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VyuVyužžititíí biomasybiomasy
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(vyu(využžititíí lesnlesníího tho těžěžebnebníího, dho, dřřevevěěnnéého odpadu a lesnho odpadu a lesníích pch přříírodnrodníích materich materiáállůů))



BiomasaBiomasa

Biomasou se rozumBiomasou se rozumíí jakjakáákoli organickkoli organickáá hmota, hmota, 
kterkteráá je vyprodukovje vyprodukováána na žživoivoččiiššnými nebo rostlinnými nými nebo rostlinnými 
organismy.organismy.

Dendromasa se označuje jako biomasa v lesním 
prostředí, tzn. jedná se tedy zejména o části stromů.

DDřřevnevníí hmota jako obnovitelný zdroj energie slouhmota jako obnovitelný zdroj energie sloužžíí
jijižž od pradod pradáávných dob lidstvu jako zdroj tepla (lesnvných dob lidstvu jako zdroj tepla (lesníí
biopalivobiopalivo). Na rozd). Na rozdííl od fosilnl od fosilníích paliv (ropa, zemnch paliv (ropa, zemníí
plyn, uhlplyn, uhlíí) je topen) je topeníí biomasou ekonomickbiomasou ekonomickéé a soua souččasnasněě i  i  
ekologickekologickéé..



Lesní biomasa – Dendromasa
(lesní těžební zbytky) - dřevní hmota

� Dřevo

� Jehličí

� Listí

� Kůra

� Výhonky

� Šišky

� Pařezy

� Podzemní části - kořeny

� Klest – větve (zbytky z prořezávek a po těžbě)

� Vršky stromů

� Nehroubí – zbytky kmenů a větví po těžbě průměru

menší než 7 cm

� Štěpky

� Piliny



ProcentuProcentuáálnlníí zastoupenzastoupeníí biomasy v jehlibiomasy v jehliččnatnatéém m 
stromstroměě

..



..

ProcentuProcentuáálnlníí zastoupenzastoupeníí biomasy v listnatbiomasy v listnatéém m 
stromstroměě



VyuVyužžititíí dendromasydendromasy
(výhody)(výhody)

�� SniSnižžovováánníí spotspotřřeby fosilneby fosilníích paliv ch paliv –– ((úúspora ropy, plynu, uhlspora ropy, plynu, uhlíí))

�� LevnLevněějjšíší forma topenforma topeníí –– (ekonomick(ekonomickáá úúspora)spora)

�� ZamZaměěstnanost stnanost –– (lesn(lesníí zpracovzpracováánníí, doprava, prodej), doprava, prodej)

Klestí po těžbě dřeva



VyuVyužžititíí dendromasydendromasy

(nevýhody)(nevýhody)

�� OchuzenOchuzeníí stanovistanoviššttěě o o žživinyiviny (zelen(zelenéé hnojenhnojeníí))

�� NNááchylnost pchylnost půůdy k erozidy k erozi (rozru(rozruššeneníí ppůůdy tdy těžěžkou technikou)kou technikou)

�� OdstranOdstraněěnníí úúkrytkrytůů pro pro řřadu lesnadu lesníích ch žživoivoččichichůů (klest(klestíí, pa, pařřezy)ezy)

narunaruššeneníí biodiverzitybiodiverzity



Dřevní odpady v dřevařském průmyslu

� Pilnice – (piliny, pilařské krajiny, kusový odpad)

� rámové pily

� pásové pily

� kotoučové pily

� Dýhárny – (piliny, třísky, kusový dýhárenský odpad)

� Stolárny – (piliny, hobliny, třísky, kusový odpad nábytkářské výroby)

� Výrobny oken, dveří, schodů, ….
� Výroba dřevostaveb - (piliny, hobliny, třísky, kusový odpad)

� Výroba sportovního náčiní
� Výroba hudebních nástrojů
� Výroba hraček



Odvoz klesti po těžbě z lesa

Dřevní štěpka

Zpracování těžebních zbytků



Rámová pila - katr

Pilinový odpad

na pilnicích



Kmenová pásová pila



ZpracovZpracováánníí ddřřevevěěnnéého ho 
odpadu odpadu 

DDřřevevěěný odpad je moný odpad je možžnnéé ddáále zpracovle zpracováávat na dalvat na dalšíší
polotovary, výrobky.polotovary, výrobky.

�� Výroba dVýroba dřřevotevotřříískových desek skových desek (DTD, DVD, MDF, STD (DTD, DVD, MDF, STD ……))
�� Výroba dVýroba dřřevevěěných briket, peletných briket, pelet
�� Chemický prChemický průůmysl mysl výroba dvýroba dřřevevěěnnéého uhlho uhlíí –– zuhelnatzuhelnatěěnníí, , 

výroba dvýroba dřřevnevníího plynu ho plynu –– zplynovzplynováánníí,,
výroba dvýroba dřřevnevníího oleje ho oleje –– zkapalzkapalňňovováánníí
výroba výroba glukglukóózyzy –– zcukerzcukerňňovováánníí

�� Výroba papVýroba papííru ru (novinový, tiskový, (novinový, tiskový, kartkartóónový, obalový, toaletnnový, obalový, toaletníí
pappapíír, r, fotopapfotopapíírr, lepenky, vo, lepenky, vošštiny, tiny, ……))



Paleta briket

Peletky lisované z dřevního odpadu

schéma výroba dřevotřískové desky



PPřříírodnrodníí materimateriáály v lesnly v lesníím prostm prostřřededíí

LidLidéé mohou z lesmohou z lesůů odebodebíírat rat ččáásti (biomasy, sti (biomasy, dendromasydendromasy), ale tak), ale takéé ii
ostatnostatníí ppřříírodnrodníí materimateriáály vyskytujly vyskytujííccíí se v lesnse v lesníím prostm prostřřededíí..

LLééččivivéé rostlinyrostliny –– ČČistec lesnistec lesníí, Jalovec obecný, Plicn, Jalovec obecný, Plicníík lk léékakařřský, a jinský, a jinéé

LesnLesníí plodinyplodiny –– houby, borhouby, borůůvky, brusinky, maliny, ostruvky, brusinky, maliny, ostružžiny, jahody,iny, jahody,
bezinky, trnky, bezinky, trnky, šíšípky, jepky, jeřřabiny, labiny, líískovskovéé oořřechy, dechy, dřříínky, a jinnky, a jinéé..

VVáánonoččnníí stromkystromky –– z mladých lesnz mladých lesníích porostch porostůů nebo plantnebo plantáážžíí

OzdobnOzdobnáá klestklest –– ze zbytkze zbytkůů po tpo těžěžbběě, pou, použžititíí ppřři výrobi výroběě vvěěncncůů, kytic, dekorace, kytic, dekorace

PrPrůůmyslovmyslováá klestklest –– poupoužžititíí v zahradnictvv zahradnictvíí ke krytke krytíí výsadeb rostlin výsadeb rostlin –– mrmráázz

VrbovVrbovéé proutproutíí –– výroba kovýroba košíšíkkáářřskskéého zboho zbožžíí



ČČalounickalounickáá trtráávava –– poupoužžititíí jako jako ččalounický materialounický materiááll

TTřřííslovslováá kkůůrara –– ddřřííve slouve sloužžila k výrobila k výroběě ttřřííslových výluhslových výluhůů –– ččininěěnníí kkůžůžíí

BBřřezovezováá vodavoda –– zpracovzpracováánníí jako surovina pro kosmetickou výrobujako surovina pro kosmetickou výrobu

PryskyPryskyřřiceice –– borovborovéé porosty, vyuporosty, využžititíí k výrobk výroběě kalafuny a terpentýnukalafuny a terpentýnu

BBřřezovezovéé proutproutíí –– poupoužžititíí k k výrobk k výroběě kokoššťťatat

DrcenDrcenáá kkůůra nebo ra nebo ššttěěpkapka –– vyuvyužžititíí k mulk mulččovováánníí (nastýl(nastýláánníí ppůůdy) okolody) okolo
novnověě vysazených rostlin, nebo takvysazených rostlin, nebo takéé ke zvýke zvýššeneníí
estetickestetickéého ho úúččinku se inku se ššttěěpkapka mmůžůže barvit  e barvit  

ppřříírodnrodníí materimateriáály v lesnly v lesníím prostm prostřřededíí



ZajZajíímavost ze svmavost ze svěěta rostlin ta rostlin 
CelulCelulóózaza

CelulCelulóóza je hlavnza je hlavníí stavebnstavebníí jednotkou, kterjednotkou, kteráá se se 

vyskytuje v rostlinných organismech. Zvyskytuje v rostlinných organismech. Záároveroveňň je takje takéé

nejroznejrozšíšířřeneněějjšíší lláátkou vzniklou v organismech na tkou vzniklou v organismech na 

zemskzemskéém povrchu.m povrchu.

RoRoččnněě jjíí vznikvznikáá aažž 1,51,5××101099 tuntun, 

tj. (1,5 miliardy tun)
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Internetové odkazy:

Dostupné na World Wide Web:

http://kadmos.stopstudio.cz/fotografie_pila

Dostupné na World Wide Web:

http://kadmos.stopstudio.cz/fotografie_pila?page=1

Dostupné na World Wide Web:

http://www.lignotech.cz/a/pily/cz/

Dostupné na World Wide Web:

http://www.mpo-
efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Prirucka_zpracovani_lesnich_zbytku.pdf



Dostupné na World Wide Web:
http://espedi.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=5249

Dostupné na World Wide Web:
http://www.pasove-pily.eu/html/pilous-ctr-520-nova-kmenova-pasova-pila-na-
drevo-27.html

Dostupné na World Wide Web:
http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-biomasy

Dostupné na World Wide Web:
http://www.drevosrot.cz/gllb--78-23

Dostupné na World Wide Web:
http://www.listyjm.cz/ekonomika/hodoninska-elektrarna-letos-spalila-200-tun-stepky-z-
vanocnich-stromku.html

Dostupné na World Wide Web:
http://www.logosol.cz/pasove-pily/logosol-lm40.html?media=1 (video - pásová pila)

Internetové odkazy:



Žáci shlédnou prezentaci, kde se jim dostávají důležité informace o
možném využití dřevěného odpadu z lesního prostředí nebo dřevovýroby.
Vyučující žáky seznamuje s jednotlivými  druhy dřevěného odpadu z různých
odvětví dřevařského průmyslu. Prezentuje také možnosti zpracovávání
dřevěného odpadu pro další použití v podobě polotovarů (pro výrobu nábytku,
stavebnictví,..) nebo finálních výrobků (dřevěné brikety, pelety,…).

Vyučující také seznámí žáky s ostatními přírodními materiály vyskytujících
se v lesním prostředí. 

Cílem prezentace je, aby si žáci uvědomili, že dřevo je recyklovatelné,
nezatěžuje prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci. Ale hlavně má
neocenitelnou vlastnost a to je, jeho obnovitelná schopnost, která zajišťuje
lidstvu neomezené množství, ovšem za předpokladu je-li zajištěno racionální
hospodaření, které by mělo být jednou z prvořadých priorit pro lidstvo.

Metodický list
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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