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Úvodní stránka 
Modul BIOMASA je implementován ve webové aplikaci RESTEP (https://restep.vumop.cz). Na úvodní 
stránce (Obrázek 1) má uživatel možnost si vybrat, zda chce užívat aplikaci s využitím modulu, nebo 
bez něj.  
Ke vstupu do aplikace je nutné se přihlásit – formulář se nachází vpravo nahoře. 
 

 
Obrázek 1: Úvodní strana aplikace 

 
Aplikace provádí uživatele postupně čtyřmi částmi, které na sebe logicky navazují. Jde se o Lokalizaci, 

Statistiky, Parametrizaci a Výstupy. Již od druhé části, tj. od oddílu se statistikami je možné vytisknout 

report (formát PDF) o dosud zobrazených datech. 

Koncept aplikace je takový, že v první části, v Lokalizaci, je uživatelem zvoleno zájmové území a tato 

oblast vstupuje do částí Statistiky, Parametrizace a Výsledky. V další části zabývající se statistikami je 

uživateli nabídnut přehled informací o zvolené lokalitě. K dispozici je několik desítek interaktivních 

tabulek včetně grafů. Následující část – Parametrizace – disponuje možností změnit proměnné, které 

vstupují do výpočtu a ze kterých se odvíjí poslední část aplikace – Výstupy.  
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Lokalizace 
První část aplikace je základním kamenem pro funkčnost celé aplikace. Nabízí uživateli výběr 

zájmového území (Obrázek 2), které bude jako proměnná vstupovat do dalších segmentů aplikace. 

K tomuto území budou vztahovány statistiky, parametrizace i všechny duhy výstupů. 

 

Obrázek 2: Výběr zájmového území 

 

S výběrem zájmové oblasti uživateli může uživateli pomoct několik nástrojů – nachází v patičce stránky 

pod mapou.  

V levé části okna jsou k dispozici mapové vrstvy členěné do dvouúrovňového stromu. Skupiny vrstev 

jsou obarvené podle logiky jejich obsahu: potenciál (zelená), limity (oranžová), spotřeba (žlutá), fakta 

a specifikace regionu (modrá).  

S implementací modulu Biomasa byly přidány tematické vrstvy vztahující se k problematice biomasy. 

Jde např. o aktualizaci vrstev s počty zvířat v ORP - skot, prasata, ovce a kozy (Obrázek 3). Dále je možné 

se podívat na kartogramy několika nových výnosových map: okurky, cibule, zelí a hrách dřeňový 

(Obrázek 4). Náročnost bioplynových stanic v kontextu množství využité biomasy zobrazuje vrstva 

Spotřeba biomasy BPS. Jedná se o modelovou situaci, která naznačuje, z jak veliké plochy je potřeba 

užít biomasu, aby byla nejbližší bioplynová stanice efektivně využívána. Do výpočtu vstoupily všechny 

zemědělské bioplynové stanice, a tak vrstva popisuje stav na území celé České republiky (Obrázek 5). 
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Obrázek 3: Průměrný počet ovcí v ORP 

 

 

Obrázek 4: Potenciální výnos cibule 
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Obrázek 5: Spotřeba biomasy bioplynovými stanicemi 
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Statistiky 
Statistiky popisují vybrané území a porovnávají ho s různými administrativními jednotkami ČR. Lze 

porovnávat s ORP, kraji, ČR nebo jinou uživatelskou lokalizací. Tato část aplikace je původní z IS RESTEP, 

ovšem modul BIOMASA ji výrazně rozšířil. Mnohem detailněji je popsána zemědělská biomasa, a to jak 

v energetickém vyjádření, tak i v množství vypěstované sušiny a záboru zemědělské půdy jednotlivými 

plodinami. Předmětem této kapitoly je popis nově přidaných statistik v Modulu BIOMASA. 

Statistiky Modulu BIOMASA jsou rozděleny do několika tematicky rozdělených okruhů. V první části 

nazvané „Zemědělský půdní fond“ (Obrázek 6) se uživatel dozví jaké je využití ZPF podle LPIS. Jedná se 

o výměry jednotlivých kultur dle LPIS, popř. si je může zastoupení kultur zobrazit v procentuálním 

vyjádření. 

 

Obrázek 6: Zastoupení ZPF 

Druhou záložkou v tematickém okruhu Zemědělský půdní fond je záložka nazvaná Nároky na ZPF 

(Obrázek 7). Zde dochází k porovnání výměry ZPF nebo jen orné půdy s počtem obyvatel v zájmové 

lokalitě. Z porovnání mezi zájmovou lokalitou a různými administrativními celky pak můžeme zjistit, 

jestli je na vybraném území hustota ZPF na obyvatele vyšší či nižší. To nám může dobře posloužit při 

možné analýze regionální potravinové soběstačnosti. Regiony s nižší hustotou ZPF na obyvatele budou 

snáze potravinově soběstačné než ty, které mají vyšší hustotu ZPF na obyvatele.  

Na záložce Nároky na ZPF je také zobrazeno porovnání výměr ZPF a orné půdy se stavy zvířat. To nám 

dává představu o tom, jak velké jsou nároky na ZPF pro zajištění krmiv pro zvířata.  

http://www.vumop.cz/
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Obrázek 7: Nároky na ZPF 

Po úvodním seznámení s parametry ZPF se dostáváme do tematického okruhu nazvaného Pěstované 

plodiny. Zde uživatel získá představu o tom, jaké plodiny a v jakém množství lze z vybraného regionu 

získat. 

Nejprve je na záložce Struktura plodin představeno zastoupení jednotlivých plodin (Obrázek 8) 

v zájmové lokalitě. Zastoupení vychází z osevních ploch získaných od Českého statistického úřadu. 

Osevní plochy jsou uváděny na kraje. Jelikož nejsou známy na nižší administrativní jednotu, získá každá 

ZÚJ zastoupení plodin na základě kraje do kterého patří. V případě lokalizace, která leží ve více krajích, 

se využije ke zjištění zastoupení plodin vážený průměr.  

http://www.vumop.cz/
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Obrázek 8: Struktura plodin 

Zastoupení plodin se liší v jednotlivých krajích, proto následující tabulka uvádí přehled zastoupení 

jednotlivých plodin pro všechny kraje ČR. 
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Tabulka 1: Zastoupení jednotlivých plodin v krajích: 
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Brambory [%] 0,71 0,48 0,22 0,28 0,64 3,02 0,09 1,17 1,23 0,55 0,29 0,35 0,41 0,48 

Hořčice [%]  0,48 0,7 0,62 0,66 0,22 0,2 0,57 0,89 0,13 0,2 0,19 2,43 0,17 0,35 

Mák [%]  1,95 0,85 2,22 1,21 1,61 1,9 3,34 1,21 0,7 0,71 0,59 0,79 1,61 1,7 

Řepa cukrová [%] 5,68 1,68 6,86 1,97 2,25 0,11 2,95 3,71 0 0 0 2,48 2,31 6,68 

Řepka ozimá [%] 17,19 13,19 15,71 16,31 16,57 15,14 20,65 18,31 17,89 17,38 18,19 16,89 16,1 15,6 

Slunečnice [%]  0,02 3,2 0,03 0,4 0,64 0 0,19 0,91 0,02 0,32 0 1,37 0,01 0,23 

 Hrách [%] 0,47 1,77 0,71 1,08 1,16 1,13 1,55 1,22 1,1 1,17 1,14 1,43 1,64 1,58 

 Ječmen jarní [%] 10,5 10,14 18,98 8,53 9,3 11,97 15,13 9,67 6,95 5,65 9 10,88 6,99 5,14 

 Ječmen ozimý [%] 3,81 2,12 1,64 2,8 3,1 4,33 1,2 4,56 6,5 8,78 4,39 3,06 4,89 4,35 

 Kukuřice na zrno [%]  2,55 13,17 3,34 6,43 3,77 0,52 1,83 2,6 0,85 0,68 0,06 2,45 0,94 3,1 

 Pšenice jarní [%]  1,74 1,22 1,33 1,82 1,57 1,07 3,5 2,51 1,35 1,56 1,09 3,06 3,61 2,59 

 Pšenice ozimá [%] 32,36 35,92 29 34,84 29,16 25,92 37,53 35,46 30,8 29,85 33,06 42 29,51 32,17 

 Tritikále [%]  1,21 0,64 0,82 0,55 2,62 1,76 0,21 1,16 3,41 2,78 4,23 0,56 4,04 2,27 

 Žito ozimé [%]  0,73 0,71 0,61 0,27 0,31 1,43 0,49 0,81 1,55 1,14 2,99 0,73 2,07 1,09 

 Oves [%] 1,91 0,43 0,92 1,19 1,12 2,09 1,4 1,17 3,95 3,49 4,57 0,69 3,78 1,31 

 Sója [%] 1,85 0,41 0,62 1,41 0,73 0,07 2,35 0,56 0,06 0,1 0,01 0,34 0,47 0,78 

 Lupina [%] 0,47 0,04 0,1 0,04 0,15 0,09 0,11 0,19 0,16 0,17 0,51 0,06 0,32 0,11 

 Kukuřice na siláž [%]  9,45 7,82 10,41 10,24 14,68 18,79 3,24 8 15,39 16,73 11,85 5,41 10,65 12,42 

 Jetel [%] 0,74 0,49 0,79 1,48 4 4,83 0,01 1,39 4,02 3,2 2,84 0,27 2,69 1,95 

Jetelostravní směsi - dočasné [%]  1,9 0,57 0,75 1,4 2,51 2,21 0,86 0,73 1,71 1,89 2,04 0,74 4,03 1,25 

Jetelostravní směsi - krátkodobé [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trávy na orné půdě - dočasné [%] 2,14 0,94 0,9 1,48 1,75 1,82 0,81 1,19 1,6 1,53 2,28 1,33 2,97 1,45 

Trávy na orné půdě- krátkodobé [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vojtěška [%]  2,14 3,51 3,42 5,61 2,14 1,6 1,99 2,58 0,63 2,12 0,68 2,68 0,79 3,4 

http://www.vumop.cz/
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Na základě bonitovaně půdně ekologických jednotek (BPEJ) můžeme definovat průměrné výnosy 

plodin v zájmové lokalitě. Máme totiž definovaný výnos jednotlivých plodin pro půdně klimatické 

jednotky (HPKJ, v kódu BPEJ tvoří první tři číslice). Tyto údaje jsou uvedeny na záložce s názvem 

Průměrné výnosy plodin (Obrázek 9).  

 

Obrázek 9: Průměrné výnosy plodin 

Na základě znalosti výměr orné půdy a výnosů plodin dle BPEJ jsme schopni stanovit celkové 

potencionální výnosy plodin v zájmové lokalitě pro jednotlivé plodiny. K tomu používáme také 

zastoupení plodin uvedené v předešlých statistikách. 

Záložka Produkce biomasy (Obrázek 10) tedy zobrazuje celkové výnosy zemědělské biomasy v zájmové 

lokalitě. Výsledky je možné zobrazit jak v sušině, tak v energii (energie spalného tepla, tedy množství 

energie, kterou bychom z dané plodiny získali, pokud bychom ji spálili, není-li uvedeno jinak, bavíme 

se dále o energii ve formě spalného tepla) nebo je možné zobrazit plochu, kterou dané plodiny 

v zájmové lokalitě na ZPF zabírají.  

http://www.vumop.cz/
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Obrázek 10: Produkce biomasy 

Určité množství vyprodukované biomasy je nutné ponechat jako osivo. Při sklizni a dalším zpracování 

biomasy dochází také ke ztrátám. Záložka Osiva a ztráty (Obrázek 11) vyčísluje takového množství 

biomasy pro jednotlivé plodiny, protože s osivy a se ztrátami nelze dále kalkulovat v bilanci biomasy. 

Osiva a ztráty jsou obdobně jako produkce biomasy vyjádřeny v sušině, energii a ploše ZPF, kterou 

zabírají. 

 

Obrázek 11: Osiva a ztráty 

Dalším tematickým okruhem, který modul BIOMASA analyzuje, je potravinová soběstačnost. V první 

záložce Počty lidí (Obrázek 12) získáme přehled, kolik obyvatel se v zájmové lokalitě nachází. Kromě 

absolutního vyjádření počtu obyvatel, kteří v daném regionu žijí, statistika ukazuje počet tzv. 

http://www.vumop.cz/
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ekvivalentních obyvatel. Tím je myšleno, počet obyvatel v závislosti na výměře orné půdy. V České 

republice připadají přibližně na jeden hektar orné půdy čtyři lidé. Regiony, které mají počet obyvatel 

vyšší než je ekvivalentní počet obyvatel, jsou hůře potravinově soběstačné (pokud nebereme v úvahu 

další faktory jako je úrodnost půdy apod.). 

 

Obrázek 12: Počet obyvatel 

Plodiny, které jsou určeny k výživě lidí, jsou uvedeny na záložce Produkce potravin (Obrázek 13). Je zde 

uvedeno množství jednotlivých plodin, které jsou vyčleněny na potravinářské účely. Plodiny jsou 

vyjádřeny v sušině, v energii a v ploše, kterou dané plodiny zabírají na ZPF.  

 

Obrázek 13: Produkce potravin 

http://www.vumop.cz/
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Produkce potravin je následně přepočtena na jednoho obyvatele. Výnosy na jednoho obyvatele jsou 

vyjádřeny jak na jednoho obyvatele z regionu (Obrázek 14), tak na jednoho ekvivalentního obyvatele 

(Obrázek 15). Potravinové nároky jednoho obyvatele lze zobrazit v sušině, energii nebo také v ploše, 

kterou dané plodiny zabírají na ZPF. 

 

 

Obrázek 14: Produkce plodin na 1 obyvatele (z regionu) 

 

 

 

Obrázek 15: Produkce plodin na 1 obyvatele (ekvivalentního) 
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Kromě potravinových nároků lidí je nutné také zajistit krmné nároky zvířat. V Parametrizaci lze volit 

míru zajištění krmných nároků zvířat, ale ve Statistikách se počítá se zajištěním veškerých krmných 

nároků.  

Na první záložce se dozvíme o počtech zvířat (Obrázek 16), které se v daném regionu nachází. 

V případě, že si uživatel vybere příliš malé území (v řádu několika ZÚJ), pak nelze data z důvodu 

licenčních podmínek zobrazit a uživatel nezíská potřebné informace. Počty zvířat dle zobrazit také 

v dobytčích jednotkách, aby bylo možné mezi sebou jednotlivé kategorie zvířat porovnávat. 

 

Obrázek 16: Počty zvířat 

Krmné nároky zvířat zobrazuje další statistika nazvaná Spotřeba zvířat (Obrázek 17). Spotřeba zvířat je 

zobrazena po jednotlivých skupinách plodin z důvodu toho, že krmné dávky pro jednotlivá zvířata jsou 

již definována ve skupinách plodin. Krmné nároky zvířat lze zobrazit v sušině, v energii a v ploše, kterou 

dané plodiny zabírají na ZPF. 

http://www.vumop.cz/
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Obrázek 17: Krmné nároky zvířat 

Zvířata kromě spotřeby krmiv produkují také výkaly, které mohou být z hlediska bilance biomasy velice 

významné. Mohou být využity k několika účelům, hlavně k hnojení zemědělské půdy a tím zvyšování 

půdní úrodnosti, nebo k energetickým účelům v BPS. Proto je na další záložce nazvané Produkce 

statkových hnojiv (Obrázek 18) kvantifikováno jejich množství. Jelikož neznáme způsob ustájení 

jednotlivých zvířat v regionu, je statistika rozdělena na dvě části a to způsobem, kdy zvířat produkují 

jen kejdu nebo jen chlévskou mrvu.  

 

Obrázek 18: Produkce statkových hnojiv 

http://www.vumop.cz/
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Dalším významným tematickým okruhem je biomasa využitá pro energetické účely v modulu BIOMASA 

nazvaná Energie z biomasy. Zde se hodnotí využití zemědělské biomasy v bioplynových stanicích a 

bioteplárnách. 

První záložka s názvem BPS a bioteplárny (Obrázek 19) zobrazuje základní informace týkající se počtu 

a instalovaném elektrickém a tepelném výkonu. 

 

Obrázek 19: Počet a výkon výroben energie z biomasy 

Následuje záložka Spotřeba (Obrázek 20), kde se hodnotí množství biomasy, které tyto zdroje 

spotřebovávají. U bioplynových stanic máme modelový scénář na výrobu jednoho MWe, při kterém se 

spotřebuje 11 500 tun kejdy, 12 200 tun kukuřičné siláže a 1 400 tun obilí. Jde tedy o jednu z mnoha 

variant, kterou lze získat požadovaný výkon. V praxi se často setkáme s jinou strukturou vstupních 

surovin, kde oproti modelové variantě je výrazně méně obilovin a naopak dominuje kukuřice. U 

biotepláren zase v modelovém scénáři spalujeme jen slámu. Výslednou spotřebu je možné zobrazit 

v sušině, v energii a v ploše, kterou dané plodiny zabírají na ZPF. 

http://www.vumop.cz/


Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav 

 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: pudni.sluzba@vumop.cz 

www.vumop.cz 
 
 

 

16 
 

 

Obrázek 20: Spotřeba biomasy pro energetické účely 

Odpadním produktem BPS je tzv. digestát. Ten se skládá z tuhé části (separát) a tekuté části (fugát). 

Záložka Produkce digestátu (Obrázek 21) kvantifikuje množství vyprodukovaného digestátu 

v zájmovém regionu. Produkci je možné zobrazit v sušině a v čisté hmotě (voda tvoří významnou část 

digestátu). 

 

Obrázek 21: Produkce digestátu 

S produkcí biomasy úzce souvisí další tematický okruh a tím je bilance uhlíku na orné půdě. Bilance je 

prováděna na základě slovenské metodiky, která bilancuje vstupy a ztráty uhlíku na orné půdě. 

Metodika je založena na dlouhodobých polních pokusech, při kterých byly sestaveny koeficienty, které 

jsou použity v následující rovnici: 
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𝐵𝐶 = (𝑢. 𝐾𝐶) + (𝐷𝐻 . 𝐶𝐻) − (𝐶𝑚. 𝐾𝑚)  (1) 

kde: 

BC … Bilance uhlíku v [tC.ha-1.rok-1] 

u  … Úroda hlavního produktu v [t.ha-1] 

KC … Koeficient přepočtu rostlinných zbytků dané plodiny na uhlík pro příslušné rozpětí hodnot 

DH … Použitá (resp. plánovaná) dávka organického hnojiva v [t.ha-1] 

CH … Koeficient přepočtu dávky organického hnojiva na množství uhlíku v [tC.ha-1] 

Cm … Základní ztráty uhlíku v příslušné kategorii půd v [tC.h-1.rok-1] 

Km … Koeficient vlivu plodiny na ztrátu uhlíku v příslušné půdní skupině plodin 

Některé plodiny mají také vedlejší produkt. Bilanci uhlíku může velmi ovlivnit, zda tento vedlejší 

produkt (většinou sláma) zůstane ponechán na půdě nebo bude sklizen a odvezen pryč. První dvě 

záložky proto hodnotí bilanci uhlíku pro jednotlivé plodiny v případě, že je veškerá sláma sklizena 

(Obrázek 22) a v případě, že je veškerá sláma ponechána na půdě (Obrázek 23).  

 

 

Obrázek 22: Bilance uhlíku se sklizenou slámou 
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Obrázek 23: Bilance uhlíku s ponechanou slámou 

Na další záložce nazvané Souhrnná bilance (Obrázek 24) je již zhodnocena bilance uhlíku sumarizovaně 

v celém zájmovém území. Jsou zde zobrazeny hodnoty bilance uhlíku na orné půdě s ponechanou nebo 

sklizenou slámou, množství uhlíku ve slámě, kolik je potřeba slámy pro zvířata a energetické účely a na 

závěr výsledná bilance uhlíku na orné půdě. Bilance je ovlivněna především zastoupením plodin, takže 

při změně plodin v parametrizaci se může bilance uhlíku značně lišit.  

 

 

Obrázek 24: Souhrnná bilance uhlíku na orné půdě 

Z rovnice pro výpočet bilance uhlíku je patrné, že jsme doposud nepracovali s jedním důležitým 

parametrem, a to je množství přidaného organického hnojiva. Ze souhrnné bilance víme, kolik je 
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potřeba dodat uhlíku na ornou půdu. Z tohoto údaje na záložce Potřebné hnojivo (Obrázek 25) 

počítáme množství vybraných druhů hnojiv, které by zajistilo vyrovnanou bilanci uhlíku na orné půdě. 

Pro porovnání uvádíme, kolik dobytčích jednotek skotu popř. prasat by bylo potřeba na produkci 

daného množství hnoje. 

 

Obrázek 25: Potřebné hnojivo pro vyrovnanou bilanci uhlíku 

Výsledné zhodnocení biomasy shrnuje tematický okruh nazvaný Celková bilance biomasy. Zde získáme 

sumarizované statistiky po skupinách plodin, a to jak produkci biomasy, tak spotřebu biomasy. 

Statistika je rozdělena do dvou záložek, které se liší způsobem vyjádření. První záložka zobrazuje 

hodnoty absolutně (Obrázek 26), druhá záložka zobrazuje hodnoty relativně (Obrázek 27). Ze statistik 

tedy získáme bilanci biomasy po jednotlivých skupinách plodin. Statistiky jsou zobrazeny v sušině, 

v energii, nebo v ploše ZPF, kterou dané skupiny plodin zabírají. 
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Obrázek 26: Celková bilance biomasy vyjádřena absolutně 

 

Obrázek 27: Celková bilance biomasy vyjádřena relativně 
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Parametrizace 
V této kapitole je popsána možnost parametrizace vstupních dat, tak aby zájmová lokalita co nejvíce 

odpovídala uživatelským představám. Parametrizace je funkcionalita dostupná již v IS RESTEP, 

v modulu BIOMASA je však značně rozšířena především o parametry zemědělské biomasy. Dále bylo 

přepracováno uživatelské rozhraní tak, aby bylo co nejvíce uživatelsky přívětivé. 

Aby mohl uživatel upravovat parametry pro výpočet, je nutné si nejprve parametrizaci založit (Obrázek 

28). Pro založení parametrizace stačí zadat jen její název. Založením parametrizace se uživateli 

zpřístupní kompletní seznam parametrů s defaultními hodnotami. Přehled založených parametrizací 

může sledovat v pravém otevíracím menu. 
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Obrázek 28: Vytvoření parametrizace 

Vytvořená parametrizace obsahuje několik tematických okruhů. Jelikož již původní IS RESTEP 

bilancoval všechny kategorie OZE, je možné parametrizovat také větrnou energii, sluneční energii, 

vodní energii nebo odpadové hospodářství. Všechny tematické okruhy mají informační tabulku, ze 

které je možné zjistit vybrané informace o zájmové lokalitě (Obrázek 29). Také jsou k dispozici 

předdefinované scénáře navýšení výroby OZE (Obrázek 30). Zde bude popsána především 

parametrizace produkce biomasy, protože ta byla hlavní priorou modulu BIOMASA. 

 

Obrázek 29: Informační tabulka o stavu v zájmové lokalitě 
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Obrázek 30: Předdefinované scénáře 

Pro modul BIOMASA je nejdůležitější částí parametrizace skupina nazvaná Produkce biomasy. Ta je 

rozdělena do několika částí, ve kterých lze nastavit parametry ovlivňující produkci biomasy. 

První záložkou ve skupině Produkce biomasy jsou Výměry ploch pro pěstování (Obrázek 31). Ty 

obsahují možnost parametrizace výměr orné půdy, trvalých travních ploch a rychle rostoucích dřevin. 

Defaultně je vyplněna hodnota stoprocentní výměra jednotlivých kultur. Uživatel je však může snížit, 

ale i navýšit. Hodnoty, které překračují výměru kultury v zájmové lokalitě, jsou červeně podbarveny. 

V případě, že tyto hodnoty budou změněny, zobrazí se informace v následujících výsledkách, že nejde 

o stoprocentní zastoupení jednotlivých kultur. 

 

Obrázek 31: Parametrizace výměr ploch pro pěstování 
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Úplně novou záložkou je Intenzifikace produkce (Obrázek 32). Zde si může uživatel navolit způsob 

pěstování plodin v zájmové lokalitě. Rozlišujeme mezi ekologickým zemědělstvím, standardním 

způsobem hospodaření a intenzivním způsobem hospodaření. Každý způsob hospodaření dává jiný 

výnos pro definované plodiny. Stanovením podílu jednotlivých způsobů hospodaření pak ovlivníme 

celkovou produkci biomasy. Defaultně je nastaven podíl standardního způsobu hospodaření na sto 

procent. 

 

Obrázek 32: Parametrizace intenzifikace produkce 

Jednotlivé plodiny jsou rozděleny do několika skupin. Zastoupení plodin lze parametrizovat v každé 

skupině zvlášť, dohromady však musí mít zastoupení na orné půdě sto procent. První skupinou jsou 

plodiny označené Zrniny pro krmení zvířat, výživu lidí a další užití (Obrázek 33). Jedná se o tyto plodiny: 

ječmen jarní, ječmen ozimý, kukuřice na zrno, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikále, žito ozimé, oves, 

hrách, sója a lupina. Sója a lupina jsou navíc nově přidané plodiny.  
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Obrázek 33: Parametrizace zastoupení zrnin 

Další skupinou jsou plodiny určené pro potravinářské a další užití (Obrázek 34). Patří sem především 

okopaniny, jako jsou brambory, řepa cukrovka, nebo olejniny (řepka, slunečnice, mák a hořčice). 

Nejvíce zastoupenou plodinou je řepka ozimá, ale zastoupení lze v parametrizaci libovolně upravovat. 

 

Obrázek 34: Parametrizace plodin po potravinářské účely 

Skupina víceletých pícnin (Obrázek 35) obsahuje jetel, vojtěšku, jetelotravní směsi dočasné a 

krátkodobé a trávy na orné půdě dočasné a krátkodobé. Jejich využití je především ke krmným účelům. 

Defaultně nenabývají příliš velkého zastoupení. 
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Obrázek 35: Parametrizace víceletých pícnin 

Kromě víceletých pícnin je možné také parametrizovat jednoleté pícniny, které jsou seskupeny 

s energetickými plodinami (Obrázek 36) z důvodu toho, že některé plodiny mohou být zařazeny do 

obou kategorií. Patří sem čirok na siláž, kukuřice na siláž, šťovík, konopí, topinambur, křídlatka a 

ozdobnice čínská. Některé plodiny mají invazivní charakter (např. křídlatka), proto je nutné se na ně 

dívat také z pohledu ochrany přírody. V parametrizaci jsou uvedeny proto, že mají poměrně velký 

energetický potenciál, jelikož dokáží vyprodukovat velké množství biomasy. Čirok a kukuřice jsou jedny 

z nejvýznamnějších plodin pro energetické účely, avšak z hlediska ochrany půdy před vodní erozí se 

jedná o plodiny s nízkou ochranou funkcí, proto je nutné při vyšším podílu zastoupení těchto plodin 

mít na mysli i možné dopady na ochranu půdy. 
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Obrázek 36: Parametrizace jednoletých pícnin a energetických plodin 

Novou a poslední skupinou plodin je zelenina (Obrázek 37). Rozlišujeme okurku, cibuli, zelí a hrách 

dřeňový.  

 

Obrázek 37: Parametrizace zeleniny 

Kromě parametrizace plodin na orné půdě je možné také parametrizovat trvalé travní porosty 

(Obrázek 38). U parametrizace TTP máme jen dva parametry. První je množství dodaného dusíku, který 

nám ovlivňuje výnos. Lze navolit hodnoty 0, 60 nebo 120 tun na jeden hektar proto, že pro tyto dávky 

hnojení máme stanoven výnos travin v závislosti na BPEJ. 
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Obrázek 38: Parametrizace trvalých travních porostů 

Další kulturou, kterou lze parametrizovat, jsou rychle rostoucí dřeviny (Obrázek 39). Rozlišujeme mezi 

topoly a vrby. Kromě jejich zastoupení lze také definovat výnos jednotlivých plodin a jejich sušinu.  

 

Obrázek 39: Parametrizace rychle rostoucích dřevin 

Abychom mohli správně odvodit energetický potenciál plodin, je nutné znát množství sušiny 

jednotlivých plodin. Pro zpřesnění defaultních hodnot má uživatel možnost parametrizovat obsah 

sušiny na záložce nazvané Korekce sušiny v plodinách (Obrázek 40). Pro každou plodinu, se kterou 

pracuje modul BIOMASA, je možné změnit podíl sušiny. 
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Obrázek 40: Korekce sušiny v plodinách 

Veškerou vypěstovanou biomasu nelze využít k energetickým účelům. Dochází ke ztrátám během 

sklizně a určité množství sklizené plodiny je potřeba nechat jako osivo na další rok. Odpočty od 

celkových výnosů lze pro jednotlivé plodiny parametrizovat na záložkách Osiva (Obrázek 41) a Ztráty 

(Obrázek 42). 

 

Obrázek 41: Parametrizace množství osiva 
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Obrázek 42: Parametrizace množství ztrát 

Doposud byla popsána jen parametrizace produkce zemědělské biomasy. Biomasu lze však také 

parametrizovat. K tomu nám slouží tematický okruh Využití biomasy (Obrázek 43). Lze je možné 

parametrizovat nové bioplynové stanice a bioteplárny. Oběma přidáváme nově instalovaný výkon. U 

BPS je možné parametrizovat strukturu vstupních surovin na výrobu bioplynu. Do BPS můžou dle 

parametrizace vstupovat kejda, skupina plodin pro potravinářské využití, skupina plodin zrnin, kukuřice 

na siláž, pícniny, energetické plodiny, TTP nebo ostatní plodiny. Skladba je tedy navržena jen pro 

zemědělské bioplynové stanice. Je také možnost navolenou strukturu vstupu do BPS předat již 

stávajícím BPS. 

Bioteplárnám kromě nově instalovaného výkonu můžeme navolit množství slámy, které bude využito 

na 1 WM výkonu. V případě snižování množství slámy by musel být surovinový výpadek nahrazen jiným 

zdrojem.  
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Obrázek 43: Parametrizace využití biomasy 

Novým tematickým okruhem je parametrizace zvířat (Obrázek 44). Nově je možné v zájmové lokalitě 

měnit stavy zvířat a tím ovlivňovat potřebu krmiv. Navýšení stavu zvířat se udává v dobytčích 

jednotkách. Rozlišujeme mezi skotem, ovcemi, kozami, prasaty a drůbeží. S informační tabulky lze 

navíc získat stávající stavy zvířat, což významně dodává parametrizaci na přehlednosti. 

 

Obrázek 44: Parametrizace stavu zvířat 
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Výsledky 
Výstupy modulu BIOMASA jsou zobrazené ve Výsledkách, které podrobně zobrazují informace o 

zájmovém území, které se spočetly na základě charakteristik regionu a navržené parametrizace.  

Základním přehledovým vyjádřením výsledků je tzv. Potenciálový mix (Obrázek 45). Ten zobrazuje 

sumárně za jednotlivé kategorie OZE výrobu a spotřebu. Je možné rozlišit spotřebu stávajících OZE a 

nově navýšenou spotřebu OZE. Je zde také sumárně zhodnoceno celé zájmové území. Pro názornější 

vyjádření jsou výsledné hodnoty zobrazeny ve formě grafu. 

 

Obrázek 45: Výsledný Potenciálový mix 

Jednotlivé výsledky z Potenciálového mixu je pak možno detailněji prozkoumat v tzv. Rozšířených 

výstupech. Detailněji zde budou popsány jen některé rozšířené výstupy, především ty, co se zabývají 

zemědělskou biomasou. 

Rozšířené výstupy mají všechny obdobnou formu. V horní části se nachází graf se stávající výrobou 

energie, následuje uživatelem navýšená výroba energie a konče teoretickým dostupným potenciálem 

energie. Pokud v některým případech nedává zobrazení potenciálu smysl, např. teoretické dostupné 

maximum sluneční energie, je daný graf prázdný. Pod grafem jsou zobrazeny seznamy parametrů, za 

jakých podmínek byly výsledky vytvořeny. Následuje informace k vrstvě, tedy seznam připomínek, za 

kterých daná vrstva vznikla. Na konec jsou zobrazeny samotné výsledky většinou ve formě tabulky. 

Na záložce Využití zemědělských plodin (Obrázek 46) máme detailní přehled o množství 

vyprodukovaných plodin a jakým způsobem jsou v regionu využity. Po skupinách plodin jsou zobrazeny 

celkové výnosy biomasy a využití v jednotlivých kategorií spotřeby (potraviny, krmivo, energie). 

Odečtením nároků od celkového výnosu získáme dostupnou biomasu v zájmové lokalitě po 
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jednotlivých skupinách plodin. Pokud se biomasa více spotřebovává, než kolik se jí vypěstuje, pak se 

zobrazují záporné hodnoty. Po skupinách plodin pak tedy víme, kolik je potřeba biomasy do regionu 

dodat. To lze řešit i iterativně změnou zastoupení plodin v parametrizaci, pokud tedy naopak u nějaké 

skupiny plodin biomasy přebývá. 

 

Obrázek 46: Využití zemědělské biomasy 

Významným spotřebitelem zemědělské biomasy pro energetické účely mohou být bioplynové stanice. 

Na některých území České republiky již dnes může docházet k tlakům na ornou půdu z důvodu 

nedostatečných zdrojů energetických plodin pro bioplynové stanice, především kukuřice. Výsledky 

ukazují stávající a navýšenou výrobu energie z bioplynových stanic (Obrázek 47). Zobrazují se 

informace o počtu bioplynových stanic a také struktura zdrojů směřující do bioplynových stanic.  
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Obrázek 47: Výsledná energie z bioplynových stanic 

Dalším významným spotřebitelem biomasy mohou být bioteplárny (Obrázek 48). Zobrazují obdobně 

jako u bioplynových stanic výrobu energie ze stávajících a nově instalovaných biotepláren. Je zde také 

zobrazena struktura zdrojů, protože ne všechny bioteplárny spotřebovávají jen biomasu. 

 

Obrázek 48: Výsledná energie z biotepláren 

Obdobné výsledky jako jsou uvedeny výše, jsou zobrazeny také ve skupině modul BIOMASA. Zde už ale 

oproti předchozímu energetickému vyjádření dominuje vyjádření v sušině. Získáváme tedy bilanci 

sušiny jednotlivých skupin plodin, jejich přebytky popř. deficity.  
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Detailněji jsou také zhodnoceny hospodářská zvířata. Zde ale musí platit zásada velikosti alespoň 

několika základních územních jednotek, aby mohla být data zobrazena. Ve výsledcích jsou zobrazeny 

jak stávající nároky zvířat, tak uživatelsky navýšené nároky zvířat. Také se zde hodnotí produkce kejdy, 

popř. chlévské mrvy, jako možný energetický zdroj do bioplynových stanic. Při porovnání s bilancí 

organické hmoty je také nutné uvažovat nad využitím statkových hnojiv pro využití na orné půdě.  

Na záložce Celková bilance biomasy jsou pak shrnuty veškeré výsledky, které byly v průběhu tohoto 

textu vysvětleny. Jsou uvedeny vazby mezi toky jednotlivých využití biomasy a tyto toky kvantifikovány. 

Vždy je ale nutné mít na paměti, s jakými vstupními parametry jsme pracovali, protože jedna zájmová 

lokalita může dávat velice rozdílné výsledky v závislosti na zvolených parametrech. 
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Report  
Report je závěrečnou částí aplikace. Uživateli tak nabízí možnost vytištění hodnot na základě 

vybraného zájmového území a zvolené parametrizace. Report generuje textový dokument ve formátu 

PDF. Zpřístupňuje tak zobrazení výsledků modulu BIOMASA mimo prostředí aplikace. 

Obsah výsledného reportu si uživatel volí v prostředí aplikace (Obrázek 49). Na výběr jsou témata 

z části Lokalizace, Statistiky, Parametrizace a Výsledky. Výběr provede zaškrtnutím tématu v pravé 

části stránky. 

 

Obrázek 49: Výběr obsahu reportu 

Pro část Statistiky je nabízena možnost volit uzemní celek pro porovnání s vybraným zájmovým 

územím (Obrázek 50). Dostupné je obdobné porovnání jako v dané části aplikaci. Na výběr je porovnání 

s příslušným krajem, ORP nebo Českou republikou. 

 

Obrázek 50: Výběr porovnání zájmového území pro část Charakteristiky 
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Generování reportu je spuštěno po kliknutí na tlačítko „Generuj report“. Toto tlačítko je umístěno 

v pravém dolním rohu stránky, za seznamem témat. Po spuštění reportu uživatel volí formu doručení 

výsledného PDF souboru (Obrázek 51). V nabídce je možnost „Generovat report k náhledu“, kde je 

uživateli report bezprostředně po jeho vygenerování stažen do počítače jako soubor PDF. Další 

možností je „Zaslat report emailem“, v takovém případě je bezprostředně po jeho vygenerování 

odeslán soubor PDF obsahující report jako příloha mailu, který uživatel vyplnil při registraci do 

aplikace. 

 

Obrázek 51: Generování reportu 

 

Výsledný dokument reportu obsahuje titulní stranu, obsah, úvodní slovo, mapy zájmového území a 

tabulky s daty, případě grafy dle uživatelem zvolených témat (Obrázek 52).  Kompletní report je 

přílohou této závěrečné zprávy. 
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Obrázek 52: Ukázka reportu 
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