémy so súhlasom na
budovanie lesných ciest a zvážnic (vyžaduje sa od 2. stupňa ochrany), čo v konečnom
dôsledku môže znemožniť ťažbu, no vo všeobecnosti je schválený program starostlivosti o les
ochranármi v druhom stupni ochrany akceptovaný, akceptované sú činnosti v ňom schválené,
vrátane ťažby.
Dreviny rastúce mimo les môžu byť významným zdrojom biomasy, napr. na
zarastajúcich lúkach a pasienkoch. Na výrub akejkoľvek dreviny rastúcej mimo les je v
druhom s treťom stupni ochrany potrebný súhlas, v štvrtom a piatom stupni ochrany je výrub
zakázaný. Súhlas sa nevyžaduje len, ak sa jedná o založené porasty rýchlorastúcich drevín.
Ak by sa jednalo v chránenom území o cielené pestovanie biomasy (nemusí sa jednať
o rýchlorastúce dreviny, môže sa jednať aj o byliny), potom napr. v druhom stupni ochrany by
problémy mohlo spôsobiť neudelenie súhlasu na

oplotenie pozemku za hranicami

zastavaného územia obce, alebo na aplikáciu chemických látok (pesticídov) a hnojív, ak by sa
jednalo o plochu väčšiu ako 2 ha.
Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z. § 18a ods. 1: porast
rýchlorastúcej dreviny nemožno založiť na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v treťom až
piatom stupni územnej ochrany prírody a krajiny.
3. Druhová ochrana
Druhová ochrana, je ochrana chránených druhov rastlín a živočíchov, ktorá sa
uplatňuje na celom území SR, t. j. aj v tzv. voľnej krajine, teda aj tam, kde nie sú vyhlásené
chránené územia. Obmedzenia, ktoré sú zadefinované v zákone sa uplatňujú na miestach
výskytu jedincov chránených druhov, chránený je každý jedinec. Z hľadiska zámerov a
plánov je dôležité, či sa vplyvy, ktoré činnosťou vzniknú zaradia medzi tie, ktoré majú
negatívny vplyv na chránené druhy. Zjednodušene sa jedná o poškodzovanie a ničenie rastlín
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a zraňovanie až usmrtenie živočíchov, pričom u živočíchov sú zakázané aj činnosti, ktoré by
ich mohli vyrušovať. Pre úplnosť uvádzame, že na Slovensku sú chránené všetky druhy
vtákov.
Ak sa jedná o lokalitu výskytu chránených druhov a činnosť by na ne mala negatívny
vplyv, je dôležité prehodnotiť zámer, napríklad jeho lokalizáciu, ak je to možné. Zákon č.
543/2002 Z. z. v § 40 taxatívne stanovuje podmienky za ktorých je možné zo zákazu udeliť
výnimku, investičné zámery tam uvedené nie sú.

Obr. 34.: CHKO Záhorie, k. ú. Borský Svätý Jur - nálet borovíc v trvalom trávnom
poraste.
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Čo sa týka získavania biomasy problémom by mohlo byť, ak by sa v „budúcej
biomase“ udomácnili chránené živočíchy. Zvyčajne sa to rieši tak, že sa výrub povolí mimo
hniezdneho obdobia, prípadne ešte časovo zúženejšie sa výrub povolí v období vegetačného
kľudu, záleží od identifikovaných druho chránených živočíchov.
Chránené druhy sú vymenované v prílohách vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z..
Vzhľadom na rozsah príloh, obsahujú niekoľko 100 druhov, je pre laika veľmi ťažké posúdiť
lokalitu. Údaje o výskyte chránených druhov nie sú verejne prístupné. V podstate sú 2
riešenia, nechať urobiť prieskum lokality špecialistom, alebo sa informovať na Štátnej
ochrane prírody, či eviduje v lokalite chránené záujmy. Prieskum územia mimo chránených
území nie je podrobný, údaje nie sú systematicky zbierané, skôr majú náhodný charakter. Je
vysoko pravdepodobné, že bez rekognoskácie územia sa nebude nikto vedieť od stola
vyjadriť.

Obr.35.: Príklad „časovej prekážky“ výrubu, všetky druhy vtákov sú v SR
chránené, do skončenia hniezdneho obdobia nie je možné hniezdnu lokalitu
poškodiť.
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17. Všeobecná ochrana
Ustanovenia v úvode zákona sú zaradené do všeobecnej ochrany, patrí medzi ne mimo
iné ochrana biotopov a územného systému ekologickej stability
Ochrana biotopov.
V územnom a stavebnom konaní ohľadom povolenia zariadenia na premenu biomasy
na energiu môže orgán ochrany prírody upozorniť vo vyjadrení, že činnosťou, ku ktorej sa
dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo
biotopu národného významu a vtedy je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas
okresného úradu v Senici. Zoznam biotopov je uvedený v prílohe vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z.. Udelenie súhlasu sa opiera o ustanovenie: orgán ochrany prírody a krajiny taký
súhlas vydá, ak sa v konaní preukáže, že činnosťou nedôjde k poškodeniu alebo zničeniu
biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu ktoré je v rozpore s
požiadavkou ochrany týchto biotopov, ktorou je obmedzovanie alebo regulovanie zásahov,
ktoré môžu mať negatívny vplyv na priaznivý stav biotopu. V uvedenom je dôležité, že sa
jedná o stav z hľadiska biogeografického regiónu (podľa usmernenia MŽP SR) a nie
jednotlivej dotknutej lokality. V SR sú 2 biogeografické regióny: alpský a panónsky, čiže sa
jedná o pomerne rozsiahle územia. To znamená, že by sa muselo jednať o činnosť s veľmi
veľkým rozsahom, prípadne o výskyt mimoriadne vzácneho biotopu (tieto sú zvyčajne
územne chránené), aby bolo nutné žiadať súhlas okresného úradu v Senici. Investor je
povinný žiadať o súhlas, len ak ho na to orgán ochrany prírody upozorní.
Na cielené pestovanie biomasy sa ochrana biotopov nevzťahuje – ani na
poľnohospodárskych ani na lesných pozemkoch. Rovnako, ak je vydaný súhlas na výrub
drevín, podľa časti zákona o ochrane drevín, osobitný súhlas na uskutočnenie tejto činnosti v
súvislosti s ochranou biotopov nie je potrebný.
Územný systém ekologickej stability
Tvoria ho biokoridory, biocentrá a interakčné prvky. ÚSESy sa vypracovávajú v rôznej
hierarchickej úrovni od miestnych až po KURS. Sú zapracované do územných plánov.
Biocentrá sú často súčasne chránenými územiami.
Pri plánovaní sú investori, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Ak by takýto prípad nastal, mal by byť investor na
túto povinnosť upozornený najneskôr v územnom konaní prostredníctvom záväzného
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vyjadrenia orgánov životného prostredia.
18. Ochrana drevín.
Jedná sa o ochranu stromov a kríkov, ktoré rastú mimo lesných pozemkov (ostatné
plochy, trvalé trávne porasty). V tomto prípade rozhoduje stav evidencie pozemku v katastri
nehnuteľností a nie skutočný stav. Napríklad, ak sa jedná o porast, ktorý má charakter lesa, no
rastie na pozemku, ktorý je evidovaný ako trvalý trávnatý porast, jedná sa o ochranu drevín.
Ak je potrebné pripraviť pozemok pre výstavbu vyrúbaním drevín a krovín, prípadne
ak je záujem o získanie tejto biomasy je potrebné požiadať obec o súhlas. Súhlas sa vyžaduje
na stromy, ktoré rastú za hranicami zastavaného územia obce a majú vo výške 130 cm nad
zemou obvod kmeňa väčší ako 80 cm. Pri krovitých porastoch je potrebný súhlas, ak zaberajú
výmeru väčšiu ako 20 m2. V obci (zastavané územie obce) sú kritéria prísnejšie, súhlas sa
vyžaduje na stromy, ktoré majú vo výške 130 cm nad zemou obvod kmeňa väčší ako 40 cm
(priemer necelých 13 cm). Pri krovitých porastoch je potrebný súhlas, ak zaberajú výmeru
väčšiu ako 10 m2. Na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde sa
súhlas nevyžaduje. Obec v rozhodnutí buď nariadi náhradnú výsadbu, alebo finančnú náhradu
až do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Obec môže aj súhlas neudeliť. V bližší
podmienkach k uskutočneniu výrubu sa zvyčajne vyžaduje vykonať výrub mimo obdobia
hniezdenia vtákov (od marca do októbra).
Spoločenská hodnota drevín, ktorou sa určuje výška finančnej náhrady, sa počíta
podľa príloh vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. V území s druhým a tretím stupňom
ochrany sa takýto súhlas vyžaduje vždy (neplatí výnimka o hrúbke a ploche), koná okresný
úrad v Senici a v území so 4. a 5. stupňom ochrany sú výruby zakázané. Vzhľadom na
pomerne vysoké sumy spoločenských hodnôt drevín, uprednostňujú investori náhradnú
výsadbu, ak ju majú kde uskutočniť.
Výnimočne je možné stretnúť sa aj s uplatnením iných častí zákona pri obmedzovaní
činnosti, hlavne vtedy, ak tieto najbežnejšie neumožňujú plánovaný zámer zakázať.
Poznámka na záver: Ak sa začne novela zákona o ochrane prírody a krajiny – zákon
č. 506/2013 Z. z. uplatňovať v plnom rozsahu, zaujímavým zdrojom biomasy by sa mohli stať
invázne druhy rastlín. Novela zavádza povinnosť vlastníkov odstraňovať invázne druhy zo
svojich pozemkov, vrátane povinnosti orgánu upozorňovať na túto povinnosť a v prípade
nesplnenia nariadeného odstránenia inváznych druhov rastlín, umožňuje odstrániť invázne
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rastliny na náklady povinného (vlastníka). Predpokladáme, že keď vlastník investuje do
odstránenia inváznych druhov, bude sa to snažiť vykonať hospodárne a získanú biomasu
využiť. Vzhľadom na vlastnosti inváznych druhov rastlín je možné skonštatovať, že skôr sa
bude jednať o pravidelnú starostlivosť o pozemky, ako o skutočné potlačenie populácií.
Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v prílohe č. 2 obsahuje návody na odstraňovanie
inváznych druhov napr. kosenie, ktoré je v porovnaní s chemickým potláčaním inváznych
druhov finančne menej náročné a vzniká aj napr. energeticky využiteľná biomasa.

Obr.36.:Invázny druh pohánkovec český (www.botany.cz).


Ochrana prírody vo vzťahu k využívaniu biomasy v Českej republike.
V Čechách je základným zákonom v oblasti ochrany prírody a krajiny zákon č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ktorý má 2 vykonávacie vyhlášky č. 395/1992 Sb.
a č. 64/2011 Sb.. Zákon o ochrane prírody je zložitý, viacvrstvový, navyše pre uplatnenie
ustanovení zákona je často potrebné posúdenie špecialistom. Po vytipovaní lokality, či už

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

vhodnej na získanie biomasy na báze dreva, alebo jej cielené pestovanie, alebo na výstavbu
zariadenia na premenu biomasy na energiu, je vhodné predbežne si overiť na Agentúre
ochrany přírody a krajiny České republiky: Správe CHKO Pálava a Krajské středisko Brno,
ktoré zabezpečuje ochranu prírody po odbornej stránke (kontaktné údaje sú na :
http://www.ochranaprirody.cz/), či v nej eviduje záujmy ochrany prírody. Výkon štátnej
správy v územiach, ktoré sa nachádzajú v EZÚS ČR zabezpečuje Krajský úřad
Jihomoravského kraje, ktorý tiež disponuje údajmi, prípadne obce, v katastrálnom území
ktorých sa ťažba, pestovanie alebo investícia plánuje.
Pri uplatňovaní zákona o ochrane prírody a krajiny v praxi môže plány s biomasou
ovplyvniť:


územná ochrana,



druhová ochrana,



ochrana drevín,



všeobecná ochrana.

Výnimočne sa môže investor stretnúť aj s inými záujmami ochrany prírody.


Územná ochrana.
V záujmovom území EZÚS ČR sa nachádzajú maloplošná zvláště chráněná území z

kategórie přírodní památka a přírodní rezervace, zo soustavy Natura 2000 európsky významné
lokality. Velkoplošné zvláště chráněná území a ptačí oblasti (soustava Natura 2000) neboli na
území EZÚS ČR vyhlásené. Spolu je chránených lokalít sedem.
Tab.36.: Prehľad jednotlivých kategórií chránených území v obciach.
obec

PP

PR

EVL

Deštná
Horní Poříčí
Tab.36.: Pokračovanie tabuľky: „Prehľad jednotlivých kategórií chránených území
v obciach“ ( PP - Přírodní památka, PR - Přírodní rezervace, EVL - Evropsky významná
lokalita).
Horní Smržov
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Křetín

x

Lazinov
Letovice

x

Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová

x

Borotín

x

Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov

x

Uhřice
Úsobrno

x

Vanovice
Velké Opatovice

V chránených územiach platia tzv. základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií
zvlášť chránených území, ktoré vyplývajú zo zákona č. 114/1992 Sb. a tzv. bližšie podmienky
ochrany prírody, ktoré sú ustanovené v predpisoch, ktorými sa jednotlivé zvlášť chránené
územia vyhlasujú. Základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií zvlášť chránených
území predstavujú zákazy, ktorých „prelomenie“ je možné, len ak iný verejný záujem
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prevažuje nad záujmom ochrany prírody alebo v záujme ochrany prírody alebo ak
povoľovaná činnosť významne neovplyvní zachovanie stavu predmetu ochrany zvlášť
chráneného územia, t. j. svojím charakterom nepoškodzuje biotu. Napr. v prírodnej pamiatke
je zakázaná jej zmena alebo poškodzovanie, alebo jej hospodárske využitie vedúce k jej
poškodeniu. Bližšie podmienky ochrany prírody predstavujú súhlasy, t. j. na vykonanie
činnosti je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody = Krajský úřad Jihomoravského
kraje.
V sústave Natura 2000, v území EZÚS sú len európsky významné lokality, pre ktoré
sú zadefinované činnosti na ktoré je potrebný súhlas. Na to, aby súhlas mohol byť uvedený,
podobne ako vo zvlášť chránených územiach nesmie dôjsť k závažnému alebo nezvratnému
poškodeniu, prípadne až k zničeniu biotopov a ani biotopov druhov rastlín a živočíchov
(predmet ochrany) a rovnako nesmie dôjsť k narušeniu celistvosti európsky významnej
lokality.
Vo všeobecnosti pri plánovaní činnosti, ktorá by mohla ovplyvniť Naturu 2000 je
potrebné požiadať o stanovisko k zámeru z hľadiska jej vplyvu na európsky významnú
lokalitu príslušný orgán štátnej správy - Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ak v stanovisku
orgánu ochrany prírody sa významný vplyv nevylúči je potrebné posudzovanie. Posudzovanie
vykonávajú len autorizované osoby v zmysle zákona 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny
podľa schválených postupov.
Pre plánovanie činnosti (ťažba dreva, cielené pestovanie biomasy, umiestnenie
zariadenia na premenu biomasy na energiu) je dôležité zistiť, či činnosť vo vytypovanom
území môže byť v rozpore so záujmami zvlášť chráneného územia alebo európsky významnej
lokality v EZÚS. Najvhodnejšia je samozrejme lokalita, ktorá nezasahuje do chránených
území, t. j. je dôležité minimálne vyhnúť sa hraniciam chráneného územia. Na posúdenie sú
dobré rôzne tématické mapy, napr. na webstránke: mapy.nature.cz, kde je možné vytvoriť si
takú tému, aká je potrebná.
Maloplošná zvláště chráněná území v EZÚS ČR:
Přírodní památka Babolský háj, obec Letovice
Přírodní památka Park Letovice, obec Letovice
Přírodní památka Horní Bělá, obec Šebetov
Přírodní rezervace Durana, obec Usobrno
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Sústava Natura 2000 - Evropsky významná lokalita – EZÚS ČR:
3086 Křetín – zámek, obec Křetín
3114 Nad kapličkou, obec Vranová
3040 Borotín – zámek, obec Borotín
Podrobné informácie o maloplošných zvlášť chránených územiach ako aj o európsky
významných lokalitách je možné získať na webstránke: http://drusop.nature.cz napr. predmet
ochrany, vyhlasovací predpis a v ňom bližšie podmienky ochrany prírody, vymedzenie
územia.

Obr.11.:

Tématická

mapa

chráněnených území a

so

zakreslenými

hranicami

maloplošných

zvláště

evropsky významných lokalít v EZÚS ČR (zdroj:

http://drusop.nature.cz).
19. Druhová ochrana.
Podľa zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny sú všetky druhy rastlín a
živočíchov, ktoré sa vyskytujú na území Českej republiky chránené (časť zákona o všeobecnej
ochrane), z nich sú najohrozenejšie druhy zaradené medzi zvlášť (osobitne) chránené a ich
zoznam je uvedený v prílohách č. 2 a 3 vo vyhláške č. 395/1992 Sb..
Všeobecná ochrana obsahuje aj špeciálnu časť, ktorá sa týka ochrany vtákov, ktoré
podľa jej jednotlivých ustanovení zakazuje usmrcovanie a v podstate aj akékoľvek negatívne
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zasahovanie do ich životného cyklu.
Zvlášť (osobitne) chránené druhy rastlín a živočíchov sa delia na 3 skupiny podľa
stupňa ohrozenia. Na rozdiel od všeobecnej ochrany, ktorá chráni druh ako taký, u zvlášť
chránených druhov je chránený každý jedinec pre poškodením, ktoré je rozpracované na
zakázané činnosti v ustanoveniach. Samozrejme, že okrem samotných jedincov sú chránené aj
ich biotopy (zjednodušene miesta výskytu).
Pri plánovaní činnosti je možné predpokladať výskyt rôznych zvlášť chránených
druhov živočíchov. Výnimočnejšie sa môžu vyskytovať aj zvlášť chránené druhy rastlín. V
prípade výskytu významnejších populácií zvlášť chránených druhov môžu byť proti činnosti
námietky zo strany ochrany prírody.
Určiť lokalitu výskytu zvlášť chráneného druhu vyžaduje odborné vedomosti, preto
po vytipovania miesta je vhodné poradiť sa so špecialistami, najjednoduchšie na vyššie
odporúčanej Správe CHKO Pálava a Krajskom středisku Brno. Voľne dostupných informácií
o výskyte zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov v tzv. voľnej krajine, t. j. tej, ktorá
nie je územne chránená, je málo.
V prípade stretu záujmov s ochranou prírody, zvlášť v prípade výskytu kriticky
ohrozených druhov (väčšina významných lokalít je územne chránená) je vhodnejšie
prehodnotiť lokalitu.
20. Ochrana drevín.
Osobitne chránené sú „dreviny rastúce mimo les“. Jedná sa o stromy, skupiny stromov,
stromoradia, kroviny ktoré rastú na nelesných pozemkoch (pozemok, ktorý v katastri
nehnuteľností nemá uvedený druh pozemku „lesný pozemok“) .
Kedže rozhodujúca je evidencia v katastri nehnuteľností, často sa na nelesných
pozemkoch vyskytujú zaujímavé porasty drevín, dokonca až s charakterom lesa, ktoré môžu
predstavovať zaujímavý zdroj biomasy na energetické využitie. Taktiež môže nastať situácia,
že dreviny predstavujú prekážku a je potrebné pred začiatkom činnosti (cielené pestovanie
biomasy, umiestnenie zariadenia na premenu biomasy na energiu) ich odstrániť. Na výrub
takýchto porastov by bol potrebný súhlas obce a v rozhodnutí bude nariadená náhradná
výsadba, ak má investor, alebo obec iné vhodné pozemky a ak nebude nariadená náhradná
výsadba, bude nariadený odvod do rozpočtu obce za ekologickú ujmu, ktorá výrubom drevín
vznikla.
Požiadať o súhlas je nutné, ak obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou
dosiahne a presiahne 80 cm, tak isto je potrebné požiadať o povolenie, ak súvislé porasty
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krovín zaberajú plochu väčšiu ako 40 m2.
Odstraňovanie drevín z pozemku sa vykonáva spravidla v období vegetačného kľudu
(neskorá jeseň až skorá jar), požiadavka je súčasťou rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia môže
byť aj uloženie náhradnej výsadby vrátane starostlivosti o sadenice za zmiernenie ekologickej
ujmy, ktorá odstránením drevín vznikla, ak orgán ochrany prírody (spravidla obec) neuloží
náhradnú výsadbu a odstránenie sa vykoná platí povinnosť zaplatiť odvod do rozpočtu obce.

Obr.12.: Arborétum Borotín (www.botany.cz).
21. Všeobecná ochrana.
Krajinný ráz.
Krajinný ráz predstavuje významnú hodnotu zachovalého prírodného a kultúrneho
prostredia a je chránený pred znehodnotením.
Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a povolovanie stavieb, môžu byť
povolené len s ohľadom na významné krajinné prvky, zvlášť chránené územia, kultúrne
dominanty krajiny, harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Ak by sa stavbou mohol
zmeniť krajinný ráz je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody (obecních úřadů obcí s

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

rozšířenou působností). Dopredu je ťažké predpokladať, či nový prvku v krajine, bude
vyžadovať súhlas ako aj to, či bude udelený, keďže hodnotenia obsahujú subjektívne prvky,
hlavne v časti ohľadu na harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Najjednoduchšie je
informovať sa u orgánu ochrany prírody, v tomto prípade je ním obec.
Hodnotenie krajinného rázu pozostáva vo všeobecnosti z opisu a vyhodnotenia znakov
a hodnôt. V zákone je to zadefinované pomerne široko a nie je k tomu žiaden záväzný
vykonávací predpis, ktorý by riešil detaily. Je možné použíť vypracované metodiky, prípadne
ich kombinácie: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické
doporučení). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 1999, Míchal, I. et al.;
Metodický podklad hodnocení krajinného rázu v chráněných krajinných oblastech. SCHKO
ČR 1997, Bukáček, R.; Matějka, P. a kol.; Hodnocení krajinného rázu představované Doc.
Ing. arch. I. Vorlem, Csc.; Hodnocení krajinného rázu představované Doc. Ing. arch. J.
Löwem; Löw, J. a Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec nad Černými lesy 2003.
(Publikace); Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz – metodický postup. ČVUT. Praha 2004. I. Vorel; R. Bukáček; P. Matějka; M.
Culek; P. Sklenička.
Na ochranu krajinného rázu môže krajský úrad vyhlásiť všeobecne záväzným
predpisom prírodný park. Na dotknutom území je k katastrálnych územiach Petrov a Letovice
vyhlásená časť Přírodního parku Halasov Kunštátsko.
ÚSES.
Územný systém ekologickej stability je sieť navzájom prepojených prírodný lokalít,
ktoré zabezpečujú ekologickú rovnováhu v krajine. Existuje niekoľko hierarchických úrovní –
od najpodrobnejších miestnych (lokálnych) ÚSESov až po provinciálne a biosférické ÚSESy.
Skladajú sa z biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov.
Údaje z ÚSESov sa preberajú do rôznej dokumentácie, ktorá rieši usporiadanie
územia, kde sú potom zohľadňované, čiže de facto chránené. Ochrana ÚSESu je verejným
záujmom.
Významné krajinné prvky.
Významné krajinné prvky sú chránené pred poškodzovaním a ničením, ak by k
ničeniu alebo ohrozeniu, prípadne oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie mohlo dôjsť je
potrebné získať záväzné stanovisko ochrany prírody (obce). Medzi takéto zásahy podľa
zákona patrí mimo iného umiestňovanie stavieb.
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Významné krajinné prvky zo zákona sú všetky lesy, rašeliniská, vodné toky, rybníky,
jazera a údolné nivy. Okrem toho poznáme aj registrované významné krajinné prvky, ktorými
môžu byť mokrade, medze, trvalé trávne porasty a iné. Zapisuje sa na základe podnetu po
splnení aspoň jednej z troch požiadaviek – vytvára typický vzhľad krajiny a/alebo prispieva k
jej estetickej hodnote a/alebo prispieva k udržaniu ekologickej stability. Registráciu je možné
zrušiť len v prípade verejného záujmu. Orgánom ochrany prírody pre vydanie záväzného
stanoviska sú obce, kde je možné zistiť, aké významné krajinné prvky sú v katastrálnom
území evidované. Rozhodnutia o registrácii sa doručujú aj územne príslušnému stavebnému
úradu. V EZÚS ČR sa nachádza niekoľko registrovaných krajinných prvkov.

2.4. Trvalo udržateľné limity využívania záujmového územia.
Trvalo udržateľný rozvoj definuje celý rad odborných prác, všetky definície hovoria
o tom, že sa jedná o taký rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti a pritom neohrozuje
uspokojovanie potrieb budúcich generácií.
Pojmy trvalá udržateľnosť (sustainability) a trvalo udržateľný rozvoj (sustainable
development) sa začali používať začiatkom 70-tych rokov najmä v súvislosti s poznaním, že
nekontrolovateľný rast akýkoľvek (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) je
neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov.
Na dôležitosť trvalej udržateľnosti nepriamo poukazuje aj fakt, že termín je v SR aj v
ČR zadefinovaný aj právne v § 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životnom prostredí, ktorý termín
definuje nasledovne „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i
budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.”
Najčastejšie sa trvalá udržateľnosť vysvetľuje na vyčerpateľnosti fosílnych palív a na
potrebe nových zdrojov energie, kde ako s najvhodnejšou alternatívou sa počíta
s obnoviteľnými zdrojmi energie a v rámci nich aj s biomasou. Samozrejme je dôležité každú
plánovanú činnosť podrobiť posúdeniu, aby po jej realizácii nevznikol problém
s poškodzovaním životného prostredia.
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V problematike primeraného zaťažovania životného prostredia ľudskou činnosťou sa
používa aj termín environmentálny limit, záleží od autora odborného diela, či termíny trvalo
udržateľné limity a environmentálne limity považuje za synonymá, alebo ich rozdeľuje.
Environmentálny limit je prahová hodnota – najvyššia prípustná hodnota sledovaného
ukazovateľa krajiny (alebo súboru ukazovateľov) k navrhovanej aktivite, ktorú človek
stanovil k zabezpečovaniu bezkonfliktného využívania krajiny človekom. Vyjadruje súbor
podmienok a javov, ktoré tvoria vhodné predpoklady na navrhované aktivity a život človeka
na Zemi bez výrazného narušenia, resp. ohrozenia zložiek, väzieb a procesov v krajine
(Hrnčiarová, 1997). Stanovovanie limitov vyplýva jednak z legislatívnych predpisov a noriem
a jednak vyplýva z vlastností krajiny. Rozlišujeme tri skupiny limitov (KURS 2001):
-

z pôsobenia prirodzených rizík a hazardov (málo stabilné územia z hľadiska výstavby,
výskyt geodynamických javov, napr. zosuvy, erózia, inundované územie)

-

vyplývajúce z ochrany prírody a prvkov územného systému ekologickej stability

-

vyplývajúce z ochrany prírodných zdrojov - napr. vyplývajú zo zákonov o lesoch,
vodách, ovzduší, ochrany pôdy, zdravia.
Iní autori k limitom priraďujú aj kultúrno – historické limity, napr. Izakovičová (2002)

delí limity do siedmych skupín a k vyššie uvedeným zaraďuje ďalšie:
-

vyplývajúce zo súčasného využitia územia – bodové, líniové a plošné prvky, prvé dve
sú skôr technické, tretia má poloprírodný charakter, stupeň limitácie je rôzny, najvyšší
majú vodné plochy, stredný zastavané plochy a najmenší poľnohospodárske plochy.

-

vyplývajúce z potrieb ochrany technických prvkov krajinnej štruktúry a prvkov
kultúrneho dedičstva – ochranné pásmo skládky limituje rozvoj aktivít citlivých na
hygienu prostredia, ochranné pásma ciest, železníc, elektrických vedení – limitujú
všetky aktivity, ktoré by ich mohli negatívne obmedziť, vojenské zóny – limitujú
všetky aktivity okrem primárnej, zdroje kultúrneho dedičstva – ich ochrana pred
poškodením.

-

charakteru hygienických limitov – sú limitujúce pre citlivé aktivity (bývanie,
rekreačné alebo liečebne zariadeniaé – patria sem – znečistenie ovzdušia, vody hluk,
pach, poškodenie vegetácie, degradácia pôdy.

-

vychádzajúce z princípov a zákonitostí fungovania regiónu ako celku – jedná sa
o limity, ktoré vytvárajú osobitosti a špecifiká medzi jednotlivými regionálnymi
celkami.
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Činnosť, či už spojenú so získavaním biomasy napríklad jej cieleným pestovaním,
alebo sa môže jednať výstavbu zariadenia na získavanie energie z biomasy je možné v prvom
kroku zbežne posúdiť podľa trvalo udržateľných limitov. V úplne prvom kroku nie je
potrebné žiadne špeciálne posudzovanie, stačí pouvažovať, či by niektorý z možných limitov
mohol byť prekážkou pre uskutočnenie plánovanej činnosti. Prípadne z opačnej strany, či by
takáto činnosť mohla byť prijatá verejnosťou pozitívne, alebo je možné predpokladať odpor.
Pri podrobnejšom posudzovaní je potrebné zistiť, čo je pre konkrétnu lokalitu uvedené
v územnom pláne obce.
Ak sa bude jednať o činnosť, ktorá pri povoľovaní potrebuje územné rozhodnutie,
v povoľovacom procese, kde sa oslovujú všetky dotknuté orgány štátnej správy, má možnosť
vyjadriť sa aj verejnosť, takže sa určia všetky limity, ktoré pre danú lokalitu vyplývajú
z jednotlivých právnych predpisov, ako aj limity, ktoré určuje spoločnosť na základe zvykov,
tradícií, prípadne aj iné. Podobne to prebieha aj vtedy, keď je pre činnosť následne potrebné
stavebné povolenie. Posudzovanie v procese EIA umožní navrhnúť aj tzv. zmierňujúce
opatrenia, ktorými je možné projekt modifikovať tak, aby neprekračoval limity a bol
povolený, na základe upozornení dotknutých subjektov na limity, ktoré by mohol projekt
prekročiť sa v štádiu určenia rozsahu hodnotenia určia alternatívy, ktoré sa následne
posudzujú.
Vo všeobecnosti je možné predpokladať, že činnosť, ktoré nevyžaduje povolenie
podľa zákona pravdepodobne negatívne neovplyvní životné prostredie tak, aby sa to
považovalo za jeho poškodenie. V súčasnosti sú už zákony týkajúce sa ochrany jednotlivých
zložiek životného prostredia nastavené tak, že účinne chránia životné prostredie. Územné
konanie ako aj proces EIA sa v praxi výborne osvedčili a svojím spôsobom chránia aj
investora, aby neinvestoval do škodlivých technológii a projektov, keďže odstraňovanie
následkov na životnom prostredí, ako aj pokuty sú veľmi drahé a v obidvoch štátoch platí
znečisťovateľ.
Pre niektoré územia už bola vykonaná analýza environmentálnych limitov a sú
odporúčané, prípadne vyčlenené na určité činnosti. V záujmovom území na slovenskej strane
sú identifikované lokality vhodné na pestovanie rýchlorastúcich drevín, jedná sa o sedem
obcí, viac podrobnejších informácií je uvedených v kapitole 2.1.1. Ďalším takým typom
lokality, kde sú už posúdené environmentálne limity, sú priemyselné parky, ktoré ako už
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z názvu vyplýva sú určené na rozvoj priemyslu. Jedná sa o vyčlenené územie obce, kde sú
pripravené inžinierske siete a vysporiadané pozemky bez ťárch (zákon NRSR č. 193/2001 Z.
z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov). Priamo v záujmovom území na slovenskej ani na
českej strane zatiaľ priemyselný park nebol zriadený. Ďalším zaujímavým typom lokality na
umiestnenie investície sú tzv. Brownfields (hnedé lúky), miesta urbanizovaného prostredia,
ktoré prestali slúžiť svojmu pôvodnému účelu, vnímané ako environmentálna záťaž a je
žiaduce ich nové využitie. Pri premene biomasy na energiu, ak by bola technológia prijateľná
pre občanov obce, má výhodu koncentrácie odberateľov energie, t. j. malé vzdialenosti na jej
transport. V záujmovom území na slovenskej strane v obci Šaštín – Stráže sa v západnej časti
mesta nachádza opustený priemyselný areál, na českej strane v obci Letovice sa nachádza
v severnej časti mesta nevyužívaný areál bývalých Sběrných surovín, n. p.; v obci Uhřice je
nevyužívaná budova materskej školy, pri obci Velká Roudka sa nachádzajú bývalé kúpele,
niektoré kúpeľné domy sú v ruinách.

Obr.13.:Letovice, Sběrné suroviny, n. p..

Obr.14.: Uhřice – budova materskej školy.

(www.brownfieldy-jmk.cz).
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Obr.15.: Šaštín – Stráže, opustený areál

Obr.16.: Kúpele Veľká Roudka

(maps.google.sk).

(www.velkeopatovice.cz)

3.1. Úvod do využívania biomasy.
Pre Slovenskú aj Českú republiku predstavuje biomasa čistý a takmer nevyčerpateľný
zdroj energie. Tak ako bolo povedané na začiatku tejto práce, biomasa je akýkoľvek organický
materiál živočíšneho a rastlinného pôvodu, t. j. jedná sa o všetky biologicky rozložiteľné časti
živočíšnych a rastlinných organizmov.
Biomasu môžeme rozdeliť na fytomasu a zoomasu. Fytomasa je produkt fotosyntézy,
môže to byť napríklad drevo, slama, tráva, seno, jedná sa energiu viazanú v bunkách rastlín.
Zoomasu predstavujú exkrementy zvierat, produkt trávenia živočíchov. Osobitnou skupinou
sú organické časti odpadu. Môže sa jednať o priemyselný odpad napr. z potravinárskej
výroby, drevospracujúceho priemyslu, alebo o komunálny odpad, ktorý má charakter zmesi
fytomasy a zoomasy.
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Obr.17.: Zdroje vzniku biomasy (Jandačka, 2011)
Podľa oblasti ľudskej činnosti, pri ktorej biomasa vzniká, a ktorá je rozhodujúca pri
hľadaní zdrojov biomasy, môžeme uvažovať o vzniku biomasy pri:


lesohospodárskej činnosti,



drevospracujúcom priemysle,



poľnohospodárskej činnosti,



organické odpady z potravinárskych výrob,



odpadovom hospodárstve,



v Slovenskej republike plnenia povinností odstraňovania inváznych rastlín.

Biomasa z

lesohospodárskej činnosti, môže sa jednať o produkty klasického lesného

hospodárstva a jeho odpady:
 palivové drevo,
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 rôzne odpady po ťažbe:
 odpad po mechanickom spracovaní dreva,
 odpad po manipulácii s drevom,
 odpadová hrubina stromov,
 tenčina stromov do 7 cm,
 biomasa z prerezávok,
 pne, korene,
 iná lesná biomasa.
Odpady z drevospracujúceho priemyslu:
 kusový odpad,
 jemnozrnný odpad,
 kvapalný odpad.
Odpady z poľnohospodárskej výroby:
 obilná slama,
 repková a slnečnicová slama,
 odpad z ovocných sadov,
 odpad z viníc,
 prebytočné, prípadne nekvalitné seno,
 exkrementy hospodárskych zvierat.
Komunálny odpad:
 kaly z čističiek odpadových vôd,
 tuhý komunálny biologicky rozložiteľný odpad.
Alebo sa môže jednať o pestovanie energetických rastlín:
 lignocelulózové,
 cukornaté, škrobnaté,
 olejnaté,
(Lieskovský, 2009).
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Pestovanie energetických rastlín
Cielené pestovanie energetických rastlín sa môže realizovať ako na lesných
pozemkoch, tak aj na poľnohospodárskych pozemkoch. V poslednom čase bolo v oboch
štátoch prijatých niekoľko legislatívnych zmien, ktoré umožňujú a uľahčujú ich pestovanie,
hlavne ak sa jedná o netradičné formy

– pestovanie energetických drevín na

poľnohospodárskej pôde, alebo energetických porastov s rýchlou obnovou na lesnej pôde.
Najjednoduchšie je pestovať osvedčené plodiny a dreviny, podľa známych postupov,
no samozrejme záleží aj od pestovateľa, čo ho zaujme a aké rastliny vyhodnotí ako
najprijateľnejšie. Preferencie jednotlivých pestovateľov sú veľmi rôzne a aj počet druhov,
ktoré je možné pestovať je veľmi široký. Z drevín je najčastejšie pestovaná vŕba a z bylín
repka. Niektoré druhy sú skôr v štádiu pokusov a overovania vlastností a možností ako
skutočného produkčného pestovania.
Osvedčené bežné rastliny sa pestujú podľa známych agrotechnických postupov. No ich
využitie sa už značne líši od tradičného poľnohospodárstva, uplatňuje sa aj multifunkčné
využitie poľnohospodárskych pôd. Zber a skladovanie fytomasy na výrobu energie mokrou
cestou je potrebné zabezpečiť technologickou linkou na výrobu siláže. Tieto stroje by mali
spĺňať požiadavky agroenvironmentálne a technické parametre (nízke riziko znečistenia
prostredia, terénnej dostupnosti a pod.). Ďalej musia zabezpečiť požiadavky na zberovú
sušinu, dĺžku rezanky a priebeh fermentačného procesu bez prístupu vzduchu. Modelové
náklady na energetickú surovinu pre mokrú fermentáciu sú: 98,00 – 164,00 EUR.t-1 suš.
(Gonda a kol. 2009).
A) Energetické dreviny
Energetické dreviny, alebo rýchlorastúce dreviny, alebo Rotation Coppice (porasty
s krátkou rubnou dobou), alebo short-rotation intensive cultures – SRIC (intenzívne plantáže
s krátkou rubnou dobou), alebo výmladkové plantáže rýchlorastúcich drevín (RRD), alebo
energy plantation (energetické plantáže), alebo energy forest (energetický les) sú rôzne názvy
pre dreviny a ich porasty pestované na priame energetické využitie. Ich vznik sa datuje do r.
1967, keď Daniel K. Ludvig kúpil 16 000 km2 pôdy pri rieke Rio Jari na pestovanie
rýchlorastúcich drevín (Benčať 1999). Medzi rýchlorastúce dreviny v stredoeurópskych
podmienkach zaraďujeme tie, ktorých ročná objemová produkcia presahuje 10 m3/ha.
Najčastejšie sa pestujú pre energetické účely vŕby, menej často topole a agáty. Najväčšiu
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výmeru z týchto drevín na Slovensku zaberá agát biely (33 000 ha), potom nasledujú topole
(21 000 ha) a nakoniec vŕby (3 500 ha). Vŕby produkujú v priemere o 20 % viac dendromasy
ako topole (Trenčiansky a kol. 2007). Odhaduje sa, že v dôsledku klimatických zmien bude
narastať význam agátu. Táto drevina s vysokou ekologickou plasticitou a schopnosťou
osídľovať aj na živiny chudobné substráty je z hľadiska ochrany prírody pre svoje invazívne
vlastnosti nežiadúca. Podobne pre invazívnosť je nežiaduce ďalej rozširovať javorovec
jaseňolistý, pajaseň žliazkatý. Na Slovensku je pred schválením zákaz ich pestovania.

Obr.18.: Porast agátu bieleho (www.stromceky-lovasz.sk).
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Obr.19.: Porast javorovca jaseňolistého (www.barcham.co.uk).

Obr.20.: Nálet pajaseňa žliazkatého (www.forestportal.sk).
Charakteristická pre energetické porasty je krátka rubná doba dva až dvadsať rokov.
Súčasťou produkčného systému sú aj reprodukčné porasty – matečnice na produkciu
sadbového materiálu.
Energetické porasty v závislosti od rubnej doby rozlišujeme:
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 s veľmi krátkou rubnou dobou – 2 – 3 ročný cyklus (praktický význam na lesnej pôde
na Slovensku je veľmi obmedzený),
 s kratšou rubnou dobou – 5 – 8 ročný cyklus (praktický význam len pre vlastníkov
rodinných domov, chalupárov a pod.),
 s krátkou rubnou dobou – 10 až 20 – ročný cyklus (svoje opodstatnenie má ako na
lesnej, tak aj na poľnohospodárskej pôde (Varga a Bartko 2010).
1.1.1

Na Slovensku sa problematikou rýchlorastúcich drevín zaoberá

Národné lesnícke centrum (Zvolen) so zameraním na pestovanie na lesnej pôde
a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav
trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Výskumná stanica v Nižnej
na Orave na poľnohospodárskej pôde. V Českej republike sa možnostiam
zakladania plantáží rýchlorastúcich drevín venujú pracovníci Výskumného
ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (Průhonice).
V záujme efektívnosti pestovania rýchlorastúcich drevín je treba zaistiť splnenie hlavne
nasledujúcich požiadaviek:
 extrémne vysoký rast rastlín v mladosti,
 výborné obrastajúce schopnosti,
 znášanlivosť konkurencie bez regulovateľných zásahov,
 odolnosť proti škodcom a chorobám,
 prispôsobený pozemok na mechanizačné spracovanie,
 mocnosť ornice minimálne 30 cm, optimálne 70 cm,
 hodnota pH min. 5,5,
 vysoká hladina spodnej vody; 60 – 120 cm, nesie klesnúť pod 2 m (Jandačka a kol.
2011).
Energetické dreviny sa využívajú vo forme drevnej štiepky, brikiet, peletiek, prípadne
spracované na biopalivá – celulózový bioetanol. Štiepky sú 2 – 4 cm dlhé kúsky dreva, ktoré
sa vyrábajú štiepkovaním z drevných odpadov napríklad tenčiny z prerieďovania porastov
alebo konárov. Peleta je názov pre granulu kruhového prierezu s priemerom približne 6 – 8
mm a dĺžkou 10 – 30 mm. Pelety sú vyrobené výhradne z odpadového materiálu, ako sú
piliny alebo hobliny lisovaním pod vysokým tlakom, čím sa dosahuje vysoká hustota paliva
(min. 650 kg.m-3). Veľkou výhodou je nízka vlhkosť len 8 – 10 % a vysoká výhrevnosť až 20
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MJ/kg. Umožňujú automatickú prevádzku kotlov. Brikety sú valcovité telesá s dĺžkou asi 15 –
25 cm vyrobené z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním. Vyznačujú sa vysokou
hustotou – 1 200 kg.m-3, t. j. minimalizuje sa objem paliva. Majú vysokú výhrevnosť 19
MJ/kg. (Janíček a kol. 2007)

Obr.21.: Drevené pelety a brikety (drevokolesov.cz, www.brikety.cz).
Energetickú hodnotu palivovej dendromasy ovplyvňujú:
 obsah vody,
 miera napadnutia hnilobou a plesňou,
 druh dreviny (v menšej miere).
Priemerná hodnota mernej hmotnosti čerstvej dendromasy ihličnanov je 830 kg.m-3 a tvrdých
listnáčov 1020 kg.m-3, merná hmotnosť sušiny dendromasy ihličnanov je 440 kg.m-3 a tvrdých
listnáčov 670 kg.m-3. Výhrevnosť sušiny dreva, resp. kôry sa pohybuje od 19,6 do 20,5
MJ/kg.
Príklady výhrevnosti rôznych skupín dendromasy:
 čerstvo vyťažená lesná dendromasa rozmerovo neupravená (stromy, korunové časti,
palivové drevo, manipulačné odpady, iné sortimenty) s dobou skladovania do 15 dní –
8,8 GJ/t,
 palivové štiepky z čerstvo vyťaženej lesnej dendromasy skladované do 15 dní – 9,0
GJ/t,
 lesná biomasa vo forme palivového dreva, výrezov, polien vhodne skladované po dobu
60 – 90 dní – 10,8 GJ/t,
 umelo vysušené drevné odpady – 16,7 GJ/t,
 pelety a brikety – 17,5 GJ/t (Trenčiansky a kol. 2007).
Za nevýhodu pestovania rýchlorastúcich drevín sa považuje nevyhnutnosť používať
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hnojivá ako pri pestovaní potravinárskych plodín. Popol zo spaľovania je však možné
recyklovať a použiť ako hnojivo. Z hľadiska energetickej produkcie je podstatné, že aj pri
započítaní energetických vstupov je celková energetická bilancia kladná. Pomer získanej
a vloženej energie je zvyčajne 5 : 1. (Janíček a kol. 2007)
Vŕby (Salix).
Na pestovanie v energetických porastoch sa najčastejšie využívajú klony vŕby
košikárskej (Salix viminalis) a jej krížence. Vyznačujú sa rýchlym rastom, odolnosťou voči
škodcom a chorobám, dobrým vegetatívnym rozmnožovaním (odrezkami). Nároky na pôdu:
na pestovanie energetickej vŕby nie sú vhodné piesčité a ílovité pôdy, pôdy s pH menším ako
5,5 a väčším ako 8,0, pôdy s hĺbkou ornice menšou ako 35 cm a trvalo zaplavené pozemky
(Žilavý 2009). Vŕba vyžaduje dostatok vody, vhodné sú aj mokré pôdy, ktoré nie sú vhodné na
pestovanie iných rastlín. Pri zakladaní plantáže je možné využiť pri malých výsadbách – do
10 ha odrezky z jedného klonu, no pri väčších sa odporúča klony miešať, čím sa zvýši
odolnosť voči chorobám a škodcom. Spon výsadby je najviac ovplyvnený spôsobom
a cyklom zberu, ktorý je potrebné mať vyriešený už pri zakladaní porastu. Náklady na
výsadbu zahŕňajú: stav pozemku, dostupnosť vlastnej techniky (traktor, postrekovač), použitý
spon a s tým súvisiaci potrebný počet sadeníc a spôsob výsadby, typ sadeníc (licencované,
vlastné). Najvýraznejšie ovplyvňuje cenu výsadby počet sadeníc a cena za sadenice.
Najnovšie licencované klony prinesú pestovateľovi v budúcnosti vyššie prírastky, no náklady
na hektár pri výsadbe sú cca 2 500,- EUR/ha, pri nelicencovaných sa znížia na cca 1 200,EUR/ha, najnižšie sú pri produkcii vlastných sadeníc (Žilavý 2009). Ročné prírastky dosahujú
cca 10 t/ha sušiny za rok, t. j. 20 t alebo 60 m3 štiepky ročne, pri žatve po troch rokoch je
možné získať z hektára cca 180 m3 štiepky (Žilavý 2009). Žatva sa robí raz za 2 – 5 rokov,
v závislosti od rýchlosti rastu a možností dostupnej techniky techniky. Pri energetickej vŕbe je
možné zrealizovať až do 7 zberových cyklov. Obnova porastu sa plánuje po 20 – 30 rokoch.
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Obr.22.: Jednoročný energetický porast. Výskumná stanica Gabčíkovo (www.nlcsk.org).
Energetický potenciál: Po prepočítaní výhrevnosť sušiny vŕbovej dendromasy sa
pohybovala u jednotlivých vzoriek od 18,96 MJ.kg-1 do 19,38 MJ.kg-1. Pre porovnanie
výhrevnosť sušiny tvrdých listnatých drevín a ihličnanov sa pohybuje v rozmedzí 19,6 MJ.kg1

do 20,7 MJ.kg-1. (Gonda a kol. 2009).

Topole (Populus).
V podmienkach Slovenska sú najvhodnejšie krížence medzi americkými čiernymi
a európskymi čiernymi topoľmi, na suchých stanovištiach nížin sivé topole (Populus x
canescens – prirodzený hybrid topoľa bieleho a t. osikového) a podhorských a horských
oblastiach osiky (Varga a Bartko 2010).
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Obr.23.: Odstránenie buriny a nežiaducich drevín v mladom poraste topoľa
(www.vegetatio.sk).
Pri pestovaní topoľov v energetických porastoch sa rubná doba zvyčajne pohybuje podľa
vlastnosti stanovišťa medzi 5 – 6 rokmi. Ročný objemový prírastok sa podľa pestovaného
klonu pohybuje medzi 19,2 – 25,8 m3/ha. Pestuje sa na rôznych pôdach, znáša extrémne
stanovištné podmienky, dobré znáša zaplavovanie povrchovou vodou. Prihnojovanie topoľov
má významný vplv na produkciu biomasy, ktorá sa môže zvýšiť až o 24 %. (Kohán 2010)
Porasty sa najčastejšie zakladajú zo zimných osových odrezkov vybraného klonu do 15.
apríla. Hrúbka odrezkov by mala byť 12 – 22 mm, hrubšie sa horšie zakoreňujú (Varga 2010).
Jedná sa o najjednoduchší, najosvedčenejší a ekonomicky najrentabilnejší spôsob pestovania.
Podobne ako u je uvedené u vŕb, spon výsadby je najviac ovplyvnený spôsobom a cyklom
zberu, ktorý je potrebné mať vyriešený už pri zakladaní porastu.

Pre vyššiu odolnosť

porastov je vhodné zvážiť aj miešanie klonov.
Výhrevnosť topoľovej biomasy – osiky je 18,84 MJ/kg. (Maga a kol. 2008)
B) Energetické byliny a trávy.
Energetické byliny a trávy sú rastliny vyznačujúce sa vysokou produkciou biomasy. Môže
sa jednať o jednoročné rastliny, no aj o trvalky. Zvyčajne sa z nich zbiera slama – suchá
biomasa, ktorá sa využíva spaľovaním na produkciu tepla, alebo sa zbiera zelená hmota, ktorá
sa využíva na produkciu bioplynu. Niektoré druhy napriek vysokým výnosom majú nežiaduce
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vlastnosti, správajú sa invazívne a preto nie je možné ich pestovať, napr. druhy rodu
pohánkovec (starší názov – krídlatka), topinambur (slnečnica hľuznatá). Na Slovensku je ich
pestovanie zakázané.
Láskavec (Amaranthus).

Obr.24.: Porast láskavca na energetickú fytomasu v plnej vegetácii, výška porastu 2,5 - 3

m, produkcia fytomasy 120-150 t/ha zelenej hmoty. Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik

Slovenskej

poľnohospodárskej

univerzity

v Kolíňanoch

(www.agroporadenstvo.sk).
Láskavec je nenáročná jednoročná rastlina citlivá na mráz, ktorá bežne dosahuje výšku
1,5 m. Dobre znáša neúrodné pôdy a sucho (po zapojení porastu). Porast nespôsobuje
zaburinenie a na obhospodarovanie nevyžaduje žiadnu špeciálnu techniku. Zbiera sa suchá
biomasa určená na priame spaľovanie a aj zelená biomasa určená na výrobu bioplynu.
Niektoré roky je problematický zber suchej biomasy, rastlina kvitne až do mrazov (neuschýna
skôr) a zber 7 – 10 dní po prvých mrazoch už môže byť znemožnený počasím (dážď, sneh).
Chemická desikácia prípravu suchej biomasy predražuje. Sušina rastlín do zmrznutia porastu
dosahuje iba 11 %. Úroda môže kolísať v rozmedzí 3 – 12 t.ha-1 suš., čo je odlišné podľa roka
a pestovateľských podmienok (Piszczalka 2010).
Výhrevnosť slamy je 16,28 MJ/kg. (Pepich 2010).
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Obr.25.: Zber láskavca na energetickú fytomasu (www.agroporadenstvo.sk).
Ľaničník siaty (Camelina sativa).

Obr.26.: Ľaničník siaty (www.badpolitics.ro).
Ľaničník sa v Európe pestuje na veľkých plochách, je nenáročnou plodinou s krátkou
vegetačnou dobou a nenáročnou agrotechnikou. Ľaničník je jednoročná, alebo dvojročná
(ozimná), žltokvitnúca, 30 – 100 cm vysoká bylina. Hodí sa takmer pre všetky stanovištia.
Ľaničník siaty sa zberá zberacími mlátičkami bez nutnosti adaptácie. Slama na spaľovanie sa
lisuje do hranolovitých balíkov.
Dosahuje úrodu 2,5 – 3,5 t/ha; čo predstavuje 2,11 t/ha sušiny. Energetická výťažnosť
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je 39,07 GJ/ha (Porvaz a kol.). Výhrevnosť ľaničníka (slamy) sa pri obsahu vody 8 %
-1

hmotnosti pohybuje okolo 15,2 MJ.kg (Tauš 2011).
Čirok (Sorgum).
Čiroky patria do čeľade lipnicovitej (Poaceae). Sú to jednoročné byliny s bohato
rozvetveným hlboko koreniacim koreňovým systémom tvoriace početné steblá vysoké až 3m
a viac, ktoré sú bohato olistené a vytvárajú veľa zelenej hmoty. Na pôdu sú čiroky pomerne
nenáročné, napriek tomu vysoké výnosy poskytujú len na štruktúrnych pôdach. Čirok je
veľmi odolný voči suchu, značne šetrí vodou. Čirok má koeficient transpirácie len 200 l na 1
kg sušiny. Najvhodnejší pre energetické účely je čirok sudánsky. Má tenké steblá, bohaté
olistenie a vytvára veľké množstvo hmoty. Hyso je odrodový hybrid, ktorý vznikol krížením
č. sudánskeho a č. technického, dosahuje výšku 2 – 2,5 m, no mladé rastlinky sú citlivé na
chlad. Čirok cukrový dosahuje úrodu suchej hmoty 10,2 t/ha.
Energetická výťažnosť je 182 GJ/ha. (Porvaz a kol.) Spalné teplo stebiel = 17,89
-1

MJ.kg (Tauš 2011).

Obr.28.: Čirok, odroda Alföldi 1 v pokusoch na Východoslovenskej nížine
(www.agroporadenstvo.sk).
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Kŕmny štiavec (Rumex tianschanicus x Rumex patientia).
Kŕmny štiavec je považovaný za jednu z najperspektívnejších energetických plodín.
Ľahko sa pestuje, nie je náročný na stanovište, zbiera sa už v druhom roku po výsadbe,
nevymŕza.
Štiavec sa môže pestovať pre slamu s cieľom výroby balíkov, brikiet a peliet určených
na spaľovanie, alebo na zber zelených rastlín s cieľom produkcie bioplynu. Slama sa zbiera
v júni až júli, zelená biomasa sa môže zbierať 2 až 3 x ročne. Životnosť porastu je 15 – 20
rokov, zaujímavá je samoregulačná schopnosť – hustý porast zredne, riedky zhustne. Veľmi
dobrou vlastnosťou je, že likvidácia porastu nie je problematická, plodina nie je schopná
zaburiňovať polia, po orbe je možné ihneď pestovať bežné plodiny. Podľa dostupných
informácií sa javia ako slabšie zvládnuté agrotechnické zásady, keďže v prevádzkových
podmienkach bola doteraz dosiahnutá veľmi rozdielna úroda suchej biomasy 3 – 20 t. ha1

.rok, zelenej biomasy 30 – 120 t. ha-1.rok.
Celková produkcia energie kŕmneho štiavca pri úrode 10 t.ha-1 je 160 – 180 GJ.ha-1

(Piszczalka 2010). Energetická hodnota suchej hmoty biomasy pri relatívnej hmotnosti 14 %
je 14 – 18 MJ/kg (Maga a kol. 2008).

Obr.29.: Rumex OK2 (UTEUŠA) (galerie.albumfotek.cz).
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Obr.30.: Zber štiavu (biom.cz).
Sida (Sida hemaphrodita).
Zatiaľ je to menej známa severoamerická rastlina. Považuje sa za perspektívnu
v oblastiach energetického využitia, pre celulózovo-papierenský priemysel, ako krmovina
(výživovo podobná lucerne), rekultivačná plodina, medonosná rastlina, liečivá rastlina. Pre
energetické využitie sú predmetom zberu zelené byle s lístím na výrobu bioplynu a suché
zdrevnatené steblá na priame spaľovanie. Zber suchej hmoty sa robí v zimných mesiacoch
(december – apríl) bežnými žacími strojmi, ktoré takto môžu byť využívané dlhšie obdobie
v roku. Obsah vody pri zbere vo februári až apríli je podľa regiónu a počasia 8 – 20 %, kým
pri vŕbe 40 – 60 %. Úroda suchej biomasy je v priemere 15 t/ha (Piszczalka et Macák 2009).
Suchá sa využíva vo forme štiepky, brikiet, peliet. Zvláštnosťou je, že tenšie steblá poskytujú
viac tepla než hrubšie. Ďalšou zvláštnosťou sidy je, že suchá štiepka môže byť skladovaná na
voľnom priestranstve, pretože neplesnivie a nepohlcuje vlhkosť (Piszczalka et Macák 2009).
Nenáročná rastlina, rastie na všetkých typoch pôd, vrátane pieščitých, ak má dostatok
vody. Je možné pestovať ju aj na pôdach nevhodných na potravinárske účely (haldy,
rekultivované skládky, chemicky degradované pôdy), môže sa pestovať po predplodinách,
ktoré sú zbierané v lete. Obhospodaruje sa bežnou technikou, nie sú potrebné žiadne zvláštne
stroje. Vysieva sa na jar do teplej pôdy – v apríli. Potreba osiva je 3 – 5 kg/ha. Je možné aj
predpestovanie v pareniskách. Aj keď najlepším sadivom sú predpestované sadenice, pestuje
sa aj z koreňových rezkov a z rezkov z prútov. Obnova plantáže sa plánuje po 20-30 rokoch.
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V súčasnosti pestované porasty sidy dosahujú pri 2 – 3 zberoch ročne na zeleno úrodu
40 – 80 t/ha. V závislosti od hustoty rastlín, metódy založenia porastu, pôdnych
a poveternostných podmienok, môže pri zbere 1-krát ročne priemerná úroda sidy počnúc
druhým rokom pestovania dosiahnuť 12 až 20 t/ha sušiny. Výhrevnosť sa udáva v rozsahu 14
– 19 MJ/kg, z 1 ha je možné ročne očakávať 220 – 360 GJ energie (Žofajová a kol. 2013).

Obr.31.: Porast sidy (www.botanische-spaziergaenge.at).
Miscanthus (ozdobnica čínska – Miscanthus sinensis a miskant cukrový – M.
sacchariflorus).
Jedná sa o viacročné trávy podobné trstine, na Slovensku je možné stretnúť sa aj
s nesprávnym označením slonia tráva. Vyhovujú im aj pôdy, ktoré nie sú vhodné na
pestovanie potravinárskych plodín a krmovín. Doba využívania tráv je 20 – 30 rokov. Zbiera
sa od septembra do decembra. Slama po preschnutí je vhodná na výrobu tuhých palív –
balíky, brikety, pelety, je veľmi vhodná na výrobu tepla najmä technológiou jej splyňovania.
Výhrevnosť je 18,75 MJ/kg. (Maga a kol. 2008) Zo zelenej biomasy sa vyrába bioplyn.
Miscanthus sinensis Vysokoúrodné kultivary (napr. gigantheus) sa rozmnožujú len
vegetatívne, sú sterilné. Porast sa zakladá sadením rhizozómov (podzemky), ktoré sú cca 10
cm dlhé, prípadne sadenicami vytvorenými „in vitro“. Prvý rok nie je porast odolný voči
mrazu, odporúčajú ho prikryť, napr. slamou – 3 t/ha. Kultivar gigantheus od tretieho roku
vegetácie poskytuje úrodu suchej hmoty 15 – 40 t/ha (Piszczalka 2010). Pre dosiahnutie úrody
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40 t/ha je potrebných cca 1 000 mm vody/rok.
Miscanthus sacchariflorus Porast sa vyznačuje vyššou odolnosťou voči prízemnému
mrazu. Dosahuje úrody 5 – 10 t/ha (Piszczalka 2010).
Priemerná výhrevnosť ozdobnice v suchom stave je 17,44 MJ/kg (Porvaz a kol. 2008).

Obr.32.: Ozdobnica čínska (www.imagejuicy.com).
Chrastavica trsťovitá (Phalaris arundinacea).

Obr.33.: Chrastavica trsťovitá (erick.dronnet.free.fr).
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Chrastavica je viacročná až 2m vysoká tráva, ktorá dobre rastie na ťažko
spracovateľných ťažkých a zamokrených pôdach. Je náročná na živiny a vodu. Plný vývin
dosahuje už na druhý rok, odporúča sa zber raz ročne, na jar, kedy má rastlina nízky obsah
vody – 12 – 20 %. Dáva úrodu 5 – 13 t/ha suchej hmoty.
Brikety z chrastavice majú výhrevnosť okolo 19 MJ.kg-1 (Piszczalka 2010).
Spartina prériová (Spartina pectinata).
Dobrou vlastnosťou je schopnosť rásť v rôznych pôdach – od piesčitých, veľmi
suchých až po zamokrené. Mohutné špicaté korene ľahko prerastajú aj zhutnenú pôdu. Pôdu
nie je potrebné kypriť a nevyžaduje ani organické hnojenie. Rastie do výšky až 2 m
a dosahuje úrodu suchej biomasy 12 – 15 t/ha (Piszczalka 2010). Nepísaným pravidlom najmä
v zahraničí (Česká republika) je, že porast, ktorý dosiahne hraničnú hodnotu úrody sušiny 12
t.ha–1, môže byť považovaný za energetický významný. V SR sa rentabilná výroba ukazuje
iba na plochách s intenzívne pestovanými trávnymi porastmi a na extenzívnych plochách iba
s vyrovnávacou finančnou podporou (http://www.polnohospodarskabiomasa.sk). Zo slamy sa
vyrábajú balíky, pelety a brikety. Zo zelenej hmoty anaeróbnou digesciou (vyhnívaním)
vzniká bioplyn – obsahuje 55-70 % metánu, alebo chemickou a biochemickou cestou –
rozkladom celulózy hydrolýzou a fermentáciou vzniká etanol. Brikety majú výhrevnosť okolo
19 MJ.kg-1.

Obr.34.: Spartina prériová (www.naturallynative.net).
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C) Slama
Slama vzniká pri poľnohospodárskej prvovýrobe ako prirodzený vedľajší produkt,
prípadne odpad, pomenovanie záleží od ďalšieho nakladania s ňou. Výhodou slamy je, že
nevzniká ako primárny produkt, preto jej nie je vyčítané zdražovanie potravín pre využívanie
poľnohospodárskej pôdy „na produkciu energie“. To, že predstavuje sekundárny produkt, ju
zvýhodňuje aj čo sa týka nárokov na pestovanie a zber, nie sú potrebné špeciálne
poľnohospodárske mechanizmy. Slama sa využíva na priame spaľovanie a to v rôznych
podobách – balíky, brikety, peletky, no aj na produkciu bioplynu.
Slama sa využíva zo všetkých obilnín, no aj z repky, kukurice. Časť zberanej slamy ostáva
na poli, je to dané technikou zberu, no aj tak pozbierané množstvo je zaujímavé, napr. pri
repke predstavuje množstvo cca 3 t.ha-1. Výhrevnosť repkovej slamy je 16,49 MJ/kg (Maga
a kol. 2008). Alebo priemerné výnosy obilia sa pohybujú na úrovni 4 – 7 t/ha, pričom v našich
klimatických podmienkach je pomer slamy a obilia: pšenica 1,3 t slamy : t obilia, ovos 1,1 t
slamy : t obilia, jačmeň 0,8 t slamy : t obilia Výhrevnosť slamy pri obsahu vody 15 % je 14,3
MJ/kg (Janíček a kol. 2007).

Obr.35.: Teplo zo slamy - realizácia projektu spaľovania guľatej slamy na sušiarni zrnín
v poľnohospodárskom podniku (www.vedatechnika.sk).
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Obr.36.: Brikety zo slamy (www.strojeslovakia.sk).
D) Odpady z viníc a ovocných sadov.
Odpady z viníc a sadov predstavujú zaujímavý stabilný zdroj biomasy ak sa rozhodne
obhospodarovateľ vinice alebo sadu o zhodnotenie biomasy, ktorá vzniká pri orezávaní.
Priemerná hektárová produkcia biomasy vo forme drevného odpadu zo sadov je 3,9 t/ha
a z vinohradu 2 t/ha (Trenčiansky a kol. 2007). Výhrevnosť viniča je 17,44 MJ/kg, odpadu zo
sadu 17,94 – 18,06 MJ/kg v závislosti od dreviny (Maga a kol. 2008).
E) Prebytočné, prípadne nekvalitné seno.
Vzhľadom na trend udržať kultúrnu krajiny aj vtedy, keď získavať seno na kŕmenie
v takom objeme, ako to umožňuje výmera trvalých trávnych porastov nie je potrebné, stavy
dobytka sú nižšie, ako produkcia sena, ktorú je možné vyprodukovať, umožňuje časť
produkcie využiť na energetické zhodnotenie. Navyše táto činnosť, príprava sena, sa stala
atraktívnou cez dotačnú politiku Európskej únie. Takýto zdroj biomasy je v čase veľmi
stabilný, úrody sa síce medziročne môžu líšiť podľa počasia, no toto kolísanie sa týka všetkej
rastlinnej biomasy. Modelové náklady na prípravu trávnej fytomasy na spaľovanie valcových
balíkov sú 73,23 – 122,02 EUR.t-1 suš. (Gonda a kol. 2009). Vzhľadom na dostatočnú
produkciu kvalitného sena z lúk sa stáva zaujímavým aj multifunkčné využitie
poľnohospodárskych pôd. Napr. s využitím nedopaskov z pasienkov na energetické
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zhodnotenie sa počíta v súčasných trendoch rozšírenia extenzívneho spôsobu hospodárenia.
Nedopasky tvoria 15 – 20 % z úrody, sú tvorené menejhodnotnými krmovinárskymi druhmi.
Náklady na technologický postup zberu v poloprevádzkovom pokuse sú 113,34 EUR/ha
(Gonda a kol. 2009). Seno je možné využívať podobne ako slamu v rôznych podobách –
balíky, brikety, peletky, no aj na produkciu bioplynu. Výhrevnosť brikiet z tráv je podľa
skúšok VUZT Praha 17,21 MJ.kg-1.

Obr.37.: Balíky sena a pelety zo sena, výhrevnosť peliet 18 – 19 MJ/kg
(www.sennepelety.cz).
3.2. Spracovanie biomasy.
Podľa množstva vody obsiahnutej v biomase rozlišujeme základné postupy na získanie
energie z biomasy, sú to technológie na spracovanie suchej biomasy a technológie na
spracovanie biomasy mokrej (Nagy, 1999), (Šoltés 2005), chemické a mechanické premeny:
 suché procesy termochemická premena:


spaľovanie – produkt je teplo,



splyňovanie – produkt je vykurovací plyn,



pyrolýza – produkt je bioolej,

 mokré procesy - biochemická premena:


anaeróbne vyhnívanie resp. metánové kvasenie – výroba bioplynu,



etanolové kvasenie – výroba etanolu resp. alkoholové kvasenie,

 chemická premena – esterifikácia bioolejov,
 mechanická premena – lisovanie bioolejo,
 kompostovanie.
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Obr.38: Schematická mapa využitia biomasy (Šoltés 2005).
Dominantným spôsobom získavania energie z biomasy je termochemická premena biomasy.
Na obr.1. je znázornené spracovanie biomasy. Najznámejší a najstarší spôsob využitia
biomasy je spaľovanie a následné získavanie energie vo forme tepla. Zdokonalenie procesu
spaľovania dosiahneme zaradením reťazcov procesov pozostávajúcich z úpravy rastlinnej
biomasy drvením, sušením a lisovaním. Následne je biomasa, napríklad vo forme brikiet,
dopravená do kotla a spálená s cieľom získania tepla na vykurovanie objektov alebo prípravu
teplej úžitkovej vody. Zaradením parnej turbíny a elektrického generátora do reťazca získame
zariadenie, technológiu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Energiu z biomasy môžeme
získať mnohými spôsobmi, pričom výber výrazne ovplyvňuje obsah vody vo vstupnej
surovine.
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Obr.39: Spracovanie biomasy a následné produkty v závislosti od vlhkosti
vstupnej suroviny ( Jandačka, 2011).
3.2.1. Spaľovanie biomasy.
Spaľovanie, resp. horenie je proces, ktorý je definovaný ako rýchla exotermická
reakcia. Je podmienená prítomnosťou horľaviny, oxidačného činidla a iniciátora horenia.
V prípade spaľovania biomasy sa táto nazýva palivom, oxidačné činidlo je kyslík obsiahnutý
v atmosfére / vo vzduchu Iniciátorom horenia môže byť plameň zapaľovacieho podsystému,
resp. vysoká teplota v spaľovacej komore. Výsledkom spaľovania je teplo, ktoré môže byť
využité na vykurovanie objektov, alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo kombináciu
vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, alebo aj na kombinovanú výrobu elektriny
a tepla.

Obr.č.40: Spaľovanie biomasy (http://fotky.sme.sk).
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3.2.2. Pyrolýza biomasy.
Podstatou pyrolýzy je termický rozklad organických materiálov bez prístupu vzduchu.
Termický rozklad organických materiálov sa dosiahne ich zahrievaním nad hranicu stability,
pričom je možné pozorovať tri fázy pyrolýzy:
 sušenie materiálu,
 destiláciu,
 tvorbu plynu.
Podľa použitej teploty v procese zahrievania rozdeľujeme pyrolýzu na:
 nízkoteplotnú ( do 500º C),
 strednoteplotnú (500º C až 800º C),
 vysokoteplotnú ( nad 800º C)
Podľa reakčného času môžeme pyrolýzne procesy klasifikovať ako:
 veľmi pomalé,
 pomalé,
 rýchle.

Obr. č.41: Pyrolitická technológia (www.envicrack.cz).
Pri veľmi pomalých reakčných časoch a nízkych teplotách je výsledkom pyrolýzy
drevné uhlie, pri vysokých teplotách a rýchlych reakčných dobách je výsledkom plyn
a nakoniec výsledkom alternatívy strednoteplotnej pyrolýzy a pomalej reakčnej doby je
produkt v kvapalnom skupenstve.
Produktom pyrolýzy je v prípade využitia dendromasy drevné uhlie a plyn bohatý na
vodík a oxid uhoľnatý. Význam pyrolýzy spočíva vo výrobe vysokokvalitných palív
a v znižovaní množstva emisií v procese spotreby energie.
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3.2.3. Skvapalnenie biomasy.
Výsledkom skvapalnenia biomasy je tzv. bioolej, ktorý vzniká v procese „flash“
pyrolýzy alebo hydrotermálnym skvapalnením. Flash pyrolýza vyžaduje použitie suchej
biomasy. Podstata spočíva v rýchlej reakčnej dobe pri teplotách okolo 500º C a rýchlom
ochladení a kondenzácii. Hydrotermálne skvapalnenie označované tiež ako HTL sa narozdiel
od flash pyrolýzy využíva na skvapalnenie vlhkej biomasy.

Obr.č.42: Flash pyrolýza (Váňa, 2004). 1.Silo na biomasu, 2.Podávacie zariadenie,
3.Fluidný splyňovací generátor, 4.Filter na odlúčenie tuhých častíc, cyklón, 5.Tepelné
výmenníky, 6.Chladič pyrolýzneho plynu, 7.Elektrostatický filter, 8.Kompresor, 9.Zásobník
biooleja, 10.Predohrev plynu, 11.Ohrev plynu.

Bioolej možno použiť bez zložitej úpravy plynových turbínach alebo v dieselových
motoroch na výrobu elektrickej energie. Nie je však vhodný na priame použitie ako palivo do
dopravných prostriedkov. Napriek snahe o efektivitu využitia bioolejov je z ekonomického
hľadiska pri súčasnej úrovni technológií nevhodné uvažovať o tejto forme využitia biomasy
na lokálnej úrovni.
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3.2.4. Splyňovanie.
Splyňovanie je tiež termochemický proces, ktorého výsledkom je premena paliva na
plyn v dôsledku vysokej teploty pri kontrolovanom prístupe kyslíka. Zmyslom splyňovania je
transformácia menej hodnotného paliva na plyn s vysokou energetickou hodnotou.
Najčastejšie používaným reaktorom na generáciu plynu je zosuvný reaktor so
vzduchom ako splyňovacím médiom. Podľa smeru prúdenia splyňovacieho média môžeme
kategorizovať reaktory na (Ochodek, 2009) :
 protiprúdové,
 súprúdové.
Pre priemyselné využitie je z dôvodu potreby vysokých výkonov rozšírený reaktor:
 fluidný.

Obr.č.43: Splyňovacie reaktory (z ľava do prava – protiprúdový, súprúdový, fluidný)
(Ochodek, 2009)
V prípade využitia procesu splyňovania v malých zariadeniach je prínosom
kombinovaná výroba tzv. generátorového plynu (pre elektrický generátor) a tepla, prípadne
iba tepla na vykurovanie objektov – obecné úrady, rodinné domy, podnikateľské prevádzky
a pod..
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Obr.č.44: Splyňovací kotol Attack DP 25 (www.attack.sk).
3.2.4.1. Protiprúdový reaktor.
Výhodou protiprúdového reaktora je, že môže splyňovať aj materiál s vysokou
relatívnou vlhkosťou. Táto výhoda je však zmenšená v dôsledku obsahu dechtu v plyne, ktorý
tak nie je možné priamo využiť v spaľovacích motoroch. Plyn sa preto musí následne čistiť,
no aj tak ešte potom obsahuje veľké množstvo ľahších nenasýtených uhľovodíkov, ktoré
spôsobujú technické problémy počas prevádzky spaľovacích motorov (Ochodek, 2009).
3.2.4.2. Súprúdový reaktor.
Výhodou súprúdového reaktora je nízky obsah dechtu v produkovanom plyne. Decht
je v súprúdovom reaktore rozložený na ľahšie uhľovodíky, alebo prispieva k spaľovaniu
v spaľovacej komore. Vzhľadom na nízky obsah dechtu je možné plyn využiť v malých
spaľovacích motoroch (Ochodek, 2009).
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3.2.4.3. Fluidný reaktor.
Výhodou fluidného reaktora je vzhľadom na jeho konštrukciu ľahká škálovateľnosť,
ktorá umožňuje technológiu prispôsobiť podľa reálnych požiadaviek. Je preto najčastejšie
používaným generátorom na splyňovanie biomasy v priemysle. Hoci je množstvo dechtu
v produkovanom plyne

niekoľkonásobne väčšie ako pri súprúdovom reaktore je možné

množstvo dechtu znížiť vhodným nastavením vzduchových pomerov vo fluidnom reaktore.
Využitím vhodných materiálov fluidnej vrstvy je možné znížiť aj objem iných nežiaducich
zlúčením, čo predstavuje jednu z hlavných výhod fluidného reaktora (Ochodek, 2009).
3.2.4.4. Požiadavky na biomasu pre splyňovanie.
Vzhľadom na to, že biomasa je surovina s nehomogénnou štruktúrou je nevyhnutné ju
pred využitím v procese splyňovania upraviť. Druh a charakter úpravy je daný vlastnosťami
biomasy, najmä:
 rozmermi - pílenie, drvenie, štiepkovanie, triedenie, mletie;
 vlhkosťou - sušenie, sekanie, triedenie.

Obr.č.45: Sklad a výroba biomasy - štiepky (www.holorub.sk).

vlastnosti paliva

Tab.38: Požadované vlastnosti paliva pre splyňovacie reaktory (Ochodek, 2009).
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>1250

>1000

Obr.č.46: Sušenie biomasy (www.rudos.sk).
3.2.4.5. Požiadavky na obsah nežiadúcich látok v plyne.
V tabuľke č.39. je zhrnutie základných požiadaviek na obsah nežiaducich látok
v plyne používanom ako palivo v motoroch využívajúcich tento plyn. Z tabuľky je zrejmé, že
čím je motor technicky vyspelejší, tým sú požiadavky na vlastnosti plynu z hľadiska obsahu
nežiadúcich látok prísnejšie.
Tab. 39: Požiadavky na obsah nežiadúcich látok v plyne (Ochodek, 2009).
Spaľovací motor

Spaľovacia
turbína

Palivové články

decht [mg.m]

<50

<5

<1

prach [ppm]

<5

<1

<0,1

H2S [ppm]

nedefinované

<1

<0,06

HCl [ppm]

nedefinované

<0,5

<0,01

alkálie (Na, K, Li) [ppm]

nedefinované

<0,1

nedefinované

NH3 [ppm]

neobmedzené

neobmedzené

nedefinované

zlúčenina

Motor

To ale nie je precedensom a dôvodom na využívanie zastaraných technológií.
Najväčším problémom pri využívaní techniky splyňovania je obsah dechtu a prachu
v generovanom plyne. Úrovne týchto nežiaducich látok je možné ovplyvniť použitím
vhodného typu reaktora v závislosti od zdroja biomasy, resp. navrhnutím čistiaceho procesu
plynu v celom procese spotreby generovaného plynu.
Na obrázku č. 10 je znázornený technologický proces využitia biomasy v Louce v ČR.
Hlavné časti technológie pozostávajú zo súprúdového reaktora, dvojstupňovej filtrácie
generovaného plynu a technológie využitia. Čistenie plynu je realizované prachovým filtrom
a systémom dočistenia vo vodnej práčke. Technológia využitia generovaného plynu je
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kogeneračná jednotka s elektrickým výkonom 70 kW.

Obr. č.47: Technológia splyňovania s aplikovaným stupňom čistenia (Ochodek,
2009).
3.2.4. Metánové kvasenie.
V procese metánového kvasenia baktérie rozkladajú bez prítomnosti vzduchu
uhľovodíky na metán a oxid uhličitý. Metán v tomto prípade nazývame bioplyn, ktorý sa
ďalej používa ako palivo. Dôležitou charakteristikou metánového kvasenia je teplota.
Kvasenie podľa druhu využívaných baktérií môže prebiehať pri teplotách 10 až 55º C, pričom
najviac bioplynu sa získa pri teplote okolo 55º C. Na udržiavanie vhodnej teploty procesu
kvasenia sa spotrebuje až 80% energie vyrobenej z bioplynu. Vyrobený bioplyn má
výhrevnosť 20 - 24 MJ/m3.
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Obr. č.48: Bioplynová stanica Veľké Opatovice (www.agrikomp.cz).

zviera

Tab. 40: Orientačné hodnoty produkcie bioplynu (Šoltés, 2005).
Produkcia

Exkrementy [kg/deň]

Bioplyn [m3/deň]

dojnica
jalovica
teľa
prasnica
prasiatko

60
35
13
14
3

1,7
0,9
0,3
0,3
0,1

nosnica

0,2

0,016

Celý proces výrobu plynu prebieha v niekoľkých fázach:
 zber a dovoz materiálu do bioplynovej stanice – napr. exkrementy
poľnohospodárskych zvierat,
 kvasenie pri vhodnej teplote,
 zachytávanie produkovaného plynu,
 čistenie produkovaného plynu od prachových častíc a síry,
 transport na miesto spotreby,
 spotreba – kotol, plynový motor.
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Obr.

č.49:

Schéma

poľnohospodárskej

bioplynovej

stanice

(www.biomasaonline.szm.com), 1.Násypka, 2. Homogenizačná nádrž, 3. Vrtuľové miešadlo,
4. Kalové čerpadlo, 5. Fermentor, 6. Miešanie fermentora, 7. Plynový dóm, 8. Plynové
potrubie, 9. Prepadové potrubie, 10. Konečná skladovacia nádrž, 11. Membrána plynojemu,
12. Výpustné potrubie digestátu, 13. Vrtuľové miešadlo, 14. a 15. Kogeneračná jednotka, 16.
Výmenník tepla.

3.2.5. Alkoholové kvasenie.
Alkoholové

kvasenie

je

proces

s bohatou

históriou

patriaci

do

kategórie

biochemických anaeróbnych procesov, ktorého výsledkom je bioetanol a kysličník uhličitý.
Proces je využívaný v potravinárskom, farmaceutickom, chemickom priemysle a na výrobu
biopalív. Podstata spočíva vo fermentácii látok obsahujúcich jednoduché cukry alebo škroby
v prítomnosti kvasiniek. Najčastejšie využívanou biomasou je cukrová repa, zemiaky, obilie.
Vo všeobecnosti sa môže jednať o akúkoľvek biomasu, ktorá obsahuje potrebné množstvo
cukrov.

Obr. č.50: Enviral – prvý výrobca bioetanolu na Slovensku (www.enviral.sk).
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Bioetanol je možné využiť aj ako palivo do upravených spaľovacích motorov.
Európska únia upravuje množstvo etanolu v palivách, benzínoch vzhľadom na to, že vstupné
suroviny sú aj surovinami na výrobu potravín (Cvengroš, 2011). Pridanie etanolu do benzínu
zvyšuje jeho oktánové číslo.
3.2.6. Chemická premena - esterifikácia bioolejov.

Obr. č.51: Preol – výrobca bionafty v Českej republike (www.preol.cz).
Vzhľadom na to, že použitie bioolejov priamo v spaľovacích motoroch je
problematické, je biooleje potrebné pred ďalším využitím upraviť. Bioolej sa upravuje
esterifikáciou. Esterifikácia je definovaná ako chemická reakcia alkoholu a kyseliny pričom
vzniká ester a voda. V oblasti využitia biomasy na energetické účely – fytoenergetike sa
využíva transesterifikácia. Transesterifikácia je chemická reakcia metanolu s hydroxidom
sodným

a bioolejom

získaným

napríklad

lisovaním

z repky

olejnej.

Výsledkom

transesterifikácie je metylester nazvaný ako bionafta (MERO) a glycerín, ktorý môže byť
ďalej využitý napr. vo farmaceutickom priemysle, potravinárskom alebo automobilovom
priemysle (Wikipedia, 2013).
3.2.7. Mechanická premena - lisovanie bioolejov.
Zo semien olejnatých plodín je možné mechanickým postupom - lisovaním získať
olej. Lisovanie môže prebiehať:
 za studena,
 za tepla.
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Obr. č.52: Olejový lis KK140F Universal (www.acetechgroup.sk).
Lisovanie za studena je menej energeticky náročné ako lisovanie za tepla. Výsledok
procesu lisovania za studena je olej s vysokou kvalitou, ale výťažok je malý. Zvýšenie
výťažku môžeme dosiahnuť niekoľkonásobným lisovaním, alebo následným lisovaním za
tepla. Princíp lisovania je v mechanickom narušení štruktúry semena a vytláčení oleja z tela
semena. V našich zemepisných šírkach sú najčastejšie lisované:
 semená repky olejnej,
 semená slnečnice.

Obr. č.53: Slnečnica a repka olejná (www.komodityonline.com, www.syngenta.sk).
3.2.9. Kompostovanie.
Kompostovanie je proces podobný procesom v prírode, ktorého výsledkom je
biochemický rozklad organických látok. Proces kompostovania je aeróbnym procesom, je
výsledkom činnosti mikroorganizmov a v prípade vermikompostovania dážďoviek vhodného
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druhu. Produktom kompostovania je vysokokvalitný humus. Na rozdiel od prirodzeného
rozkladu biologicky rozložiteľných látok v prírode je kompostovanie riadený proces.
Vytvorením vhodných podmienok pre mikroorganizmy získame podstatne rýchlejšie a viac
kompostu ako by sa vytvorilo v prírodných podmienkach. Účelom riadeného kompostovania
je v čo najkratšom čase vyrobiť humus.
Podľa veľkosti môžeme kompostárne rozdeliť na:
 priemyselné,
 obecné,
 domáce.
Priemyselné kompostárne slúžia na kompostovanie biologicky

rozložiteľného

materiálu zvážaného z väčšej oblasti. Sú to špecializované firmy, ktoré získaný kompost ďalej
predávajú. Obecné kompostárne sú založené v obci a sú väčšinou výsledkom činnosti
záujmových skupín v obci alebo legislatívnej úpravy. Výsledok činnosti môže byť potom
ponúkaný dodávateľom biologicky rozložiteľného materiálu za symbolickú náhradu, resp.
výmenou za dovoz materiálu. Najmenšou formou kompostovania je domáce kompostovanie,
ktoré by malo byť súčasťou domáceho odpadového hospodárstva. Má najmenšie energetické
nároky, nevyžaduje dodatočné dopravné náklady, produkt kompostovania sa spotrebuje
v krátkej vzdialenosti od kompostoviska.

Obr. č. 54.: Regionálne centrum na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
v Myjave (www.ezahorie.sk).
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Pravidlá pre kompostovanie sa väčšinou zameriavajú na vlastnosti materiálu vhodného
na kompostovanie. Materiál nesmie obsahovať toxické látky, kovy, zvyšky hnojív a iný
nerozložiteľný odpad. Okrem iného látky, ktoré je možné kompostovať charakterizuje norma
STN 465735 v Slovenskej republike, resp. CSN 465735 v Českej republike. Pri predaji
produktu kompostovania je potrebné brať do úvahy príslušné vyhlášky o uvádzaní hnojiva do
obehu.
Priemyselné kompostovanie sa musí riadiť nariadením EK 1774/2002, pričom
výnimku majú domáce kompostárne a kompostárne, ktorých produkcia kompostu za rok
nepresiahne 10 ton, pričom kompost musí byť spotrebovaný v rámci komunity. Sú to hlavne
obecné alebo komunitné kompostárne a domáce kompostárne. Rozporom s nariadením
1774/2002 sa dá predísť dôslednou kontrolou, alebo kompostovaním iba fytomasy.
Na výslednú kvalitu a efektívnosť kompostovania majú najvýznamnejší vplyv
nasledovné požiadavky:
 veľkosť kompostovaného materiálu,
 Skladba kompostovaného materiálu (a pomer C:N),
 dostatočný prístup vzduchu,
 dostatočná vlhkosť,
(www.bioodpady.sk).
Pokročilú formu spracovania biologicky rozložiteľného odpadu predstavuje aeróbny
fermentor EWA. EWA je certifikované zariadenie na ekologické spracovanie biologicky
rozložiteľných odpadov, čistiarenských kalov a vedľajších živočíšnych produktov (www.agroeko.cz). Výsledkom využitia fermentora EWA môže byť:


kompost na agrotechnické využitie (mulčokompost),



kompost na energetické využitie (biopalivo).

Tab.41.: Technické vlastnosti fermentora EWA (www.agro-eko.cz).
dľžka:
šírka:
výška:

Hmotnosť prázdneho fermentora
Maximálna hmotnosť plného fermentora

12 192 mm
2 438 mm
2 896 mm
14 800 kg
32 000 kg

Objem pracovnej časti:
Hmotnosť jednej dávky:

36 m3
10 ‐ 17 t

Rozmery
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Spotreba el. energie na spracovanie:

1 t kompostu
1 t biopaliva

Výhrevnosť 1 kg biopaliva

5 kWh
8 kWh
cca 10 MJ

Tab.42.: Odpady vhodné na spracovanie zariadením EWA (www.agro-eko.cz).
Odpady spracovateľné zariadením EWA
Odpad rostlinných pletív
Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy)
Odpady z lesníctva
Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, droždia,
odpady zo zpracovania cukrovaj repy ...
Suroviny nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
Odpady z mliekárenského priemyslu
Odpady z pekární a výroby cukroviniek
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov
Odpadová kôra a korok
Piliny, hobliny, odrezky, drevo, dyhy
Biologicky rozložiteľné odpady z výroby celulózy a papiera
Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu
Biologicky rozložitelné odpady z papiera, lepenky a dreva
Kompost nevyhovujúci kvalitatívne
Kal z čistenia priemyslových vôd z výroby celulózy
Odpady z anaerobního zpracovania odpadu
Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
Zmes tukov a olejov z odlučovačov obsahujúca iba jedlé oleje a tuky
Kaly z biologického čistenia priemyslových odpadových vôd
Biologicky rozložitelný odpad z kuchýň a jedální
Jedlý tuk a olej
Biologicky rozložiteľný odpad zo zährad a parkov
Kal zo septikov a žúmp
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Obr.č.55.: Fermentor EWA na stanovišti (www.agro-eko.cz).
Alternatíva na spracovanie veľkého množstva biologicky rozložiteľného odpadu je
BEWA. Je to zariadenie, ktoré využíva otestované vlastnosti fermentora EWA. Oproti
fermentoru EWA má BEWA štyri krát väčšiu kapacitu. Vzhľadom na väčšiu kapacitu sú
náklady na spracovanie porovnateľného množstva biologicky rozložiteľného odpadu menšie
ako pri použití fermetora EWA.
Tab.43.: Technické vlastnosti fermentora BEWA (www.agro-eko.cz).
dľžka:
šírka:
výška:

Rozmery
Objem pracovnej časti:
Hmotnosť jednej dávky:
Spotreba el. energie na spracovanie:

1 t kompostu
1 t biopaliva

Výhrevnosť 1 kg biopaliva

20 000 mm
4 500 mm
5 000 mm
144 m3
68 t
3 kWh
6 kWh
cca 10 MJ

Fermentor BEWA je vhodný na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu väčších
miest. Je navrhnutý na ročnú produkciu 6000 až 10000 ton kompostu v závisloti od
dostupnosti a zloženia vstupnej suroviny.
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3.3. Využitie biomasy pri výrobe elektriny a tepla.
3.3.1. Základné definície pojmov podľa legislatívneho rámca v Slovenskej republike.
Podľa zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Slovenskej republike je
elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny
využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu
obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných
zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni.
Ten istý zákon definuje biomasu ako biologicky rozložiteľnú zložku výrobku, zvyšku
rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva, biologicky rozložiteľnú
zložku komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľnú zložku priemyselného odpadu vrátane
lúhu zo spracovania dreva.
Ďalej zákon definuje kombinovanú výrobu ako technologický proces, pri ktorom súčasne
prebieha výroba
 elektriny a tepla,
 mechanickej energie a tepla,
 mechanickej energie, tepla a elektriny,
a ďalej hovorí, že technológiou kombinovanej výroby sa rozumie
 spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
 protitlaková parná turbína,
 kondenzačná parná turbína s odberom pary,
 spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
 spaľovací motor,
 mikroturbína,
 Stirlingov motor,
 palivový článok,
 Rankinove organické cykly alebo iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je
zabezpečená kombinovaná výroba.
3.3.2. Základné definície pojmov podľa legislatívneho rámca v Českej republike.
Zákon č.165/2012 definuje biomasu veľmi podobne ako obdobný zákon v Slovenskej
republike, „biomasa je biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického
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původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových
odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologickyrozložitelná
část průmyslového a komunálního odpadu“.
Kombinovaná výroba elektriny a tepla je definovaná ako „přeměna primární energie
na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom
výrobním zařízení“.
Na rozdiel od slovenského zákona na podporu obnoviteľných zdrojov energie český
taxatívne nemenuje technológie kombinovanej výroby.
Podpora kombinovanej výroby elektriny a tepla je logickým dôsledkom podpory
efektívneho spotrebovania energetických zdrojov, nakoľko sa počas výroby tepla vyrobí
elektrická energia a naopak. Počas výroby elektrickej energie sa vyrobí teplo, ktoré je
využiteľné na spotrebu v tepelnom hospodárstve občianskej vybavenosti, priemyselnej výrobe
alebo priamo v odpadovom hospodárstve na zvýšenie efektívnosti a energetickej sebestačnosti
čističiek odpadových vôd a iých technológií spracúvajúcich odpad.
Princíp výroby elektrickej energie v kombinovanom cykle spočíva v spaľovaní
biomasy, alebo produktu spracovania biomasy s následnou výrobou elektrickej energie
v generátore, ktorý premieňa energiu parného motora alebo turbíny na elektrickú energiu.
Výhodou kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je využitie odpadového tepla pri
výrobe elektrickej energie a tým aj zvýšenie účinnosti celého cyklu výroby elektrickej energie
a tepla. Účinnosť procesu získavania energie sa takto zvýši o niekoľko desiatok percent,
typicky o 40 až 50% (Maga, 2008).
3.4. Spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom.
Spaľovacie turbíny sa svojou konštrukciou podobajú leteckým motorom. Vzhľadom
na svoje vlastnosti sú vhodné na regulačné úlohy v elektrizačnej sústave. Typickou
vlastnosťou spaľovacích turbín je ich rýchly nábeh. Pracovnou látkou spaľovacej turbíny sú
produkty horenia – spaliny vznikajúce v spaľovacej komore turbíny, ktoré sú produktom
horenia paliva a vzduchu. Spaliny odovzdávajú svoju energiu prostredníctvom lopatiek rotora
turbíny generátoru elektrickej energie. Teplo spalín sa v záujme zvýšenia účinnosti cyklu
výroby elektrickej energie využíva napr. v tepelnom hospodárstve, na ohrev vody, resp. na iné
technologické účely.
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Obr.56: Schematické využitie spaľovacej turbíny (www.intechenergo.sk).
Ak využijeme teplo spaľovacej turbíny na ohrev vody a následný vznik pary, môžeme
paru využiť v parnej turbíne spolu s generátorom na výrobu elektrickej energie. Paru môžeme
následne využiť napr. v tepelnom hospodárstve, na ohrev vody, resp. na iné technologické
účely (www.intechenergo.sk).
3.5.

Protitlaková parná turbína.

Obr.57: Kombinovaná výroba elektriny a tepla s protitlakovou turbínou (Šoltés, 2005).
Na

obr.

č.

2

je

znázornená

kombinovaná

výroba

elektriny

a tepla

s

využitím protitlakovej turbíny. Protitlaková turbína je v minulosti najpoužívanejšou turbínou.
Svojou konštrukciou je vhodná na teplárenské použitie. Je to spôsobené pomerne malým
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tlakom pary na výstupe z turbíny. Parametre turbíny sa volia podľa požiadaviek na
technologické teplo.
3.6.

Kondenzačná parná turbína s odberom pary.

Kondenzačná turbína sa odlišuje od ostatných turbín tým, že para na konci
technologického procesu kondenzuje. Tieto turbíny sú vhodné na použitie napr. v atómových
elektrárňach ale aj ako pohonné agregáty lodí (Shchegliaev, 1967). Môžeme sa stretnúť
s názorom, že kondenzačná parná turbína nie je vhodná na kombinovanú výrobu tepla
a elektrickej energie (Steam turbines, 2011). V prípade využitia tepla spalína alebo pary je
kombinovaný cyklus reálny.

Obr.58: Kondenzačné parné turbíny (www.power-technology.com).

3.7.

Spaľovacia turbína s regeneráciou tepla.

Jednou z možností ako využiť odpadové teplo spalín je ohrievať stlačený vzduch,
ktorý sa vháňa spolu s palivom do spaľovacej komory. Využitie tepla spalín spôsobuje
zvýšenie tepelnej účinnosti turbíny. Na tento účel sa pridávajú do systému turbíny výmenníky
tepla, ktoré môžu byť rotačné alebo rekuperačné (Škorpík, 2011).
3.8.

Spaľovací motor.

Účinnosť okolo 42% je dosiahnutá spravidla upravenými piestovými spaľovacími
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motormi používanými napr. v doprave. Ako palivo môžu slúžiť kvapalné alebo plynné palivá.
Na výrobu elektrickej energie sa využije vždy menšie množstvo ako výsledné množstvo tepla.
Ak je teda elektrický výkon generátora 42 kW, tak tepelný výkon je na úrovni 58 kW
(www.polnohospodarskabiomasa.sk).

Obr.59.: Kogeneračná jednotka so spaľovacím motorom
(www.polnohospodarskabiomasa.sk).
3.9.

Mikroturbína.

Obr. 60.: Mikroturbíny Capstone v kaskáde (www.microturbine.com).
Mikroturbína je nový typ turbíny, ktorá v spojení s vysokorýchlostným generátorom
vyrába elektrickú energiu a teplo. Oproti klasickým motorom obsahuje iba jednu pohyblivý
súčasť. Je teda podstatne spoľahlivejšia. Vzhľadom na použitie vysokorýchlostných
generátorov nie je potrebné používať prevodovky. Ako palivo može slúžiť zemný plyn,
bioplyn alebo skládkový plyn. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou, jednoduchou obsluhou,
nízkymi emisiami a v prípade použitia rekuperačnej technológie aj dobrou účinnosťou.
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Výkonovým rozsahom sú predurčené aj na použitie v ostrovnej prevádzke aj na pripojenie do
elektrorozvodnej siete.
3.10. Stirlingov motor.
Stirlingov motor začal svoju tradíciu písať v roku 1816, kedy ho bratia Stirlingovci
vyrobili a dali patentovať. Stirlingov motor sa radí medzi motory s vonkajším spaľovaním, čo
je aj jeho výhoda.
Princíp činnosti Stirlingovho motora je založený na ohrievaní a chladení pracovného
média v uzavretom okruhu, čo spôsobuje zmenu tlaku v uzavretom systéme a tým vyvoláva
pohyb dvoch piestov, ktoré odovzdávajú svoju energiu zotrvačníku. Mechanická energia
zotrvačníka môže byť v súvislosti s generátorom elektrickej energie využitá na výrobu
elektrickej energie.

Obr.61.:Stirlingov motor, princíp (www.agrobiomasa.sk).
Ohrievanie pracovného média je uskutočňované vonkajším zdrojom tepla, ktoré môže
byť plyn ale aj menej hodnotné palivo ako je biomasa a pod. Vzhľadom na to, že motor má
jednoduchú uzavretú konštrukciu je spoľahlivý a dokáže pracovať aj pod vodou. Keďže má
málo pohyblivých častí je aj tichý. Jeho nevýhodou je pomerne vysoká cena z dôvodu malého
rozšírenia a aj dlhá doba nábehu do pracovného režimu a s tým spojená ťažkosť regulácie.
Účinnosť motora je podobná účinnosti spaľovacích motorov, dosahuje 40 %.
Stirlingov motor je aj napriek svojim nevýhodám perspektívne zariadenie vhodné na
využitie obnoviteľných zdrojov ako je biomasa. Zaujímavé je aj využitie slnečnej energie
(Sandia and Stirling Energy Systems, 2008), ktorá je využitá na ohrievanie pracovného média
Stirlingovho motora v ohnisku parabolického solárneho koncentrátora.
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Obr.62.:Stirlingov motor a slnečná energia (SANDIA AND STIRLING ENERGY
SYSTEMS, 2008).
3.11. Palivový článok.
Palivový článok patrí do kategórie elektrochemických reaktorov podobnej konštrukcie
ako má akumulátor. Oproti akumulátoru, ktorý elektrickú energiu uskladňuje, palivový článok
premieňa energiu chemickej reakcie na jednosmerný elektrický prúd.

Obr.63.: Palivový článok (www.energyweb.cz).
Palivový článok pozostáva z anódy, katódy, elektrolytu, ktorý oddeľuje anódu
od katódy a telesa palivového článku, v ktorom celý proces prebieha. Ako palivo sa používa
vodík alebo iný horľavý plyn, ktorý obsahuje vodík. Palivo sa privádza k anóde palivového
článku. Na katódu sa privádza kyslík ako oxidačné činidlo alebo vzduch obsahujúci kyslík.
Výsledkom oxidačnej reakcie na anóde a reakčnej na katóde je voda.
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Podľa pracovnej teploty rozdeľujeme palivové články na:
 nízkoteplotné,
 vysokoteplotné.
Keďže vodík je v čistej forme na zemi zastúpený v malom množstve a jeho výroba je
energeticky náročná je možné ako palivo využiť aj plyny, ktoré vodík obsahujú ako je
metanol, zemný plyn alebo bioplyn. Na energetické účely sa z vyššie spomenutého dôvodu
používajú vysokoteplotné palivové články. Účinnosť palivových článkov sa v dnešnej dobe
pohybuje na úrovni 40 až 60 %. V prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla je možné
dosiahnuť 80% účinnosť kombinovaného cyklu (Quaschning, 2008). Ich nevýhodou je
chýbajúca infraštruktúra a cena z dôvodu malého rozšírenia.

Obr.64.: Technológia palivových článkov v kontajneroch (www.fuelcells.org).
Medzi výhody patrí tichá a bezúdržbová prevádzka, spoľahlivosť, odpadom pri
technológii palivového článku je voda, takmer nulové emisie, vysoká účinnosť,
škálovateľnosť, odolnosť.
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3.12. Rankinove organické cykly.

Obr.65.: Schéma technológie organického Rankinovho procesu využitia
biomasy (Šoltés, 2005).
Princíp technológie organického Rankinovho procesu je vo využití expanzie
pracovného média s nízkym bodom varu, ktoré poháňa turbínu. Zdrojom primárneho tepla
môže byť kotol na biomasu, ktorý prostredníctvom okruhu ohriateho oleja ohrieva pracovné
médium, ktorého pary poháňajú turbínu generátora. Za turbínou sa nachádza kondenzačný
výmenník, kde pary pracovného média kondenzujú a zároveň odovzdávajú teplo do spotreby.
Skondenzované pary – pracovné médium už v kvapalnom stave sa pomocou obehového
čerpadla vracia do výparníka, kde sa opäť ohrieva a expanduje vo forme pary do turbíny.
Medzi výhody organického Rankinovho cyklu patrí (Intech, 2009):
 systém je schopný využívať energiu s relatívne nízkou teplotou,
 vysoká účinnosť turbíny, najmä pri čiastočnom zaťažení,
 nízke otáčky turbíny umožňujú priamy pohon generátora,
 zanedbateľná erózia turbínových lopatiek (neprítomnosť kvapiek
pracovného média),

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 nízke mechanické namáhanie častí turbíny v dôsledku nízkej obvodovej
rýchlosti,
 možnosť akejkoľvek regulácie výkonu sústrojenstva v celom
výkonovom rozsahu,
 celý cyklus pracuje s teplotou max. 300oC a tlakom do 10 barov - vyššia
životnosť zariadenia,
 kotle majú dvojnásobnú životnosť tlakových dielov - nízky tlak, teplota
a chemické vlastnosti oleja,
 nenáročnosť na obsluhu zariadenia - bezobslužná prevádzka,
 minimálne nároky na stavbu a požadovaný priestor,
 odpadá akákoľvek chemická úprava jednotlivých médií,
 vysoká pracovná spoľahlivosť pri nízkych prevádzkových nákladoch
Hlavnou nevýhodou je nízka účinnosť cyklu v prípade výroby elektrickej energie.

Obr.66.: ORC jednotka na výrobu elektrickej energie – bez zdroja tepla
(www.stavimex.sk)
3.13. Zdroje biomasy na energetické využitie.
Perspektívnym zdrojom elektrickej energie je výroba elektrickej energie z biomasy. V
predchádzajúcich kapitolách sú zhrnuté preferované technológie využitia biomasy na
energetické účely. Logickým výsledkom efektívneho využitia energetických zdrojov a teda aj
biomasy je kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla. Kombinovaná výroba elektrickej
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energie a tepla je preferovaná z dôvodu vyššej účinnosti celého procesu, znižovania nákladov
na prevádzku a s tým súvisiacich nárokov na zdroje biomasy.
Reťazec, spaľovania biomasy v akejkoľvek forme, je doplnený generátorom
elektrickej energie. Využíva sa teda nielen teplo vzniknuté pri spálení paliva, ale
prostredníctvom mechanickej energie turbíny sa vyrába elektrická energia, pričom ako
najperspektívnejšia sa javí technológia splyňovania biomasy a následného spálenia plynu
v plynovej turbíne. Ako palivo môže okrem drevného plynu slúžiť aj bioplyn. Okrem
priameho spálenia plynu v plynovej turbíne sa obvykle využíva aj parná turbína, ktorú
generuje teplo spáleného plynu alebo dreva v spaľovacom kotly.
Okrem spaľovania biomasy v spaľovacom kotly alebo spaľovania drevného plynu
alebo bioplynu v turbíne sa na výrobu elektrickej energie využívajú piestové spaľovacie
motory. Palivom je spravidla bionafta alebo etanol v prípade kvapalnej alternatívy alebo
drevný plyn alebo bioplyn v prípade plynnej alternatívy.
Tab.44.: Energetické využitie biomasy (Jakubes, 2006).
Zdroj biomasy

Pevná biomasa z lesného
hospodárstva, poľnohospodárstva,
odpad po spracovaní biomasy,
energetické dreviny a byliny

Energetické plodiny ‐ olejniny,
škrobité a cukornaté plodiny

Spracovanie
Rezanie.
Štiepanie,
štiepkovanie,
sušenie
Lisovanie
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Balíky, brikety,
pelety

Drevné uhlie
Energoplyn
Plyn,
Pyrolýza
pyrolýzny olej
Kvapalné
Skvapalňovanie
palivo

Teplo, elektrická
energia

Karbonizácia
Splyňovanie

Esterifikácia

Fermentácia
Organický odpad zo živočíšnej výroby, Anaeróbne
potravinársky odpad, zelená biomasa kvasenie
Biologicky rozložiteľný komunálny
odpad ‐ BRKO

Produkt
Štiepky,
kusové drevo,
slamová
rezanka

Energetické
využitie

Bionafta
Bioetanol

Energoplyn

Anaeróbne
kvasenie

Bioplyn

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Teplo, elektrická
energia, doprava
Pohonné látky

Bioplyn

Splyňovanie
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Teplo, elektrická
energia, doprava

Teplo, elektrická
energia

Biomasu vhodnú na energetické účely môžeme rozdeliť na:
 dendromasu,
 nedrevnú biomasu.
Dendromasu na energetické účely ďalej rozdeľujeme na:
 rozmerovo neupravenú,
 rozmerovo upravenú.
Rozmerovo neupravená dendromasa sa využíva vo forme palivového kusového dreva
na vykurovanie malých objektov a prípravu teplej úžitkovej vody. Dávkovanie sa vykonáva
manuálne.
Rozmerovo upravená dendromasa môže mať formu:


štiepok,



brikiet,



peliet,



drviny.

Rozmerovo upravená dendromasa sa vužíva na výrobu tepla, elektriny a kvapalných
palív. Na dávkovanie sa využíva automatický režim.
Na výrobu tepla sa vo veľkých zariadeniach nad 50 kW využíva dendromasa
s absolútnou vlhkosťou do 20%. Vhodné technológie sú pyrolýza a splyňovanie. Existujú
však aj zariadenia, ktoré dokážu efektívne spáliť aj dendromasu s vysokou vlhkosťou. Na
výrobu kvapalných palív je možné použiť dendromasu s ľubovoľnou vlhkosťou.
Nedrevnú biomasu, inak fytomasu môžeme rozdeliť na fytomasu vhodnú na:
 výrobu energie spaľovaním:


zvyškovú fytomasu pri výrobe potravín a krmovín,



energeticky pestované rastliny,

 na výrobu biopalív, metylesterov:
 semená repky a obilnín,
 na výrobu alkoholov:
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 plody kukurice,
 semená obilnín,
 cekrová repa,
 zemiaky,
 na výrobu rastliných olejov ako paliva:
 vyššie uvedená fytomasa,
 na výrobu bioplynu:
 exkrementy zvierat,
 siláž (najmä kukuričná),
 zelené nedrevité rastliny,
(Trenčiansky, 2007).

3.14. Požiadavky na biomasu pre energetické účely.
Dôležitou a najsledovanejšou vlastnosťou biomasy je obsah vody v biomase, ktorá má
veľký vplyv na výhrevnosť. Na spaľovanie je najvhodnejšia biomasa s čo najnižším obsahom
vlhkosti. Z nižšie uvedenej tabuľky vidno, že výhrevnosť a teda aj energetické využitie
peletiek je takmer tri krát efektívnejšie ako využitie čerstvej lesnej štiepky.

Tab.45.: Vplyv výhrevnosti biomasy podľa obsahu vody (www.datatherm.sk).
Obsah
vody [%]

Biomasa
bez obsahu vody a popola
veľmi suché typy biomasy (peletky)
veľmi mokré typy biomasy (čerstvá lesná
štiepka)

7
60

Výhrevnosť Výhrevnosť
[kWh/kg]
[MJ/kg]
5,38
19,4
4,95
17,8
1,72

6,18

Tab.46.: Voda v palive z biomasy (www.datherm.sk).
Typ paliva
Palivo
Obsah vody [%]
0 ‐ 30%
Suché typy pelety, brikety, suchá slama, suchý drevný odpad, ...
drevné štiepky, energetické plodiny, vlhký drevný odpad,
30 ‐ 60%
Mokré typy ...
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Tab.47.: Výhrevnosť biomasy podľa obsahu vody (www.datatherm.sk).
Biomasa

60 %
55 %

Výhrevnosť
[kWh/kg]
1,72
2

20 %

4

14,4

15 %
10 %

4
4,7

14,3
16,9

Obsah vody [%]

Čerstvá drevná štiepka
Drevo priamo z lesa
Polená skladované 2‐
3 roky
Slama
Pelety

Výhrevnosť [MJ/kg]
6,18
7,2

Z dôvodu zníženia vlhkosti v biomase je žiadúce zaradiť do procesu využitia biomasy
proces sušenia. Vlhkosť v biomase môžeme znížiť aj prispôsobením obdobia zberu alebo
ťažby biomasy na vhodné obdobie s vhodnými klimatickými podmienkami a v dostatočnom
predstihu pred spracovaním. V prípade, že neexistujú možnosti sušenia, a ťažby biomasy vo
vhodnom období je možné biomasu, najmä dendromasu „klimatizovať“ na krytom mieste
dostatočne dlho, minimálne dva roky. Metóda voľnej klimatizácie dendromasy je vhodná iba
pre malé, resp. lokálne zdroje tepla napríklad v rodinných domoch, obecných úradoch
a podobne. Pri skladovaní dendromasy treba dodržať pravidlo, že čerstvú dendromasu, kde
patrí aj drevná štiepka, nie je možné skladovať v krytých skladoch. Až drevnú štiepku
s relatívnou vlhkosťou do 35 % je možné skladovať v krytom sklade (Trenčiansky, 2007).
V prípade skladovania fytomasy je bezpečná vlhkosť do 18%

v sene a do 15 %

v zrnách ( Maga, 2008).
Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje výhrevnosť dendromasy je stupeň
napadnutia hubami a plesňami v dôsledku nevhodného skladovania na nekrytej alebo
podmáčanej skládke. Biologická aj energetická degradácia dendromasy znamená zníženie
výhrevnosti až o 30%. Pri nevhodne skladovaných pilinách je to približne po 60 dňoch, pri
štiepke je to približne 90 dní a pri kusovom dreve je to približne 180 dní.
Druh dreviny neovplyvňuje výhrevnosť významne – do 5% (Konôpka, 2010).
Výhrevnosť je však rôzna, ak sa jedná o dendromasu alebo fytomasu:
 pri rovnakej vlhkosti má dendromasa väčšiu výhrevnosť.
Vlastnosti, ktoré poukazujú na rozdiely medzi denromasou a fytomasou:
 pri rovnakej vlhkosti má dendromasa väčšiu mernú hmotnosť,
 dendromasa má menej nespaliteľných zložiek,
 fytomasa má pri ťažbe menšiu vlhkosť,
(Trenčiansky, 2007).
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4. Odborné posúdenie možností využívania biomasy v záujmovom území.
Napriek tomu, že stratégia Európskej únie aj členských štátov v energetickej oblasti
hovorí o zvyšovaní podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie, v prípade biomasy
treba citlivo a s rozvahou túto stratégiu podporovať. Objavujú sa názory, že energetické
pestovanie rastlín spôsobuje znižovanie výmery, na ktorej sa pestujú plodiny pre
potravinárske účely. Je to zároveň dôvod zvyšovania cien obilia a iných poľnohospodárskych
plodín pestovaných za účelom získavania potravín. V princípe je každá poľnohospodárska
pôda vhodná na pestovanie rastlín a plodín vhodných na energetické využitie. Treba
pripomenúť, že neexistuje žiadna forma obmedzovania poľnohospodárskeho podnikateľského
plánu v súvislosti s pestovaním rastlín, ktoré sa ďalej využijú na energetické účely.
Obhospodarovanie lesa a teda výroba biomasy v lesnom hospodárstve je na druhej strane
prísne regulovaná prostredníctvom programov starostlivosti o les (bývalé lesné hospodárske
plány). Pestovanie rýchlorastúcich drevín aj tu spôsobuje problémy vyplývajúce zo skrátenia
rubnej doby. Je to napríklad väčšia erózia, úbytok zvery, zmena biotopov a zmena krajinného
rázu.
Napriek vyššie spomenutým názorom je využívanie biomasy na energetické účely
perspektívnou činnosťou s cieľom zníženia energetickej závislosti najmä na lokálnej úrovni.
Význam takejto decentralizácie spočíva aj v synergickom efekte s miestnou komunitou, jej
aktivizáciou a v konečnom dôsledku v zvýšení zamestnanosti v odľahlých regiónoch, kde je
ťažké nájsť vhodné zamestnanie.
4.1. Využiteľné zdroje biomasy.
Aby sa obmedzil nežiaduci vplyv pestovania energetických rastlín je dôležité nájsť
metódy pestovania, alebo zdroje biomasy také, ktoré nevyžadujú zakladanie plantáží
rýchlorastúcich drevín a bylín vhodných na energetické využitie. Je vhodné využiť najmä
odpadovú biomasu z podnikateľských prevádzok spracúvajúcich drevo. Sú to napríklad píly,
stolárske dielne a pod.. Ďalším vhodným zdrojom biomasy na vidieku je biomasa, ktorá je
výsledkom

spracovania

pestovaných

poľnohospodárskych

plodín

pestovaných

na

potravinárske účely. Môže to byť slama, byle kukurice, stonky a rastlinné pletivá po ostatných
plodinách. Ideálna je aj činnosť jarného a jesenného orezávania stromov v sadoch a parkoch,
ktorá je zdrojom dendromasy. Každá obec disponuje verejnými priestranstvami: parky,
ihriská, cintoríny, ktoré je potrebné udržiavať. Kosenie verejných priestranstiev je zdrojom
sena, ktoré je možné po spracovaní energeticky využiť. Netreba zabudnúť aj na príslušné
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právne

úpravy,

ktoré

zakazujú

spaľovanie

biomasy

na

verejných

a súkromných

priestranstvách. Každý vlastník nehnuteľnosti je potenciálnym dodávateľom biomasy, ktorú je
možné aj energeticky využiť. Vytvorením vhodných podmienok zberu a separácie takejto
biomasy sa získa jej ďalší zdroj.

ZDROJE BIOMASY NA VIDIEKU

IHRISKÁ
CINTORÍNY
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
NÁMESTIA
PARKY

PÍLY

DREVOSPRACUJÚCE
PODNIKATEĽSKÉ PREVÁDZKY

STOLÁRI

POĽNOHOSPODÁRSKE
DRUŽSTVÁ, FARMY

ZÁHRADY A INÉ SÚKROMNÉ
POZEMKY

FYTOMASA

DENDROMASA

Obr.67.: Analýza zdrojov biomasy v záujmovom území.
Obrázok č.1. je zhrnutím zdrojov biomasy, ktorá je vhodná po úprave aj na energetické
využitie. Výhodou zistených zdrojov biomasy je okrem už skôr spomenutých výhod to, že
nezvyšujú dodatočne intenzívne využívanie pôdy, či už lesnej alebo poľnohospodárskej
a zároveň sa spotrebuje biomasa inak nevyužitá.
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Tradičné využitie biomasy na výrobu tepla je najvhodnejšou formou lokálneho
využitia biomasy. Aby bolo možné biomasu takto využiť je vhodné biomasu upraviť.
Vhodnou úpravou je sušenie, drvenie, štiepkovanie, výroba peliet a brikiet. Po následnej
distribúcii k spaľovacej technológii je možná výroba tepla. Takto sa môžu znižovať náklady
na vykurovanie obecných budov, materských a základných škôl, kostolov a iných malých
prevádzok. Je potrebné zdôrazniť, že úplné pokrytie energetických nárokov je možné
dosiahnuť v prípade vlastníctva obecných lesov alebo dodatočnej investícii do dovozu
biomasy.

FYTOMASA
IHRISKÁ
CINTORÍNY
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
NÁMESTIA
PARKY

POĽNOHOSPODÁRSKE
DRUŽSTVÁ, FARMY

ZÁHRADY A INÉ SÚKROMNÉ
POZEMKY

Obr.68.: Zdroje fytomasy v záujmovom území.
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OBIĽNÁ SLAMA,
KUKURIČNÁ
SLAMA,
REPKOVÁ
SLAMA,
RASTLINNÉ
BYLE, LISTY...

DENDROMASA
IHRISKÁ
CINTORÍNY
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
NÁMESTIA
PARKY

POĽNOHOSPODÁRSKE
DRUŽSTVÁ, FARMY

KONÁRE, PNE,
KRIAČINA,
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DREVNÝ ODPAD
Z
PREREZÁVANIA
SADOV A VINÍC,
PILINY,
KRATINA,
STAVEBNÝ
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...

DREVOSPRACUJÚCE
PODNIKATEĽSKÉ PREVÁDZKY

ZÁHRADY A INÉ SÚKROMNÉ
POZEMKY

LES

Obr.69.: Zdroje dendromasy v záujmovom území.
Dodatočné zdroje biomasy je možné získať na slovenskej strane záujmového územia
od miestnych obhospodarovateľov lesa, alebo od štátneho podniku Lesy SR, š.p., odštepný
závod Šaštín. Na českej strane záujmového územia je najväčší obhospodarovateľ lesa a teda aj
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potenciálnym dodávateľom biomasy spoločnosť Lescus s.r.o., ktorá hospodári v LHC
Cetkovice a LHC Uhřice. Z dôvodu efektívnosti využitia biomasy je dôležité zvážiť
vzdialenosť dopravy biomasy na miesto spracovania. Pre fytomasu platí vo všeobecnosti, že
ekonomicky efektívne je dovážať biomasu z maximálnej vzdialenosti 15 km. Pre dendromasu
je situácia výhodnejšia, tu platí, že do vzdialenosti 50 km je dovoz rentabilný. Uvedené
doporučené vzdialenosti súvisia s hustotou a energetickou využiteľnosťou biomasy, ktorá je
v prípade dendromasy vyššia.

Obr.70.: Cyklus využitia fytomasy a dendromasy v záujmovom území.
Schematické znázornenie reťazca využitia biomasy na vidieku je totožné pre
dendromasu aj fytomasu. Pozostáva zo:
 Zberu,
ktorý sa spravidla uskutočňuje v čase vykonávania zberu primárnej úrody, prípadne v čase
údržby plôch, kde sa biomasa nachádza. Môže to byť ručný zber, alebo zber rôznou technikou
ako sú napr. poľnohospodárske alebo lesné stroje. V prípade kosenia trávnatých porastov je
možné zber vykonať po sušení, ktoré je uskutočnené priamo na udržiavanej ploche.
 Sušenia,
ktoré môže byť uskutočnené voľne na produkčnej ploche, napr. na poli ako pozostatok po
zbere úrody. Iná, energeticky a ekonomicky náročnejšia metóda je použitie priemyselných
mobilných alebo stacionárnych sušičiek.
 Skladovania pred spracovaním,
ktoré je obyčajne zabezpečené na ploche po zbere úrody, po ťažbe alebo po kosení, kde
prebieha zároveň aj sušenie. Skladovanie je na ploche uskutočnené najmä stohovaním,
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kopcovaním, prípadne ukladaním dreva do radov.
 Spracovania,
štiepkovaním, rezaním, sekaním podľa druhu biomasy, následne sa môže lisovať, resp,
briketovať alebo peletkovať, podľa podmienok a technológie spaľovania.
 Skladovania po spracovaní,
vo vhodných obaloch a skladiskách, ktoré sú zabezpečené proti poveternostným podmienkam.
Najvhodnejšie umiestnenie spracovanej biomasy je v blízkosti spaľovacieho zariadenia.
 Využitia spaľovaním.
 Využití popola ako hnojiva,
v závislosti od jeho zloženia, pretože hrozí zvýšená koncentrácia ťažkých kovov pri
nedôslednej kontrole použitého paliva.
4.2. Energetické využitie biologicky rozložiteľných odpadov.
Okrem fytomasy a dendromasy sa v záujmovom regióne na slovenskej aj českej strane
nachádzajú zdroje

biologicky rozložiteľného odpadu z prevádzok poľnohospodárskych

družstiev, čističiek odpadových vôd, jedálenských prevádzok a pod.. Spracovanie vyššie
spomenutej biomasy je však finančne aj technicky náročnejšie a je vhodné do väčších
prevádzok. Vhodnou technológiou na využitie sú bioplynové stanice alebo biofermentor EWA
popísaný v kapitole 3.2.9.

Obr.71.: Zdroje biologicky rozložiteľného odpadu v záujmovom území.
Finančne prijateľnejšie v súvislosti s obstarávacími nákladmi je obecné, alebo
komunitné kompostovanie s produkciou kompostu do 10 t. ročne. Nie je však vhodné na
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kompostovanie čistiarenských kalov, potravinárskeho odpadu. Je vhodné na kompostovanie
dendromasy a fytomasy.
4.3. Návrh využitia biomasy na energetické účely v záujmovom regióne.
Na základe analýzy zdrojov biomasy v kapitole 2.1. a vyššie uvedených informácií je
najvhodnejší spôsob využitia biomasy v záujmových územiach v prípade verejného sektora
zber a spracovanie biomasy z verejných priestranstiev, s doplnením prípadnej požiadavky na
dodatočné zdroje od lokálnych producentov biomasy. Následné využitie biomasy je vo forme
spaľovania resp. získavania tepla a ohrevu teplej úžitkovej vody a vyroby elektrickej energie
v kogeneračných jednotkách s výkonom 10 kW alebo 20kW. Biomasu, ktorá nie je vhodná na
energetické účely je vhodné spracovať kompostovaním na kompost.

BIOMASA

ENERGETICKÉ VYUŽITIE – TEPLO, elektrina

KOMPOST

Obr.72.:Vhodné využitie biomasy v záujmovom území.
4.4. Koordinácia využitia biomasy na energetické účely v záujmovom regióne.
Aby bolo možné zdroje biomasy v záujmovom regióne efektívne využívať je potrebná
dokonalá koordinácia zberu, spracovania a distribúcie týchto zdrojov. Vhodné je, ak túto
činnosť vykonáva miestna dôveryhodná inštitúcia. Môže to byť aj predstaviteľ miestnej
akčnej skupiny, alebo inak vytvorená záujmová skupina, alebo priamo zainteresovaní poslanci
obecného zastupiteľstva. Inou možnosťou je vytvorenie nového pracovného miesta.
ZBER

SPRACOVANIE

DISTRIBÚCIA

RIADENIE
Obr.73.: Základná schéma využitia biomasy v záujmovom území.
Do procesu riadenia projektu ešte vstupujú aj vzťahy medzi dodávateľmi biomasy.
Tak, ako bolo uvedené v kapitole 4.1., môžu to byť súkromní dodávatelia, ktorí zabezpečia
pravidelné dodávky biomasy ak sa vyskytne požiadavka na úplné pokrytie energetických
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požiadaviek. Okrem riadenia činností vstupuje do procesu aj riadenie toku finančných
prostriedkov za platby týmto dodávateľom, zabezpečovanie finančných zdrojov na nákup
paliva resp. biomasy, strojov a zariadení. V prípade samostatnej miestnej akčnej skupiny,
ktorá by bola za týmto účelom zriadená, je možné účtovanie za práce obciam a následné
využitie takto získaných prostriedkov na údržbu a prevádzku strojov a zariadení na
spracovanie získanej biomasy. Následne by bola biomasa využitá na energetické účely
spolupracujúcimi obcami. Význam zapojenia miestnej akčnej skupiny do projektu
energetického využitia biomasy je najmä v tom, že členovia takejto skupiny väčšinou
požívajú dôveru ostatných občanov a ľahšie tak oslovia a presvedčia miestnych obyvateľov
o výhodnosti projektu a samozrejme aj na účasti na projekte. Netreba teda zabúdať aj na
marketingová kampaň, ktorá môže byť spojená s vzdelávacími aktivitami napr. osvetou ako
správne vykurovať budovy, obydlia a pod..

RIADENIE - MAS, združenie obcí, obecné zastupiteľstvo...

MARKETING

CASH FLOW

ZBER

VZDELÁVANIE

DODÁVATELIA

SPRACOVANIE

OSVETA

OBCE

SKLADOVANIE

MOTIVÁCIA

OBYVATELIA

DISTRIBÚCIA

SPOTREBA, TEPLO, TEPLÁ VODA, KOMPOST
Obr.74.: Schéma riadenia využitia biomasy v záujmovom území.

Vyšším stupňom riadiacej organizácie môže byť združenie obcí, ktoré je v prípade
vhodných podporných programov oprávnené žiadať o finančné prostriedky (v minulom
programovom období to bol napríklad Európsky fond regionálneho rozvoja, kde obce
prispievali do rozpočtu projektov piatimi percentami. Na podporu menších projektov je
možné osloviť nadácie (na Slovensku napríklad Ekopolis).
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4.5. Motivácia k využitiu biomasy na energetické účely v záujmovom regióne.
Motivácia a presvedčenie je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje úspech každého
projektu. Vhodnou formou sú dotácie alebo zľavy na produkty alebo služby. V prípade
využitia biomasy to môže byť zľava za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Dodávateľ,
ktorý požaduje odmenu za dodávku biomasy nedostane bonus v podobe zľavy za odvoz
komunálneho odpadu. Na druhej strane dodávateľ, ktorý dodá vhodnú biomasu bezplatne by
mohol mať nárok na zľavu pri odvoze komunálneho odpadu. Tiež môže dostať palivo
v prípade prebytkov spracovanej biomasy za zníženú cenu.

DODÁVATEĽ BIOMASY

ŽIADNA PLATBA

OBEC

MOTIVÁCIA
ZĽAVA ZA ODVOZ
KOMUNÁLNEHO ODPADU

PLATBA
ÚPLNÁ PLATBA OBCI ZA
ODVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU

ZAMESTNANOSŤ,
ZNÍŽENIE NÁKLADOV
NA ENERGIE

Obr.75.: Motivácia obyvateľov na využitie biomasy v záujmovom území.
4.6. Logistika využitia biomasy na energetické účely v záujmovom regióne.
Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje ekonomickú výhodnosť využitia biomasy sú
dopravné náklady na dodávku biomasy k odberateľovi, alebo na ďalšie spracovanie. Výskum
EU vyhodnotil v súvislosti s pestovaním rýchlorastúcich drevín ekonomické náklady na
dovoz paliva. Zistil, že najekonomickejšie sa javí budovanie medziskladov v maximálnej
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vzdialenosti do 3km od plantáže (Žilavý, 2009).
Tab.48.: Dopravné náklady na tonu sušiny, napr. štiepka... (Žilavý, 2009).
20 30 40 50 75

Vzdialenosť odberateľa (km)
Dopravné náklady na tonu sušiny
(€/odt)

4

100 150

5,6 7,1 8,8 12,8 16,8 24,8

Na základe vyššie uvedeného je vhodné vytvoriť v každej obci záujmového územia
medzisklady. Medzisklad môže byť voľná plocha v prípade dendromasy, alebo senník
v prípade vysušenej fytomasy. Po nazbieraní a predspracovaní množstva biomasy, ktoré je
dané nosnosťou dopravného prostriedku môže byť uskladnená biomasa transportovaná do
strediska spracovania biomasy. Vhodné pradspracovanie je napr. drvenie, štiepkovanie a pod.
V prípade, že obec má vhodne veľké kapacity na uskladnenie štiepky, je možné túto
distribuovať buď medzi miestnych spotrebiteľov, alebo priamo vykurovať obecné budovy.
V stredisku spracovania biomasy sa biomasa môže ďalej upraviť do formy peletiek,
brikiet a následne ditribuovať k spotrebiteľom. Je vhodné, aby stredisko spracovania biomasy
disponovalo niekoľkonásobne väčšími skladovacími kapacitami ako je veľkosť meziskladov.
Stredisko

spracovania

biomasy

musí

disponovať

profesionálnymi

technologickými

zariadeniami na spracovanie biomasy nakoľko poloprofesionálne a amatérske zariadenia
vykazujú veľkú poruchovosť.
ZBER BIOMASY
MEDZISKLAD
v každej obci
SPOTREBA

STREDISKO
SPRACOVANIA
BIOMASY

Obr.76.: Logistika využitia biomasy v záujmovom území.
4.7. Strediská spracovania biomasy energetické účely v záujmovom regióne na
slovenskej strane záujmového územia.
Slovenská strana záujmového územia pozostáva z katastrov 22 obcí. Najväčšia
vzdialenosť medzi obcami po miestnych komunikáciách je 44,9 km (maps.google.sk). Je
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vhodné rozdeliť záujmové územie na slovenskej strane záujmového územia na 2 samostatné
celky, ktoré biomasu využívajú s cieľom zníženia nákladov na dopravu biomasy do strediska
spracovania. Jeden spracovateľský celok môže pozostávať z obcí Bílkove Humence, Borský
Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Dojč, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý
Ján, Sekule, Šajdíkove Humence,

Šaštín – Stráže a Štefanov so spracovateľským centrom

v obci Šaštín – Stráže. Druhý spracovateľský celok môže pozostávať z obcí Častkov, Hlboké,
Podbranč, Rohov, Koválov, Rovensko, Rybky, Smrdáky a Sobotište so spracovateľským
centrom v obci Rybky.

Obr.77.: Spracovateľské centrá biomasy a ich spádové územie: Spracovateľké cetrum
Šaštín – Stráže (1- Kúty, 2- Čáry, 3-Stráže, 4-Štefanov, 5-Sekule, 6-Moravský Svätý Ján,
7-Borský Svätý Jur, 8-Kuklov, 9-Šaštín, 10-Lakšárska Nová Ves, 11-Bílkove Humence,
12-Šajdíkove Humence, 13-Dojč, 14-Borský Mikuláš). Spracovateľské centrum Rybky
(15-Koválov, 16-Smrdáky, 17-Rybky, 18-Rohov, 19-Rovensko, 20-Častkov, 21-Sobotište,
22-Podbranč, 23-Hlboké).
Rozdelenie do vyššie uvedených spracovateľských stredísk biomasy bolo uskutočnené na
základe

vzdialeností

obcí

do

spracovateľského

strediska

biomasy

po

miestnych

komunikáciách tak, aby táto vzdialenosť bola v rámci spádového územia spracovateľského
strediska najmenšia (Príloha č.4, Príloha č.5, Príloha č.6).
Inými
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ovplyvnili

výber

umiestnenia

spracovateľského centra, je prítomnosť vhodného areálu, ktorý čaká na využitie
a dobrovolniícka činnosť v obci. Vhodným areálom v obci Šaštín Stráže je nevyužívaný
a spustnutý priemyselný areál v západnej časti mesta. V obci Rybky je faktorom, ktorý zavážil
pri výbere umiestenia spracovateľského strediska biomasy, prítomnosť dobrovoľníckej
činnosti obyvateľov a plán zriadiť zberný dvor.
4.8. Strediská spracovania biomasy energetické účely v záujmovom regióne na českej
strane záujmového územia.

Obr.78.: Spracovateľské centrá biomasy a ich spádové územie: Spracovateľké cetrum
Letovice (1-Horní Poříčí, 2-Prostřední Poříčí, 3-Křetín, 4-Petrov, 5-Stvolová, 6-Skrchov,
7-Lazinov, 8-Vranová, 9-Letovice, 10-Deštná, 11-Horní Smržov, 12-Roubanina, 13Míchov, 14-Vísky, 15-Pamětice). Spracovateľské centrum Cetkovice (16-Vanovice, 17Malá Roudka, 18-Velké Opatovice, 19-Borotín, 20-Uhřice, 21-Úsobrno, 22-Cetkovice,
23-Světlá, 24-Šebetov).
Česká strana záujmového územia pozostáva z katastrov 24 obcí. Región záujmového
územia na českej strane pozostáva z niektorých obcí dvoch mikroregiónov a to Letovicko
a Malá Haná.
Najväčšia vzdialenosť po miestnych komunikáciách medzi obcami patriacimi do
záujmového územia v Letovicku je 20,5 km (maps.google.sk). Najväčšia vzdialenosť po
miestnych komunikáciách medzi obcami patriacimi do záujmového územia na Malej Hanej je
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15,1 km (maps.google.sk), (Príloha č.7, Príloha č.8). Vzhľadom na vyššie uvedené informácie
nie je potrebné ďalšie rozdelenie regiónov na mensšie celky.
S ohľadom na dopravné náklady je vhodné stanoviť lokalitu spracovateľských centier
v rámci jestvujúceho zoskupenia obcí. Spracovateľské centrá biomasy boli umiestnené do
do Letovíc na Letovicku, kde exituje plán využiť biomasu na vykurovanie sídliska a domova
dôchodcov a do Cetkovíc na Malej Hanej, kde by mohla byť užitočná spolupráca so
spoločnosťou Lescus Cetkovice, ktorá poskytuje lesnícke služby a predaj paliva z lesnej
dendromasy.
4.9. Technické vybavenie a cena zariadení a dopravných prostriedkov.
Technické vybavenie spracovateľských stredísk biomasy a medziskladov má rozdielnu
povahu. Závisí od ich zamerania. Medzisklady sú zamerané:
 na zber biomasy,
 triedenie biomasy,
 zhromažďovanie a skladovanie,
 dopravu do spracovateľského centra.
Technické vybavenie medziskladov sú najmä kosy a kosačky, sekery, hrable, vidly,
malé traktory s vlečkou alebo nákladné autá, prípadne pojazdné štiepkovače a drviče.
Vhodným doplnkom na zužitkovanie je obecné kompostovisko. Príklad vybavenia
medziskladu: 2 kosy, 1 kosačka, 1 krovinorez, 1 píla, 1 motorová píla, 5 hrablí, 5 vidiel, 1
traktor s vlečkou alebo malé nákladné auto, 1 pojazdný štiepkovač, 1 drvič.
Spracovateľské centrá sú zamerané na:
 skladovanie,
 spracovanie,
 dopravu k spotrebiteľovi alebo späť do medziskladu.
Technické vybavenie spracovateľských centier má charakter výrobnej prevádzky,
skladovacie priestory sú väčšie ako je to v prípade medziskladov. Dôležitý je výber vhodnej
technológie štiepkovačov, sušičiek, briketovacích strojov alebo peletovacích strojov. Vhodnou
výbavou je aj biofermentor EWA na spracovanie inak nevyužitej biomasy. Príklad vybavenia
medziskladu: 1 kosy, 1 kosačka, 1 krovinorez, 1 píla, 1 motorová píla, 5 hrablí, 5 vidiel, 1
traktor s vlečkou alebo veľké nákladné auto, 1 stacionárny/pojazdný štiepkovač, 1 drvič, 1
peletovacia linka, 1 briketovacia linka, 1 biofermentor EWA.
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4.10. Orientačné náklady na obstaranie vybavenia medziskladov a spracovateľských
centier.
Tab.49.: Orientačné náklady na obstaranie vybavenia spracovateľských lokalít.
Orientačná
cena:
Sekera
Nožnice na konáre
Kosa
Lištová kosačka
Krovinorez
Píla
Motorová píla
Vyvetvovacia píla
Hrable
Vidly
Traktor a vlečka
Drvič
Nákladné auto, do 3,5t.
Pojazdný štiepkovač, malý
Pojazdný štiepkovač, veľký
Peletovacia linka malá
Peletovacia linka veľká
Briketovacia linka malá
Briketovacia linka veľká
Lis (ručný)
Sušiareň malá
Sušiareň veľká
EWA, vrátane príslušenstva

Spracovateľské Orientačné
Orientačné
Medzisklad
centrum
obstarávacie
obstarávacie
(počet):
(počet):
náklady (€):
náklady (€):

20,00 €
20,00 €
30,00 €
1 000,00 €
500,00 €
30,00 €
400,00 €
400,00 €
10,00 €
10,00 €
40 000,00 €
2 000,00 €
25 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
50 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €

4
2
2
1
1
2
1
1
5
5
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1

350 000 €

1

80,00 €
40,00 €
60,00 €
1 000,00 €
500,00 €
60,00 €
400,00 €
400,00 €
50,00 €
50,00 €
40 000,00 €
2 000,00 €
25 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
30 000,00 €
350 000,00
€

2
2
2
1
1
2
1
1
5
5
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0

40,00 €
40,00 €
60,00 €
1 000,00 €
500,00 €
60,00 €
400,00 €
400,00 €
50,00 €
50,00 €
40 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
10 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €

0

0,00 €

559 640,00
€

Spolu:

104 600,00
€

Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, obstarávacie náklady na vybavenie
medziskladov a spracovateľských centier sú pomerne vysoké, je vhodné sa zamerať na
získanie dotácie alebo ušetriť využitím techniky, ktorá sa v katastri príslušnej obce nachádza.
Priestor je na spoluprácu s miestnymi podnikateľskými prevádzkami formou prenájmu, alebo
sponzoringu. Samozrejme, vyššie uvedené ceny sú orientačné, môžu byť aj nižšie.
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4.11. Orientačné stavebné náklady.
Nezanedbateľnou čiastkou je zaťažený rozpočet projektu využitia biomasy
rekonštrukciou kotolní a príslušných rozvodov. Orientačná cena za rekonštrukciu 1 kW
inštalovaného výkonu sa pohybuje okolo sumy 1400€. Táto suma je vo veľkej miere závislá
od aktuálneho stavu vykurovacích rozvodov a kotlov.
Výstavba skladovacích priestorov je ďalším finančne náročným faktorom. Na 1 tonu
uskladneného materiálu je potrebné v prípade výstavby počítať s orientačnou sumou 900€
vrátane projekčných, podporných, riadiacich a iných prác.
Vyššie uvedený cenový odhad bol získaný prepočtom z projektu využitia biomasy
v slovenskom regióne partnerských obcí združených v združení Bioenergia Bystrico (SPZCEPA, 2011).
4.12. Výber vhodnej technológie využitia biomasy.
Vzhľadom na charakter činností v procese využitia biomasy na energetické účely je
záväzné spolupracovať s odborne spôsobilými osobami v oblasti stavebníctva a technického
zabezpečenia budov. Príslušní projektanti vyberú vhodnú technológiu – spaľovací kotol
a navrhnú príslušné rozvody. Princíp vhodných technológií bol opísaný v kapitole 3.2. a 3.3..
Inou vhodnou alternatívou je využitie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla
v nízko výkonových kogeneračných jednotkách. Malé kogeneračné jednotky pracujú na
podobnom princípe ako veľké jednotky. Základom je splyňovanie biomasy s cieľom získať
plynné palivo, ktoré sa využije v spaľovacom motore na roztočenie generátora elektrickej
energie. Je pravda, že uvedené jednotky sú zatiaľ z dôvodu malého rozšírenia finančne
náročné. Dostupné sú jednotky s inštalovaným tepelným výkonom do 10 kW a do 20 kW
s inštalovaným elektrickým výkonom 10 kW, resp. 20 kW. Ich orientačná cena je 15000 €
resp.28000 €.
Využitie nízko výkonových kogeneračných jednotiek je vhodné na aplikáciu v malých
stavebných objektoch, na lokálnej úrovni na vykurovanie obecných úradov, kostolov,
kultúrnych domov, škôlok a pod..
Tab.50.:

Základné

technické

parametre

malých

kogeneračných

(www.centrumbiomasy.sk).
Výrobca
Názov
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jednotiek

Typ
Hmotnosť
Záruka
Druh paliva
Tepelný výkon
Elektrický
výkon

10kW Kubota 3cyl
499 Kg
24 mesiacov
Pelety, Štiepka,
Agropeleta
3 ‐ 10kW

20kW GM 4cyl
658 Kg
24 mesiacov
Pelety, Štiepka,
Agropeleta
5 ‐ 20kW

10 kW

20 kW

Obr.79.: Využitie biomasy na kombinovanú výrobu elektriny a tepla
(www.gekgasifier.com).
Tab.51.: Spotreba paliva malých kogeneračných jednotiek (www.gekgasifier.com).
Spotreba paliva pri 75% zaťažení
Čas
prevádzky
1 hod.
8 hod.
24 hod.
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Hmotnosť biomasy Výkon Hmotnosť biomasy Výkon
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18 kg
15 kW
72 kg
60 kW
144 kg
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216 kg
180 kW
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Obr.80.: Kogeneračná jednotka GEK, prevedenie na palete (www.gekgasifier.com).
4.13. Cena vyrobenej elektrickej energie pri využití GEK.
Stanoviť cenu vyrobenej elektrickej energie môžeme ak poznáme hodnotu vstupnej
suroviny. Trhová hodnota drevnej štiepky s vlhkosťou 40%±3% sa pohybuje v intervale 53€
až 85€ s DPH za lutrotonu. Pri spotrebe paliva 1,2 kg na 1 kW je cena vyrobenej elektrickej
energie v rozmedzí 0,064 € až 0,10 € za 1 kWh. Výpočet ceny za 1 kWh vyrobenej elektrickej
energie treba považovať za orientačný, nie sú v ňom zahrnuté náklady na inštaláciu
a obstarávacie náklady zariadenia, odpisy, náklady na cenu obsluhy a pod..
5. Prehľad príležitostí na financovanie.
Spôsob financovania každého investičného diela je jedným z hlavných obmedzujúcich
faktorov, ktoré môžu zámer zastaviť. Systém áno/nie je v prípade investičného financovania
zrejmý. Ak nie sú investičné prostriedky, nie je investícia. Podpora projektov využitia
obnoviteľných zdrojov energie je založená na základných princípoch podľa toho, či ide
o spotrebu, výrobu a či sa monitoruje výroba energie alebo sa berie do úvahy inštalovaný
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výkon zariadení (Janíček a kol., 2007).

Výkupné
tarify

Zelené
certifikáty

Výroba

Spotreba
Podpora
investície

(limity)

Obr.81.: Nástroje podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie (Janíček a kol.,2007).
Vhodnou formou podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie tak môžu byť:
 dotačné systémy,
 daňové úľavy,
 podporné mechanizmy (najmä výkupné tarify, zelené certifikáty...),
 úverové zdroje
 vlastné zdroje,
a samozrejme vhodná kombinácia vyššie uvedených
5.1. Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Slovenskej republike.
„Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nerozvíja, ani nedefinuje
spôsob dotačnej politiky v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky. Do konca
roka 2013 sa tak investičná pomoc v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sústreďovala na
využitie štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 – 2013. Sú to:
 Operačný program „Životné prostredie“
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o výzva OPŽP-PO3-13-4 z 2.12.2013, prioritná os 3: ochrana ovzdušia a
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, uzávierka je
2.12.2014,
pričom Operačný program „Životné prostredie“ je v programovom období 2014-2020
charakterizované najmä nasledovnými aktivitami:
o podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch (tematický cieľ 4),
o podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia
rizika (tematický cieľ 5),
o ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania
zdrojov (tematický cieľ 6).
 Program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014-2020,
pričom program bude zameraný aj na projekty spolupráce. Jedná sa o „partnerstvá verejných
organizácií pochádzajúcich z rozličných európskych krajín, ktoré spolupracujú 3 až 5 rokov,
aby si vymieňali svoje skúsenosti s konkrétnou politickou problematikou. Každý región
zapojený do projektu spolupráce vypracuje akčný plán, ktorý špecifikuje, čo sa v regióne
urobí, aby sa zabezpečilo, že sa získané poznatky zo spolupráce uvedú do praxe. Projekty
musia tiež monitorovať, čo sa stane s akčným plánom, aby videli, ako dobre spolupráca
funguje“ (www.mhsr.sk).
 Environmentálny fond:
o A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
o C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva.
Ďalším stupňom dotačnej politiky tak, ako v Českej republike je podpora využitia OZE
v podobe zvýhodnenej ceny za vyrobenú energiu a povinnosť pripojenia zdroja do
distribučnej sústavy.
Dotačnú politiku v Slovenskej republike môžeme teda rozdeliť na tri stupne:


štrukturálne fondy,



legislatívna podpora,



zvýhodnená výkupná cena.

Na záver tejto kapitoly treba pripomenúť, že dotačná politika v podobe zvýhodnenej
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výkupnej ceny je z dlhodobého hľadiska neprijateľná, vzhľadom na klesajúce ceny za
inštalované technológie využívajúce obnoviteľné zdroje na výrobu energie.
5.2. Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Českej republike.

Okrem národnej stratégie a dlhodobého plánu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
určuje „Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů“ v Českej republike aj spôsob
podpory projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie v troch stupňoch a to investičná
podpora, zvýhodnené výkupné ceny a oslobodenie od dane. Citujeme z „Národní akční plán
pro energii z obnovitelných zdrojů“:
1. Investiční podpora z dotačních programů pro podporu výroby elektrické energie a
tepla z obnovitelných zdrojů:
 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie
 Operační programy – podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
a životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)
 Program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí)
 Program rozvoje venkova ČR (Ministerstva zemědělství)
2. Platby za výkupní ceny a zelené bonusy pro podporu výroby elektrické energie z
obnovitelných zdrojů (tzv. provozní forma podpory- viz. dále). Problémem je, že tato
dotace je zatížena daní z přidané hodnoty (v České republice nyní 20 %).
3. Osvobození, snížení nebo vrácení daní. V souladu s ustanovením zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) byly osvobozeny příjmy z
určených ekologických zařízení:
 malé vodních elektrárny do výkonu 1 MW,
 větrné elektrárny,
 tepelná čerpadla,
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 solární zařízení,
 zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu,
 zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy,
 zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním
předpisem.

Nižšie uvedený spôsob podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v Českej
republike končí a nevzťahuje sa na novo vybudované zdroje. Citujeme z „Národní akční plán
pro energii z obnovitelných zdrojů“:
Jen pro příjmy z provozu výše uvedených zařízení a to v kalendářním roce, v němž
byla uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Režim dobíhá,
nevztahuje se na nové zdroje. Nárok na tuto podporu měly naposledy zdroje uvedené do
provozu v roce 2010.
 Daňové odpisy (podle zákona o daních z příjmů).
 Osvobození od daně na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 Osvobození od daně z nemovitostí (podle zákona o dani z nemovitosti):
Projekty obnovitelných zdrojů energie, pokud pozemky tvoří jeden funkční
celek se stavbami sloužícími výhradně k účelu zlepšení životního prostředí v
České republice
Zároveň ten istý dokument vysveľuje pojem príjemcu podpory, citujeme z „Národní
akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů“:


Příjemcem podpory může být subjekt specifikovaný v programech podpory,
v zákoně o dani z nemovitostí a ve vyhlášce č. 12/1993 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí,
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a aj spôsob vyhlasovania a prijímania žiadostí o podporu, citujeme z „Národní akční
plán pro energii z obnovitelných zdrojů“:


V případě podpory z dotačních programů je podpora prováděna v rámci
pravidelných výzev a vyhlašování pro příjem žádostí do dotačních
programů. Oprávněnost této podpory kontroluje administrátor programu a
také místně příslušné finanční úřady.



Státní programy (podpora ze státního rozpočtu) jsou vyhlašovány vždy na
jeden daný rok. Výběr projektů pro podporu provádí hodnotitelská komise
složená z nezávislých odborníků. Žádosti se podávají s kompletní
dokumentací. Výběr projektů pro podporu provádí hodnotitelská komise
složená z nezávislých odborníků.



Strukturální programy využívající finančních prostředků z EU jsou
většinou vyhlašovány na víceleté období.

Medzi dotačné a podporné fondy, ktoré sú vhodné na podporu obnoviteľných zdrojov energie
v Českej republike sú:


Operační program Životní prostředí,
o prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.



Regionální operační program, na programovacie obdobie 2014 -2020,
v súčasnej dobe pripravovaný, bude okrem iného zameraný aj na
(www.strukturalni-fondy.cz), :
o FS

(Fond

soudržnosti)

infrastruktury

v

bude

oblastech

zacílen

životního

na

investice

prostředí,

do

dopravní

infrastruktury evropského významu a efektivního využívání
energie;
o EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je
podpora

konkurenceschopnosti

zemědělství,

udržitelné

nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských
území;
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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
a najmä:
o Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných
surovin“.



Integrovaný regionální operační program.



Program rozvoje venkova.



Státní fond životního prostředí ČR, ktorý je jedným z hlavných
ekonomických

nástrojov

c)

Státní

politiky

životního

prostředí

(www.sfzp.cz).
Zaujímavou formou dotácie v Českej republike je „kotlíkovaá dotácia“, ktorej
hlavným cieľom je vyradiť z prevádzky staré kotle. Kotlíková dotácia je dotačná schéma na
podporu výmenu kotlov domácností za modernejšie, nízkoemisné kotle.
5.3. Úverové zdroje.
 Európska investičná banka (pre Českú aj Slovenskú republiku).
 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (napr. bankové záruky na úvery
poskytnuté v spolupracujúcich bankách).
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (napr. bankové záruky na úvery poskytnuté
v spolupracujúcich bankách).
 Komerčné banky poskytujúce úvery na investície do obnoviteľných zdrojov energií.

5.4. Iné možnosti financovania.
 Leasing strojových zariadení.
 Vlastné zdroje.

Výber možností financovania je ponechaný na investora. Treba pripomenúť, že
využitie štrukturálnych fondov čas výstavby predlžuje z dôvodu veľkého stupňa
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administratívneho zaťaženia v čase prípravy a aj v čase realizácie projektu. Veľkou záťažou
počas tohto typu financovania je aj prísne dodržiavanie inštalácie navrhnutej technológie, čo
v konečnom dôsledku môže viesť k využitiu zastaraných technológií.
Využitie vlastných zdrojov je z hľadiska flexibility najlepšia možnosť, ktorá v prípade
vhodne navrhnutého projektu výstavby zabezpečí efektívnejšie využitie vynaložených
prostriedkov.
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