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1927 (2. března) Výzkumná stanice pro okrasné zahradnictví, (zřizovatel MZe ČSR) 
– prodána státu (ČSR) hrabětem Silva Taroucou pro výzkumné využití (dendrologie, 

krajinářství)
1991 Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, s.p.o. (VÚOZ, s.p.o.), (zřizovatel MŽP ČR)
2007 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ, v.v.i.)

Výzkum všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti         a 
její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného 
zahradnictví (aktuální zřizovací listina, MŽP 2010). 

V 7 výzkumných odborech cca 50 výzkumných pracovníků
- Ekologie krajiny (Pralesy, lesy, změny aktuální a historické)
- Zeleň v sídlech, historických objektech a krajině
- Biologická rizika: invazní choroby a škůdci rostlin
- Nové technologie pěstování rostlin
- Výzkum genofondů a šlechtění rostlin
- Monitoring složek a znečištění životního prostředí 
- Biomasa k energetickému a průmyslovému využití
- Dendrologická zahrada: sbírka a tematické využití

dřevin (7 tis. taxonů); rekreace

Výzkummý ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, 
Průhonice



1) Výzkum „biomasových“ plodin na zemědělské půdě zejm. RRD

2) Výzkum vlivu jejich porostů na krajinu zejm. půdu, biodiverzitu a klima 

3) Ekonomika produkce a využití biomasy

4) Potenciál biomasy v ČR pro energetické  využití

Odbor fytoenergetiky 
(od roku 1996  resp. 2000) 



Obsah přednášky

(1) Definice RRD, jejich produkty a využití

(2) Sortiment

(3) Typy porostů (a zásady pěstování)

(4) Environmentální aspekty 

(5) Ekonomika výmladkových plantáží RRD



Vlastnosti RRD
 Vysoká produkce dřeva v první dekádě růstu
> 10 m3/ha/rok   =  4,5 t(suš.)/ha/rok (kritérium IUFRO pro lesnické porosty)
> 180 GJ/ha/rok  =  10 t(suš.)/ha/rok  (fytoenergetické kritérium)
 Rychlý výškový růst (1-3m / rok)
 Snadné a levné rozmnožování            
 Pařezová výmladnost
 Lehké, pružné a pevné dřevo 
 Výhřevnost jako tvrdé dřevo

 Definice v roce 1600: Stromové, kteří při vodách, bahnách, lukách a také podobně v dolinách v 
nízkém položení sobě libují, jako Wolše, Topol, Vrba, Jeseň, obyčejně tak veliké mízy vodnaté a 
spěšněji porostávají nežli jiné dříví, které v suše roste a které jest tvrdé. 

Jakub Menšík z Menštejna (cca 1600): „O mezech, hranicích, saudu a rozepři mezní i příslušenství jich v Království Českém“

=  Vhodné 

pro plantáže

= pro průmysl                        

.  i energetiku

Foto: J.Stanturf, J.Carle, B.Schroeder



Rychle rostoucí dřeviny  II

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

V podmínkách mírného pásma : 

Dnes: topoly, vrb vybrané druhy a klony

Dříve: olše, jasany, smrky, modřín, javor

Nové nepůvodní druhy: akát, pavlovnie, 
liriodendron? (riziko invaze, poškození?!) 

V podmínkách subtropického a tropického pásma : 

Borovice, akácie, pavlovnie, týk, Gmelinia, Prosopis

Foto: L.Vietto, Wikipedia



Hlavní produkty a odbyt

1.Kvalitní štěpka: homogenní, bez znečištění, vlhkost 55-30%, výhřevnost 7-12 GJ/t, 
popel max. 2%, energetické a materiálové 

využití: 880 - 1400 Kč/t(sur) 

2.Palivové dřevo, krátké kusové dřevo (Ø 7-15 cm):                               

2000 - 2500 Kč/t(sur) 

3.Dřevařský sortiment na nábytek a stavebnictví, (>Ø10-20 cm):

OSB desky, lehký nábytek až 16000 Kč/t

4.Suroviny pro chemické využití: Lignoceluloza, pupeny, pro 

(bio)ethanol, farmaceutické a chemické využití (gemme populi)

2 CZ patenty na biopesticidy cena a rentabilita?? 

5.Potraviny z agrolesnictví: chov drůbeže, skotu,                                                          

včel, příp. okopanin a obilnin



Štěpka/dřevo RRD jako palivo
▪ Dřevo je tradiční a ověřené palivo - využívá více než 10 000 let a dnes 

pokrývá 11% energetických potřeb lidstva (někde 100 %, u nás 2-3%)

▪ Složení suché dendro- a fyto-masy: C – 46%; O2 – 44%  a  H – 6%
+ množství dalších prvků (Si, Cl, P, K), ale ne u dendromasy

▪ Výhřevnost suché dendromasy:  17,5 –19,5 MJ/kg, 
měkkého a tvrdého dřeva je přibližně shodná
ale obsah vody ji výrazně snižuje např. při 50% = 7 MJ/kg

▪ Emise: minimální S a N; CO2 neutrální,  pozor na POP při špatném hoření

Plodina 
Výhřevnost (MJ/kg)
(100% sušina)

Hustota dřeva 
(kg/m3)

Řepka ozimá - sláma 17,5

Topol štěpka (růz.klony) 18,7 – 21,0 360-500

Vrba štěpka (růz.klony) 18,2 – 21,1 380-500

Buk, Dub (pal. dříví) 18,4 – 20,1 670-690

Lignin 25,5

Celulosa 18,8

Hnědé uhlí 7,9  -12,0  

Černé uhlí 28,00



Dřevo topolu a vrb jako surovina
Vybrané vlastnosti

Topol i vrba je roztroušeně 
pórovitá listnatá dřevina, u 
některých druhů je patrné 
jádro.

Dřevo je:
• velmi měkké a lehké 
• lze jej dobře lepit a mořit 
• výrazně sesychá
• je málo trvanlivé bez 

ošetření

malá hmotnost  a hustota          nízká odolnost



Nábytkářské využití dřeva topolů (případně vrb)
• Žádný výrobce nábytku v ČR: TP dřevo vyvážíme
• Několik výrobců v EU: AT, ESP, IT…např. Rudolf Leiner Ges.m.b.H, St.Polten

Ceny stolů z masivu (160 x 90) 19.10.2017 (Kika; Rudolf Leiner Ges.m.b.H)

Sestava ARIS
Topol dekorovaný
částečný masiv

Dřevina Stůl jídelní Normál Akce Normál Akce Sleva

cm Kč kč % %

topol 180 x 90 x 75 14300 6900 100% 100% 48%

akácie 180 x 85 x 77 17100 10000 120% 145% 58%

trnovník akát         190 x100 x77 19000 9500 133% 138% 50%

Buk 180 x 90 x 77 14500 8000 101% 116% 55%

Dub 180 x 90 x 76 22500 19000 157% 275% 84%

Dalbergia sheesham 180 x 90 x 77 13800 12000 97% 174% 87%

Mango 160 x 90 x 70 15600 12000 109% 174% 77%

PRÚMĚR 16686 11057

Mango
Topol

Akácie



Další využití v ČR
Zahradní nábytek topol masiv

RC model Praga E-114M Air Baby „Bejbina“
Míry trupu: 0,5 x 1,8 m; 11 kg! (topol. překližka 3mm)



2. Sortiment RRD                                                          

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky



Topoly zejm. J-105 (Max-4) „japonský topol“ 

(Populus nigra × P. maximowiczii)



Klony:  Jap-105 (Max-4),  Jap-104 (Max-5)
Příbuzné: Oxford, NE-42, Rochester

Růstové charakteristiky: vysoké keře s 3-5 silnými kmeny – spíše úzký 

habitus; výmladnost výborná, velmi dobré zakořeňování 

Stanovištní nároky: široká ekologická amplituda – od vlhkých až do 

mírně sušších stanovišť v teplých i chladnějších oblastech. Nesnáší 

trvale zamokřené lokality

Očekávaný polní výnos (na příznivých stanovištích):  až 13 t 

(suš.)/ha/rok (v průměru za celou životnost plantáže na vhodných 

stanovištích)

Specifikace využití: nejpoužívanější klony v ČR, okusem trpí málo

Rizika a negativa: nepůvodní druh – není možno pěstovat v ZCHÚ; při 

obmýtí na 2-3 roky nelze sklízet kukuřičnou řezačkou pro tloušťku kmenů 



Vrba košíkářská  
(Salix vimimalis L.)

Odrůdy: Vetla



Odrůdy: Vetla
Klony: S-519, S-699, S-310

Růstové charakteristiky: nižší keře s mnoha tenkými kmeny; válcovitý 

habitus; vynikající výmladnost, výborné zakořeňování, ale mělké 

kořenění

Stanovištní nároky: optimální stanoviště – nepřemokřené nivní louky v 

teplých i mírně chladnějších oblastech; ne do sušších oblastí 

Očekávaný výnos: až 11 t(suš.)/ha/rok (v průměru za celou životnost 

plantáže na vhodných stanovištích)

Specifikace využití: výnosové klony vhodné ke slizni kukuřičnou 

řezačkou (tenké pruty);  

Rizika a negativa: okusem srnčí zvěří trpí středně, dobře regeneruje 



Vrba Smithova
Salix caprea × vimimalis (Salix × smithiana Willd )

Odrůdy: Rokyta



Odrůdy: Rokyta
Klony: S-383, S-704, S-705

Růstové charakteristiky: středně nízké keře s mnoha kmeny – až 

rozkladitý habitus; vynikající výmladnost, horší zakořeňování, 

Stanovištní nároky: široká ekologická amplituda; optimální stanoviště –

nivní louky v teplých i chladnějších oblastech. Vhodné KR: 5–7, 3 a HPJ: 

14, 29–30, 48–54, 58, 59, 62–76.

Očekávaný polní výnos (na příznivých stanovištích):  až 15 t 

(suš.)/ha/rok (v průměru za celou životnost plantáže na vhodných stanovištích)

Specifikace využití: výnosové klony a vhodný pro příznivá i pro 

extrémní stanoviště. Vhodný pro včelí pastvu,

Rizika a negativa: trpí okusem zejména srnčí zvěří; rozkladitý habitus 

může být nevhodný mechanizovanou  sklizeň.



Vrba červenavá 
Salix × rubens Shrank

S. alba × S. euxina (syn. S.fragilis )

Odrůdy: Stvola



Další RRD: topol černý, italské/belgické hybridní topoly, 
švédské/polské vrby,  příp. olše, jasany, pavlovnie 

P. nigra

Paulownia tomentosa



Odrůdy topolu černého:  
PRŮHONICE, HERKULES, SMILKOV

Růstové charakteristiky: velmi dobré zakořeňování řízků, po seříznutí vytváří 
velké množství výhonů, odolné vůči rzi

Stanovištní nároky: optimální pěstební podmínky (světlo, vysoká hladina 
spodní vody)

Očekávaný polní výnos (v závislosti na stanovišti) 5 až 10 t(suš.)/ha/rok

Specifikace využití: výnosové klony vhodné i pro marginální oblasti. Vhodné 
k výsadbě do břehových porostů, biokoridorů, alejí a ostatních výsadeb i ve 
ZCHO.

Rizika a negativa: trpí okusem zvěří



3. Typy porostů a způsoby pěstování

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky



23

200 letá historie pěstování RRD (topolů a vrb) v Českých zemích

“Od Napoleonova topolu přes „topolovou mánii“ k surovině zelené ekonomiky?”

Krajinářství: od Napoleonské války (Slavkov 1805)              Populus  ‘Serotina’ ‘Regenrata’; ‘Marylandica‘ etc.

Lignikutury (1955-1965) na kulatinu Výmladkové plantáže na biomasu (od 1994 )



Dřevařské využití:  Lignikultury(Arboricultures) 

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

Sortiment: topoly (P. x euroamericana)

Hustota:      320 ks / ha

Obmýtí:       8-15 let

Počet sklizní:  1 x

Životnost:      = obmýtí

Produkt: vláknina, dýha 

Celkem je pěstováno > 8,05 mil ha 

topolových a vrbových plantáží (ČLR, 

IT, FR, TUR, SRN, E)



Silvikultury v ČR (na lesní a rekultivované půdě)

Sortiment: topoly 

kanadské, balzámové (i černé, 

osiky)

Hustota:      620 ks / ha

Obmýtí:       15-20 let

Počet sklizní:  1 x

Životnost:      = obmýtí

Produkt: vláknina, dýha 

x sirky, palety

V ČR  je dnes cca 15000 ha (MZe, 2014) 
(„Topolová mánie“ v 50-60. letech cca 10000 ha)

Topoly (hybridy, černý): 6270 ha (Ø 49 let!?), 
Osiky:                 6710 ha (Ø 53 let!?), 
Vrba (bílá):           2488 ha (Ø 22 let)



Energetické využití: Výmladkové plantáže 

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

Sortiment:   topoly, vrby

Hustota:   6-15 tis. ks / ha

Obmýtí:    2-6 (10) let

Počet sklizní:   3-7x

Životnost:      15-25 let

Produkt:   štěpka, palivo

Celkem se pěstuje > 25tis. ha v EU (sever – vrby, jih – topoly)

V ČR bylo vysázeno přes 2800 ha (cca 150 ha matečnic)



Výmladkové plantáže RRD na polénka

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

Sortiment: topoly příp. vrby
Hustota:      2000-5000 ks / ha
Obmýtí:       5-8 let
Počet sklizní:  2-4? x
Životnost:      15-20let
Produkt: palivové dříví , štěpka, třísky



Agrolesnictví: inovace pro budoucnost

Sortiment: topoly i vrby

Hustota:     < 300 ks/ha

Obmýtí:       15-25 let

Počet sklizní:  1 x

Životnost:      = obmýtí

Produkty: dřevo+potraviny 

= komplexní diverzifikace

 Nevylučují potravinové plodiny ze ZPF.
 vytvářejí příznivé podmínky pro plodiny, 

zvířata
 Synergické působení (např. živinový cyklus, 

škůdci)



Agrolesnické výmladkové plantáže v ČR  

Sortiment: topoly i vrby

Hustota:     < 5000 ks/ha

Obmýtí:       4-6 let

Počet sklizní:  5-7 x

Životnost:      20-25

Produkty: dřevo a  potraviny 

(eko-vejce, med, maso)    

Fosfor (průměr horizont A+B) 
obsah pro ornou půdu dle Melich III:     nízký<50   -   dobrý<115    -   vysoký<185
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Jak pěstovat RRD na zemědělské půdě? 

(Zásady pěstování RRD k energetickému a 
průmyslovému využití)



Příprava projektu plantáže
Cílový produkt a odbyt
• Palivo nebo materiál
• Pro sebe nebo na prodej
• Způsob sklizně a spon výsadby
• Průzkum trhu, odbytu

Ekonomická analýza
• Vlastními silami nebo na zakázku
• Půda vlastní, nájem nebo nákup
• Dovozní vzdálenost (50km?)
• On-line kalulačka (ČVUT, VUKOZ)

Desatero úspěšného pěstování RRD 
http://www.vukoz.cz/dokumenty/isoze/clanky/Metodik
a%20zalozeni%20vymladkove%20plantaze%20RRD.pdf

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
http://www.vukoz.cz/dokumenty/isoze/clanky/Metodika zalozeni vymladkove plantaze RRD.pdf


Výběr a příprava pozemku

Výběr vhodného pozemku
• Podle bonity pozemky = BPEJ
• Výnosové mapy RRD (on-line)
• http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Odplevelení pozemku nebo odstranění travního 
porostu

• na silně zaplevelených pozemcích 2x postřik/rok
• Případně postřik před výsadbou (1-3% 

Roundup)

Úprava fyzikálních vlastností půdy (orba)
• Orba vždy
• Na jílovitých, těžkých půdách hluboká (23 cm)
• Na lehkých půdách střední orba

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map


Výnosová mapa RRD na orné půdě  v Ústeckém kraji



Výnosová mapa RRD na TTP



Příprava pozemku (-1.rok)

Odplevelení pozemku nebo odstranění travního 
porostu

 na silně zaplevelených pozemcích 2x postřik/rok

 Případně postřik před výsadbou (1-3% Roundup)

Úprava fyzikálních vlastností půdy (orba)

 Orba vždy

 Na jílovitých, těžkých půdách hluboká (23 cm)

 Na lehkých půdách střední orba

Termíny - délka přípravy

 Podle zaplevelení až celý 1 rok před výsadbou 
(2x odplevelení a 2x orba ) 

 Minimálně podzimní příprava půdy 
(1 x odplevelení a 1x orba )    

 Jaro před výsadbou (diskování příp. srovnání 
pozemku)



Výsadba
Hustota výsadby 
• 6  – 12 tis./ha (vhodné pro štěpku)
• 1,5–2,5 tis./ha (na palivové dřevo příp. štěpku)

Typ a kvalita sadby 
• řízky (20-22 cm;ø 0,7-2,5 cm)
• Pruty (prýty)
• Řízkovance (jen pro pro lignikultury a OP)
• Žádné sazenice nebo kořenáče !!!  

(nejsou vhodné pro RRD)

Schéma výsadby řízků

• jednořádky (m)    0,50 – 0,30  x  1,5 – 3    (topoly)
• dvojřádky    (m)   0,75 x 0,75   x  1,5           (vrby)

Termín výsadby
• Jarní         III – VII 
• Podzimní  X-XI    

Ruční nebo mechanizovaná 
• Vertikální – řízky nebo pruty
• Horizontální – pruty

1-3 cm



Údržba po výsadbě (1.-2. rok)

Intenzivní odplevelování první 3-4 měsíce – v řádku (ručně 
příp. chemicky – nic není povoleno) – v meziřádku   (diskování, 
rotavátorování, plečkování)

pokud je na podzim ujímavost nad 70% a výška stromů 1,5 metru není v 
příštích letech obvykle potřeba žádné pěstební opatření (kromě sklizně a 
následného omezení plevelů)

Květen 2010 říjen 2010



Sklizeň štěpky RRD (do ø kmene 15cm)

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

Rychlost sklizně:

0,1–0,8 ha/hod

Za zimu cca: 

350–600 ha

Cena:

10000 Kč/ha + 

nafta a doprava



Sklizeň na palivové dřevo (ø kmene 7-15cm)

Orig. pan Špatenka



Likvidace výmladkové plantáže 

Metoda půdní frézou (velké, produkční pařezy)

Délka operace:  okamžitě 

Operace:  1x půd. frézování, 1x bránování 

Metoda orbou (malé, staré pařezy)

Délka operace: 1 zimní období 

Operace:  2x orba, 1x bránování (odklizení zbytků)



5. Environmentální aspekty porostů   
RRD  na zemědělské půdě



Pěstování (může být)  nízkonákladové a přírodě blízké

Smíšená výmladková plantáž (topol a 

vrba) 1 rok po sklizni má charakter 

rozptýlené keřové vegetace se silným 

podrostem rostlin

Vrbová výmladková plantáž 

3 rok po sklizni se vznikajícím 

korunovým zápojem má charakter 

„světlého lesa“

Topolová výmladková plantáž (4. rok 

růstu - před sklizní) s úplným 

korunovým zápojem má charakter 

nízkého listnatého lesa, kde již dochází 

k účinnému potlačení bylinného patra 

(plevelů) a např. růstu hub



RRD a biodiverzita (v zemědělské krajině)

 Zvyšuje biodiverzitu zemědělské krajiny (3x více než OP)

 Vytváří tzv. přechodový ekosystém „selský les“ atraktivní pro různé 
organismy a rostliny (včely, bažanty, pěvce,houby)

 Důležitou roli hraje střídání věku a struktury porostu dle délky obmýtí a 
sponu rostlin, intenzity agrotechniky

 Pro rychlost pronikání nových organismů do RRD je důležitá vzdálenost 
jiných „přírodních“ biotopů od plantáže RRD.

 V intenzivně obhospodařované krajině působí jako refugium pro mnoho 
živočichů.



RRD a biodiverzita II – možnosti zvyšování

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

1. Pěstování smíšených plantáží topolů a vrb 
se ukázalo jako reálná a výnosově 
srovnatelná alternativa monokultur RRD

2. Použití nových odrůd a klonů domácích 
druhů topolů  vrb např. topol černý, vrba 
Smithova a červenavá

3. Extenzivní manipulační travní pásy                
a výsadby opláštění okolo VP RRD

Vrba Smithova ‘Rokyta‘                   Vrba červenavá ‘Stvola‘ topol J-105



VP RRD a klima
Chlazení krajiny: se zapojováním porostu 

chladí při dostatku vody efektivně sebe a i 
své okolí (půdu): 

 snižování maximálních denních teplot 
přízemního vzduchu a povrchu půdy 
ve slunečných a teplých dnech o 4 až 5 ºC, 
je-li k dispozici voda v půdě.

 Více chladí v nížinách



RRD a zemědělská půda

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

 Zvyšují obsah humusu v ornici o 0,05% Cox/r (1%/20let = seqestrace C)

 „Nevyčerpávají“ zemědělskou půdu: živiny čerpají i z podorničí a 
vracejí významnou část v listovém opadu (až 80 kg N/rok); 

 Dohnojování obvykle 2-3x za celou životnost plantáže a to 
relativně nízkými dávkami (30-60 N kg/ha, NPK)

 Půda je provzdušněná, nezhutnělá, schopná pojmout srážky



RRD a vodní zdroje

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

 „Odnímání přebytečných živin“ kořeny v orniční i podorniční 
vrstvě, snižují jejich pronikání do vodních toků a vracejí jejich 
významnou část do půdy v listovém opadu (až 80 kg N/rok); 

 Zasťiňují malé vodní toky a snižují jejich přehřívání – ochrana ryb 
a kvality vody



Eko-plantáže RRD: s mimoprodukční funkcí

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

 protierozní porosty k ochraně půd v 

drahách soustředěného odtoku a 

kritických povodňových bodech (VÚV, v.v.i.)

 Selské větrolamy pro ochranu půdy a 

zlepšení podmínek venkovních  chovů 

skotu (agrolesnictví)

 Porosty pro biologickou dekontaminaci 

poškozených půd



4. Ekonomika pěstování RRD              
pro energetickou štěpku 



Legislativní rámec na zemědělské půdě
• Zákon o zemědělství (252/1997 Sb.) 

→ RRD = zemědělská kultura

• Zákony a prováděcí nařízení zemědělských dotací
→ seznamy RRD, obmýtí 5-10 let, manipulační plochy pro získání 
přímých plateb a plnění tzv. greeningu

• Zákon o Nakládání se sadbou (219/2003 Sb.) 
→ registraci a kontrolu producentů sadby RRD provádí ÚKZUZ

• Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.): 
→ definuje rizika pro ŽP (invaze, krajinný 

ráz, ZCHÚ) a nutný souhlas s výsadbou RRD (místní orgán ochrany 
přírody na ORP)

• Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (zákon 334/1992 
Sb.) → např. Zakazuje zakládání plantáží dřevin na 1 a 2. TO ZPF 
(Od 1.4. 2015); určuje obmýtí, životnost (10;30 let) a „rekultivaci“.



Vývoj pěstování  VP RRD v ČR
 2 862 ha vysázeno za 22 let

 2 ha je průměrná rozloha (medián 0,9 ha; max. 58 ha) 
 600-700 pěstitelů RRD (odhadován dle počtu 1381 bloků LPIS)
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Pionýrské období
Bez dotace

15 ha 2,3 

ha/rok

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

180 ha 22ha/rok

Období tržního růstu
Bez dotace, pak SAPS

2620 ha 350 ha/rok
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Shrnutí pěstování VP RRD v ČR 

 2 800 ha bylo vysázeno za 21 let (1.6.2015, LPIS)

 Rostoucí poptávka po biomase z VP RRD pro energetické, materiálové a 
zahradnické využití (850 až 2000 Kč za čerstvou tunu štěpky)

 Znalostní křivka agrotechniky VP RRD: razantní pokles nákladů na 
založení (řízky, sázecí stroje) a sklizeň (-30% posledních 5 letech !!)

 Podnikatelská komunita: „Desítky“ místních podnikatelů a SME je 
zapojeno: výroba levné sadby a sázecí technologie a nebo poskytují svoji 
půdu a kapitál (investice) – přes 110 mil. Kč (bez dotací MZe)
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Photo: Dočekal.



Dotace pro plantáže RRD
včetně využití v „Greeningu“ EFA 

• SAPS – na porosty druhů RRD dle nařízení vlády 50/2015 Sb. 
(seznam MZe http://www.vukoz.cz/index.php/prodej-
sadby/seznam-mze)

• EFA: vyčlenění porostů RRD jako ploch využívaných v 
ekologickém zájmu (EFA) min 5% rozlohy zemědělce (>15ha). 

• Koeficient pro přepočítání plochy jen 0,3!

Platby 2016

SAPS 3515 Kč/ha

Greening 1928 Kč/ha

Mladý zemědělec 879 Kč/ha



➢ Rozloha plantáže: 5 ha, 10 000 řízků/ha

➢ Sklizeň: speciální mechanizace, (450-500 Kč/t (sur.) 

➢ Svozová vzdálenost 10 km

➢ Doba životnosti plantáže: 21 let

➢ Průměrná inflace: 2,5 %

➢ Nominální diskont:8,65 %

➢ Zahrnut celý životní cyklus (všechny oprávněné náklady)

➢ Vlhkost štěpky 53% a výhřevnost 7,5 - 8 GJ/t

Ekonomický model výmladkové plantáže RRD

VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 

oddělení fytoenergetiky

VÚKOZ Průhonice

Odbor fytoenergetiky a biodiverzity



Kumulativní průběh hotovostního toku RRD     
a příjem ze státního dluhopisu (3,5%)

Minimální cena: 107 Kč/GJ¨a resp. 149 Kč/GJ  

5 ha, Náklady na založení porostu 300 000 Kč resp. 218 000 Kč

Státní dluhopis - úroková míra 3,5% p.a. (extrapolace na 20 let, odečtení poplatků)

VÚKOZ Průhonice

Odbor fytoenergetiky a biodiverzity



Topolářská komise České republiky, z.s.
http://www.vukoz.cz/index.php/tkcr-domu

2015: žádost o přijetí České republiky jako člena IPC dopisem  ministra 

2016 Potvrzeno přijetí ČR za člena IPC 

2017 Topolářská komise České republiky, z.s. zaregistrována u soudu 

 Výměna informací a spolupráce mezi pěstiteli rychle rostoucích dřevin a 
výzkumem v ČR, Evropě i ve světě; Aktivně plnit roli české pobočky IPC

 Pozitivní lobbing a dialog státní správou, NNO pro rozvoj uplatnění RRD

 Osvěta a poradenství: 1. seminář (X/2017): Průhonice a Kunovice

 Demokratické principy



Děkuji za pozornost

weger@vukoz.cz

Aktualizované informace o pěstování RRD : 
www.vukoz.cz/index.php/isoze-domu

Peklov, nejstarší výmladková plantáž v ČR (zal. 1994)
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Nová legislativa – přínosy a bariéry
Zákon o ochraně přírody:  postup OOP při povolování RRD je dnes 

predikovatelný, ale pozor na nové směrnice a seznamy EU invazních 
organismů

Společná zemědělská politika (1. pilíř a greening/ozelenění) 
RRD mohou být použity (bez chemie) jako plochy využívané v ekologickém zájmu 

(EFA cca 5-7%) což umožní zemědělci čerpat plný SAPS 

Novelizace zákona o ochraně ZPF (od 1.4. 2015)
▪ Zakazuje zakládání plantáží dřevin na 1 a 2. TO ZPF, které zahrnují cca 63% 

vhodných bonit (HPKJ) pro RRD a na kterých se pěstuje cca 1/3 plantáží
▪ Zavádí oznamovací povinnosti (založení a sklizeň) a povinnost „rekultivace“
▪ Zavádí vysoké sankce 50tis až 1 mil. Kč



Struktura výdajů výmladkové plantáže RRD

VÚKOZ Průhonice
oddělení fytoenergetiky

Rizika
 Počasí v roce založení porostu

 Výběr vhodné lokality a klonu/odrůdy

 Obchodní rizika (neuplatnění produkce, cena)

 Absence vhodné mechanizace

Struktura výdajů plantáže RRD

Sklizeň a procesy 

mezi sklizněmi

53%

Náklady na likvidaci 

plantáže

1%

Přípravné procesy 

a režie

19%

Příprava pozemku

4%

Náklady na 

sadbový materiál a 

jeho skladování

18%

Náklady na 

založení porostu

5%  



RRD a zemědělská půda II:  změny živin 
po 6. letech (4 lokality)

Lokalita 

(MVP)

ø ot

(oC )

Σ P 

(mm)
m.n.m. BPEJ

Dalovice 7,1 560 405 5.53.11

Doubravice 7,7 691 330 3.14.10

Libědice 8,8 508 255 1.60.00

Nová Olešná 7,2 730 550 7.29.51

Fosfor (průměr horizont A+B) 
obsah pro ornou půdu dle Melich III:     nízký<50   -   dobrý<115    -   vysoký<185
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Draslík (průměr horizontů A, B) 
obsah pro ornou půdu dle Melich III:     nízký<105   -   dobrý<310    -   vysoký<420
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RRD a diverzita krajiny

VÚKOZ Průhonice

oddělení fytoenergetiky

▪ VP RRD mají převážně shodný efekt 
na „diverzitu krajiny“ jako jiné typy 
porostů dřevin.

▪ Ve srovnání s ornou půdou vykazují 
porosty RRD výrazně lepší 
charakteristiky struktury krajiny


