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PEVNÁ BIOMASA 

A JEJÍ POTENCIÁL 
V ENERGETICKÉ 

KRIZI

V posledním čísle roku 2022 jsme se zaměřili na 
pevnou biomasu jako alternativní palivo. Jaké jsou 
možnosti jejího využití, ať už lesní či zemědělské, a je 
možné její spotřebu dále navyšovat? Nejen na tato 
témata přinášíme odpovědi.
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STEP Trutnov a.s.
Společnost založená v roce 1990 dispo-
nuje vlastními výrobními halami přímo 
v Trutnově. Kromě typizovaných kotlů 
na biomasu umí vyrobit na přání zákaz-
níka i atypická zařízení přímo na míru.
Kotle na biomasu zde vyrábí podle dru-
hu spalovaného paliva, ať už je to dřevní 
biomasa – štěpka, piliny, nebo zeměděl-
ská biomasa – sláma, seno, sloní tráva 
a další porosty. U kotlů na zemědělskou 
biomasu společnost vyvinula nové uni-
kátní konstrukce, které významně zjed-
nodušují operaci s kotlem. Přikládání 
balíků zemědělské biomasy probíhá 
totiž bez předchozí dezintegrace, takže 
se celý balík vkládá přímo na posuv-
ný dopravník, nebo se umisťuje přímo 
dovnitř kotle (u menších výkonů). Své 
uplatnění tato technologie nachází ze-
jména v zemědělství, kde při rostlinné 
výrobě zemědělci disponují jak techni-
kou na výrobu balíků, tak zároveň ma-

nipulační technikou. Samotné provozní 
náklady za palivo jsou tak pro země-
dělce položkou, která je pro ně snadno 
dostupná, a jsou tak nezávislí na dodáv-
kách fosilních paliv, jako je například 
zemní plyn nebo uhlí. 
Výkonnostní řady kotlů od společnosti 
STEP Trutnov a.s. se pohybují od 100 do 
5 000 kW. S ohledem na dodavatelský 
řetězec paliv je optimální výkon tepel-
ného zdroje do 10 MW (případně 2 x 
5 MW). Všechny kotle jsou k dispozici 
v provedení teplovodním, parním nebo 
teplovzdušném, a kromě výroby tepla 
je lze využít také pro výrobu elektrické 
energie.

TTS eko s.r.o.
V Třebíči na Vysočině již téměř 3 desít-
ky let funguje nenápadná firma, která 
dokáže velké věci.  Její název je TTS eko 
s.r.o. a v rámci ekologického programu 
se zabývá především vývojem, výro-

bou, montáží a servisem průmyslových 
kotlů a kotelen na spalování biomasy 
a s tím souvisejících technologií.
Od samotného počátku se firma zabýva-
la dodávkami dílčích technologických 
celků a provozních souborů v oblasti 
klasické energetiky a teplárenství. His-
torie myšlenky průmyslového kotle na 
biomasu se začala psát v roce 1997, o tři 
roky později byl na třebíčské Teplárně 
Sever zprovozněn první kotel na spalo-
vání dřevní biomasy s typovým označe-
ním VESKO-B a výkonem 3 MW.
Postupným vývojem a přenosem zku-
šeností z třebíčských provozů se firma 
dostala až k vývoji kotlů v termoole-
jovém provedení či od roku 2006 ke 
kotlům VESKO-S na spalování balíkové 
slámy. Doplňkovým výrobním a doda-
vatelským programem jsou zařízení pro 
snížení emisních limitů (elektrofiltry, 
tkaninové filtry), zvýšení účinnosti kot-
lů (kondenzační výměníky spalin) a ko-
generace z biomasy (ORC systémy).
Kromě dodávky samotných kotlů je fir-
ma schopna zrealizovat kompletní pro-
jekty „na klíč“, jako jsou rekonstrukce 
kotelen, rozvodů tepla a instalací do-
movních předávacích stanic. V rámci 
vedlejší činnosti se firma TTS eko s.r.o. 
zabývá také realizací stavebních zaká-
zek a projektů jako jsou např. nízko-
energetické stavby, bytová výstavba či 
přestavby a revitalizace průmyslových 
areálů.
Od roku 2001, kdy byl třebíčskou firmou 
vyroben první průmyslový kotel na bio-
masu, se dnes chlubí již 70 instalacemi 
průmyslových kotlů a dalších ener-
getických zařízení. Jejich instalace je 
možné vidět převážně v teplárnách, ko-
munálních výtopnách a průmyslových 
podnicích, a to hlavně na území Česka 
a Slovenska. Tři referenční projekty se 
podařilo před několika lety zrealizovat 
také na území Ukrajiny, přičemž dva 
z nich jsou kotelny na slámu pro drů-
beží velkofarmy u města Nikopol, tře-
tím projektem je komunální kotelna na 
dřevní štěpku ve městě Billopilya ležící 
v Sumské oblasti. 
Vyzdvihnout některou z českých či slo-
venských aplikací je těžké, jelikož ka-
ždá reference je svým způsobem origi-
nální a něčím atypická. Zákazníkovi se 
firma vždy snaží vyjít vstříc s individu-
álními požadavky na dispoziční řešení 
technologie, provozní parametry, pali-
vové hospodářství a systém odpopelně-
ní a odprášení spalin.

Technologie na spalování pevné biomasy 
a jejich nabídka v ČR
Technologií na spalování biomasy, ať už lesní nebo zemědělské, je v dnešní 
době již velká škála. Pozitivní zprávou je také fakt, že pro tyto technologie 
nemusíme chodit daleko, protože je na českém trhu několik společností, 
které se tomuto oboru intenzivně věnují. Ať už to jsou přímo společnosti 
vyvíjející a vyrábějící kotle na spalování biomasy, jako je například TTS 
eko s.r.o. nebo STEP Trutnov a.s., nebo další inženýrské společnosti, které 
na přání dílo naprojektují a dodají nejvhodnější technologii. Zákazník tak 
může získat český kotel na biomasu, nebo svou kotelnu vyprojektovat 
českými inženýry. Přinášíme krátký přehled služeb dvou významných 
českých společností, které na trhu působí.

Obrázek 1: Rekonstrukce kotelny ve Chrastavě – instalace kotle na biomasu o výkonu 1 MW 
na spalování celých hranatých balíků slámy, pro účely vytápění kancelářských prostor a hal ve všech 
prostorách společnosti. Zdroj: Step TRUTNOV a. s.

PEVNá BiOMaSa
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Díky mnohaletým zkušenostem z vý-
voje, dodávek a provozů jsou kotle 
prakticky bezobslužné s důrazem na 
účinnost, efektivitu a životní prostředí. 
S patřičnou hrdostí lze konstatovat, že 
firma TTS eko s.r.o. se řadí mezi přední 
evropské výrobce průmyslových kotlů 
na biomasu.
Provoz teplárny, která byla včetně tep-
lotních rozvodů vybudována na zelené 
louce za jediný rok, zajišťuje společnost 
Dukovanská teplárenská, s. r. o. Celkové 
náklady za první etapu činily 50 milio-
nů Kč. Zajímavé je, že kotel Vesko-B na 
dřevní štěpku můžeme směle označit 
za domácí produkt – vznikl totiž v pro-
jekčním studiu TTS boilers, které sídlí 
v nedaleké Třebíči. Tento kotel umož-
ňuje spalování dřevních paliv o nízké 
kvalitě (kde vlhkost paliva může činit 
až 60 %) a poradí si i s nespalitelnými 
příměsemi, jako jsou písek, kameny či 
kusy železa. Samozřejmostí je i insta-
lace elektrofiltru spalin, díky kterému 
kotel splňuje nejpřísnější emisní limity 
dle nové vyhlášky ČR. Základním pali-
vem pro nový kotel je zelená štěpka, po-
cházející převážně z regionálních lesů.
V současné době může firma nabídnout 
kotle dvou základních typů. Prvním 
jsou kotle typového označení VESKO-B 
a jsou určeny primárně na spalování 
dřevní biomasy. Konstrukce spalovací 
komory a celá technologická linka jsou 
navrženy tak, aby si poradily i s méně 
kvalitním palivem s vysokým obsahem 
vlhkosti (až 60 %) a nespalitelných pří-
měsí (škvára, písek, kamení), zkrátka 
takovým palivem, které se prodává za 
nejnižší možnou cenu a provozovateli 
tak přinese nejvyšší úsporu v nákla-
dech. Kotle VESKO-B jsou vyráběny ve 
výkonových řadách 1 až 10 MW, a to 
v provedení teplovodním, horkovodním 
nebo parním.
Druhý ze základních pilířů výrobního 
programu jsou kotle typu VESKO-S, 
které jsou určeny ke spalování stébel-
natých paliv (obilná sláma, řepková slá-
ma, seno, len apod.) ve formě hranatých 
balíků. Kotle jsou nabízeny ve výkono-
vých řadách 2 až 5 MW.
ačkoli mají všichni slámu zafixovanou 
jako komoditu výlučně pro zemědělské 
účely, v několika městech v Česku i na 
Slovensku se již využívá i pro energe-
tické účely. Bezesporu největší výhoda 
slámy oproti dřevní štěpce je taková, že 
obilí na poli vyroste každý rok. i když 
její produkci ovlivňují faktory jako po-
časí, stává se toto palivo velmi zajíma-
vou alternativou k tradičnímu palivu 
ve formě dřevní štěpky.

-vp-

Obrázek 2: Vesko-S Třebišov Zdroj: TTS eko s.r.o

Obrázek 3: Dukovanská teplárenská Zdroj: TTS eko s.r.o

Obrázek 4: Kotelna Ostrov Zdroj: TTS eko s.r.o
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Nový koTEl NA šTěPku 
v kNěžicích
Energeticky soběstačnou obec Kněžice 
není nutné dlouze představovat. V Kně-
žicích provozují odpadní bioplynovou 

stanici sloužící zároveň i jako náhrada 
kanalizace. Kogenerační jednotka vyrá-
bí 330 kW elektrické energie a 405 kW 
tepelné energie. 
Teplo z kogenerace bioplynu vystačí 

mimo topnou sezónu k ohřevu teplé 
užitkové vody. K vytápění v topném 
období dále slouží dva biomasové kot-
le, jeden o výkonu 400 kW pro dřevní 
štěpku, druhý s výkonem 800 kW spa-
luje hranaté balíky slámy. Ovšem před 
zhruba 4 lety se obec plánovala rozrůst 
o dalších 12 domů ve větší vzdálenosti 
od původní teplovodní sítě. Ekonomicky 
již nebylo výhodné stavět takto dlou-
hý teplovod, proto se obec rozhodla 
pro výstavbu dalšího kotle na štěpku. 
Ročně obec spotřebuje okolo 500 tun 
slámy a dalších 500 tun dřevní štěpky, 
ze kterých vyrobí a prodá za rok okolo 
2 300 MW tepelné energie. 
V roce 2019 byl projekt zhotoven 
a pro novou větev rodinných domů se 
postavila bloková kotelna na biomasu. 
Kotel o výkonu 120 kW spaluje 
štěpku z lokálních zdrojů, dojezdová 

vzdálenost od obce je nyní do 20 km. 
Podle starosty Kněžic Milana Kazdy 
mají tyto malé kotelny velký potenciál 
zejména pro další obce. Jejich instalace 
je poměrně rychlá a díky podpoře 
takového projektu je možné koncovým 
spotřebitelům dodávat tepelnou energii 
za velmi příznivé ceny. Celý projekt této 
blokové kotelny stál okolo 10 milionů 
korun včetně kilometrového teplovodu.
Obyvatelům Kněžic město prodává 1 GJ 
tepelné energie za 310 Kč včetně DPH. 
Například jednotková cena výroby 
stejného množství tepla z uhlí je oko-
lo 540 Kč/GJ. Obec se snaží tuto cenu 
udržet i na nadcházející topnou sezónu 
i přes zvyšující se vstupní náklady vý-
roby tepla. Bloková centrální kotelna na 

biomasu je schopna dodávat teplo buď 
části obce, nebo několika větším obec-
ním budovám nebo například škole.

vyTáPěNí výrobNích hAl 
hrANATými bAlíky Slámy
Často se říká, že kovářova kobyla chodí 
bosa, to však neplatí o Step TRUTNOV 
a.s., kde nejen kotle na biomasu vyrábí, 
ale sami jeden takový provozují. Konkrét-
ně se jedná o kotel na celé hranaté balíky 
slámy s automatickým zásobníkem. Vý-
hodou zvolené technologie je spalování 
celých balíků bez nutnosti jejich předcho-
zí dezintegrace. Spalovaná sláma předává 
svou energii do vody, která se vyhřívá 
v akumulační nádrži ve vedlejší místnos-
ti. Tepelná účinnost je na vysoké úrovni, 
pohybuje se okolo 86–90 %, a to i díky spe-
ciálnímu spalinovému výměníku, který 
využívá zbytkové teplo. 

Příklady dobré praxe v oblasti vytápění  
pevnou biomasou
většině z nás se při vytápění pevnou biomasou ihned vybaví topení palivovým 
dřevem nebo peletami, které u nás používají statisíce lidí. u větších instalací, 
jako jsou například centrální výtopny nebo velké budovy, kde štípané dříví 
či pelety nemají ekonomicky význam, však existují zajímavé alternativy. 
Řešením může být například spalování přebytečné slámy nebo štěpky 
z údržby zeleně v obecních parcích či lesích. Efektivním způsobem se tak 
mohou zužitkovat odpadní produkty a využít jejich energetický potenciál pro 
zásobování teplem a teplou užitkovou vodou.

DOBRá PRaxE

Obrázek 1: Nová bloková kotelna na štěpku v Kněžicích Zdroj: CZ Biom

Obrázek 2: Kotel blokové kotelny  
s výkonem 120 kW Zdroj: CZ Biom
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Tímto kotlem bez problému vytopí v top-
né sezóně výrobní haly. Na ohřev teplé 
užitkové vody se však nevyplatí mimo 
topnou sezónu kotel spouštět. Proto mají 
na střeše haly instalované solární pane-
ly a teplou vodu vyrábí pomocí elektři-
ny v bojlerech. 
Zejména v dřívějších letech, kdy 
technologie na spalování slámy 
byly v intenzivním vývoji, se kotle 
potýkaly s napékáním popelovin na 
stěnách kotlů. Dělo se to zejména 
kvůli vysokému obsahu křemíku ve 
slámě stébelnin. Tyto problémy jsou již 
naštěstí překonané. Popel je vynášen 
automaticky ze spalovací komory 
pomocí příčného šnekového dopravníku 
a konkrétně v tomto případě slouží jako 
hnojivo do kompostů.
Na začátku letošního září si i ve Step 
TRUTNOV a.s. udělali ekonomické po-
rovnání provozních nákladů na palivo 
a došli k závěru, že vytápění biomasou 
se skutečně vyplatí. Cena u balíkové 
slámy se totiž pohybuje okolo 0,68 Kč/
kWh. Téměř stejně je na tom i dřevní 
štěpka s cenou 0,70 Kč/kWh. Vytápění 
dřevěnými peletami je zhruba 3x dražší 
(2,1 Kč/kWh), což je ale stále ve srovnání 
s cenou zemního plynu necelá polovina. 
U technologie Step TRUTNOV a.s. počí-
táme se spotřebou paliva na jednu hodi-
nu provozu kotle od 0,25 do 0,30 kg/kW 
u slámy a 0,40–0,45 kg/kW u štěpky, tzn. 
že 1 MW spotřebuje 300 kg slámy nebo 
450 kg štěpky na hodinový provoz.

koTEl NA kulATé bAlíky Slámy 
v ZoD živANicE
V Živanicích se místní zemědělské druž-
stvo zabývající se rostlinnou a živočiš-
nou produkcí rozhodlo před několika 
lety přejít ze spalování uhlí na spalová-
ní slámy. Té totiž mají velké množství 
a přechod na toto palivo pro družstvo 
znamenal značné snížení provozních ná-
kladů na vytápění. 
Kotel s výkonem 137 kW dokáže vyto-
pit v tomto zemědělském družstvu vel-
kou halu sloužící primárně jako dílna 
a sklad techniky. Kotel není nijak nároč-
ný na obsluhu, přikládá se celý kulatý 
balík pomocí čelního nakladače nebo 
manipulátoru. Konkrétně pro kotel 
o tomto výkonu stačí v topném období 
přiložit 1 balík slámy na den při nemrz-
noucích teplotách, v případě mrazů 2 až 
maximálně 3 balíky za den. Celé přiklá-
dání je velice krátké a probíhá v rámci 
přibližně deseti minut. V ZOD Živani-
ce běžně počítají se spotřebou kolem 
200 balíků na topnou sezónu a s dalšími 
100 až 200 balíky jako rezervou.

-vp-

Obrázek 3: Sklad na štěpku v Kněžicích Zdroj: CZ Biom

Obrázek 4: Příklad dopravníku na balíky slámy z Kněžic  Zdroj: CZ Biom

Obrázek 5: Kotel na celé kulaté balíky slámy v ZOD Živanice  Zdroj: CZ Biom
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Obec Dešná u Dačic, která se rozhodla 
využít dotačního programu na obnovu 
tepelných sítí, je obec ležící v Jiho-
českém kraji. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu poskytlo dotaci v rámci 
iV. výzvy Úspory energie v SCZT pro 
projekt: „Rekonstrukce rozvodů tepla 
a výměníkových stanic v obci Dešná“. 
Obsahem této dotace bylo podpořit 
účinné nakládání s energiemi, rozvoj 
energetických infrastruktur a obno-
vitelných zdrojů energie a podpora 
zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání s energiemi a druhotnými 
surovinami.
Celý proces od žádosti až po rozhodnutí 
o dotaci trval méně než 12 měsíců. 

Již před rokem 2000 se v Rakousku 
budovaly první projekty, které měly 
centrální biomasové zdroje tepla. Obec 
Desná u Dačic, která čítá přibližně 
80 rodinných domů spolu s dalšími 
obecními objekty, byla původně také 
zásobována teplem z přilehlé centrální 
kotelny na biomasu. Po 20 letech provo-
zu však již byly v kritickém stavu nejen 
tepelné rozvody, ale i samotné kotle. 
V topné sezóně vznikaly velké úniky 
topné vody, které nebylo možné přesně 
lokalizovat. Obyvatelům již tato síť ne-
dokázala zabezpečit dostatečný přísun 
tepla na vytápění jejich domovů. 
Obec se rozhodla zachovat tento ekolo-
gický způsob výroby tepla a pustila se 

do modernizace centrální kotelny. Cí-
lem obce bylo zabezpečit bezporuchový 
provoz tepelné sítě pomocí nového zdro-
je tepla na biomasu a také díky předizo-
lovanému potrubí.
Tým společnosti NRG flex prošel celou 
obec, aby ve spolupráci s projektantem 
zakreslili připojení objektů a vyznačili 
ty, které chtěly být připojeny na cent-
rální zdroj tepla, tedy na biomasovou 
kotelnu.
Na konci topné sezóny, v dubnu 2022, 
začaly výkopové a přípravné práce. Na 
Velikonoce se odstavily staré kotle a za-
čala jejich demontáž. Následně se vystě-
hovala celá budova kotelny. Současně 
bylo nutné provést výrazné stavební 
zásahy včetně prohloubení podlahy 
o tři metry. Začátkem léta se již instalo-
val nový kotel na biomasu (obrázek 2). 
Nový biomasový kotel VESKO-B od fir-
my TTS eko s.r.o. s elektrofiltrem na čiš-
tění spalin je provozovaný v teplotách 
do 100 °C a má výkon až 1,5 MW. 
Postupně se po větvích začalo měnit 
staré ocelové potrubí za nové plastové 
předizolované potrubí NRG FibreFlex 
Pro. Dodávka nového předizolovaného 
potrubí se skládala z plastového potru-
bí v kvalitním provedení NRG Fibre-

Projekt Dešná u Dačic
Nejedno město či obec se rozhodly zrekonstruovat rozvody centralizovaného 
zásobování teplem (cZT). Ať už se jednalo o výměnu potrubních rozvodů 
pro ústřední vytápění, rozvody teplé vody a cirkulace, nebo jiné potrubní 
rozvody, kterým končila životnost. Původní tepelné rozvody bývají 
poruchové a trpí velkými úniky tepla a vody ze systému. v České republice 
je možné požádat o dotace na rekonstrukci a obnovu tepelných sítí. cílem 
rekonstrukce je minimalizovat úniky tepla do zeminy a okolí, snížit 
potřebnou energii na výrobu tepla a také snížit emise z jeho výroby. Při 
dosažení těchto cílů je hlavním benefitem finanční úspora, která se projeví 
v dalších letech provozu takto zrekonstruované tepelné sítě.

VyUŽiTí ZByTKOVéHO TEPla

Obrázek 1: Obec Dešná u Dačic v České republice Zdroj: NRG flex s.r.o.
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Flex Pro s trubkou s kyslíkovou barié-
rou a opletením z aramidového vlákna, 
která přenáší médium o teplotě až do 
115 °C při tlaku až 10 bar.
V rámci projektu se připojilo více než 
70 rodinných domů a obecní objekty. 
Celkově se vyměnilo kolem 3 900 met-
rů potrubí. Z centrální kotelny se začalo 
dimenzí d160 a postupně se potrubí re-
dukovalo. Pro zvýšení tepelných úspor 
se v maximální míře využilo potrubí 
ve variantě double (dvoutrubkové po-
trubí), a to v dimenzích od 2xd32 až po 
2xd90.

Provedení plastového dvoutrubkového 
potrubí má výrazně nižší tepelné ztráty 
do okolí, než ocelové předizolované po-
trubí. Další velmi významnou výhodou 
jsou menší šířky výkopů potřebné pro 
uložení double potrubí ve srovnání se 
single variantou.
Plastové předizolované potrubí je velmi 
flexibilní. Velké náviny je možné propo-
jovat s minimem spojů na trase. Potrubí 
je možné i vtahovat, ať už do krycích 
potrubí např. v protlacích pod silnicí, 
tak i do existujících betonových kanálů, 
tedy bez nutnosti otevírání celé trasy.

Tento projekt byl uveden do provozu 
na podzim roku 2022, v plánovaném 
termínu.
Věříme že kompletní rekonstrukce zdro-
je tepla – nový biomasový kotel na štěp-
ku, předizolovaná potrubí a výměníko-
vé stanice, přinese požadované úspory 
a bezproblémový chod po mnoho let.   
Je třeba ocenit, že již před více než 20 lety 
se představitelé obce rozhodli pro takto 
udržitelné, ekologické řešení vytápění. 
Zkušenosti během této doby mluví za 
sebe a mohou být inspirací i pro další.

-rš-

Obrázek 2: Kotelna na biomasu a instalace nového kotle VESKO-B od firmy TTS eko s.r.o. s výkonem 1,5 MW  Zdroj: NRG flex s.r.o.

Obrázek 3: Výměníková stanice tepla 
PewoCompact ECO I-U1-P  Zdroj: NRG flex s.r.o.

Obrázek 4: Plastové předizolované potrubí 
NRG flex v jednotrubkovém a dvoutrubkovém 
provedení  Zdroj: NRG flex s.r.o.

Obrázek 5: Plastové předizolované potrubí NRG 
flex navinuté na kotoučích  

Zdroj: NRG flex s.r.o.
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Mezi nejčastější rychle rostoucí dřevi-
ny (RRD), vhodné pro podmínky ČR, 
řadíme především topoly a vrby, které 
se dají pěstovat právě v agrolesnic-
kých systémech (alS). Jejich hlavní 
výhodou je, jak už z jejich označení vy-

plývá, rychlé vytvoření nadzemní bio-
masy, kterou je možno sklízet pro pro-
dukci energetické štěpky a palivového 
dřeva již na konci druhého vegetační-
ho období, pokud jsou stromy správně 
pěstovány. Další výhodou je snadné 

a levné zakládání porostů RRD pomocí 
řízků, viz obrázek 1. V agrolesnických 
systémech je možné využívat rychle 
rostoucí dřeviny v Silvoorebných nebo 
v Silvopastevních agrolesnických sys-
témech.
v silvoorebných agrolesnických 
systémech jsou stromy pěstovány na 
orné půdě v kombinaci s konvenční 
i ekologickou rostlinou produkcí. Jedná 
se o velmi efektivních způsob, jak 
diverzifikovat monokulturní rostlinou 
produkci na velkých půdních blocích. 
Dřeviny jsou na orné půdě rozmístěny do 
linií uvnitř půdních bloků (obrázek 2). 
Plocha vyčleněná na pěstování dřevin 
tvoří přibližně 5–25 % plochy pozemku. 
Do linií je možná výsadba lesních či 
ovocných dřevin pro produkci cenného 
dřeva nebo ovoce, či pásové výsadby 
výmladkových rychle rostoucích 
dřevin (RRD) pro produkci biomasy. 
RRD jsou v tomto případě vysázeny 
do pásu dle požadované funkce, tvaru 
a rozlohy pozemku a záměru vlastníka. 
Každý pás se skládá ze 2–4 řad dřevin 
(základní spon výsadby 0,5×2 m), cca 
1 000–2 000 jedinců na ha. 
Příklad fungujícího silvoorebného alS 
v kombinaci s RRD můžeme nalézt 
v sousedním Německu. Na severový-
chodě Německa byl založen agroles-
nický systém kombinující právě pásy 
rychle rostoucích dřevin, konkrétně 
topoly (Populus spp.) a trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia), s rostlinnou 
produkcí. Mezi pásy RRD pěstují cuk-
rovou řepu, ječmen, kukuřici, vojtěš-
ku, brambory, a ozimou pšenici. Více 
si o tomto systému můžete přečíst 
na stránkách projektu aGFORWaRD 
(shorturl.at/glri6). 
Silvopastevní agrolesnické systémy 
kombinují pěstování stromů na trva-
lých travních porostech s chovem hos-
podářských zvířat. Stromy mohou být 
na pastvinách umístěny do linií jako 
v předchozím případě, či roztroušeně 
(pro RRD nevhodné) (obrázek 4). Stro-
my na pastvinách zlepšují welfare cho-
vaných zvířat – upravují mikroklima, 
poskytují stín/úkryt během nepřízni-
vého počasí, či zpestřují potravu chova-
ných zvířat. Nejvhodnější využití RRD 
jsou i v tomto případě liniové výsadby, 
kdy je vzdálenost jedno či dvojřádků 
dřevin cca 2–4 metry, rozestup dřevin 
v řádku 0,5–2,0 m, 1 500–15 000 ks 
RRD na ha. Tento typ je vhodný přede-
vším pro chov drůbeže a prasat.

Najdou rychle rostoucí dřeviny své uplatnění 
v agrolesnických systémech v době energetické 
krize?
Agrolesnické systémy jsou jednou z cest, jak multifunkčně využívat 
zemědělskou půdu pro ekonomické účely, a přitom minimalizovat negativní 
dopady zemědělské činnosti na životní prostředí. Do povědomí se agrolesnictví 
v České republice dostalo především díky Českému spolku pro agrolesnictví, 
který se od začátku svého vzniku snaží agrolesnické systémy zviditelňovat 
a uvádět do praxe skrze výzkumné projekty a spolupráci se zemědělci. Jedna 
z možností agrolesnických systémů je pěstování rychle rostoucích dřevin 
v kombinaci s rostlinnou nebo živočišnou produkcí.

aGROlESNiCTVí

Obrázek 1: Příprava a výsadba dřevitých (nezakořeněných) řízků,  
resp. prutů a tyčí, rychle rostoucích dřevin Zdroj: Archiv ČSAL

Obrázek 2: Schéma silvoorebného agrolesnického systému – liniová výsadba dřevin na orné půdě.

https://www.agforward.eu/documents/WP4_D_Alley%2520cropping_system_description.pdf
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Obrázek 3: Silvoorebný agrolesnický systém s pásy rychle rostoucích dřevin topol (Populus spp.)  
a trnovník akát (Robinia pseudoacacia), Severovýchodní Německo. Zdroj: Projekt AGFORWARD, D. Freese

Zajímavou ukázku výmladkové plantá-
že vrb a topolů s chovem drůbeže a zele-
ninovou zahradou najdeme v obci Nová 
Olešná v Jihočeském kraji (obrázek 5). 
Malý agrolesnický systém byl majiteli 
zřízen pro samozásobení štěpkou, zele-
ninou, vejci a masem. Hejno drůbeže se 
sestává obvykle z 20 až 30 slepic s jed-
ním kohoutem a dle potřeby také něko-
lika kusů kachen, krůt a hus. Více se 
o tomto systému dočtete na stránkách 
Farmy Františka Bartoše – silvopasto-
rální systém (agrolesnictvi.cz/priklady-
-agrolesnictvi-v-ceske-republice/).
Pěstování rychle rostoucích dřevin skr-
ze agrolesnické systémy nabízí nový 
pohled, jak efektivně a multifunkčně 
využívat zemědělskou půdu k tvorbě 
pevné biomasy při zachování klasické 
zemědělské produkce. Vzhledem k sou-
časným vysokým cenám pevné bioma-
sy, jsou RRD zajímavou alternativou. Při 
správně založeném agrolesnickém sys-
tému s RRD je možné sklízet biomasu už 
v 2 až 8 roce, výmladkovým způsobem 
po dobu 20 až 25 let. Během zakládání 
je nutné dbát na správnou dobu výsad-
by, ochranu mladých řízků před lesní 
zvěří (či hospodářskými zvířaty), napří-
klad elektrickými ohradníky, a v pří-
padě silvoorebného alS na aplikaci 
vybraných biocidů, na které jsou mladé 
řízky citlivé.  
Nový Strategický plán Společné země-
dělské politiky, který začne platit od 
příštího roku, nově nabídne dotační 
titul pro zakládání agrolesnických sys-
témů, více informací zde (agrolesnictvi.
cz/dotacni-titul-als/). Tento dotační titul 
bohužel nepodporuje RRD, nicméně je 
dobrou zprávou, že Ministerstvo země-
dělství umožní zemědělcům zakládat 
agrolesnické systémy, a tím pomůže di-
verzifikovat české zemědělství. 

-ach-

Obrázek 4: Schéma silvopastevního agrolesnického systému.

Obrázek 5: Silvopastevní agrolesnický systém kombinující RRD s chovem 
drůbeže. Farma Františka Bartoše  Zdroj: Archiv ČSAL

https://agrolesnictvi.cz/priklady-agrolesnictvi-v-ceske-republice/
https://agrolesnictvi.cz/priklady-agrolesnictvi-v-ceske-republice/
https://agrolesnictvi.cz/dotacni-titul-als/
https://agrolesnictvi.cz/dotacni-titul-als/
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STAv A PErSPEkTivA
Pěstování výmladkových plantáží si 
v uplynulých 3 dekádách prošlo dyna-
mickou historií (viz graf 1), která uká-
zala, že se jedná o zemědělský způsob 
hospodaření, který je nejatraktivnější 
zejména pro menší pěstitele a vlastní-
ky půdy. Průměrná velikost plantáže 
se pohybuje mezi 0,8–1,8 ha. Kromě 
několika stovek „plantážníků“ působí 
na trhu také několik menších a jedna 
větší fi rma, které pěstují i větší plochy 
porostů a současně poskytují ostatním 
důležité pěstební a sklizňové služby. Za-

tímco drobní pěstitelé používají dřevo 
a štěpku z plantáže zejména pro samo-
zásobení a drobný prodej v místě, střed-
ní a větší pěstitelé spoléhají na prodej 
štěpky lokálním a větším teplárnám. 
Například okolo Plzně, která disponu-
je největším kotlem na biomasu v ČR 
(10 MW), vzniklo cca 600 ha plantáží.
Od roku 2015 však pěstební plocha 
výmladkových plantáží RRD stagnuje, 
především z důvodu nového legisla-
tivního omezení – zákazu jejich pěsto-
vání na prvních dvou třídách ochrany 
ZPF (Novela zákona o ochraně půdy 

331/1992 Sb.). Důvody zákazu však byly 
v aktuálně projednávané novele (2022) 
přehodnoceny a předkladatel, kterým 
je Ministerstvo životního prostředí, na-
vrhuje omezení vypustit, což by mohlo 
umožnit zájemcům v mnoha regionech 
opět začít pěstovat a využívat mnoho-
stranné výhody výmladkových plantá-
ží. Zejména prokázané environmentální 
přínosy RRD pro ochranu půdy – ochra-
na proti erozím, diverzifi kace krajiny, 
zvyšování obsahu humusu a sekvestra-
ce uhlíku v půdě – jsou argumenty pre-
zentované ministerstvem v důvodové 
zprávě. Například erozně ohrožených 
pozemků z 1.–2. třídy ochrany ZPF je 
přes 34 tis. ha (nejvíce Jižní Morava, Ko-
kořínsko, Plzeňsko) z nichž podle našich 
analýz mají 2/3 příznivé podmínky pro 
pěstování RRD. 
Také ekonomické parametry a strate-
gické výhody plantáží se v současné 
době zlepšují a této analýze bychom se 
rádi věnovali v některém z příštích čí-
sel časopisu CZ Biom.

PŘíNoSy Pro PůDu A krAJiNu
Jedním z nejzávažnějších projevů kli-
matické změny jsou dlouhodobá sucha, 
která ohrožují mj. i zemědělskou pro-
dukci. Právě produkční porosty rychle 
rostoucích dřevin mají podle našich 
měření velký vliv na snížení teploty 
vzduchu (cca 0,5–1 °C/rok, resp. o 5 °C 
v letních dnech) a posílení malého vod-
ního cyklu, což bylo prokázáno výbor-
nou zasakovací schopností srážek a ná-
slednou evapotranspirací do vzduchu 

Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování pro 
energetické využití v současné době
Probíhající klimatická změna s kůrovcovou kalamitou, pandemie covid-19 
i válečný konfl ikt na ukrajině a jeho dopady značně ovlivňují tržní prostředí 
s fosilními palivy a energiemi v Čr a Evropě. v rámci přizpůsobení se 
novým skutečnostem se do popředí opět dostávají obnovitelné zdroje 
energie, které umožňují produkci energií v lokálním kontextu nejen 
spolehlivě, ale i za příznivé ceny. Jedním z nejvýznamnějších a snad proto 
i někdy z hlediska pozornosti opomíjeným obnovitelným zdrojem energie 
v Čr je dřevní biomasa pro přímé spalování, jejíž cílevědomá produkce 
v hospodářských lesích po staletí patří mezi tradiční obory. Její potenciál je 
však již do značné míry využit, resp. postupně bude klesat z důvodu zmíněné 
kalamity a odůvodněných environmentálních omezení. Specifi ckým 
odvětvím produkce biomasy, které je u nás zatím využíváno jen omezeně, je 
pěstování tzv. rychle rostoucích dřevin (rrD) na zemědělské půdě formou 
výmladkových plantáží. v letošním roce uplynulo 28 let od založení první 
výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin v České republice a celková 
rozloha v současnosti dosahuje 3 000 ha. Je tedy možné říci, že se jedná 
o zavedený způsob produkce biomasy, který může pomoci řešit některé 
výše uvedené výzvy? v následujícím textu se pokusíme stručně poskytnout 
aktuální informace o možnostech jejich pěstování.

aGROlESNiCTVí

Graf 1: Pěstování výmladkových plantáží si v uplynulých 3 dekádách prošlo dynamickou historií 

Pionýrské období
Bez dotace

15 ha    2,3 ha/rok

Období legalizace 
Národ. dotace 60 tis. Kč/ha na založení

180 ha    22 ha/rok

Období legisl.
limitace

Zákaz pěstování na 
TOZPF 1-2

Období tržního růstu
Bez dotace, pak SAPS

2 620 ha    350 ha/rok
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v našich pokusech. Z toho hlediska se 
zdají velmi účinné zejména agrolesnic-
ké systémy s výmladkovými pásy, nebo 
liniemi vysokokmenných RRD, které 
umožňují kombinování konvenční rost-
linné produkce s pásy dřevin na 10 až 
15 % pozemku.  
Příznivé mikroklimatické podmínky 
a nízko-intenzivní (low-cost) agrotechni-
ka plantáží jsou pak důvodem zvýšené 
druhové rozmanitosti – biodiverzity, 
a to jak u bio-indikační skupiny brouků 
čeledi střevlíkovitých (Carabidae), tak 
i u výskytu ptactva a jiných organismů.

ověŘENé oDrůDy A SPolEhlivé 
výNoSy
Základem úspěšného rozvoje pěstová-
ní byl v minulosti univerzální topolový 
klon J-105 (Max-4) označovaný jako ja-
ponský topol, který má i nadále vynika-
jící vlastnosti. Kromě klonu J-105 je v na-
bídce řada dalších klonů a odrůd topolů 
a vrb. Mezi výsledky šlechtitelské akti-
vity Výzkumného ústavu Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví, 
v. v. i. v Průhonicích můžeme uvést na-
příklad vrbové odrůdy ‚Rokyta‘, ‚Stvola‘, 

nebo ‚Vetla‘. Obzvláště odrůda ‚Rokyta‘ 
poskytuje srovnatelné až vyšší výnosy 
biomasy ve srovnání s J-105. Za topol je 
zastoupena nová odrůda ‚Kaktu‘, dobře 
rostoucí i v podmínkách s nižšími roč-
ními úhrny srážek kolem 500 mm a vyš-
šími průměrnými ročními teplotami 
okolo 10 °C. Šlechtitelskou činností tak 
reagujeme výběrem sortimentu rychle 
rostoucích dřevin na měnící se podmín-
ky klimatu středoevropského prostoru. 
Pro pěstitele je dnes k dispozici pěstební 
rajonizace RRD, která mu umožní výběr 
vhodných pozemků a plánování produk-
ce (výnosy biomasy).
 
možNoSTi A Nové Směry
Rychle rostoucí dřeviny vysazované 
pro energetické a materiálové využití 
se nejčastěji pěstují ve výmladkových 
plantážích, ale do budoucna mohou na-
jít uplatnění i v moderních agrolesnic-
kých systémech (alS) jejichž podporu 
připravuje Ministerstvo zemědělství. 
agrolesnické systémy alS kombinují 
na jednom zemědělském pozemku pěs-
tování stromů se současným pěstová-
ním jednoletých plodin nebo chovem 

zvířat. Stromy mohou být pěstovány v li-
neárním uspořádání (aleje, stromořadí) 
s rozestupy mezi řádky, které umožňují 
použití (velké) zemědělské mechaniza-
ce. Stromořadí mohou obsahovat různé 
lesní dřeviny zejména cenné listnáče, 
ovocné druhy nebo různé druhy a typy 
rychle rostoucích stromů vysokokmen-
ným způsobem. Výmladkově pěstované 
RRD zatím nejsou podporovanou vari-
antou alS, ale je možné je zakládat jako 
„úzké“ výmladkové plantáže. Usilujeme 
současně, aby v dalších letech bylo mož-
né výmladkové pěstování dřevin začle-
nit do opatření agrolesnictví. 
Naší vizí do budoucnosti je, že se pěs-
tování rychle rostoucích dřevin stane 
opět součástí moderních trendů multi-
funkčního zemědělství, které přispějí 
k adaptaci na dopady klimatické změny 
a současně ke zvyšování (energetické) 
soběstačnosti domů, sídel i celé ČR. Mezi 
tyto trendy patří snižování energetické 
náročnosti, lokální produkce a ukládání 
elektrické energie (PV, agPV, BPS, mik-
ro-elektro mobilita aj.). Propojení všech 
těchto pozitivních trendů bude jistě vy-
žadovat zapojení odborníků a zvyšová-

Obrázek 1: Jednofázová sklizeň výmladkové plantáže na štěpku (žacím štepkovačem Kluge) a sklizeň na palivové dřevo konvenční 
lesnickou technologií (pila, traktor) Zdroj: Autoři článku

Obrázek 2: Opakované zadešťovací zkoušky stoletých srážek (72 mm/hod) ve výmladkových pásech RRD (agrolesnický systém zde 
s hráškem) prokázaly vynikající zasakovací schopnost těchto porostů (100 %) na svažitých pozemcích (7–9 %)  Zdroj: Autoři článku
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ní znalostí obyvatel na lokální úrovni. 
K těmto pozitivním trendům rádi přispě-
jeme i našim dílem (viz dále :-).

výSlEDky A možNoSTi využiTí 
výZkumu
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro kra-
jinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) 
v Průhonicích se v rámci odboru fyto-
energetiky systematicky věnuje proble-
matice výzkumu dřevin na zemědělské 
půdě již od poloviny 90. let 20. století. 
Mezi přední témata patřil a patří výběr 
a šlechtění vhodného sortimentu pře-
devším topolů a vrb a jejich pěstební 
rajonizace včetně očekávaných výnosů 
podle bonitace půd v ČR, dále optima-
lizace podoby výsadeb a agrotechnic-
kých postupů spojených s managemen-
tem porostů dřevin na zemědělské 
půdě a v neposlední řadě i ekonomické 

posouzení rentability cíleného pěstová-
ní a využití biomasy.  
K současným aktivitám patří testování 
schopnosti adaptace starých i nových 
odrůd topolů a vrb na podmínky mě-
nícího se klimatu, převážně spojených 
s poklesem ročních objemů srážek a ná-
růstem teplot. Dále jsou zkoumány eko-
logické aspekty a rizika pěstování RRD, 
vliv na biodiverzitu spojenou s porosty 
rychle rostoucích dřevin zahrnující na-
příklad bio-indikační druhy hmyzu či 
ptactva, protierozní využití pásů dřevin, 
nebo kombinace dřevin s konvenční 
zemědělskou výrobou, tzv. agrolesnic-
ké systémy. Do sortimentu zkoušených 
rostlin patří i nedřevnaté rostliny za-
stoupené travinou ozdobnicí obrovskou 
(Miscanthus × giganteus), dříve i trsť rá-
kosovitá (Arundo donax), jež se dají ob-
hospodařovat za účelem sklizně bioma-

sy konvenční zemědělskou mechanizací 
obvyklou pro pěstování jednoletých ze-
mědělských plodin.
Ve spolupráci s UCEEB/ČVUT testujeme 
možnosti kombinace pěstování dřevin 
a zemědělských plodin s fotovoltaický-
mi panely v tzv. agrofotovoltaických 
systémech včetně využití takto vyrobe-
né energie pro energeticky soběstačné 
budovy a provozy.
V rámci komerční činnosti odbor fytoener-
getiky poskytuje poradenské konzultace 
k tématu pěstování dřevin na zemědělské 
půdě, zajišťuje produkci sadby topolů 
J-105, topolové odrůdy ‚Kaktu‘ a odrůd 
vrb ‚Rokyta‘, ‚Stvola‘, ‚Vetla‘ a dalších, pří-
padně menší množství sadby ozdobnice. 
Více se dozvíte na našich poradenských 
stránkách https://www.vukoz.cz/index.
php/isoze-domu.

-jw-, -jb-

Obrázek 3: Agrolesnické systémy s RRD – liniový silvoorebný (vlevo s pšenicí) a výmladková plantáž  
s chovem slepic (vpravo) Zdroj: Autoři článku

Na cenu vyrobené biomasy lze pohlížet 
ze dvou hledisek: 

  ekonomická efektivnost samotného 
projektu pěstování energetických 

plodin – výrobce bude požadovat 
alespoň minimální cenu (c

min
) za pěs-

tování energetických plodin, která 
zajistí požadovanou ekonomickou 

návratnost investic do pěstování ví-
celetých energetických plodin.

  příležitostné využití půdy pro kon-
venční plodiny – výrobce bude poža-
dovat za biomasu ze svých energetic-
kých plodin alespoň takovou cenu 
(c

alt
), která zajistí ekonomickou ná-

vratnost shodnou s návratností pěs-
tování běžných plodin. 

V článku vám představujeme výsled-
ky rozsáhle ekonomické studie, která 
zkoumá vliv konkurence konvenčních 
plodin vůči energetickým plodinám. 
Je demonstrována na datech pro ČR za 
rok 2018, na základě šetření v cca 280 
zemědělských podnicích, pokrývajících 
všechny kraje a zemědělské výrobní ob-
lasti ČR. Tyto oblasti jsou rozděleny po-
dle klimatických, půdních, terénních aj. 
podmínek na kukuřičnou, řepařskou, 

Stanovení ceny pěstované biomasy v závislosti 
na ekonomických příjmech z pěstování 
konvenčních plodin

každá strategie přechodu na obnovitelné zdroje počítá s významným 
podílem biomasy. Důležité je však  kromě reálného stanovení cílů také 
respektování všech podmínek omezujících její získávání ze zemědělské 
i lesní půdy, a to nejen technických, ale také ekonomických. hlavní otázkou 
je, zda očekávaný nárůst potenciálu biomasy především ze zemědělské půdy 
(pěstování energetických plodin) má reálný základ respektující ekonomické 
hledisko cíleného pěstování energetických plodin z hlediska alternativních 
možností využití zemědělské půdy mj. pro konvenční plodiny (produkce 
konvenčních plodin).

CílENě PěSTOVaNá BiOMaSa

https://www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu
https://www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu
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bramborářsko-ovesnou, horskou a blíže 
neurčenou oblast. 
Pro analýzu byly zvoleny dva nejper-
spektivnější zástupci víceletých ener-
getických plodin: výmladkové plantáže 
rychle rostoucích dřevin (RRD) a mis-
canthus.  Do analýzy byly zahrnuty tři 
největší zemědělské výrobní zóny (do-
hromady pokrývající 2 287 tis. ha půdy 
z celkové výměry 2461 tis. ha ČR). 

  Kukuřičná oblast: celkem 153 000 ha, 
z toho RRD lze pěstovat na 140 000 ha, 
miscanthus na 153 000 ha.

  Řepařská oblast: celkem 1 109 000 ha, 
z toho RRD lze pěstovat na 973 000 
ha, miscanthus na 1 086 000 ha.

  Bramborářská oblast: celkem 1 025 
000 ha, z toho RRD lze pěstovat na 
886 000 ha, miscanthus na 1 012 000 
ha. 

Výsledky (tabulka 1 a 2) jasně ukazují, 
že rozsah c

alt
 je poměrně široký. Vyso-

ké hodnoty c
alt

 naznačují, že taková 
energetická biomasa by v praxi nebyla 
konkurenceschopná, a tudíž by nepři-
spívala k reálnému potenciálu biomasy. 
Hraniční cenu biomasy považované za 
konkurenceschopnou podle hodnot vý-
kupních cen pro výrobu elektřiny z cí-
leně pěstované biomasy v současných 
podmínkách ČR lze odhadnout na cca 
6–8 EUR/GJ. V tabulce 1 je uvedena cel-
ková plocha v jednotlivých výrobních 
zónách, ve kterých je c

alt
 nižší nebo rov-

na takové „mezní“ ceně biomasy (6–8 
EUR/GJ). Je zřejmé, že plocha, kterou 
lze reálně uvažovat pro pěstování ener-
getických plodin, je poměrně omezená. 
Například zóny s c

alt
 pro biomasu z plan-

táží RRD nižší než 6 EUR/GJ zahrnují 
pouze 45 % celkové analyzované plo-
chy; v případě calt nižší než 8 EUR/GJ 
je to 66 % celkové plochy. U miscanthu 
(tabulka 2) jsou tyto plochy ještě menší, 
a to 0 % pro c

alt
 nižší než 6 EUR/GJ a 21 % 

pro c
alt

 nižší než 8 EUR/GJ. Nicméně při 
současných cenách biomasy dosahují-
cích 8 EUR a očekávaném dalším růstu 
poptávky je nutné počítat s vyšší ocho-
tou biomasu nakupovat, a to i za ceny 
nad 10 EUR.
Hodnotu c

alt
 určují v zásadě tři hlavní 

faktory: zisk z konvenční produkce, vý-
nosy energetických plodin v dané loka-
litě a diskontní sazba. 
Zaprvé, čím příznivější jsou podmínky 
v místě pro konvenční pěstování plodin, 
tím vyšší je zisk dosažený z konvenční-
ho pěstování plodin, což vede k nárůstu 
c

alt
. V praxi se tak produkce biomasy 

z energetických plodin stává ekonomic-
ky konkurenceschopnou na pozemcích, 
které jsou pro konvenční plodiny méně 
vhodné (např. podmáčené pozemky). 
Některé energetické plodiny mají na 
takových méně příznivých pozemcích 
dokonce velmi dobré výnosy, typicky 
např. plantáže RRD.
Za druhé, c

alt
 je ovlivněna výnosy ener-

getických plodin v daných podmínkách 
lokality. Pokud lokalita přináší nízké 
výnosy energetické biomasy, zvyšují se 
jak c

min
, tak c

alt
.

Za třetí, vyšší diskontní sazby vedou ke 
zvýšení jak c

min
, tak c

alt
. Víceleté ener-

getické plodiny mají značné náklady na 
výsadbu/růst. Maximálních výnosů bio-
masy je dosaženo až po určité době od 

založení plantáže. V důsledku diskon-
tování mají budoucí výnosy nižší sou-
časnou hodnotu ve srovnání s náklady 
na založení plantáže. Plantáže RRD jsou 
z tohoto hlediska citlivější ve srovnání 
s miscanthem kvůli relativně vysokým 
nákladům na založení a dosažení výno-
sů maximální produkce biomasy 8 až 
12 let od založení. Tento aspekt je pro 
stanovení případné státní podpory zá-
sadní: podpora by měla být zaměřena 
především na snížení rizik spojených 
s pěstováním energetických plodin. 
Stránky podpory by se měly zaměřit 
zejména na snížení nákladů spoje-
ných s výsadbou/růstem a snížení ri-
zika předčasného ukončení projektu 
pěstování energetických plodin. Toto 
riziko lze účinně snížit např. uzavírá-
ním dlouhodobých smluv na dodávky 
energetické biomasy nebo zárukami ze 
specializovaných (státních) fondů. Re-
dukce rizik spojených s plantážemi/po-
rosty energetických plodin s životností 
10 až 22 let vede k výraznému snížení 
hodnoty diskontní sazby, a tím i k vý-
raznému snížení calt

, tj. ceny biomasy 
z hlediska nabídky. To zvyšuje konku-
renceschopnost energetických plodin 
a v důsledku toho se zvyšuje reálný 
potenciál biomasy. 

Závěr
Český Národní energetický a klima-
tický plán (NEKP) předpokládá, že 
energetická biomasa bude v roce 2030 
poskytovat téměř 80 % celkové obno-
vitelné energie pro vytápění a 20 % 
obnovitelné elektřiny (bez bioplynu). 
Výsledky modelování však ukazují, že 
potenciál rozvoje energetické bioma-
sy může být nadhodnocen. V důsled-
ku toho může dojít k nedosažení cílů 
v oblasti klimatu a energetiky pro rok 
2030. Potenciály bývají počítány „me-
chanicky“, přičemž nejsou respektová-
ny jak agroenvironmentální podmínky 
jednotlivých půdních jednotek, tak 
zejména konkurenční alternativní vy-
užití půdy, především pro konvenční 
rostlinnou výrobu. 
Zároveň je zřejmé, že současné pod-
mínky podpory obnovitelných zdrojů 
nevyvolají podstatné zvýšení výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, včetně 
energetické biomasy. Český NEKP sice 
předpokládá, že produkce energetické 
biomasy vzroste o 20 % oproti stavu 
v roce 2018, většiny tohoto nárůstu je 
však třeba dosáhnout prostřednictvím 
cíleně pěstované biomasy, která však 
zůstává na velmi nízké úrovni.
Z analýzy vyplývá, že podpora energetic-
kých plodin by měla být diferencovaná 

Tabulka 1: Podíl ploch v jednotlivých zemědělských výrobních oblastech, které spadají 
do limitu calt pro biomasu z plantáží rrD

Tabulka 2: Podíl ploch v jednotlivých zemědělských výrobních oblastech spadajících do 
limitu calt pro biomasu z miscanthu.
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a měla by výrazně snížit riziko v počá-
tečních fázích výsadby. Pokud jde o prv-
ní podmínku, politická podpora ener-
getické biomasy by měla respektovat 
nejen různá (konkurenční) využití půdy, 
ale také rozdíly ve výnosech v různých 
oblastech půdy, na rozdíl od jednotné 
podpory v celé zemi. Zároveň by podpo-
ra měla zůstat dostatečně jednoduchá, 
aby nezatěžovala systém administrativ-
ními (transakčními) náklady.
Kromě toho by měl účinný režim pod-
pory energetické biomasy respektovat 
životní cyklus energetických plodin 

a související peněžní toky a nejistoty. 
Pěstitelé energetických plodin jsou 
nejzranitelnější na začátku životního 
cyklu, při zakládání plantáží. Na počát-
ku bývají výnosy energetických plodin 
nízké. Výnosy časem rostou, a proto se 
efektivita celé plantáže zvýší až po urči-
té době, obvykle po jedné až dvou rota-
cích. Zároveň zemědělci nesou většinu 
nákladů na začátku svého projektu, a to 
především v podobě investic do založe-
ní plantáže.
Účinný režim podpory by se proto měl 
zaměřit na počáteční fáze výsadby, a to 

buď podporou investičních nákladů, 
nebo diferencováním provozní podpory 
v jednotlivých letech s větším důrazem 
na první obměny rychle rostoucích dře-
vin.

Přeloženo a shrnuto z publikace: J. Kna-
pek, T. Kralík, K. Vavrov, M. Valentova, 
M. Horak, D. Outrata. Policy implications 
of competition between conventional 
and energy crops. Renewable and Sustai-
nable Energy Reviews 151 (2021) 111618.

-hmn-

Na co se vaše společnost zaměřuje?
Zelená biomasa a.s. je lesnická spo-
lečnost zaměřená na výrobu a obchod 
s energetickou biomasou, dalšími akti-
vitami je obchod s vedlejšími produkty 
pil (štěpka, piliny), peletami, briketami 
i zemědělská činnost. V minulých letech 
produkce energetické biomasy dosaho-
vala cca 240 tis. tun a cca 300 tis. m3 
surového dříví. V současnosti v naší 
společnosti pracuje 45 lidí. 
Staráme se o zpracování klestu. To začí-
ná různě, podle toho zda je klest v lese 
již nějakým způsobem připravený 
apod. Jedná se např. o těžební zbytky 
(TZ) v lese tzv. „u pařezu“ (na mýtině), 
kde zajišťujeme vyvezení TZ, přes vý-
kup TZ na odvozním místě, až po výkup 
již vyrobené štěpky.

co se momentálně děje na trhu s les-
ní biomasou?
letošní rok je velmi specifický, protože 
došlo k několika významným událos-
tem, které začaly působit na trh s bio-
masou v totožný čas.

  Od roku 2017 klesala cena biomasy, 
bez možnosti promítnutí rostoucích 
fixních nákladů do její ceny.

   Nedostatek těžebních zbytků způso-
bený odezníváním kůrovcové kala-
mity, kontraktem uzavřeným mezi 
lČR s.p. x CB EKO, s.r.o. a dotační 
politikou MZe.

   Zvýšená poptávka po biomase jako 
doplňku, či náhradě za uhlí.

  Válka na Ukrajině.
Již na konci minulého roku začala cena 
biomasy růst o cca 10 %, zejména v dů-
sledku nedostatku disponibilního kles-
tu. Začátkem letošního roku po vpádu 
Ruska na Ukrajinu došlo k růstu cen té-
měř všeho, co souvisí s výrobou bioma-
sy – nafta, pneumatiky, náhradní díly, 
stroje jako takové atd., což znamenalo 
navýšení cen o dalších 15 %. Poslední 
fází bylo léto a počátek podzimu, kdy 
vlivem zdražování energií došlo k růstu 
cen štěpky v řádu dalších desítek pro-
cent.

Jakým způsobem reagujete na neob-
vykle vysokou poptávku po bioma-
se?
Vyrovnat objemový růst trhu prakticky 
nejde, snažíme se předzásobit surovi-
nou, což je v současné době velmi pro-
blematické. Naše kontrakty na štěpku 
jsme plošně ponížili o cca 30 % objemu 
a snažíme se dostát všem závazkům.

co by pomohlo tuto situaci stabilizo-
vat?
Určitě by pomohla větší koordinace 
dotací od Ministerstva zemědělství s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Jedno po vás chce větší objemy štěpky 
a druhé vypisuje dotace na frézování 

klestu, případně jeho úklid a ponechání 
na hromadách v lese (mluvíme o lese 
hospodářském). Dále již zmíněná 
smlouva mezi lČR s.p. x CB Eko, s.r.o. 
znamenala okamžité zastavení dodávek 
těžebních zbytků na volný trh a jeho 
brždění v lese, protože místo desítek 
společností ho zpracovává jen jedna, 
která na to nebyla připravena.

Jak vnímáte potenciální nové projek-
ty v sektoru pevné biomasy (nové 
teplárny/elektrárny na biomasu), má 
smysl v horizontu životnosti techno-
logie navyšovat kapacity biomaso-
vých zdrojů v Čr?
Biomasa již dnes vzhledem ke zvýšené 
poptávce prostě NENí PRO VŠECHNy. 
Nejsem přívržencem regulace, jen ne-
vím, jestli chceme čekat, až se dané od-
větví přizpůsobí, resp. až ho zreguluje 
trh. Celý sektor zažívá turbulentní obdo-
bí, ve kterém podle mého názoru nejde 
dlouhodobě predikovat nic, myslím si, 
že k velkému rozvoji v blízké budouc-
nosti nedojde, protože se všichni budou 
bát zmařené investice.

Existují nějaké nové trendy v lesnic-
tví a výrobě biomasových paliv? Na-
příklad nové technologie, nové služ-
by atp.?
Nové technologie tu asi nejsou, ale jsou 
technologie, které se přestaly používat, 
protože byly drahé nebo málo efektivní 
a my se k nim díky vyšší prodejní ceně 
budeme moci vrátit.
Kromě lesní biomasy tu také máme ze-
mědělskou biomasu (seno, sláma apod.) 
a štěpku z plantáží rychle rostoucích 
dřevin, kterými lze budoucí poptávku 
částečně uspokojovat. 

-pf- pro -CZ Biom- 

Lesní biomasa z pohledu dodavatele paliv pro 
teplárny a elektrárny na dřevní štěpku
vyzpovídali jsme ředitele společnosti Zelená biomasa a.s. Pavla Faltýnka, 
aby nám přiblížil aktuální situaci s lesní biomasou z pohledu dodavatele 
dřevní štěpky. Zajímalo nás zejména, co se na trhu s tímto palivem děje 
a co nutí dodavatele zvyšovat ceny svých produktů a služeb. Také jsme 
se dozvěděli, co představují pro energetický trh nové instalace, které do 
budoucna razantně zvýší lokální poptávku po palivech z pevné biomasy. 

ROZHOVOR
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Komerční topolové plantáže jsou dlou-
hodobě středem pozornosti pro svou 
vysokou ekonomickou hodnotu, nicmé-
ně v poslední době si získaly v mnoha 
zemích pozornost i díky jejich přínosu 
pro životní prostředí. Nyní jsou široce 
uznávány jako účinný systém pro fixa-
ci energie, který by mohl částečně na-
hradit fosilní paliva. Nesporný je také 
jejich příznivý vliv při fytoremediaci, 
kdy z půdy dokáží odstraňovat napří-
klad některé rizikové prvky tím, že je 
čerpají kořeny a zabudovávají je do své 
biomasy. Následnou sklizní a odstraně-
ním této biomasy klesá přístupný podíl 
specifických negativních látek v půdě. 
Rozloha plantáží, jejich ekonomický 

význam a přínos pro biodiverzitu stále 
roste.
Monokultury produkující biomasu lze 
obecně považovat za stanoviště s mini-
mální biologickou rozmanitostí, nety-
pickým bylinným patrem a často jsou 
složeny z nepůvodních druhů. Topolové 
plantáže jsou tedy často neprávem ozna-
čovány jako „zelená poušť“ a přírodní 
hodnoty těchto porostů jsou značně 
podceňovány. Ve skutečnosti je u rychle 
rostoucích dřevin poměrně dobře rozvi-
nuté bylinné patro, což má za následek 
celkově hodnotnou a rozmanitou flóru, 
která nabízí příznivé podmínky pro roz-
voj fauny. Plantáže rychle rostoucích 
dřevin se navíc zakládají na orné půdě, 

nikoli v lese, proto je nutné srovnávat 
případný typický porost s jednoletými 
zemědělskými plodinami a ne s lesními 
stanovišti.
Orchideje jsou ideálními bioindikátory 
antropogenních biotopů především díky 
jejich vysoké diverzitě, jejich ochranář-
skému významu a schopnosti koloni-
zovat antropogenní biotopy, jako jsou 
například opuštěné doly, hřbitovy nebo 
krajnice u silnic. Výskyt terestrických 
orchidejí je opakovaně dokumentován 
v nejrůznějších plantážích, včetně ká-
vových, kakaových, kaučukových, oli-
vových nebo kaštanových. První zmín-
ky o výskytu orchidejí v evropských 
topolových plantážích pochází z roku 
1991 z Polska, kde na jedné plantáži 
byly nalezeny tři taxony orchidejí. Při 
dalším bádání byly orchideje objeveny 
i v dalších 15 evropských zemích, kde 
bylo popsáno celkem 32 taxonů orchi-
dejí. Předpokládá se, že úspěšnost osíd-
lení a kolonizace pozemních orchidejí 
v antropogenně narušených stanoviš-
tích souvisí s jejich schopností rozptylu, 
stejně jako s jejich tolerancí vůči stresu. 
Plody orchidejí totiž obsahují tisíce pra-
chových semen, což jim umožňuje kolo-
nizovat nová stanoviště prostřednictvím 
anemochorního šíření i do velmi vzdále-
ných míst.
Dle výsledků maďarské studie se nachá-
zel alespoň jeden zástupce orchidejí na 
většině (59,9 %) zkoumaných topolových 
plantáží. Celkové množství orchidejí číta-
lo 15 druhů ze 7 rodů. Nejrozšířenějším 
druhem byl Epipactis tallosii (57 plantá-
ží), Cephalanthera damasonium (45 plan-
táží) a Epipactis helleborine (44 plantáží). 
Celkový počet jedinců se pohyboval od 
jednoho do 10 251 jedinců. 
Topolové plantáže, bez ohledu na jejich 
přirozenost, jsou významným stanoviš-
těm pro pozemní orchideje. To zásadním 
způsobem zvyšuje význam topolových 
plantáží ve srovnání s jinými. Topolové 
plantáže se tak zdají být přínosné nejen 
pro bioenergetiku a pěstování biomasy, 
ale i pro místní rostlinné druhy a biodi-
verzitu obecně. 

Přeloženo a shrnuto z: Suvages K, Vinc-
ze O, Loki V, Lovas-Kiss A, Takacs A, Fe-
kete R, Budai JT, Molnar AV. 2022. Native 
and alien poplar plantations are impor-
tant habitats for terrestrial orchids. Pres-
lia 94: 429-445.
Článek byl publikován na stránkách Eko-
listu 22. 10. 2022.

-vp-

Topolové plantáže v symbióze s divokými 
orchidejemi
Topoly jsou společně s vrbami nejčastějšími druhy pěstovaných rychle 
rostoucích dřevin. Ačkoliv se většinou takové plantáže považují za 
málo hodnotné pro krajinu, v poslední době získávají uznání pro svou 
mnohostrannou roli v ekologickém inženýrství, jako je například ukládání 
uhlíku, půdní remediace nebo produkce bioenergie. biodiverzita plantáží 
je dlouhodobě opomíjená, a právě tuto problematiku popisují ve své 
studii vědci z univerzity z Debrecenu v maďarsku. v rámci systematického 
botanického průzkumu popsali 232 topolových plantáží ve střední Evropě 
s cílem posoudit jejich rostlinnou diverzitu se zaměřením na stanoviště pro 
terestrické, pozemní orchideje. Na základě průzkumu těchto plantáží zjistili, 
že téměř 60 % topolových plantáží poskytuje příznivé podmínky pro orchideje, 
a to některé i tisícům exemplářů v rámci jedné plantáže. celkem bylo 
nalezeno 15 různých druhů pozemních orchidejí, včetně taxonů s omezeným 
rozšířením nebo ohroženým statusem. Pravděpodobnost výskytu orchidejí 
je nejvyšší ve starších a větších topolových plantážích, které se vyznačují 
vysokým celkovým obsahem organické hmoty a vysokým ph půdy. 

aGROlESNiCTVí

Obrázek 2: Topolová plantáž v Maďarsku Obě fota: Attila Molnár V. / Preslia

Obrázek 1: Orchidej Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) v hybridní topolové plantáží 
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Staňte se součástí 
energie, co roste...
cZ biom je profesní spolek, 
který podporuje udržitelnou bioenergetiku 
a chytré nakládání s bioodpady. 

Členové získávají

 »  hlas při přípravě zákonů, které 
ovlivňují stabilitu a další rozvoj 
bioenergetiky doma a v Evropě,

 »  informační servis o legislativě, 
která má vliv na provoz 
bioplynových stanic, výtopen na 
biomasu nebo kompostáren,

 »  prostor pro výměnu zkušeností 
a kontaktů,

 »  možnost bezplatných konzultací 
před jednáním se státní správou,

 »  exkluzivní „kontroly nanečisto”, 
vstup na konference a školení 
za zvýhodněných podmínek.

více informací 
o výhodách členství 
na webu czbiom.cz.


