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 ÚVOD 1

Dlhodobé využívania klasických uhľovodíkových zdrojov energie má svojou zvýšenou produkciou 
skleníkových plynov negatívny vplyv na životné prostredie. Aj napriek narastajúcim požiadavkám na 
energiu v najbližších rokoch, by však produkcia skleníkových plynov mala klesať. Pokles produkcie 
skleníkových plynov bude docielené zvyšujúcim sa  podielom obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 
celkovej svetovej produkcii energie. 

Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie má v rámci Slovenska a taktiež poľsko-slovenského prihraničia 
najväčšiu perspektívu na celoplošné a rovnomerné rozšírenie. Jedným z druhov biomasy je aj 
poľnohospodárska biomasa, ktorej značné množstvo je každoročne produkované v rezorte 
poľnohospodárstva. Ale vzhľadom na rozdiely v druhovom zložení pestovaných poľnohospodárskych 
plodín v jednotlivých regiónoch, je aj produkcia biomasy vhodnej na energetické využitie v týchto 
regiónoch rôzna. Druhým zdrojom biomasy je biomasa získavaná z lesných porastov. 

Využitie biomasy má pre Slovensko aj Poľsko výrazný ekonomický prínos, pretože v súčasnosti väčšinu 
fosílnych palív dovážame a tým sa zvyšuje naša energetická závislosť. A pri tom sa tu nachádza 
dostatok biomasy, ktorej využívaním by sa výrazne obmedzil vplyv kolísania cien fosílnych palív, čo sa 
priamo prenáša do cien tepla a elektriny. 

Nahrádzanie fosílnych palív je v súčasnosti trendom hlavne vo verejných budovách (obecné úrady, 
mestské úrady, školy, škôlky, nemocnice a podobne). 

Cieľom tejto analýzy je prispieť predovšetkým ku zvýšeniu informovanosti štátnej správy, podnikateľskej 
sféry a širokej odbornej i laickej verejnosti o výhodách, reálnych možnostiach, ale i o problémoch pri 
využívaní biomasy, ako jedného z najperspektívnejších a cenovo najdostupnejších obnoviteľných 
zdrojov energie v Slovenskej a Poľskej republike, a to nielen pre vykurovanie, ale aj pre prípravu teplej 
úžitkovej vody. 

Analýza je zameraná najmä na substitúciu lokálnych zdrojov tepla spaľujúcich fosílne palivá, ktoré je 
možné nahradiť spaľovacími zariadeniami na spaľovanie biomasy, čo by prispelo ku zníženiu emisných 
a imisných záťaží v prihraničných krajoch (Žilinský kraj, Malopoľské vojvodstvo). 

Najväčším prínosom bude predovšetkým informovanosť širokej verejnosti o biomase, ako zdroji 
energie. Veľa ľudí nemalo ešte v nedávnej minulosti s biomasou žiadnu skúsenosť a vďaka projektu sa 
biomasa a možnosti jej využívania, najmä pri vykurovaní, dostali do povedomia predovšetkým laickej 
verejnosti. 

Samotná analýza bude pozostávať zo stručnej charakteristiky územia, z predstavenia jednotlivých 
druhov biomasy, o rýchlorastúcich drevinách vhodných na pestovanie biomasy, taktiež praktické ukážky 
a výpočty možnosti energetického využitia biomasy na úrovni vybraných obcí. 



S t r a n a  | 5 
 

 

                                     
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

1.1 Charakteristika skúmaného územia 

Skúmaným územím je región Orava, ktorý sa nachádza na severozápadnom Slovensku a rozprestiera 
sa na ploche 1661 km2. Je ohraničený zo severu slovensko-poľskou hranicou a pohorím Oravských 
Beskýd, z východu Roháčmi, ktoré sú súčasťou Západných Tatier, na západe pohorím Malej a Veľkej 
Fatry a na juhu Chočskými vrchmi. 

 
Obrázok 1 Širšie územné vzťahy regiónu Oravy 

 (Zdroj: www.freemap.sk, 2013, vlastné spracovanie) 

Geologický a geomorfologický vývoj 

Geologický a geomorfologický vývoj opisovaného územia je veľmi zložitý. Základ jednotlivým 
horopisným celkom dali niekoľkokrát sa opakujúce tektonické pohyby v starších a mladších treťohorách. 
Hrubé geomorfologické obrysy spôsobili v pohoriach a kotlinách horotvorné pohyby v mladších 
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treťohorách, keď vyzdvihnutím vznikli horské celky a poklesom zasa kotliny. Medzi jednotlivými fázami 
tektonických pohybov existovali aj obdobia relatívneho pokoja, počas ktorých sa nerovnosti reliéfu 
zarovnávali. Zvyškami takéhoto plochého zarovnaného reliéfu sú plošiny, ktoré môžeme vidieť pozdĺž 
riek a na úpätí pohorí, široké ploché chrbty v pohoriach a kotlinách. 

Začiatkom štvrtohôr nastali veľké zmeny v podnebí zemského povrchu. Silné ochladenie klímy viedlo ku 
vzniku ľadových dôb. V severnej a strednej Európe existoval rozsiahly ľadovcový štít, ktorý v čase 
najväčšieho rozsahu siahal zo Škandinávie až k severnému úpätiu Karpát a Sudet. Opisovaná oblasť 
ležala vtedy v tzv. priľadovcovej (periglaciálnej) zóne, kde vládlo studené tundrové podnebie. 

V krátkych letných obdobiach sa horské potoky menili na mocné prívalové toky a z dolín vynášali 
materiál. Pri vyústení potokov do Oravskej kotliny sa so zmenšením spádu zmenšila aj unášania sila 
vody a materiál sa ukladal. Vznikli tak náplavové kužele. Zvlášť výrazný je náplavový kužeľ v Oravskej 
kotline. Väčšie toky, ako Orava, ukladali materiál na dne svojich dolín v podobe širokých aluviálnych nív. 
Ľadovú dobu v pleistocéne (staršie štvrtohory) niekoľkokrát prerušilo oteplenie podnebia v 
medziľadových (interglaciálnych) dobách, ktoré spôsobilo ústup ľadovcov. V medziľadových dobách 
mali rieky menej materiálu, ale zato väčšiu eróznu energiu, takže rozrezali a odniesli materiál, ktorý 
uložili v radových dobách. Tým sa sformovali riečne terasy. Pozdĺž rieky Oravy sa v pleistocéne 
vytvorilo niekoľko terasových stupňov. Najzreteľnejšie sú vo výške 4-10, 20, 70 až 80 m nad aluviálnou 
nivou Oravy. V mladších štvrtohorách sa na modelovaní a pretváraní povrchu i naďalej podieľala 
významnou mierou tečúca voda a povrchové toky si neustále prehlbovali svoje koryta. Okrem nej to 
bola erózia pôdy, najmä zosuny a vôbec procesy svahovej modelácie, ktoré sú veľmi časté vo flyšovej 
časti opisovanej oblasti. Čím ďalej, tým väčšiu reliéfotvornú úlohu v súčasnosti zohráva Človek a v 
posledných desaťročiach stojí medzi reliéfotvornými činiteľmi na prvom mieste (napr. vybudovanie 
vodnej nádrže Orava, regulácie tokov a podobne). 

Tabuľka 1: Celé opisované územie sa geomorfologicky člení nasledovne 
Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok 

Alpsko -
Himalájska 

Karpaty 
Západné 
Karpaty 

Vonkajšie 
Západné Karpaty 

Stredné Beskydy 
Oravská vrchovina, Oravská Magura, 
Oravské Beskydy, Podbeskydská  
brázda, Podbeskydská vrchovina 

Podhôľno – 
magurská oblasť 

Skorušinské vrchy, Podtatranská 
brázda, Oravská kotlina 

Vnútorné Západné 
Karpaty 

Fatransko – 
tatranská oblasť 

Malá Fatra, Chočské vrchy, Tatry 

Zdroj: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR, 1986 

Klíma Oravy 

Orava patrí k najchladnejším oblastiam na Slovensku a v plnom rozsahu sa to týka konkrétne aj  územia 
Hornej Oravy. Typickým znakom podnebia je jeho kontinentálny charakter s veľkými  rozdielmi medzi 
teplotami v januári a v júli. Najchladnejším mesiacom roka je január  s priemernou teplotou – 4 °C až – 
7 °C. Najteplejším mesiacom je mesiac júl s priemernou teplotou okolo 15 °C. Pri vodnej nádrži Orava 
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dosahuje priemerná júlová teplota 16.4 °C. Územie však nie je typické len studeným, ale aj vlhkým 
podnebím. Množstvo zrážok sa však  mení z miesta na miesto v závislosti od nadmorskej  výšky a 
expozície svahu. Hovoríme teda o takzvaných reliéfových zrážkach. Veľa zrážok má Skorušina (1200 – 
1400 mm) a Roháče (1400 – 1800 mm). V najvyšších častiach Roháčov zrážky predstavujú 1800 – 
2000 mm. Najviac zrážok spadne v letných mesiacoch júl – august, najmenej vo februári, a to zväčša vo 
forme snehu. Prvé sneženie sa začína priemerne koncom októbra, posledné koncom apríla. Hoci 
snehová pokrývka v zime býva často prerušovaná vpádmi teplejšieho vzduchu a odmäkom, predsa trvá 
priemerne päť mesiacov. Prírodné prostredie silno ovplyvňuje cestovný ruch, možnosti turistiky a športu. 
Veľké zrážky v júli a auguste sťažujú letný pobyt návštevníkov pri vode. Milovníci lyžovania a zimných 
športov si prídu na svoje, lebo okrem vhodných terénov sa tu dostatočne dlho drží snehová pokrývka 
(november až apríl).  

Pôdnogeografické pomery Oravy 

Pôdne pomery sú veľmi pestré. Horské, prevažne lesné pôdy sú všeobecne plytšie a menej úrodné. Na 
území sa ako základný pôdny typ vyskytuje hnedá pôda. V závislosti od geologického podložia, výšky 
hladiny podzemnej vody, klimatických podmienok a narastania nadmorskej  výšky prechádza tento 
základný pôdny typ do rôznych podtypov. V Skorušinských vrchoch a v nižších nadmorských výškach 
sa vyskytujú hnedé pôdy nenasýtené (kyslé), lokálne rankre a hnedé pôdy nenasýtené (okyslené). S 
narastaním nadmorskej výšky sa podnebie ešte ochladzuje, pribúda vlhkosť a hnedé pôdy kyslé 
prechádzajú do hnedých pôd podzolovaných, lokálne až do železitých podzolov (vrcholové časti 
Skorušiny). Časti hrebeňa Západných Tatier sú zložené z hnedých pôd podzolovaných (tzv. hrdzavé 
pôdy), ktoré na niektorých miestach prechádzajú do podzolov železitých až humusovo-železitých typu 
rankra. Skalné, hrebeňové partie Západných Tatier majú primitívne pôdy, tzv. litosoly.  

V Oravskej kotline sa vyskytujú zväčša ilimerizované pôdy oglejené (napríklad v okolí Liesku, Čimhovej, 
Vitanovej a podobne). Pôdnogeografickou zvláštnosťou Oravskej kotliny je výskyt rašelinových pôd (na 
rašeliniskách, napr. na lokalite Páleniská pri toku Jelešna v katastrálnom území Liesek a pri Suchej 
Hore). Pozdĺž tokov sa vyvinul ďalší pôdny typ, a to nivné pôdy (napríklad medzi Podbielom a Dolnou 
Lehotou, Dolným Kubínom). Iný podtyp – nivné pôdy glejové, resp. sprievodné gleje – sa nachádzajú 
pozdĺž väčších prítokov rieky Oravy (pozdĺž Studeného potoka, Oravice, Biela Orava). Z pôdnych 
druhov sú  na území najrozšírenejšie ílovité až ílovo-hlinité  pôdy s menším zastúpením pôd hlinitých. 
Pôdnogeografické podmienky ukazujú, že oblasť poľnohospodárstva tu nemá také možnosti využitia 
ako južnejšie regióny Slovenska. Z hľadiska historického sú však overené a osvedčené viaceré 
možnosti, príležitosti, využiteľné pre rozvoj územia do budúcnosti aj v tomto sektore. 
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Hydrografické pomery Oravy 

Územie Oravy tvorí uzatvorený hydrologický celok – všetky prameniace toky ústia do rieky Oravy, ktorá 
patrí do povodia Čierneho mora. Okrem povrchových vôd je tu aj umelé jazero – Oravská priehrada 
(vznikla spojením vôd Bielej a Čiernej Oravy, má plochu 35,1 km2 a maximálnu hĺbku 27 metrov. 

Prirodzené jazerné plochy sú na území Oravy zastúpené roháčskymi plesami, nachádzajúcimi sa 
v roháčskej skupine Západných Tatier a množstvom menších čí väčších jazierok rašeliniskového typu. 

Atraktívne sú a využitie umožňujú predovšetkým Oravská priehrada a geotermálne vody v Oraviciach, 
ktoré sú veľkým turistickým magnetom a popri domácich návštevníkoch prichádzajú aj turisti zo 
zahraničia. 

Rastlinstvo Oravy 

Podobne ako na iných územiach Slovenska aj vegetácia Oravy je činnosťou človeka značne  
pozmenená oproti pôvodnému stavu. Priamou činnosťou človeka boli málo ovplyvnené iba lesy 
najvyšších polôh, neprístupné skalné miesta a lokality, ktoré boli vyhlásené za chránené územia. 
Charakteristickým znakom Hornej Oravy je usporiadanie rastlinstva do niekoľkých výškových 
vegetačných stupňov. Oblasť polí a lúk, tzv. podhorský stupeň sa nachádza v nadmorskej výške 400 až 
800 m. V pohoriach siaha do nadmorskej výšky cca 1250 m bukový stupeň, ale na  svahoch stredohorí 
bola bučina nahradená rýchlo rastúcimi smrekovými monokultúrami.  

V nadmorskej výške od 1250 m n.m. do 1550 m n.m. sa rozprestiera málo diferencovaný smrekový 
stupeň,  pričom smrečiny sa lokálne menia na jedľové smrečiny. Kosodrevinový vegetačný stupeň siaha 
do nadmorskej výšky 1800 až 1850 m n.m. Najväčšou hornooravskou pozoruhodnosťou sú rašeliniská 
– Oravské „bory.“ Sú pozostatkom ľadovcovej činnosti z konca posledného zaľadnenia. Majú charakter 
vrchovísk a prechodných rašelinísk. Prevládajúcou zložkou rašelinísk sú rašelinníky, machy a na 
suchších miestach aj lišajníky. K najvzácnejším a zároveň najohrozenejším močiarnym druhom patrí 
napríklad diablik močiarny (Calla palustris). Rašeliniská sú vo všeobecnosti charakteristické svojou 
bohatou skladbou endemických a reliktných druhov rastlín. 

Živočíšstvo Oravy 

Prírodné podmienky a činnosť človeka ovplyvnili aj druhovú skladbu živočíšstva Oravy ako celku. Pre 
podhorský stupeň sú charakteristické druhy, ktoré tu hniezdia (napr. jarabica poľná, škovránok poľný, z 
dravcov napr. jastrab obyčajný, myšiak hôrny). V lesoch žije veľa srnčej a jelenej zveri, diviakov, líšok, 
jazvecov, divých mačiek a drobných hlodavcov. Pre kosodrevinový stupeň je charakteristický napríklad 
tetrov obyčajný alebo sluka hôrna. Nie je neobvyklé stretnúť tu medveďa hnedého. Jedinečné prírodné 
hodnoty Oravy boli dôvodom vyhlásenia jednej chránenej krajinnej oblasti a viacerých maloplošných 
chránených území (národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie).  
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Dopravná sieť Oravy 

Dĺžka cestnej siete na celej Orave je 464km. Z hľadiska rozloženia cestnej siete  v rámci okresov 
môžeme regióny považovať za pomerne vyrovnané, kde podľa Slovenskej  správy ciest v Dolnom 
Kubíne (162,2km) leží 35% cestnej komunikácie, v Námestove (170km) 37% cestnej komunikácie a v 
Tvrdošíne (132km) 28%. Je to spôsobené väčším sídelným priestorovým rozmiestnením v okrese 
Námestovo a v okrese Dolný Kubín. 

Z hľadiska hierarchizácie cestných komunikácií je na území Oravy 13,7km (3% z celej cestnej siete) 
dĺžky ciest európskeho významu, 120km (26%) dĺžky ciest prvej triedy, 91km (20%) dĺžky ciest druhej 
triedy a 239km (51%) dĺžky ciest tretej triedy. 

Infraštruktúra železničnej siete v porovnaní s cestnou infraštruktúrou pri  obslužnosti obcí hrá iba 
vedľajšiu úlohu, nakoľko obsluhuje len dva regióny: okres Dolný Kubín a Tvrdošín. Oravu obsluhuje 
jednou dopravnou líniou lemujúcou rieku Orava a cestnú dopravnú trasu prvej triedy, čím táto línia 
naberá koridorový význam. Regiónom prechádza jediná železničná trasa číslo 181 s celkovou dĺžkou 
56,45km. 

V sledovanom území sa nachádza celkovo 5 cestných hraničných prechodov s Poľskou republikou: 
Novoť - Ujsoły (do 3,5 tony), Oravská Polhora - Korbielów (do 3,5 tony), Bobrov - Winiarczykówka 
(osob. preprava), Trstená - Chyżne ,  Suchá Hora - Chochołów (do 3,5 tony). 

1.2 Biomasa 

 
Obrázok 2 Prirodzený proces obnovy biomasy 

Zdroj: http://euroclean.cz/clanky/kolobeh-vody-na-zemi/, vlastné spracovanie 
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Obrázok 2 znázorňuje ako sa biomasa počas spaľovania transformuje. Drevo uvoľňuje určité množstvo 
oxidu uhličitého do atmosféry, ktorá je absorbovaná rastlinami pri fotosyntéze. V dôsledku prirodzeného 
procesu slnečnej energie, oxidu uhličitého, vody a rozpustených minerálnych látok je biomasa neustále 
obnovovaná. 

Podľa definície z vyhlášky 2009/28/CE, biomasa je "schopná rozkladu na zlomkové produkty, odpad a 
zvyškové množstvá biologického pôvodu z agrikultúry (vrátane rastlinných látok a látok živočíšneho 
pôvodu), lesníctva a súvisiacich priemyselných odvetví ako je rybárčenie a akvakultúra, rovnako ako 
rozložiteľný priemyselný a mestský odpad".  

Biomasa je zložka pomocou ktorej sa dá jednoducho a dlhodobo skladovať energia, ktorá vzniká vďaka 
slnečnej energii. Z pohľadu energetiky biomasa slúži ako akumulátor energie. 

Biomasu ako možný energetický zdroj predstavuje každý prvok, ktorý obsahuje viazanú chemickú 
energiu:  

o drevo ako aj drevný odpad v rôznych formách, 
o odpady zo živočíšnej a potravinárskej produkcie,  
o poľnohospodárske plodiny a odpad z nich,  
o biologicky rozložiteľný priemyselný a komunálny odpad. 

Spaľovaním čerstvej biomasy z hľadiska emisií oxidu uhličitého, čo je hlavný skleníkový plyn, vzniká 
takmer neutrálny proces. Pri spaľovaní vzniká len také množstvo oxidu uhličitého, ktoré je rovné 
množstvu, ktoré rastliny absorbovali prostredníctvom fotosyntézy počas svojho života z atmosféry. 
Negatívny vplyv na proces spaľovania má len potreba ťažby a dopravy pred jeho uskutočnením. 

Biomasa je dlhodobý a stabilný zdroj energie s malou závislosťou na krátkodobých výkyvoch počasia 
a sezónnom počasí. Jej využívanie si nevyžaduje vysoké investičné náklady avšak je potrebné 
zabezpečiť  stabilnú a spoľahlivú dodávku, ktorá môže podliehať rastu cien s rastom dopytu.  

Biomasa predstavuje veľkú príležitosť pre oživenie poľnohospodárskej činnosti na vidieku a tým aj 
rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky. 

Z biomasy sa dá získať energia rôznymi spôsobmi (rozdelené do troch kategórii): 
o termochemickou premenou (priamym spaľovaním, pyrolýzou alebo splyňovaním), 
o biochemickou premenou (anaeróbnou fermentáciou alebo aeróbnou fermentáciou), 
o mechanicko-chemickou premenou (lisovaním oleja alebo esterifikáciou surových 

bioolejov). 



S t r a n a  | 11 
 

 

                                     
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

 
Obrázok 3 Kombinácie premeny energie rôznych druhov biomasy 

Zdroj: www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/energia-z-biomasy, vlastné spracovanie 

1.3 Druhy biomasy 

1.3.1 Pevná biomasy 

Pevná biomasa je organický a zároveň nefosílny materiál biologického pôvodu, ktorý môže byť použitý 
ako palivo na výrobu energie. 

Do pevnej biomasy patrí : 
o lesná biomasa (palivové drevo, drevná štiepka, kôra, piliny, hobliny, triesky atď.), 
o poľnohospodárska biomasa (slama, rastlinné zvyšky, drevná biomasa z ovocných sadov 

a viníc, exkrementy hospodárskych zvierat - bioplyn), 
o drevný materiál z priemyselných procesov (drevospracujúci a papierenský priemysel), 
o pestované energetické plodiny (topoľ, vŕba, atď.). 

1.3.1.1 Lesná biomasa 

Lesná biomasa je hlavne zvyškové drevo a drevná hmota, ktorú nie je možné iným spôsobom využiť, 
napr. z prerezávok, zvyšky po ťažbe, tenčina stromov, kalamitné drevo a pod.  

Vykurovanie biomasou je aj z pohľadu nákladov veľmi výhodné. Na grafe sú ukázané priemerné ročné 
náklady na vykurovanie rodinného domu s ročnou spotrebou tepla 100 GJ / 27,8 MWh. 
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Obrázok 4 Priemerné ročné náklady na vykurovanie rodinného domu 

Zdroj: www.biomasa.sk/index.php/vyhody-peliet, vlastné spracovanie 

DREVO 

Najbežnejšou formou biomasy je drevo, vo forme kusového paliva. Ak je dobre uskladňované, potom si 
uchová svoj energeticky obsah, ktorý počas prvých dvoch až troch rokov zväčšuje, pretože vysychá. 
Odporúča sa doba sušenia 18 až 24 mesiacov. 

Energetickej hodnote 1000 kg suchej drevnej hmoty sa rovná energetická hodnota: 

o 450 kg čierneho uhlia, 
o 520 kg koksu, 
o 340 kg vykurovacieho oleja, 
o 320 kg butánu. 
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1.spaľovacia komora 
2.prívod sekundárneho vzduchu 
3. vodou chladený rošt 
4. príložné dvierka 
5. čistiace dvierka 
6. dvierka pre prívod a reguláciu primárneho vzduchu 
7. dvierka pre čistenie kotla 
8. popolník 
9. vývod spalín do komína 
10. prívod vratnej vody do kotla 
11. vývod vykurovacej vody z kotla 
12. tepelná izolácia kotla 
13. oplechovanie kotla 
14. modrá farba označuje vodu v kotli 
15. dochladzovacia slučka 

 

Obrázok 5 Schéma kotla na palivové drevo 
Zdroj: www.istavebnictvo.sk/clanky/teplovodne-kotle-rojek-na-palivove-drevo 

 
ŠTIEPKY 
Štiepky sú  2 - 4 cm dlhé kúsky dreva vyrábané drvením drevných odpadov. Ich výhrevnosť sa rovná 
výhrevnosti dreva, z ktorého sa pripravujú. Rýchle schnutie a relatívne nízka cena je ich výhodou. Ich 
použitie tiež umožňuje automatickú prevádzku  kotlov (s použitím zásobníkov a dopravníkov paliva). 

 
Obrázok 6 Drevná štiepka 

Zdroj: archív Eko-Centrum, o.z. 

 
BRIKETY 
Brikety sú vyrobené z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním bez chemických prísad. Majú 
veľkú hustotu (cca 1 200 kg/m3) a taktiež vysokú výhrevnosť (cca 19 MJ/kg), čím sa znižuje potrebný 
objem paliva. Cena brikiet je v porovnaní so štiepkou a kusovým drevom značne vyššia. 
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Obrázok 7 Brikety 

Zdroj: www.ceska-peleta.cz/clenove/enviterm-a-s/ 

PELETY 
Drevné pelety patria medzi vysoko komforté a homogénne palivo, ktoré je jednoduché na skladovanie. 
Pelety sú granule kruhového prierezu s priemerom 6 - 8 mm a dĺžkou 10 - 30 mm, ktoré sa vyrábajú z 
odpadového materiálu ako sú piliny alebo hobliny bez chemických prísad. Majú vysokú hustotu (min. 
650 kg/m3), malú vlhkosť (8 - 10 %) a vysokú výhrevnosť (cca 20 MJ/kg). Vyrábajú sa lisovaním, tzv. 
peletizáciou. 

 
Obrázok 8 Pelety 

Zdroj: www.newtonpellet.com 
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Pelety je možné dlhodobo skladovať a to najlepšie v blízkosti kotolne. V pivnici alebo vo vonkajšom sile, 
ktoré môže byť aj zapustené pod zemou. Z tohto miesta sa pelety automaticky podľa potreby 
dopravníkom dodávajú do horeniska. Ďalším spôsobom zabezpečenia dodávky je zásobník na pelety, 
ktorý je priamo spojený s kotlom a jeho obsah vystačí cca na 1 týždeň. V rodinnom dome pri 
produkovanom množstve popola stačí raz za mesiac vyniesť popol a vyčistiť kotol. Spotreba peliet pre 
typický rodinný dom na jednu vykurovaciu sezónu je okolo 7 - 8 m3. 
 

1. Zásobník 
2. Vákuová klapka 
3. Oddeľovač prachu 
4. Vákuové zariadenie 
5. Motor podávača 
6. Šnekový podávač 
7. Lambda sonda 
8. Horák 
9. Automatický zapaľovač 
10. Merač množstva vzduchu 
11. Samočistiace zariadenie výmenníka tepla 

 

Zdroj:ecosystem.sk/Princip%20cinnosti_BIOTECH.htm 

Výhody vykurovania drevnými peletami: 

o Pohodlie - vykurovacie zariadenia v súčasnosti spájajú výbornú technológiu s vysokým 
stupňom spoľahlivosti, s jednoduchou obsluhou a vysokým komfortom. 

o Istota zásob – ide o palivo vyrobené z dreva a toho je na Slovensku k dispozícii dostatočné 
množstvo. Drevné pelety sa môžeme považovať za trvalý zdroj energie.  

o Záruka kvality - kvalita peliet sa riadi podľa európskej normy EN PLUS A1. 
o Cena - vykurovanie peletami je vhodná alternatíva voči bežným (fosílnym) palivám. 

Zabudovanie kotla na vykurovanie peletami sa od roku 2009 podporuje prostredníctvom 
Ministerstva hospodárstva SR ako aj združenia BIOMASA a výrobcov kotlov. 

1.3.1.2 Poľnohospodárska biomasa 

SLAMA 
Slama sa ako palivo na vykurovanie využíva v mnohých krajinách a to nielen z dôvodu ochrany 
životného prostredia, ale hlavne pre rentabilitu tohto druhu výroby tepla. Slama poskytuje dodatočný 
zdroj príjmov pre poľnohospodárov. Má vyššiu mernú výhrevnosť ako hnedé uhlie a účinnosť jej 
spaľovania v kotloch je relatívne vysoká (80 – 85 %). Nevýhodou slamy pri takomto využívaní je jej 
veľký objem a nehomogénne zloženie. Slama sa spaľuje obvykle vo väčších kotolniach, ktoré sú 

Obrázok 9 Kotol na pelety 
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pripojené na centralizovaný systém zásobovania teplom, pretože obsahuje chlórové zlúčeniny a tie 
môžu spôsobiť koróziu materiálov, hlavne pri vyšších teplotách. 

1.3.2 Mokrá biomasa 

Mokrú biomasu nie je možné spaľovať priamo. Využíva sa ako vstupná surovina v bioplynových 
technológiách, ktorých výsledkom je energeticky hodnotné palivo bioplyn. 

Druhy mokrej biomasy: 
o tekuté organické odpady z priemyselnej výroby: odpady z prevádzok na spracovanie a 

skladovanie rastlinnej produkcie, z bitúnkov, mliekarni, liehovarov, konzervární a podobne, 
o tekuté alebo mokré odpady zo živočíšnej výroby: hnoj a hnojovica, 
o tekuté komunálne organické odpady: kaly a organický odpad z čističiek odpadových vôd. 

 

1.4 Vplyv vlhkosti na výhrevnosť pevnej biomasy 

Výhrevnosť dreva pri rastlinných palivách kolíše podľa druhu dreva a vlhkosti. Drevo, ktoré je čerstvo 
vyťažené má relatívnu vlhkosť 60 %. Drevo dobre preschnuté na vzduchu má relatívnu vlhkosť okolo 
20 %. Drevené brikety môžu mať relatívnu vlhkosť od 3 do 10 %, závisí to od kvality lisovania. 

Optimálna vlhkosť pre spaľovanie štiepok je 30 - 35 %. Pri nižšej vlhkosti má horenie explozívny 
charakter a mnoho energie uniká s dymovými plynmi. Pri vyššej vlhkosti sa veľa energie spotrebuje na 
vyparenie vody a spaľovanie je nedokonalé. 

1.5 Výroba energie termochemickou premenou biomasy 

1.5.1 Priame spaľovanie 

Spaľovanie je najstaršia forma premeny organických palív na teplo. Je to chemický proces rýchlej 
oxidácie, čo je reakcia horľavých zložiek paliva s kyslíkom. Počas tohto procesu sa uvoľňuje teplo. 
Celulóza, polyóza a lignín sú horľavé časti biomasy a oxidujú na oxid uhličitý, vodnú paru. Slnečná 
energia, ktorá sa nahromadila v biomase počas fotosyntézy, sa pri horení mení na teplo. 

V dnešnej dobe je stále najviac využívané palivo z kategórie biomasy drevo.  

Spaľovací proces: 

1. fáza: SUŠENIE  
Počas zahrievania dreva sa najskôr z neho odparuje voda (pri počiatočnej teplote do 150 °C) a to tak, 
že začne vrieť a uniká vo forme pary z bunkových štruktúr. Každé drevo obsahuje vodu, aj staré a 
suché drevo obsahuje cca 15 % vody v bunkovej štruktúre. 
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2. fáza: PYROLÝZA  
V ďalšej fáze sa z dreva počas zvyšovania teploty (150 – 600 °C) uvoľňuje plyn. Drevo z pomedzi 
tuhých palív obsahuje najvyšší podiel pyrolýzou uvoľňovaných plynných látok (75 - 85 %), ktoré sú 
typické tým, že horia medzi roštom a komínom. Pre efektívne spaľovanie treba zabezpečiť nech tento 
plyn neuniká do komína. 

3. fáza: SPAĽOVANIE PLYNNEJ ZLOŽKY 
K vznieteniu plynu dochádza po dosiahnutí zápalnej teploty (do 1400 °C) a pri dostatočnom prísune 
kyslíka. Ide o tzv. sekundárne spaľovanie. Následne sa uvoľňuje teplo, ktoré postupne znižuje vlhkosť 
paliva a uvoľňuje sa ďalší plyn. 

4. fáza: SPAĽOVANIE PEVNÝCH LÁTOK 
Zvyšky dreva (uhlík) ostáva v pevnej forme na rošte, povrchovo sa okysličuje na oxid uhoľnatý (CO) a 
pri dodávaní ďalšieho kyslíku oxiduje na oxid uhličitý (CO2), pričom vzniká popol (pri teplote okolo 
1400 °C). 

Teplo sa vytvára rovnomerne ak sa rovnomernom dodáva palivo a zároveň je dostatočný prívod kyslíka. 
V tomto prípade prebiehajú všetky fázy spaľovacieho procesu naraz. V prípade ak vzniká čierny dym, 
ktorý zapácha a obsahuje decht, potom nie je zabezpečený dostatočný prívod množstva vzduchu a 
horenie je neúplné. Decht sa usadzuje v komíne a môže sa vznietiť. Naopak, ak je veľké množstvo 
vzduchu, potom klesá teplota, plyny z dreva unikajú nespálené a následne uniká značná časť vyrobenej 
energie. 

1.5.2 Pyrolýza 

Pyrolýza je starý a jednoduchý termochemický proces, kedy sa bez prístupu vzduchu zahrieva biomasa 
(dodáva sa rozdrvená do reaktora) na teplotu 300-500°C a pri tom sa uvoľňuje zmes horľavých plynov 
alebo kvapalín. Týmto procesom vzniká drevné uhlie, ktoré má takmer dvojnásobnú výhrevnosť ako 
vstupné palivo. Na výrobu 1 tony drevného uhlia potrebujeme cca 4 až 10 ton dreva, záleží to však na 
obsahu vlhkosti a účinnosti procesu. 

Pyrolýza je lákavou technológiu, pretože sa uskutočňuje pri relatívne malých teplotách a vďaka tomu sa 
znižujú emisie škodlivých látok v porovnaní s úplným spaľovaním biomasy. 

Okrem typického drevného uhlia majú energetický význam aj iné produkty pyrolýzy. Pyrolytické systémy 
dokážu zachytiť prchavé látky vznikajúce počas pyrolýzy. Napríklad metán je vhodný na výrobu 
elektriny v plynových turbínach. 

Rýchla pyrolýza dreva sa uskutočňuje pri teplote 800 až 900 °C. Počas tohto procesu sa vyrobí 10 % 
drevného uhlia a 60 % materiálu sa zmení na plyn bohatý na vodík a oxid uhoľnatý. 
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Zloženie plynov vznikajúcich počas pyrolýzy: H2:  18 – 20 % 
 CO:  18 – 20 % 
 CH4:   2 – 3 % 
 CO2:   8 – 10 % 
 N2:   47 – 54 % 

1.5.3 Splyňovanie 

Splyňovanie je jednoduchý termochemický proces, ktorý prebieha pri obmedzenom prístupe vzduchu 
ako nedokonalé horenie. Počas neho vznikajú horľavé plynu ako metán, oxid uhoľnatý a vodík 
s vysokou energetickou hodnotou. Tento „drevoplyn“ má vysokú energetickú hodnotu a môže sa ďalej 
spaľovať alebo využiť ako palivo pre pohon motorov v kogeneračných jednotkách a tak vyrábať 
v kombinovanom procese teplo a elektrinu. 

Splyňovanie sa deje v kotly, pričom nedostatok kyslíka spôsobuje nedokonalé horenie. Pri úplnom 
horení uhľovodíkov, z ktorých sa skladá drevo, vzniká CO2 a H2O. Obmedzený prístup vzduchu 
umožňuje slabé horenie, pričom vzniká CO. Vodík sa spája s kyslíkom za vzniku molekuly vody, ale 
zároveň sa aj uvoľňuje v podobe čistého plynu H2. Počas tohto procesu sa uvoľňuje aj uhlík, ktorý tvorí 
dym. Teplo, ktoré vznikne počas nedokonalého spaľovania sa využíva na porušenie väzby medzi 
uhľovodíkovými atómami. Vzniknuté uhlíkové a vodíkové atómy sa spájajú s inými a pri tom sa uvoľňuje 
teplo, čo zabezpečuje udržanie celého procesu bez potreby energie zvonku. Plyny vznikajúce počas 
tohto procesu sa môžu využiť ako palivo.  

1.6 Výroba energie biochemickou premenou biomasy 

1.6.1 Fermentácia (alkoholové kvasenie)     

Fermentáciou (alkoholové kvasenie) vznikne etanol (etylalkohol), resp. metanol (metylalkohol). Je 
to vysokokvalitné palivo využívané ako náhrada za benzín  v spaľovacích motoroch. Medzi jeho 
prednosti patrí ekologická čistota a antidetonačné vlastnosti. 

Vhodnou vstupnou surovinou sú rastliny s obsahom cukru a škrobu (obilniny, cukrová repa, cukrová 
trstina, zemiaky, kukurica, ovocie). Teoreticky je možné z 1 kg cukru získať 0,65 l čistého etanolu, 
pričom v praxi je energetická výťažnosť 90 až 95 %. 

Fermentácia cukrov sa uskutočňuje iba v mokrom prostredí a následne sa vzniknutý alkohol oddeľuje 
destiláciou. 

1.6.2 Anaeróbne vyhnívanie (metánové kvasenie)    

Výsledkom anaeróbneho vyhnívania je bioplyn, zmes metánu, oxidu uhličitého a malých množstiev 
ďalších plynov. Proces prebieha bez prístupu vzduchu prostredníctvom baktérií vo fermentačných 
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reaktoroch. Bioplyn je možné spaľovať, avšak oveľa efektívnejšie je využiť ho pre pohon kogeneračnej 
jednotky, ktorá vyrobí elektrinu a teplo. 

Vhodný substrát na výrobu bioplynu sú exkrementy zvierat v poľnohospodárstve,  fytomasa (tráva, siláž 
a pod.), kalu z čističiek odpadových vôd, alebo iný biologicky rozložiteľný odpad. Ďalšou možnosťou je 
využiť odpad na skládkach komunálneho odpadu, kde sa postupne uvoľňuje bioplyn, tzv. skládkový 
plyn. 

1.7 Výroba bionafty mechanicko-chemickou premenou biomasy 

Z repkového semena sa lisuje olej, ktorý sa filtrovaním a následným delením oleja (esterifikáciou) mení 
na metylester repkového oleja, tzv. bionafta prvej generácie (MERO) a na glycerol. Tento proces 
prebieha vďaka pôsobeniu katalyzátora a vysokej teploty.  

Bionafta je ekologicky čisté palivo, ktoré v porovnaní s naftou pri spaľovaní uvoľňuje nižší obsah 
uhľovodíkov vo výfukových plynoch. Plyny obsahujú menej tuhých častíc a iných nebezpečných látok. 
Použitie bionafty vyžaduje malú úpravu motora, čím sa zníži jeho výkon ale aj spotreba paliva asi o 5 %. 

Glycerol vzniká ako vedľajší produkt a je možné ho využiť v chemickom priemysle. Vzniknuté výlisky sú 
zas cenná krmovinová zmes. 

Produkty, ktoré obsahujú aspoň 30 % metylesteru repkového oleja sú označované ako bionafta druhej 
generácie. Metylester je v porovnaní s bežnou motorovou naftou ťažšie vyrobiť a preto sa mieša s 
ľahkými ropnými produktami, alebo s lineárnymi alfa-olefínmi. Jeho cena tak môže konkurovať bežnej 
motorovej nafte.  

1.8 Rýchlorastúce dreviny (RRD) 

Možnosť ako využiť poľnohospodársku pôdu, ktorú nie je výhodné využiť na pestovanie potravín, je 
pestovanie biomasy na výrobu energie. Ide o rýchlorastúce dreviny ako vŕba, topoľ, jelša, alebo agát. 
Doba medzi ich výsadbou a ťažbou je veľmi krátka, pohybuje sa od 2 do 5 rokov, pričom výsadba sa 
obnovuje po 20 až 30 rokoch. 

Parametre podľa ktorých volíme druh rýchlorastúcej dreviny sú: 
o dostupnosť,  
o vhodnosť pre daný typ pôdy, 
o vhodnosť podnebia, 
o potenciálny výťažok z hektára za rok (ton/ha/r). 

Záujemcovia o zakladanie plantáží rýchlorastúcich drevín sa stretávajú s problémami. V súčasnosti sa 
môžu obrátiť na inštitúcie a výskumné ústavy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú už niekoľko 
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rokov. V podmienkach Slovenska má dlhoročné skúsenosti so šľachtením a selekciou domácich a 
cudzokrajných klonov topoľov a vŕb Národné lesnícke centrum. 

1.8.1 Plantáže pre rýchlorastúce dreviny 

Medzi rýchlorastúce dreviny v stredoeurópskych podmienkach patria také, ktoré majú ročnú objemovú 
produkciu viac ako 10 m3.ha-1. Najväčšiu výmeru z takýchto drevín na Slovensku zaberá agát biely (33 
tisíc ha), ďalej sú to topole (21 tisíc ha) a nakoniec vŕby (3,5 tisíc ha) (Zelená správa 2011). Vŕby 
vyprodukujú v priemere viac dendromasy o 20 % ako topole. Hlavnými znakmi na pestovanie drevín s 
krátkou (11 – 15 rokov) a veľmi krátkou rubnou dobou (3 – 10 rokov) je maximálna produkcia 
dendromasy (nadzemná časť bez asimilačných orgánov) a odolnosť voči chorobám a škodcom, ako 
aj dobrá schopnosť vytvárať výmladky z koreňov a pňov. 

Výmladkové plantáže sa zakladajú prevažne na málo úrodných poľnohospodárskych pôdach s rubnou 
dobou 3 – 7 rokov, ktorú je možné opakovať niekoľko krát po sebe bez nutnosti novej výsadby. 

Pri pestovaní rýchlorastúcich drevín rozlišujú tri formy rotácie: 

1. Mini rotácia: pri tejto forme rotácie sa realizuje zber dendromasy po dvoj alebo trojročnom raste. 
Prírastky sa pohybujú okolo 10 t sušiny.ha-1. Dosiahnuť takýto prírastok sušiny je možné len pri 
veľmi hustom zápoji 16 000 – 20 000 jedincov na hektár. Toto intenzívne pestovanie prináša 
vysokú hektárovú produkciu vo forme veľmi tenkého dreva. Využitie je možné výhradne pre 
vykurovacie účely. Väčšinou sa mini rotácia využíva u vŕby. 
 

2. Midi rotácia: zber dendromasy pri midi rotácii sa realizuje každých 4 – 6 rokov. Pri midi rotácii je 
možné počítať s menšou hustotou porastu pre zabezpečenie rovnakého výnosu. Optimálna 
hustota je od 8 000 – 12 000 kusov na hektár. 
 

3. Maxi rotácia: predpokladá zakladanie takých porastov, pri ktorých je plánovaný cyklus ťažby 
najskôr po 8 – 10 rokoch. Produkcia bude zabezpečená vďaka väčším rozmerom už pri počte 
1 500 – 3 000 stromov na hektár. 

Hlavné dôvody pre zakladanie plantáží RRD: 
o využitie pôdy na nepotravinársku produkciu (využitie málo produktívnych poľnohospodárskych 

pôd, využitie degradovaných pôd a pôd v imisných oblastiach), 
o rozvoj vidieckych oblastí a vytváranie nových pracovných príležitostí, 
o posilnenie postavenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v rámci regionálnej 

ekonomiky, 
o znižovanie závislosti od dovážaných fosílnych palív, 
o podpora trvalo udržateľného rozvoja a zvyšovanie kvality životného prostredia. 
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1.8.2 Sortiment drevín pre plantáže v SR 

V podmienkach SR majú najväčší praktický význam nasledovné druhy hospodárskych drevín: 

o Topole, 
o Vŕby, 
o Agát biely. 

Šľachtené klony topoľov a vŕb sú vhodnými drevinami v skôr južných oblastiach Slovenska pre svoj 
rýchly rast a produkciu dendromasy. Produkcia je podmienená pestovaním na pôdach bohatých na 
živiny a vodu. 

Z tvrdých listnáčov najširšie uplatnenie nachádza agát biely. Okrem intenzívneho rastu sa vyznačuje 
vysokou odolnosťou voči škodlivým biotickým činiteľom. Vhodný je na pestovanie na marginálnych 
lesných a nelesných pôdach v nížinných a pahorkatinových oblastiach. Okrem toho je schopný viazať 
vzdušný dusík. 

1.8.2.1 JAPONSKÝ TOPOĽ 

Táto drevina je kríženec topoľa čierneho (európska drevina) a topoľa Maximowičova (balzamový topoľ, 
ktorý sa vyskytuje na kedysi japonskom ostrove Sachalin). V priebehu 20. rokov sa zmes týchto dvoch 
klonov dostala z Rakúska do Čiech.  

Výhody pestovania Japonského topoľa: 
o najproduktívnejšia drevina v miernom pásme, 
o dobré vlastnosti pre rast v širokej škále zemepisnej dĺžky, 
o jednoduché vegetatívne rozmnožovanie, 
o intenzívny rast výhonkov po zbere (zmladzovanie), 
o rýchly rast, 
o cena biomasy pre jej nedostatok bude narastať, 
o na 1ha sa dá vypestovať približne 100 ton biomasy v priebehu 4 – 5 rokov, 
o až 25 ročná efektívna doba pestovania resp. 5 x 5 ročný cyklus, 
o odolný voči záplavovým oblastiam a zároveň mu postačuje 500 mm úhrnu zrážok ročne. 

Starostlivosť je potrebná hlavne počas prvého roku, neskôr je už len minimálna: 
o je potrebné preorať pôdu na jeseň a na jar skultivovať, 
o v prvom roku je potreba kosiť okolo mladých výhonov, aby sa eliminovala burina, prípadne 

treba použiť postrek, 
o ak sa vyskytne mandelinka topoľová – použiť účinný postrek. 
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Na konci pestovateľského 25 ročného cyklu je potrebné ostatky kmeňov postriekať totálnym herbicídom 
a následne s použitím poľnohospodárskej techniky vyschnuté kmene rozdrviť. Tento proces pôdu 
obohatí, lebo korene čerpali živiny z hĺbky a tie po ich rozomletí ostanú v pôde. 

Na pestovanie Japonského topoľa ako aj na jeho údržbu nie je potrebné vynakladať prehnané úsilie a 
taktiež je možné ho využiť v širokom spektre. Napríklad na štiepku, alebo ju využívajú, resp. pridávajú 
výrobcovia energie ku spaľovaniu spolu s čiernym uhlím. Ďalej sa dá využiť na palivové drevo a okrem 
iného aj na výrobu nábytku. V Taliansku sa využíva na výrobu papiera. 

2-ročný cyklus pestovania 
 

   
Obrázok 10 Výsadbový materiál, systém zberu pre 2 ročný cyklus pestovania 

Zdroj: DF Družstvo 2014 

 
5-ročný cyklus pestovania 
 

      
Obrázok 11 Výsadba vhodná na zber, výrub pásovým harvestorom v Amerike 

Zdroj: DF Družstvo 2014 
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Obrázok 12 Odkôrňovač 
Zdroj: DF Družstvo 2014 

1.8.2.2 MISCANTHUS GIGANTEUS A ENERGETICKÉ TRÁVY 
 
Na území Slovenska predstavuje fytomasa z trávnych porastov pre poľnohospodárske využívanie 
významný energetický potenciál, najmä vďaka geografickým a klimatickým podmienkam. 

V poľnohospodárstve sa nadzemná fytomasa trávnych porastov využíva pomerne málo na výrobu 
tuhých palív a bioplynu. Trávy sa pestujú na ornej pôde, ale aj na plochách označovaných ako trvalé 
trávne porasty (TTP). Na Slovensku je evidovaných viac ako 250 000 ha nevyužitých TTP, čo 
predstavuje obrovský výrobný potenciál biomasy. 

Energetická efektívnosť tohto druhu biomasy pri zrátaní vstupov je pri porovnaní s vŕbou 30-násobne 
vyššia a výhrevnosť má väčšiu ako hnedé uhlie. Okrem využitia na energetické účely je možné aj iné 
využitie ako napríklad na výrobu buničiny, stavebných materiálov (drevovláknité dosky, izolačné dosky, 
rohože), alebo ľahko likvidovateľných obalových materiálov.  

Viacročné energetické trávy – všeobecná charakteristika: 
o mladé výhonky vyrastajú neskoršie, až začiatkom mája, 
o nasleduje bujný rast do výšky 1,5 až 2 m, miscanthus až 4 m, 
o sú to viacročné plodiny s produkčnou schopnosťou 15-20 rokov, 
o rastú aj na pôdach nižšej kvality, 
o v 1. roku dosahujú úrodu suchej hmoty asi 6 t/ha, 
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o úroda v produkčných rokoch (od 3. roku) je 15-30 t/ha, miskanty až 40 t/ha, 
o najvhodnejší termín zberu je február / marec, kedy obsah suchej hmoty v rastlinách je 70 %. 

Trávy druhu Miscanthus sú viacročné rastliny podobné trstine, pôvodom z Ázie. V prirodzených 
podmienkach sa vyskytujú v Japonsku, Číne, Rusku, Thajsku a v USA. Pestovanie zahŕňa sejbu, 
presadenie, sadenie a v počiatočnej fáze aj ošetrovanie proti burinám, pričom sa plantáž zakladá 
koncom mája sadením (1-2 rastliny na 1 m–2). 

V našich klimatických podmienkach sa na energetické účely dajú využiť druhy: 

o miskant obrovský, 
o ozdobnica čínska, 
o miskant cukrový. 

Miskant obrovský a ozdobnica čínska majú podobné vlastnosti. Ide o trávu rastúcu v trsoch. Miskant 
cukrový má tuhé steblá a charakterizuje sa vyššou odolnosťou na prízemný mráz. 

Získavať energiu z nadzemnej fytomasy trávnych porastov možno pomocou: 

o priameho spaľovania suchej fytomasy za vzniku tepla, 
o splynovaním za vzniku drevoplynu – obsahuje 10-25 % H2, 20-30 % CO, 0-4 % metánu CH4, 
o anaeróbnou digesciou (vyhnívaním) za vzniku bioplynu – obsahuje 55-70 % metánu, 
o chemickou a biochemickou cestou – rozkladom celulózy hydrolýzou a fermentáciou za vzniku 

etanolu. 

Zo silážovanej nadzemnej trávnej fytomasy sa dá získať energia v priebehu celého roka. Produkcia 
bioplynu závisí od zloženia východiskového substrátu a od priebehu procesu vyhnívania. Dvakrát viac 
metánu sa získa z mladých rastlín, ako z neskoro koseného starého sena. 

V Českej republike sa stalo nepísaným pravidlom, že porast, ktorý dosiahne hraničnú hodnotu úrody 
sušiny 12 t.ha–1, môže byť považovaný za energeticky významný. V SR sa rentabilná výroba ukazuje 
iba na plochách s intenzívne pestovanými trávnymi porastmi a na extenzívnych plochách iba s 
vyrovnávacou finančnou podporou. Extenzívne využívané trávne porasty, významný obnoviteľný 
prírodný zdroj po výraznom znížení stavov hospodárskych zvierat po roku 1990, najmä v marginálnych 
podhorských a horských oblastiach, zostávajú opustené a nevyužité na krmovinárske účely. Týmto 
vzniká nadprodukcia nadzemnej fytomasy. Okrem klasických druhov plodín s vysokou produkciou na 
ornej pôde (kukurica, slnečnica a i.) sa môžu na energetické účely pestovať plodiny na nevyužívanej a 
opustenej pôde. V podhorských a horských vidieckych regiónoch sa črtá možnosť vytvárania 
pracovných miest nielen pri využívaní pasienkov a lúk na chov hospodárskych zvierat, ale aj pri výrobe 
energie. 
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1.8.2.3 SIDA OBOJPOHLAVNÁ 
 

Sida obojpohlavná je viacročná plodina z čeľade slezovitých (Malvaceae), s malými požiadavkami na 
pôdu a s multifunkčným využitím ako kŕmna, energetická, technická, medonosná a pôdoochranná 
plodina. Taktiež sa využíva na výrobu celulózy a papiera. Môže sa pestovať na chudobných alebo 
piesčitých pôdach, no vo vlhkých podmienkach má lepší rast, hlavne pri zakladaní porastu. Je možné 
využiť aj pôdy degradované, kontaminované alebo iným spôsobom narušené antropogénnou činnosťou. 

Pri využití na energetické účely je táto plodina vhodná na výrobu bioplynu (pri viacerých zberoch počas 
vegetácie) a na spaľovanie alebo spracovanie na biopalivo (pri jednom zbere). V závislosti na hustote 
rastlín, metóde založenia porastu, pôdnych a poveternostných podmienkach môže pri zbere 1-krát 
ročne priemerná úroda sidy dosiahnuť počnúc druhým rokom pestovania 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. 

 

  
Obrázok 13 Sida obojpohlavná - porast a následné spracovanie 

Zdroj: http://bioenergycrops.com/virginia_fanpetals/; http://biomalwa.com/eng/zrebki.html 

 
Rastliny sidy boli introdukované z USA do európskej časti bývalého Sovietskeho zväzu v 30. rokoch a 
do Poľska v 50. rokoch minulého storočia. Podľa údajov z roku 2008 v Poľsku bola sida v poradí šiestou 
najpestovanejšou pôdohospodárskou energetickou plodinou (výmera 96 ha). Sida má drevnaté 2,5 až 
3,5 m vysoké stonky a dlaňovito delené listy. V druhom až treťom roku má rastlina 8 až 12 výhonov. Je 
príbuznou bavlníku, s tým rozdielom, že je trvalou rastlinou mierneho pásma, ktorá môže byť pestovaná 
20 až 25 rokov na jednom mieste. 
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1.8.3 Vhodná lokalizácia na pestovanie rýchlorastúcich drevín 
 
Pre určenie vhodnej lokalizácie na pestovanie rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde sa 
vychádzalo z analýzy produkčného potenciálu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) a 
typologicko-produkčných kategórii poľnohospodárskej pôdy. Aplikovaný prístup bol založený na 
eliminácii náporu na najprodukčnejšie pôdy a stimulácii prípadných záujemcov o zapojenie doteraz viac-
menej nevyužívaných plôch (najmä mimo Registra pôdy (LPIS)) do systému racionálnejšieho využitia. 
(Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/verejnost/multifunkcne/dreviny.aspx) 

 
Obrázok 14 Poľnohospodárska pôda vhodná pre pestovanie rýchlorastúcich drevín v okrese Námestovo 

Zdroj: www.podnemapy.sk/portal/verejnost/multifunkcne/dreviny.aspx 
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Obrázok 15 Poľnohospodárska pôda vhodná pre pestovanie rýchlorastúcich drevín v okrese Dolný Kubín 

Zdroj: www.podnemapy.sk/portal/verejnost/multifunkcne/dreviny.aspx 

 
Obrázok 16 Poľnohospodárska pôda vhodná pre pestovanie rýchlorastúcich drevín v okrese Tvrdošín 

Zdroj: www.podnemapy.sk/portal/verejnost/multifunkcne/dreviny.aspx 
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1.8.3.1 Príprava terénu a odstránenie pôvodnej vegetácie 

Plantáže drevín na energetické účely sú v rezorte lesného hospodárstva väčšinou na miestach, kde sú 
krovinaté porasty, ktorých odstránenie bez potrebnej mechanizácie by bolo príliš prácne. Vzhľadom na 
toto bolo vyvinutých niekoľko druhov mechanizmov, ktoré je možné v tomto prípade použiť. Príkladom 
sú stroje určené na odstraňovanie krovinatých porastov, povrchové ničenie koreňov a haluziny. Montujú 
sa spravidla na trojbodový záves. 

1.8.3.2 Aplikácia herbicídov 

Použitie herbicídnych prípravkov je jednou z možností ako sa vysporiadať s nežiaducou vegetáciou. 
Účinok ošetrenia spravidla pretrvá aspoň dve vegetačné obdobia. Pri neodbornom a nezodpovednom 
použití môžu spôsobiť nemalé finančné straty, dokonca ohroziť prírodné prostredie a zdravie ľudí. 
Zvlášť pri zakladaní a pestovaní intenzívnych porastov, považujeme ich využitie za veľmi efektívne. 

1.8.3.3 Príprava pôdy 

S prípravou pôdy je najlepšie začať rok pred výsadbou. Pri ťažkých pôdach sa odporúča hlboká orba na 
jeseň a pri ľahkých piesčitých pôdach je možné orbu vykonať na jar. Preoranie a skyprenie pôdy 
umožňuje ľahší rast koreňov. Pôda sa pripravuje ako pre obilniny, ale kultivuje sa do väčšej hĺbky. 
Zvyčajne je to jesenná hlboká orba, pričom na ťažkých ílovitých pôdach sa odporúča hĺbka 30 - 50 cm, 
aby sa zlepšilo prevzdušnenie pôdy na viac rokov. Následná úprava pôdy sa vykonáva kultivátorom. 
Použitie chemických prostriedkov pre veľkoplošné odburinenie sa z dôvodu ochrany prírody a tvorby 
rezíduí v pôde, ktoré môžu obmedziť rast RRD aj na niekoľko rokov po aplikácii neodporúča. 

1.8.3.4 Zakladanie porastov RRD 

Zdroje reprodukčného materiálu 

- základným materiálom na zakladanie energetických porastov sú zimné osové odrezky, ktoré sa bežne 
získajú z: 

o  Matečníc: zakladajú sa na sviežich a na živiny bohatých pôdach kvalitnými jednoročnými 
sadenicami. Výsadba sa robí skoro na jar v spone 1,5 m x 1,0 m, prípadne 2,0 m x 1,0 m. 
Sadenice sa po výsadbe môžu zrezať v dvoch výškach, a to ak sa zrežú vo výške 80 cm, 
potom sa pestujú ako tzv. vysoké hlavy, resp. ak sa zrežú v 10 cm potom sa pestujú ako nízke 
hlavy. Z jednej matečnice sa medzi 3 až 15 rokom získava každoročne 10 až 15 kusov 
kvalitných prútov. Z jedného prúta je možné vyrobiť 6 – 10 kusov odrezkov. 
 

o Jednoročných sadeníc: Jednoročné sadenice sa zrezávajú v predjarnom období vo výške 
3 cm – 5 cm nad zemou. Na výrobu odrezkov je možné použiť len zdravé, zdrevnatené prúty. 
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Schéma plantáže 

Šírka radov musí byť prispôsobená ťažbovej metóde. Dvojriadkový spon sa najviac hodí pre väčšinu v 
súčasnosti používaných strojov. S touto schémou sa dosiahne hustota 15 000 kusov na hektár. 

Schémy výsadby výmladkových plantáží: 

o do jedného radu v sponoch (0,3 – 0,5 m) × (1,5 – 2,5 m), 
o do dvojriadkov v sponoch (0,5 – 0,7 m) × (0,5 – 0,7 m) (medzi dvojriadkami 1,5 m). 

 
Obrázok 17 Schéma jednoriadkovej (vľavo) a dvojriadkovej výsadby (vpravo) 

Zdroj: literatúra [7] 

1.8.3.5 Výsadbový materiál 

RRD sa pestujú z jednoročných odrezkov. Pre zakladanie energetických plantáží sa sadia odrezky dlhé 
180 mm až 200 mm s priemerom najmenej 8 mm. Odrezky sú sadené kolmo do zeme, do hĺbky 90 % 
svojej dĺžky, čo zabezpečuje dostatočný prístup vlhkosti. 

Typy výsadby: 

o  ručná - je vhodná na výsadbu plantáží s menšou výmerou. Jeden robotník dokáže za 1 hodinu 
vysadiť cca 350 – 500 ks odrezkov. 

o  mechanizovaná - využívajú sa stroje, pričom existujú dva typy. Prvý sadí do pôdy už 
pripravené odrezky (dlhé 20 cm). Obsluha vkladá odrezky do podávacích diskov a následne sú 
uložené do brázdy, ktorú prítlačný valec zahŕňa zeminou a stláča. Pri druhom type sa do 
zásobníka vkladajú celé prúty a stroj si z nich na mieste vyrába odrezky a tie sadí priamo do 
pôdy. 

Najvhodnejším časom na výsadbu odrezkov je skorá jar, najneskôr do 15. apríla v závislosti od 
teplotných pomerov danej lokality. Pred výsadbou je vhodné odrezky dezinfikovať fungicídmi so širokou 
spektrálnou činnosťou. 
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1.8.3.6 Zberová technika 

Mechanizácia zberu má rozhodujúci význam pre úspešné zvládnutie prác na plantážach RRD. Náklady 
na zber musia byť porovnateľné s nákladmi pri zbere podobných poľnohospodárskych plodín. 
Pestovanie plantáží energetických drevín sa dá prirovnať viac k bežnému lesníctvu ako k 
poľnohospodárstvu. 

V zásade existujú tri technológie zberu dendromasy z výmladkových plantáží: 
o Zrezanie a zviazanie: Môže byť urobené manuálne alebo mechanizovane. V prvom prípade sa 

robí ručné rezanie stromov krovinorezom, pričom tento postup je vhodný iba pre malé plantáže, 
výskumné a testovacie plochy do rozlohy 2 – 3 ha. Pri väčších plochách je nutné používať 
prídavné zariadenia za traktor (napr. upravenú traktorovú pílu pre podrezávanie stromov), alebo 
špeciálne stroje, ktoré podrezávajú v danej výške kmene a viažu ich do viazaníc. Biomasa sa 
ponecháva buď na okraji plantáže, alebo sa hneď odváža na miesto konečného spracovania. 
Po vyschnutí na vzduchu (1 – 3 mesiace) sa biomasa štiepkuje. Takto pripravené štiepky sú 
dostatočne suché (20 – 30 %). Tento spôsob je náročný ma manipuláciu, ale stroje sú 
univerzálne a ťažby malých plôch je možné zabezpečiť aj bez mechanizácie. 

o Zrezanie a štiepkovanie: Tento spôsob využíva väčšinou samopojazdné, ale aj ťahané stroje 
schopné okamžitej výroby štiepok na poli. Takto vyrobené štiepky majú vyššiu vlhkosť, ale 
manipulácia s nimi a doprava je jednoduchšia. 

o Zrezanie, štiepkovanie a peletovanie: Tento spôsob využíva veľmi ťažké stroje schopné 
okamžitej výroby peliet. Manipulácia a doprava peliet je jednoduchá a takto vyrobené pelety sú 
vhodné pre spaľovanie v spaľovacích zariadeniach všetkých výkonových tried. 

1.8.3.7 Potenciál biomasy z plantáží RRD 

V rokoch 2000 – 2001 bola na Slovensku vykonaná rajonizácia území vhodných pre pestovanie 
energetických lesov. V rámci lesného pôdneho fondu ide o výmeru 8 400 ha a 37 000 ha predstavujú 
poľnohospodárske pôdy, kde je predpoklad pri veľmi krátkej dobe obratu 3 – 5 rokov dosahovať 
priemerný prírastok viac ako 10 t.ha-1 sušiny ročne. Pre overovanie možností produkcie sú založené 
pokusné porasty šľachtených topoľov, vŕb a agáta, ktoré potvrdzujú reálne možnosti využívania takto 
zakladaných energetických porastov. 

Tabuľka 2: Výmera pôdy vhodnej pre pestovanie energetických plodín na Slovensku 
Druh dreviny Lesný pôdny fond [ha] Poľnohospodársky pôdny fond [ha] 
Topoľ  100 10 000 
Vrba  300 5 000 
Agát  8 000 10 000 
Osika  – 12 000 
Celkovo  8 400 37 000 

Zdroj: literatúra [7] 
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1.8.4 Náklady a ekonomická efektívnosť využívania biomasy na energetické účely 

K tomu aby sa zistila ekonomická efektívnosť a rentabilita produkcie tepla z biomasy treba analyzovať 
náklady a výnosy a následne ich porovnať s potenciálnymi alternatívami. Do komplexného procesu 
vstupuje množstvo externých faktorov akými sú napr. vývoj, súčasná situácia a trendy na trhoch 
fosílnych palív a alternatívnych energetických nosičov, ich dostupnosť, ceny, vplyv na životné 
prostredie, vývoj technológií spracovania a spaľovania biomasy, energetická politika a podpora 
obnoviteľných foriem energie zo strany štátu, zvýšenie energetickej nezávislosti krajiny a pod. 

1.8.4.1 Ekonomická efektívnosť energetickej plantáže 

Pri výpočte sa počíta s 3-ročným obnovným cyklom a celkovou 24-ročnou životnosťou tohto porastu. 
Výmera porastu je presne 1,0 ha. 

Náklady 

Náklady sú podobné nákladom pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. V jesennom období, kedy 
porast ohrozuje najmä raticová zver, sa plocha chemicky ošetrí proti zveri. V ďalšom roku sa pôda 
medzi radmi 2 x skultivuje. V ďalších rokoch to už nie je potrebné, nakoľko porast je natoľko zapojený, 
že nedovoľuje rásť burinám. 

Tabuľka 3: Hektárové náklady na založenie a následnú starostlivosť o energetický porast 

Nákladová položka MJ 
Počet 

MJ 
Náklady [€] 

jednotkové celkové 

N
ák

la
dy

 n
a 

za
lo

že
ni

e 
a 

st
ar

os
tli

vo
sť

 

1. rok 

Orba ha 1 120,00 120,00 
Príprava plochy ha 1 160,00 160,00 
Hnojenie ha 1 110,00 110,00 
Sadbový materiál ks 10 000 0,07 700,00 
Výsadba ha 1 215,00 215,00 
Chemické ošetrenie proti burine ha 1 115,00 115,00 
Kyprenie medzi radmi (2x) ha 2 70,00 140,00 
Ochrana proti hmyzu ha 1 95,00 95,00 
Náklady v prvom roku 1 655,00 

2. rok 
Kyprenie medzi radmi (2x) ha 2 70,0 140,00 
Náklady v druhom roku 140,00 

Celkové pestovné náklady 1 795,00 
Zdroj: literatúra [7] 

Obnovná doba energetickej plantáže pri mini rotácii je 3 roky. Celková životnosť plantáže je 24 rokov. 
To znamená, že celkovo sa porast vyťaží 8-krát. Ťažba energetického porastu sa vykonáva kombajnom 
so špeciálnym nástavcom. Nie je potrebné, aby obhospodarovateľ vlastnil takýto stroj, ale ťažba 
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kombajnom sa dá objednať ako služba u niektorých firiem. K ťažbovým nákladom sa pripočítavajú aj 
náklady na manipuláciu a odvoz štiepky (10 €.t-1). 

Tabuľka 4: Hektárové ťažbové náklady energetického porastu 

Nákladová položka MJ Počet MJ 
Náklady [€] 

jednotkové celkové 

N
ák

la
dy

 n
a 

ťa
žb

ov
ú 

či
nn

os
ť 

3. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
6. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
9. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 

12. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
15. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
18. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
21. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 
24. rok Ťažba kombajnom ha 1 550,00 550,00 

Náklady na manipuláciu a odvoz štiepky t 420 10,00 4 200,00 
Celkové pestovné náklady 8 600,00 

Zdroj: literatúra [7] 

Výnosy 

Jediným sortimentom, ktorý je možno vyrobiť pri energetickom poraste s veľmi krátkou rubnou dobou (3 
– 5 rokov) je štiepka. Výnosy pri energetickom poraste predstavujú teda výnosy z jej predaja. (výkupná 
cena štiepky cca 46,70 €.t-1). Pre výpočet ceny v ďalších rokoch sa použila 1%-ná ročná diskontná 
sadzba. Táto cena predstavuje výkupnú cenu štiepky o vlhkosti 25 – 35 %. Vlhkosť štiepky po vyťažení 
je v závislosti od klonu 48 – 53 %. Preto sa niekoľko týždňov necháva na medziskladoch, kým 
nepreschne na danú vlhkosť. Produkcia dendromasy energetickej plantáže nie je počas celej jej 
životnosti rovnaká, v prvých troch rokoch je najnižšia a od tohto obdobia produkcia stúpa. Približne po 
10. roku sa znižuje pňová výmladnosť týchto drevín a tým klesá počet výhonov na jeden kmeň čo má za 
dôsledok aj nižšiu produkciu dendromasy. V posledných troch rokoch je produkcia veľmi nízka. 

Tabuľka 5: Výnosy z energetickej plantáže 
Sortiment  Objem [m3] Výnos za 1m3 Celkový výnos [€] 
Štiepka (1-3 rok) 42 46,70 1 961,40 
Štiepka (3-6 rok) 51 48,10 2 453,10 
Štiepka (6-9 rok) 57 49,50 2 821,50 
Štiepka (9-12 rok) 66 51,00 3 366,00 
Štiepka (12-15 rok) 63 52,50 3 307,50 
Štiepka (15-18 rok) 57 54,10 3 083,70 
Štiepka (18-21 rok) 48 55,70 2 673,60 
Štiepka (21-24 rok) 36 57,40 2 066,40 
Celkové tržby 21 733,20 

Zdroj: literatúra [7] 
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Sum
árny výpočet ekonom

ickej efektívnosti udáva nasledujúca tabuľka: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. 1655 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 1961 0 0 2453 0 0 2821 0 0 3366 0 0 3307 0 0 3083 0 0 2674 0 0 2066

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 550 0 0 550

5. 0 0 420 0 0 510 0 0 570 0 0 660 0 0 630 0 0 570 0 0 480 0 0 360

6. 0 0 991 0 0 1393 0 0 1701 0 0 2156 0 0 2127 0 0 1963 0 0 1644 0 0 1156

7. 0 0 198 0 0 279 0 0 340 0 0 431 0 0 425 0 0 393 0 0 329 0 0 231

8. 0 0 793 0 0 1114 0 0 1361 0 0 1725 0 0 1702 0 0 1570 0 0 1315 0 0 925

9. 0 0 793 793 793 1907 1907 1907 3268 3268 3268 4993 4993 4993 6694 6694 6694 8265 8265 8265 9580 9580 9580 10505

Zdroj: literatúra [7]

Tabuľka 6: Výpočet efektívnosti energetickej plantáže s mini rotáciou

Dotácia
Náklady na 
ťažbu
Náklady na 
odvoz a 
manipuláciu
Zisk pred 
zdanením
Daň 20%
Čistý zisk

Č
Rok

8710Čistý zisk

Kumulovaný 
CF

Založenie 
porastu a 
následná 
starostlivosť

Položka

Výnosy z 
predaja
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 Zhrnutie súčasného stavu využívania biomasy vo verejných budovách 2

 
Obrázok 18 Obce, v ktorých je využívaná biomasa vo verejných budovách 

Zdroj: www.freemap.sk, 2013, vlastné spracovanie 

Kotolňa Bysterec, Dolný Kubín 
V tejto kotolni je využívaná drevná štiepka od roku 2007, pričom tepelný inštalovaný výkon je 7 MW a 2 
MW.

 
Obrázok 19, Kotolňa na biomasu, Dolný Kubín, Bysterec 

Zdroj: http://www.datatherm.sk/DATA/sk/doc/datatherm-profil-sk.pdf 
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Brezovec, Dolný Kubín  
Využívaním dvoch kotlov (teplovodný kotol JUSTSEN o menovitom výkone 3 MW a teplovodný kotol 
JUSTSEN o menovitom výkone 2 MW) získavajú spaľovaním drevnej štiepky energiu. Toto zariadenie 
je v prevádzke od roku 2009. 

 
Obrázok 20 Kotolňa na biomasu, Dolný Kubín, Brezovec 

Zdroj: http://www.opzp.sk/placemarks/kotolna-na-biomasu-dolny-kubin-brezovec/ 
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Kultúrny dom, ZŠ Výhon, ZŠ Zamost, MŠ, Hruštín 

Tabuľka 7: Verejné budovy, ktoré spaľujú pelety 
Budova Inštalovaný výkon Rok uvedenia do prevádzky 

Kultúrny dom 0,09 MW 2004 
ZŠ Výhon 0,09 MW 2006 
ZŠ Zamost 0,25 MW 2005 
MŠ 0,15 MW 2004 

 

 
Obrázok 21 Kotolňa na biomasu, Hruštín, Kultúrny dom 

Zdroj: http://www.biomasa.sk/images/stories/nastiahnutie_biomasa/vyrocna_konferencia_2010/Skapec.pdf 

 

 
Obrázok 22 Kotolňa na biomasu, Hruštín, ZŠ Výhon 

Zdroj: http://www.biomasa.sk/images/stories/nastiahnutie_biomasa/vyrocna_konferencia_2010/Skapec.pdf 
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Kotolňa Nižná 
V tomto objekte sa od roku 2009 využíva drevná štiepka v horúcovodnom kotly JUSTSEN o menovitom 
výkone 4,0 MW a horúcovodnom kotly JUSTSEN o menovitom výkone 8,0 MW. 

  
Obrázok 23 Kotolňa na biomasu, Nižná 

Zdroj: http://www.datatherm.sk/DATA/sk/doc/datatherm-profil-sk.pdf 

ZŠ Lomná  
V základne škole využívajú na kúrenie pelety od roku 2013, pričom inštalovaný výkon kotla je 0,143 
MW.   

Hotel a SOŠ Educo Slanická Osada 
Vykurovanými objektmi sú Školský areál (inštalovaný výkon 0,725 MW) a Hotel Slanica (inštalovaný 
výkon 0,275 MW). Ako palivo sa tu používajú peletky, pričom systém je v prevádzke od roku 2005. 

ZŠ Novoť 
Základná škola je vykurovaná pomocou peletiek od roku 2004. Inštalovaný výkon pre toto zariadenie je 
0,725 MW. 

ZŠ a MŠ Mútne 
Priestory základnej a materskej školy sú vykurované pomocou peletiek, ktoré sa spaľujú v kotli 
s výkonom 0,56 MW. Toto zariadenie je v prevádzke od roku 2005. 

Tabuľka 8: Ostatné obce, v ktorých verejné budovy využívajú biomasu na vykúrenie svojich priestorov 

Obec Budova Druh paliva Výkon [MW] 
Zákamenné MŠ, obecný úrad, kultúrny dom Drevná štiepka - 
Zubrohlava ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 1,50 
Oravská Polhora ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 1,35 
Lokca ZŠ Odpad z dreva 1,05 
Bobrov ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 0,90 
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Oravská Jasenica ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 0,83 
Krušetnica Obecný úrad Ihličnaté drevo 0,72 
Vavrečka ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 0,72 
Rabča ZŠ, MŠ I. a MŠ II. Drevo palivová zmes 0,62 
Breza ZŠ Drevo palivová zmes 0,47 
Klin ZŠ, MŠ Drevo palivová zmes 0,47 
Babín Obecný úrad Drevo palivová zmes 0,31 
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 Zmapovanie doterajších skúmaní možností využitia biomasy 3

Doterajších skúmaní možností využitia biomasy bolo viacero, avšak všetky boli zamerané komplexne na 
celé územie Slovenska a ani jedno nebolo špecializované konkrétne na región Oravy. 

Vo všeobecnosti jedno z najaktuálnejších zmapovaní celkovo obnoviteľných zdrojov energie, vrátane 
biomasy v rámci Slovenska je napríklad publikácia Atlas obnoviteľných zdrojov na Slovensku v roku 
2012 (spracovalo Energetické centrum v Bratislave). 
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 Vytypovania ďalších lokalít s predpokladmi na výstavbu kotolní na biomasu 4

Ďalšími lokalitami s predpokladom na výstavbu kotolní na biomasu sú všetky obce na Orave. Každá 
verejná budova má potenciál na využívanie tohto obnoviteľného zdroja energie. V regióne Orava je 
veľká plocha územia pokrytá lesom, ktorý by bolo vhodné pravidelne čistiť, odstraňovať neželané 
porasty, konáre, odpady po ťažbe, kalamitné drevo alebo iný drevný odpad. Následné spracovanie tejto 
biomasy by bol veľký zdroj energie. 

Na obrázku 18 (Obce, v ktorých je využívaná biomasa vo verejných budovách) je možné vidieť hustotu 
obcí využívajúcich biomasu v regióne. Preto sa dá konštatovať, že Horná Orava využíva biomasu veľmi 
intenzívne v porovnaní z Dolnou Oravou, pričom potenciál je aj tam veľký. Vhodné lokality na 
využívanie biomasy ako zdroja energie sú preto všetky obce v rámci tohto územia. 
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 Vykonanie prieskumu na vybratých miestach (potenciálny odber biomasy 5
z územia, kvalita dendromasy a pod.) a ich vyhodnotenie 

Celková zásoba dreva vzrastie zo súčasných 439 mil. m3 na 446 mil. m3  v roku 2025.  

V prognózovanom období sa predpokladá postupné zosúladenie veľkosti a štruktúry kapacít 
drevospracujúceho priemyslu so sortimentovou štruktúrou dreva ťaženého v SR. Uvažuje sa s 
postupnou elimináciou exportu dreva. Postupným vyrovnaním domácich a zahraničných cien 
jednotlivých sortimentov sa predpokladá výrazné zníženie podielu zameniteľných sortimentov (guľatina, 
vláknina, palivové drevo). 

Využiteľný potenciál lesnej palivovej drevnej biomasy pozostáva zo suroviny, ktorá svojimi parametrami 
nevyhovuje kvalitatívnym kritériám pre priemyselné spracovanie (rozmery, tvar, poškodenie). 

Vývoj využiteľného potenciálu lesnej palivovej drevnej biomasy v prognózovanom období pri uvedenom 
množstve a sortimentovej štruktúre dodávok dreva bude ovplyvňovaný najmä zmenou drevinového 
zloženia porastov a spôsobom ich obhospodarovania (zakladanie porastov, výchovné zásoby, ťažbové 
technológie). Rast využiteľného potenciálu je dôsledkom rastu ťažieb listnáčov a uplatňovaním 
technológii umožňujúcich komplexné využitie dreva z dôvodu zlepšenia ich ekonomickej efektívnosti pri 
zachovaní ekologických obmedzení vo využívaní lesnej biomasy. 

Vývoj ročného využiteľného potenciálu palivovej drevnej biomasy na lesnej pôde po roku, v 
prognózovanom období 2010 – 2025 a vízia v roku 2050 sú uvedené v tabuľke. 

Tabuľka 9: Vývoj ročného využiteľného potenciálu palivovej drevnej biomasy na lesnej pôde 

Rok 
doterajší vývoj prognóza vízia 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2050 
Ukazovateľ (tis.  ton) 
Palivové drevo z evidovanej 
ťažby 

381 470 480 337 380 396 370 286 

Manipulačné odpady 
z evidovanej ťažby 

338 365 430 463 445 443 406 346 

Odpady po mechanickom 
opracovaní dreva v LH 

130 110 130 140 160 180 200 240 

Pne a korene 
 

35 40 40 40 40 40 40 40 

Prerezávky 
 

26 28 30 50 60 70 80 110 

Tenčina a nezužitkovaná 
hrubina na ťažbovej ploche 

913 985 1160 1402 1587 1684 1715 2083 

Lesná palivová biomasa 
SPOLU 

1823 1935 2270 2432 2672 2813 2851 3105 

Zdroj: literatúra [7] 
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Mieru využitia potenciálu palivovej drevnej biomasy okrem výšky a sortimentovej štruktúry dreva 
ovplyvňuje vývoj cien palív a energie vo väzbe na ceny dreva a štátnu politiku v týchto oblastiach. Pri 
doterajšom vývoji sa prejavil najmä rast cien palív a energie od roku 2002. 

Prognózovaný vývoj využitia palivovej drevnej biomasy predpokladá okrem rastu disponibilných zdrojov, 
uplatňovanie podporných opatrení pre producentov biomasy a ostatných OZE a spotrebiteľov v súlade 
so stratégiou EU a záväzkami členských štátov, s cieľom dosiahnutia podielu OZE na celkovej spotrebe 
prvotných energetických zdrojov v roku 2025 až 25 %. 

Lesná palivová drevná biomasa sa aj v budúcnosti bude na trhu realizovať vo forme palivového dreva a 
palivových štiepok. Vzhľadom na vývoj technológii energetického využitia drevnej biomasy sa 
predpokladá stagnácia spotreby palivového dreva a rast produkcie štiepok. Zdrojmi palivovej drevnej 
biomasy na nelesnej pôde v rámci rezortu pôdohospodárstva sú tzv. biele plochy a líniové výsadby. 
Perspektívnym zdrojom sú intenzívne porasty rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. 
Porasty na bielych plochách vytvorené najmä sukcesiou drevín sa v súčasnosti nachádzajú na ploche 
cca 275 000 ha s celkovou zásobou dreva 36,6 mil. m3 h. b. k. Súčasná zásoba dreva ihličnanov je 12,7 
mil. m3, tvrdých listnáčov 9,1 mil. m3 a mäkkých listnáčov 14,8 mil. m3. Zásoba dreva v porastoch vo 
veku do 40 rokov je 15,1 mil. m3, vo veku 41 až 80 rokov 17,4 mil. m3 a 4,1 mil. m3 je zásoba starších 
porastov. Sortimentová štruktúra porastov na bielych plochách v porovnaní s porastmi na lesnej pôde 
vyšším podielom vlákniny a dreva na energetické využitie, najmä z korunových častí stromov. Porasty 
na bielych plochách sú vzhľadom na ich lokalizáciu dobre prístupné a terénne pomery umožňujú 
využitie efektívnych technológii. 

V SR v súčasnosti nie je vytvorený systém evidencie energetických porastov tak ako je to napr. v 
susednom Rakúsku. Preto nie je možné presne určiť, na akej výmere sa nachádzajú plantáže na 
produkciu energetickej štiepky. Nie sú ani stanovené legislatívne a podporné mechanizmy pre 
obhospodarovanie týchto porastov. V prípade vytvorenia potrebných podmienok sa predpokladá do  
roku 2025 produkcia drevnej biomasy na 100 000 ha a v roku 2050 na 130 000 ha poľnohospodárskej 
pôdy. Prognóza vychádza z predpokladu, že celá produkcia drevnej biomasy sa využije na energetické 
účely. Vyrábať sa budú palivové štiepky. 

5.1 Výhrevnosť biomasy 

Energetickú hodnotu palivovej dendromasy ovplyvňuje veľa faktorov, ako sú napríklad obsah vody 
(vlhkosť), miera napadnutia hnilobou a plesňou a čiastočne aj druh dreviny. Absolútna vlhkosť 
dendromasy stromov krátko po ťažbe (do 30 dní) je v závislosti od druhu dreviny, ročného obdobia a 
lokality v rozmedzí 70 až 88 %, čo zodpovedá 41 až 47 % relatívnej vlhkosti, pričom absolútna vlhkosť 
sa používa v drevospracovateľskom odvetví a relatívna vlhkosť v energetike. 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. 
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Absolútna vlhkosť tzv. odpadovej dendromasy, ktorá sa získava z drevospracujúcich prevádzok, závisí 
najmä od jej skladovania (dĺžky a spôsobu) a pohybuje sa spravidla v rozmedzí 45 až 67 %, čo 
zodpovedá relatívnej vlhkosti 31 až 39 %. Extrémne veľký obsah vody môžu mať voľne skladované 
piliny, kde absolútna vlhkosť môže presiahnuť hodnotu 100 % (50 % relatívnej vlhkosti). Naopak odpady 
z umelo sušenej suroviny (napr. umelo sušené prírezy a pod.) dosahujú vlhkosť len cca 12 %. Merná 
hmotnosť suroviny z drevospracujúcich prevádzok výrazne závisí od jej vlhkosti a tiež zrnitosti. Pri 
preschnutých kusových odpadoch sa pohybuje v rozmedzí 390 až 470 kg.prm-3 (ihličnany) a 480 až 580 
kg.prm-3 tvrdé listnáče. Merná hmotnosť mierne preschnutých pilín z ihličnanov je 226 kg.prm-3 a z 
tvrdých listnáčov 278 kg.prm-3. 

Ďalší významný faktor, ktorý ovplyvňuje energetickú hodnotu dendromasy je miera napadnutia hubami 
a plesňou, ktorá vzniká počas skladovania suroviny. Biologickú a tým aj energetickú degradáciu 
suroviny ovplyvňuje nevhodné skladovanie na nekrytej skládke s podmáčaným povrchom. 
K významnému poklesu výhrevnosti o 10 až 30 % dochádza pri takýchto nepriaznivých podmienkach po 
60 dňoch (piliny), 90 dňoch (štiepky) a 180 dňoch (polená, kusové odpady). Druh dreviny významne 
ovplyvňuje jeho energetickú hodnotu maximálne v rozsahu 5 %. 

Výhrevnosť sušiny dreva resp. kôry sa pohybuje od 19,6 do 20,5 MJ.kg. Z energetického hľadiska je 
významnejší podiel anorganických látok resp. minerálnych prímesí obsiahnutých v kôre stromov. V 
priemere drevná biomasa obsahuje 2 až 3 % nespáliteľných látok. Asimilačné orgány nie sú vhodným 
palivom (chemické zloženie emisie, výhrevnosť) preto je potrebné ich prítomnosť v rámci možnosti 
minimalizovať. 

Z hľadiska praktickej realizácie možno rozlišovať tieto skupiny palivovej dendromasy s výhrevnosťou: 

o 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-1 

o vyťažená lesná dendromasa rozmerovo neupravená s dobou skladovania 30 až 40 dní: 9,5 GJ.t-1 
o lesná dendromasa vo forme palivového dreva, výrezov, polien vhodne skladované po dobu 60 až 

90 dní: 10,8 GJ.t-1 
o kusové odpady rozmerovo neupravené čerstvé: 9,5 GJ.t-1 
o kusové odpady rozmerovo neupravené mierne preschnuté: 11,2 GJ.t-1 
o piliny pri výrobe reziva, priemer: 9,5 GJ.t-1 
o umelo vysušené drevné odpady: 16,7 GJ.t-1 
o palivové štiepky z čerstvo vyťaženej lesnej dendromasy skladované do 15 dní: 9,0 GJ.t-1 
o palivové štiepky z vyťaženej lesnej dendromasy skladovanej 30 až 40 dní a čerstvých kusových 

dopadov: 9,6 GJ.t-1 
o palivové štiepky z mierne preschnutých odpadov: 11,2 GJ.t-1 
o pelety a brikety: 17,5 GJ.t-1 
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Vo všeobecnosti je potrebné uvažovať v technicko-ekonomických analýzach s priemernou 
výhrevnosťou štiepok z lesnej dendromasy a pilín s priemernou výhrevnosťou 9,5 GJ.t-1 a štiepok z 
vhodne skladovanej dendromasy po dobu 60 až 90 dní 11,0 GJ.t-1. V prípade, ak by odberateľ 
požadoval pravidelnú kontrolu vlhkosti a výhrevnosti dodávanej palivovej dendromasy, doporučuje sa 
postupovať STN 48 0057 a 48 0058 (ihličnaté a listnaté štiepky). 

5.2 Potenciálny odber biomasy 

Hlavná výzva pre podniky na potenciálne projekty s bioenergiou je poukázanie na výnosnosť 
bioenergetických reťazcov v porovnaní s inými použitiami v danej oblasti, v rámci kompletnej analýzy 
životného cyklu. Vyžaduje to znižovanie ceny na výrobu biomasy a jej transportu, ako aj podrobnejší 
odhad potenciálnej a dostupnej biomasy na základe charakteristiky pre danú oblasť. 

Vo všeobecnosti platí, že vysoká produktivita biomasy je vytvorená výrobnými systémami z veľkých 
drevitých biomás s výťažkom okolo 5- 15 suchého t/ha ročne, keď je to spriemerované podľa rastu a 
zberných cyklov.  

Ďalšia vysoká produktivita je zaznamenaná pri rýchle rastúcich trávach, s ročnými výnosmi suchej 
biomasy až 50 ton na každý hektár. Lenže tieto systémy vyžadujú vhodnú pôdu, podnebie a podmienky 
podporujúce vysoké tempo rastu. Produktivita je určená pôdnym typom, ktorý podporí projekt 
bioenergie.  

Biomasa je všade, čo je veľká výhoda, avšak na druhej strane predstavuje aj jednu z kľúčových 
nevýhod. Nazhromaždenie všetkej biomasy z daného teritória do centrály spracovania je drahé, ale 
koncentrovaná výroba biomasy a dobrý skladovací priestor umožňuje dosiahnuť výsledky na výbornej 
úrovni. Nie všetka biomasa však môže byť použitá na výrobu energie, a to kvôli viacerým 
obmedzeniam.  

Biomasa je k dispozícii pre energetické používanie odvodené od určitých obmedzení (technické, 
environmentálne, iné obmedzenia spojené s konkurenčným používaním) ako je to na obrázku 24. 

Na základe už spomenutého „prístupu k biomase“ z teoretických potenciálnych hodnôt biomasy bude 
možné odhadnúť „ najpravdepodobnejšie čisté potenciálne hodnoty“ v danom čase. Odhad zdroja je 
zvyčajne spájaný so špecifickým obdobím, pretože jeho hodnota je premenlivá v čase. 
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Obrázok 24 Prístup k odhadu biomasy 
Zdroj: literatúra [8], vlastné spracovanie 

5.2.1 Výpočet potenciálu biomasy 

Ak sa hovorí o zdrojoch a ide o typ biomasy vo veľkej geografickej oblasti, potom je potrebné sa 
zamerať na možné zdroje a spoľahlivé údaje. Dostupnosť je často zohľadňovaná v technickom a 
ekonomickom kontexte. 

5.2.1.1 Potenciál biomasy energetických plodín 

Poľnohospodársky sektor je jeden z najdôležitejších v zmysle potenciálu biomasy, nakoľko predstavuje 
dodávateľa energie konverzným procesom z energetických plodín a z poľnohospodárskych zvyškov. 
Pre korektný odhad teoretického potenciálu biomasy odvodeného z energetických plodín je nutné zvážiť 
miestne výroby, ktoré sú spojené s poľnohospodárskymi výrobkami.  

Na základe popisov biomasy a zodpovedajúcej klasifikácie je zostavený všeobecný prehľad potenciálov 
biomasy energetickými plodinami (Príloha č.1), v ktorej sú odlišné ukazovatele zberu hlavných 
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energetických plodín uvedené ako príklady; všetky hodnoty sú získané z experimentálnych aktivít 
vykonaných v Grécku a Taliansku. 

5.2.1.2 Potenciál biomasy z poľnohospodárskych odpadov 

Zvyškový odpad z poľnohospodárstva  

Množstvo zvyškových odpadov vyrobených špecifickým zberom sa môže podstatne odlišovať v 
závislosti od poľnohospodárskych praktík, od rozmanitosti alebo od miestnych klimatických podmienok. 
Preto by tieto odhady mali byť čo najšpecifickejšie podľa študovanej oblasti. Z dôvodu, že tieto údaje sú 
zriedkakedy k dispozícii v lokálnej mierke, je možné sa odvolávať na štúdie publikované vo vedeckej 
alebo odvetvovej literatúre.  

Prehľad výroby zo zvyškov z poľnohospodárskych plodín sú v Prílohe č.2, podľa rôznych zdrojov. 

Dostupnosť týchto zvyškových množstiev pre energetické účely je obmedzená technickými, 
environmentálnymi ale aj ekonomickými faktormi, ktoré je ťažko kvantifikovať. Odrezky z dreva majú 
lepší úspech pre výrobu energie: štatistické údaje potvrdzujú, že 31 % odrezkov z dreva je každoročne 
použitých pre energetický účel (Cioffo, 2009).  

Zvyšky z lesného sektora  

Vedľajšie produkty z lesného sektora predstavujú všetku biomasu, ktorá vznikne v lesoch počas 
lesníckych aktivít. Zaraďujeme tu kôru a piliny vyrobené z vrcholov, vetiev, klád a pilín, získaných zo 
zberu v lese. Hneď ako sú tieto vedľajšie produkty posunuté do výrobných procesov (ako, napríklad 
briketovanie, alebo peletizácia dreveného prachu a hoblín) stanú sa z nich priemyslové produkty. 

Tabuľka 10: Zvyšky z lesného sektora  

 
Zdroj: literatúra [8] 

Zvyšky a odpady z priemyselného sektora  

Priemyslové zvyškové množstvá predstavuje priemyslové odpadové drevo z píl a tovární s drevom 
(kôra, piliny, dosky a odpad) alebo odpady z papierní a celulózky (napríklad čierny lúh).  Najväčší zdroj 
priemyslových zvyškových množstiev vzniká v potravinárskom priemysle. Tieto zvyškové množstvá 

Lesné 
kategórie 

dreva

Typy 
biomasy

Produkcia biomasy                
(rozsah a priemerná hodnota)       

[t/ha]

Zberná 
vlhkosť    

[%]

Nižšia výhrevná 
hodnota         
[MJ/kg]

Referencie

Listnatý les
haluzie a 

vetvy
2 - 4

25 - 60,    
40

18,5 - 19,2
F. Pedretti E., 

2009

Ihličnatý les
haluzie a 

vetvy
2 - 4

25 - 60,    
40

18,8 - 19,8
F. Pedretti E., 

2009
Drevo z 

riečnych brehov
haluzie a 

vetvy
0,8 - 1,6                                     

(mokrej tony na 100 m lineárneho metra)
40 - 60 16,0 - 18,0

Francescato, 
2009
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môžu pozostávať z vlhkého buničitého materiálu (napríklad spodná časť cukrovej repy), tuky (použitý 
kuchynský olej) a proteíny (napríklad odpad z bitúnka). Využívajú sa však na výrobu bioplynu, ktorému 
sa venuje Odborná expertíza pre uplatnenie potenciálu bioplynových technológií. 

Tabuľka 11: Zvyšky a odpady z lesného priemyslu 

 
Zdroj: literatúra [8] 

Zvyšky a odpady z mestského sektora  

Ako je uvedené vo vyhláške 2 Smernica EU 1999/31/ CE, odpad schopný rozkladu je definovaný ako 
odpad, ktorý je schopný prejsť anaeróbnym alebo aeróbnym rozkladom, ako je napríklad jedlo a 
záhradný odpad, papier a kartón. V strede záujmu sú zvyškové množstvá biomasy, ktoré môžu prispieť 
k zníženiu karbónových emisií.  

Odhadnúť všetok mestský odpad schopný rozkladu je komplikovaný proces, pretože mestá majú 
odlišný zber a manažment odpadov. 

5.2.2 Výpočet dostupnej biomasy 

Štúdie a odhady o zdrojoch biomasy musia čeliť problémom spojeným so spoľahlivosťou údajov vo 
vzťahu k existujúcim zvyškovým množstvám, odpadom, potenciálnej biomase z energetických plodín a 
so zaradením do definície použiteľných zdrojov, keď limity (vrátane technických a ekonomických) sú 
neisté.  

Odhad dostupnosti biomasy je potrebné zahrnúť do modelu odlišných obmedzení (environmentálne, 
sociálne a ekonomické), ktoré môžu limitovať ich dostupnosť. Dostupná biomasa, ktorá bola nájdená, 
môže byť len čiastočne udržateľná z hľadiska jej použitia.  

Ohodnotenie udržateľnosti zásoby biomasy je možné dosiahnuť sledovaním všetkých kľúčových 
aspektov reťaze bioenergie. Výpočet dostupných zásob biomasy z potenciálnych zásob biomasy je 
názorne vysvetlený. 

Vo všeobecnosti platí, že množstvo materiálov môže byť odhadnuté použitím nasledujúceho vzorca, 
ktorý vypočíta dostupné tony biomasy za rok, a zvažuje vyššie uvedené ukazovatele biomasy. 
Zámerom je odhadnúť množstvo biomasy (ako hlavný produkt a zvyškové množstvá), ktoré môže byť 
zozbierané v danom regióne. 

Priemyslové 
kategórie

Typy 
biomasy

Výroba biomasy                       
[t]

Zberná 
vlhkosť    

[%]

Nižšia výhrevná 
hodnota         
[MJ/kg]

Referencie

Drevo z 
piliarskeho 
priemyslu

kôra, piliny, 
odrezky

- 25 - 60 18,0 - 21,0
F.Pedretti, 

2009

Papier a buničina čierny lúh - - - -
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Biomasa = výnos z územia alebo dobytku . RtP.(1-strata).(1-súčasné použitie).(1-ekol).(econ), 

kde: 

územie alebo dobytok (ha/počet dobytka) - je územie alebo počet dobytka v rámci študovaného 
regiónu,  

výnos (t/ha) - je výnos z úrody alebo hnojiva v rámci študovaného regiónu,  

RtPi  - je pomer zvyšku k produktu pre úrodu alebo hnojivo, 

strata (%)  - straty z technických príčin, 

súčasné použitie (%) - súčasné použitie zvyškov, 

ekol (%)  - časť zvyšku, ktorá by nemala byť odstránená z ekologického hľadiska, 

ekoni (%) - časť zvyšku, ktorá je ekonomicky výhodná na konverziu energie. 
 

5.2.3 Odhad potenciálu biomasy pre výrobu bioenergie 

Informácie o množstve biomasy a teda i bioenergie, ktorú je možné z biomasy vyrobiť sú rozhodujúce 
pre všetky plánovania, či už ide o jednotlivcov, malé priemyselné odvetvia alebo na regionálnej, 
národnej či dokonca medzinárodnej úrovni. Krajiny EÚ často používajú tradičné metódy odhadu 
množstva biomasy, ktoré môžu byť potenciálne zozbierané. Zvyčajne ide o štatistiky, ktoré sú odvodené 
zo vzorkovania malého množstva lokalít a ich následnou extrapoláciou na väčšie oblasti záujmu. Tieto 
údaje sú presné vo veľkom meradle, no chýbajú im priestorové detaily a zahŕňajú vysoké náklady na 
odber vzoriek. Metódy na generovanie týchto štatistík pritom nie sú v jednotlivých európskych krajinách 
jednotné.  

Satelity, ktoré obiehajú okolo Zeme poskytujú vizuálne znázornenie jej povrchu prostredníctvom 
merania sily elektromagnetického signálu, ktorý sa odráža od zemského povrchu. Technologický pokrok 
priniesol senzory zhromažďujúce údaje z pozorovania veľkých plôch Zeme veľmi podrobne. Tieto 
informácie sa potom spracovávajú s cieľom určiť čo sa nachádza na povrchu. Výsledná mapa umožňuje 
výpočet plochy obsadenej konkrétnym vegetačným typom (druh lesa, poľnohospodárskej plodiny alebo 
prirodzenej, či poloprirodzenej vegetácie). Pozorovania Zeme navyše poskytujú informácie o štruktúre 
rastlín, biochemických vlastnostiach a celkovom stave. Tieto informácie môžu byť k dispozícii veľmi 
rýchlo a za relatívne nízku cenu. 
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Obrázok 25 Mapa rôznych druhov pokrytia v Európe, vychádzajúca zo spracovania satelitných snímok 

Zdroj:http://www.siea.sk/materials/files/medzinarodne/projekty/ceubion/Biomasa_na_vyrobu_bioenergie_Zdroje_riadenie_a_
pouzivanie.pdf 

Napriek výhodám týchto dát stále nemôžu nahradiť presnosť pozemného merania. Najvhodnejší spôsob 
odhadu súčasného množstva biomasy a jej potenciálu je kombináciou oboch metód. Údaje z 
pozorovania Zeme poskytujú väčšinu potrebných informácií, pričom pozemné merania vedia poskytnúť 
dodatočné informácie, ako sú priemerná hustota rastlín a hustota biomasy na rastlinu. Ak je táto 
informácia v kombinácii s celkovou plochou vysadenou konkrétnym vegetačným typom, je možné 
odhadnúť počet rastlín, ako aj biomasy, ktorá môže byť vyťažená. 

Odhad potenciálu biomasy v súčasnosti nie je adekvátny k množstvu biomasy, ktorá môže byť 
potenciálne vyťažená. Technickými obmedzeniami môže byť znemožnený zber v istých oblastiach, 
napríklad na prudkých svahoch, kde strojové zariadenie nemôže pracovať alebo v dôsledku 
nedostupnosti zalesnených oblastí. V iných prípadoch môžu byť náklady na zber vyššie ako zisk alebo 
v chránených územiach môže byť zakázaný zber porastu. Vplyvy na životné prostredie spôsobené 
zberom vegetácie môžu byť príliš nepriaznivé, čo tiež vedie k vylúčeniu týchto porastov zo zberu. 
Všetky tieto obmedzenia môžu znížiť množstvo potenciálne využiteľnej biomasy a teda aj množstvo 
bioenergie, ktorá môže byť z nej vyrobená. 
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Obrázok 26 Postupnosť krokov pre odhad potenciálneho množstva bioenergie 

Zdroj:http://www.siea.sk/materials/files/medzinarodne/projekty/ceubion/Biomasa_na_vyrobu_bioenergie_Zdroje_riadenie_a_
pouzivanie.pdf, vlastné spracovanie 

V nadväznosti na odhad konečného potenciálu biomasy sa dá odhadnúť celkové množstvo energie, 
ktoré z nej bude vyrobené. Každý typ rastliny generuje množstvo energie, v závislosti od spôsobu akým 
bude biomasa spracovávaná. Ak sa táto hodnota násobí potenciálnym množstvom úrody, z ktorej 
vznikne biomasa, je možné odhadnúť množstvo bioenergie, ktorá môže byť vyrobená. 

Postupnosť krokov zahŕňajúcich odhad potenciálu biomasy pre výrobu bioenergie začína identifikáciou 
oblastí obsahujúcich vegetáciu, ktorá môže byť potenciálne zozbieraná na výrobu bioenergie a to 
pomocou dát získaných prostredníctvom pozorovania Zeme. Zvláštne vlastnosti vegetácie treba doplniť 
o znalosť miestneho prostredia, aby bolo možné zahrnúť špeciálne charakteristiky danej oblasti. 
Harmonizovaná metóda odhadu potenciálu biomasy vhodnej na výrobu energie v rámci Európy, ktorá 
kombinuje údaje z pozorovania Zeme a lokálne odborné znalosti, bola vypracovaná v rámci projektu 
CEUBIOM ((http://www.ceubiom.org). 

5.3 Prieskum na vybratých miestach (Lomná, Hruštín, Krušetnica) 

V troch obciach na Orave v rámci projektu bola od roku 2010 do roku 2013  odoberaná dendromasa 
z okolitých oblastí.  

5.3.1 Lomná 

Plocha územia, z ktorého sa počas troch rokov brala dendromasa, ktorá sa následne zoštiepkovala 
a použila na kúrenie vo verejných budovách je 0,183 mil. m2 (za rok teda 0,061 mil. m2). Celkové 
množstvo vyprodukovanej  štiepky za tri roky: 558,5 m3 (ročný priemer bol 186 m3). 



S t r a n a  | 51 
 

 

                                     
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

Zníženie produkcie emisií počas obdobia týchto troch rokov, keďže sa namiesto čierneho uhlia na 
kúrenie využívala drevná štiepka, bolo 619,93 ton (za rok 206,64 ton). Celkovo vyprodukovaných 
a v obci Lomná aj fyzicky spálených 558,5 m3 drevnej štiepky predstavuje 167,55 tony drevnej štiepky, 
pričom váha jedného kubíka drevnej štiepky je cca 300 kilogramov. (zdroj: 
http://www.seas.sk/_img/SEAS/SE%20Documents/Publik%C3%A1cie/Casopisy/2012/se_06_2012.pdf). 

Ak vychádzame z predpokladu, že sme ušetrili tony nespáleného uhlia a z predpokladu, že 1 tona uhlia 
vyprodukuje 3,7 tony CO2, tak vidíme, že do ovzdušia sa nedostalo 619,93 ton CO2 (zdroj: 
http://www.zelenaskola.sk/files/TeachersManualSLOVAK_02.pdf). 

  

 
Obrázok 27 Štiepkovanie v obci Lomná 

Zdroj: Archív Eko-Centra, o.z. 

5.3.2 Hruštín 

Plocha územia, z ktorého sa počas troch rokov brala dendromasa, ktorá sa zoštiepkovala a použila na 
kúrenie vo verejných budovách: 0,150 mil. m2. (za rok teda 0,050 mil. m2). Množstvo vyprodukovanej  
štiepky za tri roky: 718 m3 (ročný priemer bol 239,3 m3). 
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Obrázok 28 Štiepkovanie v Hruštíne 

Zdroj: Archív Eko-Centra, o.z. 

5.3.3 Krušetnica 

Plocha územia, z ktorého sa počas troch rokov brala dendromasa, tá sa zoštiepkovala a použila na 
kúrenie vo verejných budovách: 0,276 mil. m2. (za rok teda 0,092 mil. m2). Množstvo vyprodukovanej  
štiepky za tri roky: 1158 m3 (ročný priemer bol 386 m3). 
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Obrázok 29 Štiepkovanie v Krušetnici 

Zdroj: Archív Eko-Centra, o.z. 

5.3.4 Zhrnutie prieskumu v obciach Lomná, Hruštín a Krušetnica 

Štiepkovanie sa vykonávalo v prevažnej miere počas mesiacov máj – november. Samotné práce však 
aj počas tohto obdobia boli veľmi ovplyvnené klimatickými podmienkami špecifickými pre Oravu. 
Dokopy za tri obce sa zozbierala dendromasa z plochy: 0,609 mil. m2 za tri roky, pričom sa 
vyprodukovalo 2 434,5 m3 štiepky. Podľa výpočtu vychádza , že sa týmto ušetrilo cca 2 702,3 ton 
vypusteného CO2 do ovzdušia. 

V prípade dobrého počasia a dostatočného množstva pracovnej sily by bolo možné za toto obdobie 
troch rokov vyprodukovať aj dvojnásobok štiepky. 
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Tabuľka 12: Množstvo vyprodukovanej štiepky v obciach za roky 2010-2013 
 Celkové údaje za tri roky 2010-2013, počas ktorých sa ťažila dendromasa 
Obec Plocha územia 

[m2] 
Množstvo 

vyprodukovanej 
štiepky [m3] 

Množstvo 
vyprodukovanej 

štiepky [t] 

Množstvo CO2, ktoré 
sa nedostalo do 

ovzdušia [t] 
Lomná 0,183 mil. 558,5 167,55 619,935 
Hruštín  0,150 mil. 718 215,4 796,98 
Krušetnica 0,276 mil. 1158 347,4 1285,38 
SPOLU 0,609 mil. 2434,5 730,35 2702,295 

Zdroj: archív Eko-Centra, o.z. 

5.4 Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je taká vegetácia, ktorá by sa vyvinula prirodzeným spôsobom na 
určitom území, keby toto územie človek neovplyvnil svojimi zásahmi (KOREŇ, 1984). V sledovanom 
území by sa mali nachádzať v blízkosti povodia rieky Orava  a Biela Orava na fluviálnych nivných 
hlinách a fluviálnych piesčitých štrkoch lužné lesy podhorské a horské (Alnenio glutinoso – Incanae). 
Taktiež by sa od týchto lesov mohla vytvoriť skupina dubovo – hrabových lesov karpatských (Carici 
pilosa – Carpinenion betuli) rastúcich na rendzinách a kambizemiach, na vápencoch a dolomitoch. Táto 
lokalita sa nachádza v geomorfologickom celku Oravská vrchovina. 

Severne od lužných lesov podhorských a horských by sme mali nájsť bukové kvetnaté lesy podhorské 
(Eu – Fagenion), bukové a jedľové lesy kvetnaté s prevahou jedlí (Asperulo fagetum), rastúce na 
kambizemi a na výrazných svahoch so sklonom 12-25°, na stredne ťažkých až ťažkých pôdach. 
Naopak bukové a jedľové lesy kvetnaté s prevahou bučín (Asperulo fagetum) by sme mohli nájsť 
v oblasti južnej Oravy. Tieto lesy zasahujú do Oravskej vrchoviny. Vo vyšších polohách územia by sme 
mohli ešte nájsť bukové kyslomilné lesy podhorské (Luzulo – fagenion) rastúce na kambizemi, stredne 
ťažkých pôdach a na flyšovom podklade. Tieto lesy sa by sa mali vyskytovať takisto aj nad zónou 
bukových a jedľových lesov kvetnatých s prevahou jedlí. Severnejšie nad touto oblasťou by sme mohli 
nájsť jedľové a jedľovo – smrekové lesy (Abietion auct., Vaccinio – Abietion) rastúce na kambizemi, na 
svahoch so zrázom nad 25°. V najvyššej časti sledovaného územia by sa mali vyskytovať smrekové 
lesy zamokrené, smrekové lesy čučoriedkové (Eu – Vaccinion – Piceenion) a smrekové lesy 
vysokobylinné (Athyrio alpestris-Piceetum), vyskytujúce sa na kambizemi, na ílovcoch, vápencoch 
a pieskovcoch, na stredne ťažkej pôde. V najvyšších polohách opisovaného územia by sme mohli nájsť  
subalpínske kosodrevinové spoločenstvá na vápnitých substrátoch. Lokálne aj vrchoviská a prechodné 
rašeliniská (Sphagno recurvi-Caricion canescentis)– najmä v obciach okresu Námestovo (RÚŽIČKA, 
1996) . 
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Obrázok 30 Prirodzená potenciálna vegetácia Oravy 

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 

5.5 Reálna vegetácia 

Stav reálnej vegetácie (vegetácia ovplyvnená antropogénnymi vplyvmi) v riešenom území je pomerne 
odlišný od potenciálnej prirodzenej vegetácie, ktorá by sa vytvorila, keby sa v krajine územia neprejavili 
antropogénne (človekom spôsobené) vplyvy. V území prevládajú bukové a jedľové lesy kvetnaté 
s prevahou jedlí, smrekové lesy čučoriedkové a sčasti aj bukové kyslomilné lesy podhorské. Táto časť 
sa vyznačuje nízkou zastavanou plochou. Smrekové lesy čučoriedkové môžeme považovať za 
najmenej dotknuté spoločenstvo v území, spolu s vrchoviskami aprechodnými  rašeliniskami, taktiež aj 
smrekové lesy vysokobylinné a sublapínske kosodrevinové spoločenstvá na vápnitých substrátoch. 
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K najmasívnejšiemu odlesneniu krajiny došlo v nížinnej a pahorkatinnej centrálnej časti územia, kde sa 
zachovalo iba málo z potenciálnej vegetácie. Táto sa zachovala len ostrovčekovito, kde sa vyskytujú 
spoločenstvá bukových kvetnatých lesov podhorských a dubovo – hrabových lesov karpatských. 

Čo sa týka povodia riek Orava, Biela Orava a ich významnejších prítokov, tak tu došlo takisto 
k masívnemu výrubu, z čoho sa zachovali len zbytky lužných lesov podhorských a horských. 

Vo vyšších častiach územia sa zachovali dubovo – hrabové lesy karpatské a bukové a jedľové lesy 
kvetnaté s prevahou bučín. 

Dnes zaberajú najväčšiu plochu trvalé trávnaté porasty a trvalé kultúry, ktoré majú svoje zastúpenie 
hlavne tam, kde došlo k odlesneniu plochy (najmä v okolí intravilánov miest a obcí). K postupnému 
odlesňovaniu došlo preto, lebo v katastroch miest a obcí bol v minulosti rozšírený chov hovädzieho 
dobytka, oviec a pestovanie intenzifikačných plodín (najmä kukurica a okopaniny) – (ČAPLOVIČ, 1986). 
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 Príklad kalkulácie spracovania dendromasy v modelovej lokalite 6

Na cenu dendromasy vplýva niekoľko faktorov, napríklad v prípade odpadu z drevospracujúcich 
podnikov, kde najčastejšie vykupovanou surovinou je pilina a štiepka, sú to: 

o aký objem dendromasy je spracovateľ schopný vyprodukovať, 
o z akej dreviny je dendromasa, 
o akú má frakciu, závisí od použitej technológie spracovania,  
o čistota dendromasy (odkôrnená pilina alebo odkôrnená štiepka), 
o vlhkosť, 
o spôsob uskladnenia, či je dendromasa nasávaná do sila alebo je voľne uložená, 
o spôsob nakládky, 
o dopyt. 

Cena dendromasy taktiež závisí od momentálneho ročného obdobia. V letných mesiacoch je lacnejšia 
v porovnaní s cenami v zime. Je to spôsobené tým, že v lete je dopyt po týchto produktoch menší.  

Cena drevných pilín  

Na trhu sa cena drevných pilín pohybuje priemerne od 1,32 – 4,50 € za m3 na malých lokálnych pílach 
s produkciou 25 – 35 m3  týždenne. Pri väčších podnikoch, ktoré vyprodukujú týždenne 90 – 1 350 m3 
sa cena pohybuje od 5 – 11 € za m3. Ide o čisté odkôrnené piliny, prevažne smrekové a bukové. Takéto 
piliny sú najvhodnejšie pri výrobe peliet a brikiet. 

Cena štiepky  

Taktiež závisí od kvality, vlhkosti, objemu produkcie a druhu dreva. Cena štiepky z čistenia ovocných 
sadov, parkov, lesných porastov, vetrolamov, tzv. chaotický materiál (vhodný na energetické účely) sa 
pohybuje od 6 – 8,5 € za m3. Cena štiepky z piliarskej výroby, ktorá vzniká posekaním odrezkov 
z guľatiny, tzv. technická štiepka (vhodná na ďalšie spracovanie na výrobu peliet a brikiet) sa pohybuje 
v rozmedzí od 8,5 – 15 € za m3. 

6.1 Náklady na spracovanie dendromasy 

Technológie využívané v procese spracovania odpadu môžeme rozdeliť do troch fáz:  

o fáza prípravy (doprava, manipulácia s biomasou, skladovanie, čistenie, sušenie, triedenie, 
drvenie), 

o fáza transformácie (peletovanie, briketovanie, balenie), 
o fáza využitia odpadu (manipulácia, doprava). 
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Samotný náklad pre spracovateľa je nákup drevnej biomasy alebo výroba. Spoločnosti, ktoré obchodujú 
s drevnou biomasou, majú väčšinou vlastný vozový park alebo externého prepravcu a dovoz 
dendromasy k spracovateľovi je zahrnutý v dohodnutej cene. 

6.1.1 Náklady na spracovanie drevnej biomasy peletovaním 

Počas peletovania drevnej biomasy technologická linka zahŕňa viaceré operácie: 

o triedenie materiálu podľa jeho vhodnosti na výrobu peliet ( oddelenie nežiaducich prímesí, ako sú 

kamene, zemina, sklo, kovy atď.), 

o drvenie resp. štiepkovanie dendromasy, 

o sušenie dendromasy podľa potreby na obsah vlhkosti, 

o peletovanie a chladenie, 

o odlučovanie prachových častíc, 

o  balenie. 

V prípade ak sa do nákladových položiek nezapočíta nákup a dovoz dendromasy, vstupujú do 

výrobného procesu nákladové položky ako sú mzdy zamestnancom, prenájom výrobných 

a skladovacích hál, expedícia hotových peliet.  

6.1.2 Náklady na spracovanie drevnej biomasy briketovaním 

Náklady závisia od konkrétnej prevádzky a celého radu konkrétnych faktorov a špecifických vstupných 
podmienok. Pre každú prevádzku je potrebné vypracovať samostatnú ekonomickú analýzu. Aby sa dala 
porovnávať ekonomická efektívnosť rôznych strojov, dokonca aj princípov, bol definovaný matematický 
model pre výpočet celkových nákladov Cn. Zahrňuje v sebe energetické a investičné náklady na 
jednotku produkcie.  
Zjednodušený tvar matematického modelu:  

- energetické náklady na 1kg brikiet  
W

CP
E e

n

.=  

- investičné náklady na 1kg brikiet   
HW

C
I s

n .
=  

kde: P – príkon stroja v kW  
 Cs – cena stroja v €  
 Ce – cena za 1 kW energie v €  
 W – hodinová výkonnosť stroja v kg.h-1  
 H – celkový počet hodín práce stroja za hodinu. 
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6.2 Príklad kalkulácie spracovania dendromasy v modelovej lokalite 

Ako príklad kalkulácie spracovania dendromasy v modelovej lokalite je uvedená obec Krušetnica, kde 
sa po dobu troch rokov brala dendromasa z územia o rozlohe 0,276 mil. m2 (za rok cca 0,092 mil. m2) 
a následne sa zoštiepkovala. Množstvo vyprodukovanej  štiepky za tri roky bolo 1158 m3 (ročný priemer 
bol 386 m3). Vyčistilo sa týmto spôsobom veľké územie, čo bolo veľmi pozitívne pre životné prostredie. 

Ako jednotková cena za spracovanie drevnej štiepky, odpadov a za odvoz bola 49,00 €/hodinu, bez 
DPH. Pri tejto činnosti boli potrebný dvaja pracovníci, ktorý mali čistú mzdu 4 €/hodinu. Jednotková 
cena za presun materiálu na miesto štiepkovania pomocou koňa alebo LKT bola bez DPH 23,00 
€/hodinu. 

Tabuľka 13: Príklad kalkulácie spracovania dendromasy v obci Krušetnica 

 
Zdroj: obec Krušetnica, vlastné spracovanie 

  

Rok

Označenie dodávky hodiny
cena bez DPH 

[€]
cena s DPH 

[€]
hodiny

cena bez DPH 
[€]

cena s DPH 
[€]

hodiny
cena bez DPH 

[€]
cena s DPH 

[€]
Spracovanie drevnej 
štiepky, odpadov a 
odvoz

294 14406,00 17287,20 346 16954,00 20344,80 109 5341,00 6409,20

Ľudské zdroje   
(dvaja pracovníci)

588 - 2352,00 692 - 2768,00 218 - 872,00

Presun materiálu na 
miesto štiepkovania 
(kôň, prípadne LKT)

176,5 4059,50 4871,40 107 2461,00 2953,20 57 1311,00 1573,20

SPOLU - - 24510,60 - - 26066,00 - - 8854,40
CELKOM SPOLU 59431,00

2011 2012 2013



S t r a n a  | 60 
 

 

                                     
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

 Analýza chránených území v dotknutom území 7

 
Obrázok 31 Chránená krajinná oblasť Horná Orava 

Zdroj: Správa CHKO Horná Orava 2013 

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. prijala Národná rada Slovenskej republiky dňa 26. 9. 
2002. Účinnosť tohto zákona je od 1.1.2003. Zverejnený bol v Zbierke zákonov č. 212/2002 strana 5410 
(http://www.cemba.cz/543r02sk.html). 
 
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických 
osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti 
podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne 
využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na 
dosiahnutie a udržanie ekologickej stability (http://www.ba-lesy.sk/zakony/files/543.pdf). 
 
Národná sústava chránených území 
 
Národnú sústavu chránených území tvorí v súčasnosti 9 národných parkov, 14 chránených krajinných 
oblastí, 388 prírodných rezervácií, 219 národných prírodných rezervácií, 217 prírodných pamiatok, 11 
národných prírodných pamiatok a 166 chránených areálov. K prírodným pamiatkam patrí aj 79 jaskýň a 
5 prírodných vodopádov. Národná sústava chránených území pokrýva 24,95 % územia Slovenska. 
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Veľkoplošné chránené územia 
 
Do sledovaného územia zasahuje nasledovné veľkoplošné chránené územie: Národný park Malá Fatra, 
Národný park Veľká Fatra, Tatranský národný park. 
 
Maloplošné chránené územie 
 
V študovanom území sa nachádzajú nasledovné maloplošné chránené územia (tabuľka č. 14). 
 
Tabuľka 14: Maloplošné chránené územia vybranej časti regiónu 
Kategória Názov maloplošného chráneného územia 
CHKO Horná Orava 
CHA Orava, Oravská priehrada, Vtáčí ostrov, Hviezdoslavova aleja, Ostrá a Tupá skala 
PR Paráč, Veľká Lučivná, Mútňanská píla, Beňadovské rašelinisko, Tisovnica, Ťaskovka, 

Kozinská, Javorinka, Kunovo, Mačie diery, Medzi Bormi, Rudné, Úplazíky 
NPR Bielska skala, Minčol, Rozsutec, Sokolec, Šrámková, Spálený Grúnik, Šútovská dolina, 

Babia Hora, Klinské rašelinisko, Pilsko, Choč, Šíp, Bielska skala, Jelešňa, Juráňova 
dolina, Kotlový žľab, Osobitá, Roháčske plesá, Sivý vrch, Sosnina 

PP Bôrická mláka, Kraľoviansky meander, Pucovské zlepence, Puchmajerovej jazierko, 
Slanický ostrov, Bôriková mláka 

NPP Oravské hradné bralo, Brestovská jaskyňa 
Zdroj: ŠOP SR, vlastné spracovanie, 2014 
 
NATURA 2000 
 
NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom 
jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, 
ale najmä pre EÚ ako celok.  
 
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území: 
1. osobitne chránené územia - vyhlasované na základe smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: 
chránené vtáčie územia; 
2. osobitné územia ochrany - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: 
územia európskeho významu. 
 
NATURA 2000 predstavuje doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete 
(http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk). 
 
V území sa nachádzajú nasledovné lokality NATURA 2000 (tabuľka č. 15). 
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Tabuľka 15: Lokality NATURA 2000 v sledovanom území 
Kategória Názov lokality NATURA 2000 
územie európskeho 
významu (ÚEV) 

Pramene Hruštínky, Rašeliniská Oravských Beskýd, Pilsko, Babia hora, 
Slaná voda, Rašeliniská Bielej Oravy, Oravská vodná nádrž, ústie Bielej 
Oravy, Koleňová, Macangov Beskyd, Hruštínska hoľa, Veľká Fatra, 
Orava, Malá Fatra, Váh, Rašeliniská Oravskej kotliny, Medzi Bormi, 
Zimník, Jelešňa, 

chránené vtáčie 
územie (CHVÚ) 

Horná Orava, Malá Fatra, Tatry 

Zdroj: ŠOP SR, vlastné spracovanie, 2014 
 
Chránené stromy 
 
Do maloplošnej ochrany možno zahrnúť aj chránené stromy, ktoré majú určitú historickú alebo kultúrnu 
hodnotu a zaslúžia si osobitný prístup v rámci ochrany prírody. V sledovanom území sa nachádzajú 
nasledovné chránené stromy (tabuľka č. 16). 
 
Tabuľka 16: Chránené stromy v priestore sledovaného územia 
Miesto Druh stromu 
Dlhá nad Oravou Lipa oproti budove kultúrneho strediska 
Chlebnice Smrekovec na cintoríne 
Istebné Lipy pri kostole, Duby pred budovou detskej ambulancie, Jaseň pri kaštieli 
Oravský Podzámok Topoľ pri SOU, Topoľ na nábreží pri parkovisku 
Oravská Poruba Skupina líp na cintoríne 
Párnica Lipa pri budove lesnej správy, Jaseň pri budove lesnej správy 
Krušetnica Brest na cintoríne 
Oravské Veselé Brest na cintoríne, Lipa na súkromnom pozemku 
Rabča Smrekovec na cintoríne 
Rabčice Lipa na cintoríne, Brest na súkromnom pozemku 
Oravská Polhora Smrekovec na Slanej vode 
Horný Štefanov Lipy na cintoríne 
Medvedzie pri 
Tvrdošíne 

Skupina líp pri budove galérie Márie Medveckej 

Podbieľ Lipa pri bývalom pivovare 
Tvrdošín Lipa pri pošte 

Zdroj: ŠOP SR, vlastné spracovanie, 2014 
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 Prehľad príležitostí na získanie finančnej podpory na výstavbu takýchto 8
zariadení 

Pred spustením výroby energie z obnoviteľných zdrojov musí každý potenciálny investor splniť 
legislatívne podmienky voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR. Rozsah investície závisí od 
rôznych faktorov ako je napríklad dispozičná vybavenosť podniku alebo kvalita zhodnotenia projektu v 
prípravnej fáze. Preto sa výška nedá jednoznačne určiť, je to individuálne.  

Legislatívne podmienky voči Úradu reguláciu sieťových odvetví SR: 
1. Podať žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike. 
2. Podať žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike. 
3. Podať žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
4. Vyplniť formulár na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti. 

Podľa zákona č. 112/2008 Z.z. (mení a dopĺňa zákon č.656/2004 Z.z. o energetike) bol zmenený text, 
z ktorého vyplýva, že povolenie sa nevyžaduje napríklad na tieto činnosti (vybrané sú len tie, ktoré sa 
týkajú biomasy): 

- Výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým 
inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v: 
Napr. zariadeniach na využitie biomasy. 
o Výroba a dodávka plynu z biomasy. 
o Výroba a dodávka plynu z bioplynu. 
o A iné. 

Osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktorú sa povolenie nevyžaduje majú povinnú iba  oznamovacia 
povinnosť o začatí každej činnosti. Podľa nej musia oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie 
činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti vždy v lehote do 30 dní. Dokladom o oprávnení podnikať 
je potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré úrad vydá.  

Ostatné povinné povolenia sú štandardné ako pri všetkých druhoch stavieb podľa stavebného zákona, 
bez ktorých nie je možné začať s výstavbou. 

Deklarované druhy podpory v zákone č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie: 

- stanovenie cien elektriny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, 
- garancia tejto ceny minimálne na tejto úrovni po dobu 15 rokov, 
- podpora aj pre zariadenia, ktoré elektrinu nedodávajú do distribučnej siete, 
- povinný odber elektriny (bioenergia uprednostňovaná pred tradičnou energiou), 
- prednostné pripojenie a povinnosť rozšíriť distribučnú sústavu, 
- podpora výroby biometánu. 
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Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa určuje ako pevná cena v eurách na 1 MWh 
(výšku upravuje výnos č. 7/2009 Úradu pre regulácie sieťových odvetví SR): 

- zo spaľovania: 
o cielene pestovanej biomasy 113,10 €/MWh, 
o ostatnej odpadovej biomasy 125,98 €/MWh, 

- zo spoluspaľovania biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami 126,14 €/MWh, 

 
Novela v zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie: 

Vďaka novele  v zákone č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá by mala 
nadobudnúť platnosť v roku 2014 by sa mala podporiť výstavba menších poľnohospodárskych 
bioplynových staníc. Ministerstvo navrhuje, aby si zariadenia na bioplyn s nižším výkonom mohli 
započítať spotrebu tepla použitého na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného 
odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, pre naplnenie 50-percentnej hranice dodávky využiteľného 
tepla.  

Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov poberajúci podporu si budú musieť dať po novom pozor na 
dodržiavanie pravidiel. Môžu totiž natrvalo stratiť podporu. A to v prípade, ak boli výrobcovi elektriny 
počas doby podpory dvakrát právoplatne uložené pokuty presahujúce sumu 80 tisíc eur. Podporu môže 
stratiť aj ten výrobca elektriny, ktorému zistia daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie alebo nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.  

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dostane vďaka novele zákona právomoc znížiť výkupnú cenu 
"zelenej" elektriny až o 30 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Doteraz to bolo len o 20 %. 

Možnosti financovania projektov zameraných na využívanie OZE: 

Podporu inštalovania malých obnoviteľných zdrojov chce  vláda zabezpečiť dvoma spôsobmi - finančne 
a legislatívne. Čo sa týka finančnej podpory je priestor v čerpaní eurofondov. Od roku 2014 do roku 
2020 by malo ísť na podporu inštalovania malých OZE celkovo 100 mil. eur. Už v roku 2014 by mala 
vláda vyčleniť na podporu malých obnoviteľných zdrojov z eurofondov 5 mil. eur. V roku 2020 by to 
malo byť až 20 mil. eur. Pre ucelený obraz je možné uviesť, že podpora na zdroj s inštalovaným 
výkonom od 2 do 3 kW by mala byť cca 1 500 eur. Výška podpory bude závisieť okrem iného aj od 
množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov. 

SR podporuje investície do OZE týmito formami: 

- Všeobecná štátna pomoc, 
- Štrukturálne fondy 2014 - 2020, 
- Národné programy a fondy. 
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Investičná pomoc nemôže prekročiť 60% oprávnených investičných nákladov. Výšku podpory je možné 
zvýšiť o ďalších 10% v prípade stredných podnikov a o 20% v prípade malých podnikov. Národný 
strategický referenčný rámec je pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2014 -2020 základný 
strategický dokument SR. Taktiež stanovuje priority, ktoré budú spolufinancované. 

Podľa smernice EP a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti si SR stanovila na roky 2014 - 2020 
kumulatívny cieľ úspor energie vo výške 130 690 TJ, čo predstavuje zhuba 20 % zníženia spotreby 
primárnych energetických zdrojov. Opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa budú podrobnejšie 
rozpracované v pripravovanej aktualizácii Koncepcie energetickej efektívnosti SR a treťom akčnom 
pláne energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016. Dlhodobé opatrenia budú plynule pokračovať a 
doplnia sa novými, ale nielen na strane spotreby, no aj na strane výroby a distribúcie energie tak, aby 
sa v roku 2020 dosiahol plánovaný cieľ úspor energie. 

Ciele, stanovené v Národnom akčnom pláne pre energiu z OZE sú nastavené tak, aby SR v roku 2020 
zabezpečila podiel výroby z OZE na úrovni 14 % z hrubej konečnej energetickej spotreby, pričom na 
výrobe tepla sa OZE budú podieľať 14,6 % a podiel výroby elektriny OZE je plánovaný na 24 %.  

Projekty s dlhodobou návratnosťou si väčšinou vyžadujú dlhodobé financovanie, ktoré nie je na trhu 
dostupné. Respektíve je možné ale za podmienok, za ktorých je realizácia takéhoto projektu 
neefektívna. Preto je možné využitie verejných zdrojov pre podporu dlhodobých projektov v oblasti OZE. 
Ide o využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ŠF) v kombinácii so zdrojmi domácich a 
zahraničných súkromných investorov, násobiacimi tieto prostriedky. Prinesie to významný pozitívny 
dopad na financovanie nových dlhodobých strategických projektov. 

Jedeným z tematických cieľov (TC4) je podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch, ktorý zabezpečí podporu dlhodobej konkurencieschopnosti prostredníctvom politiky tzv. 
zeleného rastu, využívania čistejších zdrojov energie, zabránenia environmentálnej degradácií, 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a postupného znižovania emisií skleníkových plynov aj 
znečistenia ovzdušia, zastavenia neúmerného zvyšovania koncových cien elektrickej energie v 
dôsledku silnej finančnej podpory OZE a kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET), 
ako aj zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla. 

Orientačné rozdelenie podpory únie na vnútroštátnej úrovni pre každý Európsky štrukturálny a 
investičný fond (EŠIF) (%): 

Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov: 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 4,96%, 
- Kohézny fond (KF) 31,35%, 
- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 9,0%, 
- Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH) 20,0%. 
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Podpora z banky: 

Banky vzhľadom na stabilné a garantované cash flow, ktoré je tak potrebné na bezproblémové 
splácanie úveru, zhodnotili financovanie tohto odvetvia ako málo rizikové. Na trhu sa tak vytvoril priestor 
na vznik právnických osôb podnikajúcich v odvetví fotovoltaiky a bioplynu, ktorý vykazuje minimum rizík, 
nakoľko štát garantoval výkupnú cenu. V bankovej praxi takáto dlhodobá garancia nemá obdobu, lebo 
máloktoré odvetvie sa dá s takou presnosťou a istotou presne predikovať. Garanciu presnej predikcie 
upravuje Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý špecifikuje konkrétne podmienky 
určenia výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z jednotlivých druhov OZE, a po vyhlásení jeho 
výšku garantuje 15 rokov. 
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 Záver 9

Biomasa má multifunkčné využitie v rozvinutých ekonomikách, ide o produkt a surovinu zároveň. 
Predložená analýza formuluje potenciál a možnosti využitia biomasy v poľsko-slovenskom prihraničí. Na 
slovenskej časti prihraničia je možné získavať hlavne z lesných porastov, pretože lesnatosť celej časti 
Oravy je vysoká. Biomasu z lesných porastov je možné získavať aj z poľskej časti prihraničia, no len 
v Beskydoch. Získavanie lesnej biomasy z tohto územia je však legislatívne veľmi náročné, nakoľko 
územná a druhová ochrana v Poľskej republike je tvrdšia ako na Slovensku. Ďalej smerom na sever 
vidíme skôr potenciál vo využívaní poľnohospodárskej biomasy, keďže sa tu nachádza dostatok 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je využívaná vo väčšej miere ako na Orave. 

Vhodným zdrojom biomasy v prihraničí je pestovanie rýchlorastúcich drevín, akými sú napríklad vŕba, 
topoľ, jelša a agát. Čas medzi výsadbou a ťažbou sa pohybuje spravidla v dvoch cykloch. 2 a 5 rokov. 
V Poľsku je veľmi obľúbená rastlina Sida obojpohlavná, ktorá je 6. najpestovanejšou rastlinou na viac 
ako 96 ha plochy v Poľsku. 

Analýzou priestorového využívania zdrojov biomasy a ich premietnutím do mapy je možné vidieť, že 
biomasa sa vo verejných budovách najviac využíva v námestovskom okrese. V okresoch Dolný Kubín 
a Tvrdošín sa využitie biomasy vo verejných budovách centralizuje len do okresných miest. Potenciál na 
rozširovanie je tu preto veľký. 

Sledovaním výsledkov využívania biomasy v troch vzorových obciach – Lomnej, Krušetnici a Hruštína 
vidíme, že záujem samospráv o tento druh obnoviteľného zdroja energie je veľký. Takisto v Poľskej 
republike je dopyt po biomase na vzostupe, tlak verejnosti po informáciách z tejto oblasti silnie, no 
konštruktívne a fundované informácie sa získavajú ťažko – je ich nedostatok. 

Využívanie biomasy je podmienené rôznymi prírodnými determinantmi, ktorými sú napríklad: ochrana 
územia, lesnatosť územia, kvalita lesných spoločenstiev, množstvo obhospodarovanej 
poľnohospodárskej pôdy, druhy vysádzané na poľnohospodársku pôdu, dopyť ľudí, veľkosť trhu 
a podobne. 

V rámci nového programovacieho obdobia 2014-2020 budú v Operačnom programe kvalita životného 
prostredia alokované zdroje v celkovej výške 1,54 mld. eur, ktoré sú určené pre podporu energeticky 
efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. V rámci zadefinovaných investičných priorít sa jedná o 
podporu výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov energie a inštalácie malých zariadení 
OZE. Podporovaná bude výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 
modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze 
fosílnych palív. Dôležitým predpokladom pre využitie európskych zdrojov bude jednoznačne 
pripravenosť projektových zámerov samospráv, podnikateľov a domácností a dostatok disponibilných 
zdrojov na ich spolufinancovanie. 



S t r a n a  | 68 
 

 

                                     
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC Žilina v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

Výlučnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesie Eko-Centrum, o.z. a v žiadnom prípade tento 
obsah nemôže byť stotožňovaný s oficiálnym stanoviskom Európskej únie a VÚC Žilina. 
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 Podsumowanie 10

Biomasa ma wielorakie zastosowanie w rozwiniętych gospodarkach, dotyczy to zarówno produktu jak i 
surowca. Niniejsza analiza przedstawia potencjał i możliwości wykorzystania biomasy na pograniczu 
polsko-słowackim. W słowackiej części pogranicza można ją pozyskiwać głównie z zarośli leśnych, 
ponieważ zalesienie całej słowackiej części Oravy jest wysokie. Biomasę z zarośli leśnych można 
pozyskiwać również w polskiej części pogranicza, ale wyłącznie w Beskidach. Pozyskiwanie biomasy 
leśnej na tym terenie jest jednak skomplikowane ze względów prawnych, ponieważ ochrona terytorialna 
oraz gatunkowa w Polsce jest o wiele surowsza niż na Słowacji. Posuwając się dalej w kierunku 
północnym widzimy potencjał w wykorzystywaniu biomasy pochodzenia rolniczego, ponieważ znajduje 
się tam wiele terenów rolniczych, wykorzystywanych w większym stopniu niż na Oravie. 

Dobrym źródłem biomasy na terenie pogranicza jest hodowla szybko rosnących roślin, jakim są na 
przykład: wierzba, topola, olcha oraz akacja. 

Dzięki analizie przestrzennego wykorzystywania źródeł biomasy oraz ich naniesieniu na mapę można 
zobaczyć, że biomasa w budynkach publicznych w największym stopniu jest wykorzystywana w 
powiecie námestovskim. W powiatach Dolný Kubín i Tvrdošín wykorzystanie biomasy w budynkach 
użyteczności publicznej ogranicza się do miast powiatowych. Jak zatem widać istnieją tu duże 
możliwości jej szerszego wykorzystania. 

Analizując wyniki wykorzystywania biomasy w trzech pilotażowych gminach – Lomnej, Krušetnici i 
Hruštínie widzimy, duże zainteresowanie ze strony samorządów tym rodzajem odnawialnego źródła 
energii. Podobnie jest w Polsce, popyt na biomasę wciąż rośnie, społeczeństwo jest bardzo spragnione 
informacji z tej dziedziny, ale rzeczowe i konstruktywne informacje trudno jest uzyskać, ponieważ ich nie 
ma. 

Wykorzystanie biomasy jest uwarunkowane różnymi determinantami naturalnymi, jakim są na przykład: 
ochrona terytorialna, zalesienie terenu, jakość kultur leśnych, areał uprawianych terenów rolniczych, 
gatunki uprawiane w rolnictwie, popyt, chłonność rynku itp. 

W ramach nowego okresu programowania 2014-2020 w Programie Operacyjnym Jakość Środowiska 
Naturalnego będą alokowane środki o łącznej wartości 1,54 mld euro, które zostaną przeznaczone na 
wspieranie efektywnej gospodarki niskowęglowej. W ramach zdefiniowanych priorytetów 
inwestycyjnych, dotyczy to wspierania produkcji oraz dystrybucji energii, pochodzącej z odnawialnych 
źródeł oraz instalowania małych urządzeń OZE. Wspierana będzie budowa urządzeń wykorzystujących 
biomasę za pośrednictwem przebudowy i modernizacji istniejących elektrowni o maksymalnej mocy 
cieplnej 20 MW, wykorzystujących paliwa kopalne. Ważnym założeniem, dotyczącym wykorzystania 
środków unijnych będzie jednoznaczne przygotowanie planów projektowych przez samorządy, 
przedsiębiorców oraz gospodarstwa domowe, a także posiadanie odpowiednich środków własnych. 
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Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi Eko-Centrum, o.z (občianske združenie 
- stowarzyszenie) i w żadnym przypadku jej treść nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 
Unii Europejskiej i VÚC (Vyšší územný celok - Wyższa Jednostka Terytorialna) Żylina. 
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 Príloha č.1 13

Výrobné indexy biomasy z energetických plodín: všeobecný prehľad 

 

Energetická 
plodina

Typy biomasy
Výroba biomasy          

(rozsah a priemerná hodnota)                       

[t/ha]

Vlhkosť 
zberu      
[%]

Najnižšia 
výhrevná 
hodnota         
[MJ/kg]

Referencie

2,0 - 3,5, 3,0 14 - Cioffo, 2009
- 14 - Foppa Pedretti et al., 2009

5,5 12 - 14 16,5 Sager A., et al, 2009
4,1 - 9,2; 7,08 - - Casagrande L. et al., 2005

Kukuričná slama 10,6 - 8,34; 9,93 59 - 64, 62 17 R. Canestrale et al.,2007
7,09 - 8,34; 7,86 - - Barbieri S. et al, 2004

10,9 - - Sacco et al., 2007
12,8 - 14,6; 13,4 19 -24; 20,4 - Casagrande L. et al., 2005

4 14 - Cioffo, 2009
Silážna kukurica 19 34,5 17 Candolo G., 2009

13 - 45 30 - Mardikis et al., 2000
9,1 30 17 Jodice R., 2007
27 30 - Mardikis et al., 2000

20 - 30 55 - 70 - Candolo G., 2009
22 - 28,25 40 16,9 Foppa Pedretti et al., 2009

20,5 - - Coaloa D. et al., 2010
Silážny cirok 18 30 17 Candolo G., 2009

Konope Stonka, listy 5 -15 50 - 60 18 - 25,6 Candolo G., 2009
...

20 - 30 - 16 - 17,1 Mardikis et al., 2000
15 - 35 55 - 70 16 - 17 Candolo G., 2009

20 - 35; 28 40 17,5 Foppa Pedretti et al., 2009
8,68 - - Coaloa D. et al., 2010

11 -34 - 17,6 Mardikis et al., 2000
15 -25 50 - 60 17,3 - 17,6 Candolo G., 2009

15 -30, 23 15 - 30; 25 17,0 Foppa Pedretti et al., 2009
14 - 25; 19 - - Mardikis et al., 2000

10 - 25 50 - 60 17,4 Candolo G., 2009
10 - 25, 18 35 -40; 35 15,9 Foppa Pedretti et al., 2009

...

3,0 - 3,9 9 37,7 Foppa Pedretti et al., 2009
1,3 - 1,6; 1,1 - - Coaloa D. et al., 2010

1,4 - 2,0 9 - Mardikis et al., 2000
2,7 - 1,1 - 37,6 Foppa Pedretti et al., 2009

1,88 - - Balat M., 2010
...

Trvalé trávnaté plodiny
Stonka, listyTrsteník 

obyčajný

Stonka, listyTráva z čeľade 
lipnicovitých

Stonka, listyTrstenicová 
tráva

Olejové plodiny
SemenáSlnečnica

SemenáRepka

Sladký cirok

Vláknina z cirka

Sorghum 
dvojfarebný 
(Cirok)

Jednoročné trávnaté plodiny
Obilniny Semená

Kukurica
Kukurica
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Zdroj: literatúra [8] 

  

9 - 12,5 50 - 60 17,7 - 18,0 Candolo G., 2009
9 - 13; 11 50 18,6 - 19,1 Foppa Pedretti et al., 2009

11,8 - 17,0 50 - Ranalli P., 2010
9,56 - - Coaloa D. et al., 2010
10.15 50 - 60 17,8 - 18,4 Candolo G., 2009

10- 15; 12,5 50 18,4 - 19,2 Foppa Pedretti et al., 2009
5,6 - 17,1; 7,0 - - Mardikis et al., 2000

10 - 16 50 - 60 17,7 - 17,8 Candolo G., 2009
10 - 15; 11 50 17,8 Foppa Pedretti et al., 2009

Ihličnatý porast Drevo 35 - 60 40 - 50 18,8 - 19,8 Foppa Pedretti et al., 2009
Listnatý porast Drevo 36 - 60 40 - 50 18,5 - 19,2 Foppa Pedretti et al., 2009
...

DrevoTopoľ

DrevoVŕba

DrevoČierny agát

Lignocelulózne stromové plodiny
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 Príloha č.2 14

Zvyškové hodnoty poľnohospodárskych plodín 

 

Zdroj: literatúra [8] 

 

Poľnohosp. 
plodiny

Typy 
biomasy

Zvyškový 
pomer 

(zvyšok/primárny 

produkt)

Výroba biomasy          
(rozsah a priemerná 

hodnota)                       

[t/ha]

Vlhkosť 
zberu      
[%]

Nižšia 
výhrevná 
hodnota         
[MJ/kg]

Referencie

0,5 - 15 -
0,9 - 15 -

1 - 1,66 2,5 - 5,0 10 - 13 17,5 - 19,5 Sager A., et al, 2009
Tvrdá pšenica Slama 1 1,2 - 2,5; 2,3 10 - 14 17,5 - 19,5 Casagrande L. et al., 2005
Jačmeň Slama 1,16 - 1,36 3 11 - 14 17,5 - 19,5
Avena Slama 0,34 - 0,39 1 - 1,6 9 - 14 17,5 - 19,5
Kukurica Stonky, šúľok 1,09 - 1,5 4.6 40 - 65 13,8 - 17,6
Repka Stonky 1,6 - 45 - Siemons R., 2004

Slnečnica Stonky a listy 0,7 - 1,3 1,7 - 4 14 - 20 15,2 - 17,9
Cioffo, 2009; Foppa Pedretti 
et al., 2009

...

Hruška Odrezky 0,14 - 0,30 4.6 35 18 - 18,4 Foppa Pedretti et al., 2009

Vinič Odrezky 0,39 - 0,45 2,0 - 2,5 45 - 50 18,4 - 19,2
Cioffo, 2009; Foppa Pedretti 
et al., 2009

...

Cioffo, 2009; Foppa Pedretti 
et al., 2009

Zvyškové množstvá stromových plodín

Zvyškové množstvá trávnatých plodín
Bežná 
pšenica

Slama
Siemons R., 2004


