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     Rychle rostoucí dřeviny pro energetické vyuţití 

                         Pokrok v pěstování a rozvoji ?  

 

 
 
 
 
 
 
OBECNĚ 
 
Trendy evropského vývoje v posledních patnácti letech jednoznačně směřují 

k hledání způsobů vyuţití domácích zdrojů energie. Rozhodující váhu v tomto 

procesu hrála a nadále hraje snaha omezit závislost na energii dováţené 

z nejistého zahraničí, posílit bezpečnost a spolehlivost dodávek energie, 

diverzifikovat její zdroje a v neposlední řadě snaha o šetrné vyuţívání 

přírodních zdrojů ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí.  
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Po zpracování scénářů moţného vývoje potenciálu a vyuţívání všech 

dostupných zdrojů energie, začal hrát v rozhodování podstatnou roli také 

ekonomický rozměr vyuţívání obnovitelné energie, zejména ve vztahu k jejímu 

potenciálu pro rozvoj vytváření pracovních příleţitostí a posilování 

regionální ekonomiky. Zejména tento faktor urychlil proces formulace 

koncepčních dokumentů a postupný příklon environmentální a energetické 

politiky ke stále silnější podpoře náhrady fosilních paliv (zejména dováţených) 

obnovitelnou energií.  

Jejím zdrojem je i biomasa rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě.  

Bohuţel teprve v posledních letech, vzala Evropská unie váţně význam, který 

v tomto procesu přísluší biomase. S ohledem na to,  jak slabou pozici měl 

lobing ve prospěch podpory vyuţívání biomasy, dostávala přednost energie 

z větru a energie solární.  To platí dvojnásob ve vztahu k podpoře rozvoje 

vyuţívání cílené produkce biomasy rychle rostoucích dřevin. Ve 

srovnání s organizovaným úsilím příznivců větrné a solární energie se o 

lobingu ve prospěch biomasy nedalo vůbec hovořit.  

 

A to přesto, ţe bylo na čem stavět – jen výsledky Evropských a posléze i 

světových konferencí o biomase, přinášely opakovaně dostatek věrohodných 

argumentů pro směrování podpory na evropské úrovni právě do vyuţívání 

biomasy. A to nejde o podporu finanční. Na rozdíl od ostatních zdrojů 

obnovitelné energie, za kterými stála silná a jiţ rozvinutí průmyslová 

odvětví, neměla biomasa a rychle rostoucí dřeviny zvláště, ţádné takové 

zázemí. 

Absurdní přitom je, ţe tak rozsáhlý výzkum cílené produkce biomasy 

k energetickému vyuţití, jako v České republice neprobíhal v ŢÁDNÉ 

postkomunistické zemi. Výsledky dosavadního dlouholetého výzkumu v oblasti 

bylin i rychle rostoucích dřevin, včetně mezinárodní spolupráce, přitom 

vytvořily dobré předpoklady k aplikaci v širokém rozsahu. Paradoxní je, ţe 

výsledky výzkumu v České republice byly opakovaně oceněny na světových 

konferencích o biomase, náš výzkum se účastní mezinárodních výzkumných 

programů a je o něj trvale zájem v rozvinutém zahraničí. 



 21 

 

Situace se začala měnit teprve v době, kdy i někteří politici a energetici začali 

vnímat skutečnost, ţe biomasa má v náhradě fosilní energie výsadní postavení, 

protoţe je jako jediný obnovitelný zdroj, stejně regulovatelná jako fosilní 

paliva. To byl rozhodující argument pro změnu postoje k biomase na evropské 

úrovni. Navíc jsou rozvojové efekty jejího vyuţívání podstatně masivnější neţ u 

ostatních obnovitelných zdrojů. Přitom v České republice jsou rychle rostoucí 

dřeviny nejlépe uchopitelným zdrojem biomasy vyuţitelné v energetice. 

 

 

Pokud jde o rozvoj vyuţívání rychle rostoucích dřevin, hrají stále klíčovou roli 

Rakousko, Německo a Švédsko se svým programem Salix, který zahrnuje 

cílově 40.000 ha produkčních porostů. Tento program byl od počátku zaloţen 

na cílevědomém výzkumu a nese jiţ své ovoce. Přitom je nutné poznamenat, ţe 

podíl veškeré zemědělské půdy ve Švédsku činí jen cca 6 % rozlohy státu. 

Teprve vědomí této souvislosti ukáţe, jak ambiciózní a odváţný tento program 

je.  Potenciál lesů je přitom v této zemi tak velký, ţe z hlediska vyuţití dřeva 

k energetickým účelům vlastně není takového programu třeba. A to mohu 

potvrdit i osobní zkušeností z pobytů ve Švédsku od jihu aţ po Laponsko. 

PROČ to tedy ti švédové dělají ?  Inu uvědomili si, jaké dlouhodobé rozvojové 

efekty to přináší. To se bohuţel o české scéně zatím říci nedá. 

 

         A jak jsme tedy na tom v těchto souvislostech  

    s rychle rostoucími dřevinami my v České republice? 

 

Velmi ambiciózní závazky jsme v oblasti náhrady fosilních paliv přijali a 

přihlásili se k programu ochrany klimatu.  

ALE – slova a zatím, pokud jde o podporu pěstování a vyuţívání biomasy, 

jsou zvolené nástroje slabé a nesystémové. Pokud bude současný stav 

pokračovat, je splnění našeho závazku nereálné.  
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Co bylo a je k dispozici: 

Program podpory spoluspalování biomasy s uhlím byl chybným krokem a 

zaplať Bůh končí.  

Program zelená úsporám je výborným nástrojem na straně vyuţití biomasy 

díky moţnostem náhrady starých kotlů novými na spalování dřeva v různých 

formách. PROBLÉM ovšem je, ţe díky tomu převýšila poptávka nabídku 

palivového dřeva a v některých regionech je nedostatek. Pokud bude tento 

vývoj pokračovat, situace se ještě zhorší. Ceny paliva vyskočily nahoru, coţ je 

sice dobré pro dodavatele (producenty) ale sniţuje to konkurenceschopnost. 

Pokud dojde jen ve 150.000 domácnostech k přechodu z uhlí na dřevo a to je 

skromný scénář, KDE BUDOU TYTO DOMÁCNOSTI TO PALIVO BRÁT ???   

Moţnost zajištění dostatku paliva pomocí rychle rostoucích dřevin na 

zemědělské půdě zatím stát nevyuţil.  

 

Při tom všem se zcela opomíjí rychlé přibliţování katastrofického vývoje na 

trhu dřeva jako paliva v České republice! A o tom by zejména měla být snaha 

státu v současné době. Máte dojem, ţe přeháním ?   

 

 

Na druhé straně však došlo v posledních letech k významnému pokroku 

vývojem legislativy – porosty dřevin k energetickému vyuţití jsou jiţ chápány 

jako zemědělská produkce, pěstitelé získávají dotaci na plochu (SAPS) a 

finanční podpora pěstování se tak blíţí jiným zemědělským plodinám. 

Proces udělování souhlasu se zaloţením takových porostů jiţ státní správa 

ochrany přírody a krajiny ve většině případů zvládá, přestoţe se jednotlivé 

extrémní případy stále ještě vyskytují. 

 

Podstatným faktorem rozvoje pěstování a vyuţívání rychle rostoucích dřevin 

jsou dnes zkušenosti. V posledních letech byla ve velkém počtu případů 

uskutečněna první sklizeň, zejména v malých porostech pro vlastní spotřebu. 

Tam, kde byly porosty zaloţeny dobře, se péče vyplatila a lze konstatovat, ţe 

jiţ první sklizeň přesvědčila investory a jejich okolí, ţe se vydali správnou 
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cestou. Díky tomu se zájem o zakládání porostů pro takový účel podstatně 

zvýšil a co je potěšitelné – vzrůstá mezi zemědělci.   

Současně je třeba říci, ţe v těch případech, kdy byly porosty zaloţeny chybným 

postupem, potvrzují výsledky důleţitost dodrţení metody zakládání porostů a 

péče o ně vyvinuté dlouhodobým výzkumem.  

Konečně také dochází k tomu, ţe je biomasa dřevin více vyuţívána v malých 

zdrojích centrálního zásobování teplem (do 10 MW). Důleţitým pokrokem je 

také začínající vyuţití v kotelnách průmyslu namísto uhlí a zemního plynu.   

Vnímání rychle rostoucích dřevin jako důleţitého zdroje obnovitelné energie se 

projevilo také tím, ţe byly zařazeny jako moţnost vyuţití pozemků v greeningu.  

To je další faktor, který můţe rozvoji pěstování pomoci. 

 

Nejde jenom o plnění závazků ve vztahu k Evropské unii a Rámcové úmluvě o 

změně klimatu. Jde o získávání energie způsobem šetrným k ţivotnímu 

prostředí, sníţení závislosti na dovozu energie vyuţíváním tuzemských 

surovin, diverzifikaci zdrojů a tím větší bezpečnosti dodávek, vytváření 

pracovních příleţitostí a přesun části příjmů za energii do venkovského 

prostoru. Optimální se jeví skloubení produkce a vyuţití v regionu, jak u 

zemědělců, tak v místní energetice. 

 

   

Česká republika měla a stále ještě má, velkou příleţitost změnit zásadním 

způsobem současnou situaci na venkově prostřednictvím podpory vyuţívání 

obnovitelné energie, zejména biomasy včetně rychle rostoucích dřevin.  

Plánovací období podpůrných programů na léta 2014 aţ 2020 je patrně 

poslední velkou příleţitostí k vyuţití evropských fondů, zejména v oblasti 

spotřeby a tím ve prospěch cílené produkce biomasy a ve prospěch 

venkova i zvýšení soběstačnosti v zásobování energií.   

 

 
Důleţité totiţ je, ţe došlo k posunu v technologiích na spalování dřeva a dnes 

jsou na trhu automatické kotelny na štěpku jiţ od výkonu 25 kW.  
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Podstatným přínosem je komfort obdobný vyuţívání pelet dřeva. Provoz je 

přitom levnější a umoţňuje těm, kteří pěstují pro vlastní potřebu vyuţít 

veškerou produkci porostu (nejenom silnější hmotu do polen). 

 

Výroba homogenizovaného paliva ze dřeva (pelety a brikety) je energeticky 

mnohem náročnější neţ produkce štěpky (uhlíková stopa) a je rovněţ na 

hranici dostupných surovin. Naprostá většina technologií pro spalování 

pelet vyţaduje čisté dřevo s minimálním podílem kůry. Navíc je stále ještě 

více neţ 90 % této produkce exportováno, přitom nelze předpokládat, ţe 

domácnosti na českém venkově budou schopny zaplatit výrobcům 

obdobnou cenu, jakou dostávají na trhu v západní Evropě a Itálii. Nelze tedy 

objektivně očekávat přesun orientace českých spotřebitelů na taková paliva 

ve větším rozsahu. 

 

 

Rozhodující pro úspěšné pěstování je dodrţení následujících  

zásad a to ţe je dnes jiţ známe díky dlouhodobému výzkumu  

                   a ověřování, je zatím největší pokrok! 

 

 Výběr a kvalifikované posouzení pozemku je krokem, který by 

neměl být opomíjen, coţ se bohuţel často stává. Současně je třeba zvolit 

vhodnou druhovou a klonovou skladbu porostu. 

 

 Zpracování dokumentace k ţádosti o souhlas se zaloţením porostu ze 

strany státní správy ochrany přírody a krajiny. Ta by měla obsahovat pro 

investora také pravidla obhospodařování porostu během celé jeho 

ţivotnost, sklizňové cykly, hnojení a podobně.   

 
 Příprava půdy musí odpovídat stanovištním podmínkám a nárokům 

zvolených klonů (a odrůd) dřevin. Zásadním problémem je odplevelení 

před výsadbou a dostatečně hluboká orba, alespoň do 30 cm (pokud 

nebyla zvolena jiná technologie). 
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 Důleţité, zejména v prvním roce růstu je hnojení, nejenom pro rychlý 

nárůst (buřeň) ale pro celkový zdravotní stav a vývoj porostu. Jsou 

samozřejmě i stanoviště s dobrou ţivinovou bilancí kde hnojení není 

potřeba, ale není jich příliš. 

 

 Klíčovou roli hraje kvalita výsadbového materiálu a včasnost 

výsadby ve vztahu ke klimatickým podmínkám.  

           Přitom podzimní výsadba je moţná jen na některých typech půd.  

 

  Ošetřování proti buřeni v prvním roce po výsadbě je rozhodujícím 

faktorem pro úspěšnost zaloţení porostu. 

 

 Sklizně musí probíhat v době vegetačního klidu, jinak je ohroţen 

výmladný efekt a dochází ke sníţení přírůstu. 

 

 

Pokud nejsou tyto zásady respektovány, výsledný efekt 

můţe být nedostatečný aţ katastrofický, jak dokazují 

příklady z dosavadní praxe. Pokud respektovány jsou 

výsledek bude naplňovat očekávání investora. 
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Špatně zasazený řízek Salix viminalis 

 

 

Dobře zasazený řízek téhoţ klonu. 
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Špatně zasazený řízek topolového klonu MAX-4. 

 

 

Správně zasazený řízek téhoţ klonu. 



 21 

 

„Utopený“ řízek je schopen prorazit. 

 

 

 

Sklizeň tříletých  prutů Salix viminalis pro zelené stavby. Další vyuţití produkce 
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Ukončení produkce výsadbového materiálu 

 

 

Řízky před výsadbou je třeba namočit nejméně na 5 dnů. 
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Porost na Vysočině (650 mnm.) v šestém roce před sklizní. 
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Vrby je nutné ochránit před zvěří, jinak to dopadne takhle. Ve druhém roce.   
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Právě tak je nutné ochránit i některé klony topolů. Zde P-468 ve druhém roce. 

Okusem srnčí zvěře jsou roznášeny houbové choroby.  

 

Takhle se projevuje poškození, klon to přeţije, ale ztráta přírůstu je podstatná. 
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Vytloukání paroţí srnčí zvěří působí značné škody. 

 

 

Chyba při zakládání porostu – meziřadí 250 cm neumoţňuje dřevinám vyuţití 

prostoru. Porost je tříletý, jak vidno celý má košatý růst (světlomilnost). 



 21 

 

Tady je meziřadí dokonce 300 cm, jak vidíte, uţ v prvním cyklu dochází k růstu 

velmi zavětvených širokých korun. Pokud byla snahou produkce polenového 

dřeva, je to neúspěch. Navíc v dalším sklizňovém cyklu půjde se zárukou 

skutečně o keře a polínek pěstitel sklidí malý podíl z celkové hmoty.   

Nepodléhejte diletantským internetovým radám! 
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Porost klonu P-468 v pátém roce před sklizní. 
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Porost první rok po sklizni.  MAX-4 na Vysočině. 
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Porost Salix alba první rok po sklizni na Vysočině. 
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Na topolech škodí nejčastěji ţír Mandelinky (Bázlivce) topolové. Škody nejsou 

fatální. Pokud se v některém roce přemnoţí je třeba zásah insekticidem. 

 

 

 

A já Vám děkuji nejenom za pozornost a trpělivost, se kterou jste vyslechli 

tento příspěvek, ale i za to, ţe budete přemýšlet o vlastních potřebách, ať doma 

nebo v provozech a ţe tento příspěvek bude alespoň trochu iniciovat změnu 

v přístupu zemědělců k rychle rostoucím dřevinám v České republice.  

 

 

 

Březen 2015                                                    Zpracoval:  Ing. Jiří Jiránek 

 

 

 

 


