
ENERSOL  0 

 

 

 

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA, Kremnička 10, Banská Bystrica 

 

 

ENERSOL SK 

1. Hlavná kategória 

 

 

BIOMASA 

Drevená štiepka, rýchlo rastúce stromy 

 

Martin Balún 

3.ročník 

 

Konzultant práce: Ing. Janka Zázrivcová 

 

 

Banská Bystrica 2016 

  



ENERSOL  1 

 

OBSAH 

Úvod ..................................................................................................................................2 

1 Obnoviteľné zdroje energie .............................................................................................3 

1.1 Rozdelenie obnoviteľných zdrojov a energie .................................................................3 

2 Biomasa – rýchlorastúce stromy - paulownia...................................................................4 

2.1 Pôvod a história.............................................................................................................4 

2.2 Základné informácie ......................................................................................................6 

3 Shan Tong .......................................................................................................................7 

3.1 Využitie ........................................................................................................................9 

3.2 Drevený popol ............................................................................................................. 10 

4 Od výsadby až po zber................................................................................................... 11 

4.1 Mladí ľudia s veľkým plánom - REALIZÁCIA ........................................................... 12 

Náklady: ........................................................................................................................ 12 

5 Biznis plán – stále napredovať! ..................................................................................... 13 

Záver ............................................................................................................................... 14 

Zdroje .............................................................................................................................. 15 

 

 

  



ENERSOL  2 

 

ÚVOD 

 

Vyčerpateľnosť neobnoviteľných zdrojov energie ako je plyn, ropa, uhlie ... nás nútia 

zamýšľať sa nad budúcnosťou a riešiť tento vážny problém. Zatiaľ jediným a možným 

riešením je využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  

V mojej práci sa zameriavame na biomasu – je to chemicky zakonzervovaná     slnečná 

energia v podobe rastlín a je jednou s najuniverzálnejších a najrozšírenejších alternatívnych 

zdrojov energie na zemi. Pokiaľ budeme biomasu účelovo a cieľavedome pestovať, môžeme 

hovoriť o nevyčerpateľných zdrojoch energie. 
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1 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 

 

1.1 Rozdelenie obnoviteľných zdrojov a energie 

 

 Energia slnka – slnečné kolektory, fotovoltaické články   

Ich využitie je relatívne, vtedy keď ju potrebujeme (v zimnom období), tak ju  nemáme. 

 Energia vody – vodné elektrárne  

Problémy s ochranou prírody – umelé hrádze, športy. 

 Energia pôdy, vzduchu – tepelné čerpadlá 

Cena, ktorú si nemôže dovoliť každý.    

 Energia vetra – veterné turbíny 

Majú malú efektivitu oproti ostatným zariadeniam (problémy s ochranou životného 

prostredia). 

 Energia biomasy  

Na naše pomery je to najvýhodnejšia energia, čo sa týka ceny a výkonu. 
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2 BIOMASA – RÝCHLORASTÚCE STROMY - PAULOWNIA 

 

2.1 Pôvod a história 

 

Paulownia je listnatý, opadavý strom, ktorý má svoj pôvod v Ázii. V Číne je strom tiež 

nazývaný “Tong Pao” alebo “Paulownia Imperial”. V Japonsku “Kiri”, čo v japončine 

znamená “Strom Princezná”. Strom je pomenovaný podľa ruskej vojvodkyne Anne Pavlovne 

do Európy prišiel v rokoch 1830 – 1916 za cisára Františka Jozefa I. 

 

 

        

Obr. 1             Obr. 2 
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Obr. 3 Rad vychádzajúceho slnka        Obr. 4 Zlatá imperiálna pečať Japonska 

 

 

Obr. 5 Symbol predsedu vlády Japonska 
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2.2 Základné informácie 

 

Názov: Paulownia 

Druhy: Tomentosa, Elongata, Shan-dong, Catalpa Folia, Biomass, Kirl, Kawakamii, Fortunei.   

Dnes dorastajú niektoré druhy a hybridy do výšky 20 - 25m.  

Rast: 3-4 roky ( 6-8 m) na drevnú štiepku, 7-8 rokov ( 20-25 až 30 m ) na kusové drevo. 

Priemer listov: podľa druhu od 50 – 100 cm.  

Kvitne v apríli až máji, pred pučaním listov, asi v 3. roku. 

 

 

  

Obr. 6  Tomentosa 
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3 SHAN TONG 

 

Je to hybrid Tometosa a Fortunei.  

Pestuje sa pre produkciu :  

 biomasy 2-3 roky (cca 7m ), 

 guľatiny 5-8 rokov ( cca 15m ). 

 

Po prvom spílení rastie z koreňa. Koreňový systém má hĺbku 10-12m čím zabraňuje zosuvu 

pôdy. Je odolný voči hmyzu a iným škodcom,  taktiež aj mrazom až do - 29˚C. Je to jeden s 

najrýchlejšie rastúcich stromov. 

 

 

Obr. 7 

Rozmnožovanie je iba umelé:  

 koreňovými odrezkami,  

 semenami - nerovnomerné delenie DNA. 

Ochrana ovzdušia: 

 znižovanie emisií: pohltí až 90 - 100 ton CO2/ročne z 1ha /cca 600 stromov/.  

 erózia 

 výhrevnosť 
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Obr. 8 

 

 

Obr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERSOL  9 

 

a. Využitie 

 

Produkcia medu : za ideálnych podmienok – 1 ha – 500 kg medu. 

Drevo ma široké využitie napr. domy ( drevostavby ), nábytok, športové potreby, palivové 

drevo, lode, krmivo pre dobytok , líčidlá...Možnosti jeho využitia sú skoro neobmedzené. 

 

            Obr. 10           Obr. 11 

          

            Obr. 12       Obr. 13 

           

 Obr. 14                  Obr. 15  

  

Obr. 16       Obr. 17 
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b. Drevený popol 

 čistý popol zo spaľovania drevín sa dá využiť aj v záhradníctve,  

 dlhodobé používanie znižuje PH v pôde a mení jej zloženie, 

 pôda – zmeny pH - aplikácia 5 t.ha-1 • V 1. roku aktívne pH stúplo v povrchovej 2-cm 

vrstve o 1,3,  

 popol neobsahuje draslík,  

 obsahuje dusík a ďalšie látky prospešné pre rast. 

 

 

  Obr. 18 
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4 OD VÝSADBY AŽ PO ZBER 

 pôda: PH ( kyslosť ) 5-9, 

 podľa zákona musí mať pôda bonitu (kvalitu) 5-7,  

hladina vody by mala byť hlbšie ako 2m, 

 požiadavky na zrážky sú cca 700 mm3/rok, 

 

     Obr. 19 

 pre Biomasu : 1ha cca 2 500 sadeníc 2x2m, 

 pre kvalitné drevo typu A : 1ha 600 sadeníc  4x4m, 

 sadenica sa vysadí do škôlky, 

 po prvom roku je koreň schopný rásť už ako hodnotný strom, 

 pri vysádzaní je použitie hnojiva veľmi prospešné,  

 sadí sa do jám 40x40x70 cm.  

 

     Obr. 20 
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4.1 Mladí ľudia s veľkým plánom - REALIZÁCIA 

 zazmluvnená pôda : cca 5 ha, 

 zavlažovanie: 2x čerpadlo, 6x 1000l nádrž, 

 1250 m požiarnych a zavlažovacích hadíc, 

 koncovky a redukcie,  

 300 vysadených stromov,  

 sadené 4x3 m, 

 na palivové drevo a taktiež na výrobu drevostavieb, 

 1000  sadeníc vysadených v rámci škôlky, 

 časť pôjde na predaj a ostatné budú vysadené, pre ďalšie spracovanie, 

  počas zimného obdobia - vypestovanie vlastných sadeníc a ich predaj.   

Náklady: 

  rastliny a technická výbava - 4600€ 

  manažment - 520€ 

 

 

Obr. 21 

 

 

 

 

 

 



ENERSOL  13 

 

5 BIZNIS PLÁN – STÁLE NAPREDOVAŤ! 

 

 pomocou projektu -  Samostatne hospodáriaci roľník – eurofondy, 

 spolupráca s firmou Wegrow, 

 oslovenie investorov, ktorí by pomohli zrýchliť  a zefektívniť systém, 

 8 rokov – min. 5 ha pôdy, 

- 2 ha biomasa ( drevná štiepka  ) 

- 3 drevo typu A ( drevostavby... ) 

 každý rok zasadiť min. 1000 stromčekov, 

 vlastná výsadba koreňových odrezkov a následný predaj sadeníc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERSOL  14 

 

ZÁVER 

 

Stromy spevňujú pôdu, zabraňujú erózii. Pohlcujú oxid uhličitý a vytvárajú veľké 

množstvo kyslíka. Zadržiavajú vlahu pôdy a udržujú spodnú vodu. Prínos pre včelárov – 

zvyšuje sa produkcia medu. Kotle na rôzne druhy dreva sú spomedzi iných zdrojov najlacnejšie. 

Je zaručené, že rýchlorastúce dreviny budú žiadanejšie. Prinášajú nové pracovné miesta. V 

období kvitnutia dreviny pozitívne vplývajú na psychiku ľudí a na životné prostredie    

Myslíme si, že vďaka uvedeným výhodám biomasy a povinnostiam Slovenskej 

republiky voči Európskej únii viac využívať obnoviteľné zdroje energie bude náš projekt 

úspešný v praxi a bude stále napredovať.  
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ZDROJE 

 

- Vlastné vypracované dokumenty  

- https://www.youtube.com/watch?v=-4mJduE5ddU 

- www.paulownia1.webnode.sk 

- www.rychlorastucestromy.sk 

- www.paulownia.cz 

- www.paulownia-slovakia.vksoft.eu 

- www.paulownia-moravia.cz 

- EkoFond, n.f Bratislava – Zamestnanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie   

(Príručka pre výchovných a kariérnych poradcov) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4mJduE5ddU
http://www.paulownia1.webnode.sk/
http://www.rychlorastucestromy.sk/
http://www.paulownia.cz/
http://www.paulownia-slovakia.vksoft.eu/
http://www.paulownia-moravia.cz/

