Odborný èasopis o biomase a informaèní zpravodaj
Èeského sdružení pro biomasu
Èíslo 6
Slovo pro subjekty angažované v biomase
stojící mimo naši èlenskou základnu
I když je možno konstatovat, že v našem svazu CZ-BIOM je
angažována vìtšina výrobcù energetických zaøízení na biomasu, je ještì øada nových výrobcù a omezený poèet tradièních výrobcù, kteøí nejsou èleny našeho svazu. Nìkteøí z nich
se dokonce pravidelnì zúèastòují našich akcí a využívají
i našich služeb, ale nikdy se do našeho svazu nepøihlásili. To
co bylo øeèeno o výrobcích energetických zaøízení, platí i pro
projekèní a konzultaèní firmy.
V letošním roce bude CZ-BIOM pokraèovat v propagaèní
kampani energetického využití biomasy vydáváním šestistránkového letáku na téma: „Teplo z biomasy“ a vekou èást
letáku chceme vìnovat propagaci výrobkù a øešení èlenù
našeho svazu. O úèinnosti naší propagaèní akce, jak rozesíláním letákù, èasopisu BIOM a sborníku, tak poøádáním rùzných semináøù, výstav a využíváním Internetu, svìdèí stále
vìtší zájem veøejnosti a budoucích investorù, kteøí se obrací
na naše poradenské a informaèní støedisko s žádostí

CZ-BIOM virtuální, aneb o webu
a elektronické poštì
Od minulého vydání èasopisu BIOM se náš web rozrostl
o stránku, na které jsou èlánky uspoøádány dle data umístìní
na web. Je to obdoba elektronických èasopisù. Dále pøibylo
vyhledávání v èláncích CZ-BIOMu, které však má zatím
drobné chyby. Jde totiž o využití služby komerèního vyhledávaèe, jenž bohužel neumí ž, š a •. Byla také založena stránka
s odkazy na oficiální dokumenty CZ-BIOMu. Dále jsme zaèali
experimentovat s možností ukládání zvukových nahrávek na
web (rozhovorù, diskusí apod.) a zakládáme „Volnou tribunu“,
do které budou vkládány pøíspìvky s názory èlenù CZ-BIOMu
k vìcem veøejným bez jakéhokoliv redakèního zásahu èi
selekce. Vaše pøíspìvky (nejenom do „Volné tribuny“) mùžete
zasílat do sekretariátu svazu ve formátech MS Word, Word
Pro èi T602. Jiné formáty vyžadují konzultaci s redaktorem
èasopisu / webu.
Pokud by jste chtìli pøidat na web CZ-BIOMu odkaz na jakoukoliv zajímavou stránku (napø. domovskou stránku vaší
firmy, katedry, úøadu...), sdìlte nám, prosím, její adresu.
Jediným kritériem pro její zaèlenìní na náš web je tématická
blízkost náplni èinnosti CZ-BIOMu.

Bøezen 1999
o doporuèení technických øešení, o seznámení s vyrábìným
sortimentem a s žádostí o doporuèení projekèních firem.
Abychom zvýhodnili naší èlenskou základnu, pøipravuji pro
naše
poradenské
a informaèní
støedisko
CZ-BIOM
v Chomutovì pokyn, aby od 1.5.1999 doporuèovalo sortiment
zaøízení a služeb pouze našich èlenù a aby prospekty neèlenù nebyly veøejnì pøístupny.
Každý budoucí èlen našeho svazu si mùže prostudovat stanovy a organizaèní strukturu CZ-BIOMu na Internetu, odkud
si mùže stáhnout i formuláø pøihlášky. Subjektùm, kteøí nepracují s Internetem, zašle tyto materiály na požádání náš sekretariát. Èlenské roèní poplatky jsou pro fyzické osoby 200,Kè, pro právnické 2000,- Kè.
Tìším se, že v letošním roce podstatnì poèetnì rozšíøíme
naše spoleèenství, usilující o využití energie z biomasy
a o další ekologické cíle v oblasti nakládání s bioodpady.
V našem plánu je rovnìž rozšíøení služeb pro naše èleny.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.
pøedseda CZ-BIOM

Pro èleny CZ-BIOMu, vlastnící e-mailovou schránku, jsme
zavedli službu, jejíž náplní je rozesílání struèných upozornìní
na dùležité události v CZ-BIOMu. Zprávy budou vždy co
možná nejkratší, s odkazy na patøièné informace na Internetu
a nebudou nikdy obsahovat pøílohy. Tak se vyhneme nepatøiènému obtìžování našich èlenù a zároveò výraznì zpružníme naši vzájemnou komunikaci. Tato služba by nemìla být
pouze jednostranná, ale mìla by umožòovat širší diskusi,
prozatím zprostøedkovanou sekretariátem svazu. Tím zminimalizujeme riziko narušování, kterým mnohé diskusní skupiny
trpí. Podle možností se budeme snažit postupnì omezovat
naši zprostøedkovatelskou úlohu. Pokud si pøejete tuto službu
využívat, tak nám, prosím Vás, zašlete Vaši e-mailovou adresu. Každá zpráva bude obsahovat i struèný popis odhlášení
se èi zmìny e-mailové adresy.
Jednu zprávu jsem již takto rozeslal, ale pak mi spadl poèítaè,
díky èemuž jsem ztratil nìkteré e-mailové adresy. Jestliže
Vám tedy v prùbìhu bøezna nedojde žádná zpráva, tak mi,
prosím Vás, zašlete Váš e-mail i pøes to, že jste již jednu
zprávu obdrželi.

Antonín Slejška (slejska@hb.vurv.cz)
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Køídlatka - perspektivní energetická plodina
Ing. Václav Sladký, CSc., VÚZT, Praha 6 - Ruzynì
KØÍDLATKA
Polygonum sachalinensis (japonicum)
Polygonum cuspidatum
Anglicky: Giant knotweed
Køídlatka má nìkolik forem a køížencù. V Èeské republice se
rozlišují formy køídlatka japonská a køídlatka kopinatá, více je
køížencù. Botanicky patøí mezi rdesnovité.

k potlaèování prašné plísnì na jiných rostlinách. Køídlatka je
velmi odolná proti chorobám a plísním a odumøelé stonky
zùstávají v porostu nìkdy i celý následný rok. Køídlatka kvete
od záøí do øíjna drobnými bílými kvítky v latách - což zpùsobuje, že semena nìkdy nedozrají, proto k rozmnožování
slouží spíše oddenky hlavního, silného koøene. Po „rozpaèitém“ rozvoji v prvních tøech letech dochází postupnì
k vytlaèení veškerého pùvodního porostu v prostoru, kde se
køídlatka uchytla - èasto je to v dùsledku povodní
a záplavových nánosù.
KOLOGICKÉ POŽADAVKY KØÍDLATKY

Køídlatce vyhovují hlubší pùdy s dostateènou zásobou živin,
zejména dusíku (kterou si obnovuje spadem listù
a odumøelých stonkù) a dostateènou vlhkostí - (spodní voda).
Pøi zámìrném pìstování za úèelem dosažení maximálních
výnosù se vyplatí v sušších obdobích roku zavlažování, jakož
i pøihnojování - tøeba jenom popelem z biopaliv, zejména na
chudších a sušších pùdách. Pøedností dostateènì „uchycené“
køídlatky je, že si vytvoøí bìhem nìkolika let mohutný koøenový systém, dosahující znaèné hloubky a šíøky, kterým pøekonává nepøíznivá vegetaèní období. Rostlina nejlépe roste
v neutrální pùdì (pH 7), ale snáší pomìrnì dobøe rozsah pH
od 4 do 8.

ROZMNOŽOVÁNÍ
Køídlatka se rozmnožuje semeny (pokud dozrají)
a koøenovými oddenky. Semena musí být po sklizni uskladnìna nejménì 14 dní v chladnièce pøi teplotì 1°C. Potom je
možno je zasít do dobré kompostové pùdy s vyšším obsahem
dusíku. Kontejnery k vzejití mají být vystaveny teplotì 20°C
16 hodin dennì ve dne a teplotì 10°C 8 hodin v noci, dokud
klíèící rostliny nedosáhnou výšky cca 5 cm. Poté jsou pøesazeny do vìtších pìstebních nádob a ponechány ve skleníku
v podmínkách dlouhého dne. Na poèátku kvìtna, když jsou
rostliny vysoké cca 60 cm, jsou pøipraveny k vysázení na
pøíslušný pozemek, 1 rostlina až na 1 m2.
Vysazování koøenových oddenkù není tak úspìšné jako výsadba semenáèkù, oddenky nemají vyrovnanou jakost, jsou
èasto poškozené a výhonky z nich nerostou stejnomìrnì
a èasto uhynou. Pro pìstování ve velkém se odbìr a úprava
oddenkù za úèelem zvìtšení pìstebních ploch pøíliš nehodí.

Køídlatka – perspektivní energetická rostlina. Vlevo - snopek
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z plochy 1 m , 5,5 kg. Uprostøed - øezanka 5 - 10 cm. Vpravo
- paketa, délka 47 cm, prùmìr 18 cm, váha 3,5 kg. Objemové
hmotnosti: snopek – do 10 kg / m3, øezanka - do 50 kg / m3,
paketa - do 300 kg / m3.
Køídlatka je vytrvalá rostlina, vyskytující se v mnoha odrùdách. Systém asimilace je C3, vhodný pro mírné pásmo.
Køídlatka je odolná proti vymrzání. Pochází z východní Asie,
do Evropy se dostala jako okrasná zahradní rostlina
v minulém století. Nachází stanovištì vìtšinou na loukách
kolem vodoteèí, kolem øek, potokù, rybníkù ale i jinde, kde je
dostateèná hloubka pùdy a dostatek vlády. Zkoušelo se i její
pìstování jako nejvydatnìjší pícniny. Rostlina se vyznaèuje
velmi rychlým rùstem a dosahuje výšky 2 až 5 m, podle odrùdy. Z jednoho koøene vyrùstá každoroènì až 20 stvolù, které
jsou hladké, pøi zemi tlusté až 50 mm, duté se sílou stìny 3 1 mm. Oválné listy, u nìkterých odrùd zašpièatìlé jsou až 17
cm dlouhé a 12 cm široké a nese je rozvìtvená, vìtvièková
koruna. Listy obsahují látku, které se po odlisování využívá
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Poøezaná køídlatka. Sušina 80%, objemová hmotnost 46 - 50
kg / m3.

KULTIVACE KØÍDLATKY
I když je možno vysazovat køídlatku na vìtší hustotu než 1
kus na 1 m2 nedoporuèuje se to, protože jeden koøenový
systém v prùbìhu let zabírá zhruba tento prostor a pøi hustìjší výsadbì se nedocílí vìtšího výnosu, rostliny si navzájem
stíní a brzy odpadávají listy v dolejších partiích. Na poèátku
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vegetace se doporuèuje i mulèování, aby se potlaèil plevel
v poèátku vegetace, prvním rokem. Bìhem dalšího vývinu již
dochází k úplnému potlaèení plevele. Pokud je nutno prvním
rokem odstranit pøesto narostlý plevel, je tuto práci nutno
vykonat ruènì, protože se mechanizmy mohou køehké rostlinky poškodit, zejména tlak kol strojù škodí koøenùm, rostoucím
do šíøky.
Zkoušky hnojení ukázaly, že pro vzrùst rostlin køídlatky je
nejpotøebnìjší dusík, zajiš•ující vyšší vzrùst a vyšší výnos
sušiny z plochy. Dávky hnojiv v prvém roce pìstování kolem
250 kg/ha P, 50 kg/ha K a 200 kg/ha N zajistily v prvém roce
pøírùstky 75 cm a výnos sušiny 3,4 t/ha. Dávky hnojiv jen 100
kg/ha N zajistily výšku 65 cm pøírùstkù a výnos sušiny 2,8
t/ha.
Polní pokusy ukázaly, že køídlatka je odolná vùèi vìtšinì
chorob, ale sazenice v prvém roce rádi okusovali králíci
a listùm škodily mšice èerné (Aphis fabae).
Vzhledem k tomu, že køídlatka je vytrvalá rostlina, není tøeba
se starat o její vegetaèní rotaci na rùzných pozemcích. Naopak pøi rušení plantáže je nezbytné do posledního vybrat
a rozbít èásti koøenového systému.

Laboratorní hala VÚZT – biomasa; køídlatka, konopí, rákos,
š•ovík, saflor, len, sláma. V pozadí paketovací lis stébelnin.

VÝNOSY KØÍDLATKY
Køídlatka je velmi výnosná plodina, v podmínkách mírného
pásma a na dobrém stanovišti vùbec nejvýnosnìjší - poèínaje
tøetím rokem vegetace. Pøi sklizni na podzim, kdy listy sice již
zasychají, ale ještì neopadly, dosahuje maximálního výnosu
hmoty i sušiny 30 až 40 t/ha. V zimì a v pøedjaøí po opadu
listù je sice výnos nižší, ale zvyšuje se obsah sušiny. Jestliže
se pro sklizeò používá mechanizace, zvláštì tìžší, napøíklad
samojízdná øezaèka s taženým vozem nebo se sklizená
hmota dopravuje do vedle jedoucího vozu, je tøeba dbát, aby
kola nepoškozovala koøenový systém. Z tohoto dùvodu by
mìla být rozmìøena již i sadba tak, aby bylo dosti místa pro
prùjezd kol sklízeèù a dopravních prostøedkù. Toto je významné zejména v prvních letech, kdy by spíše mìla být
sklizeò uskuteènìna ruènì, aby se zabránilo poškození ještì
slabých koøenù, které ještì nejsou hluboko pod povrchem.
Poèínaje druhým rokem se již mùže opatrnì použít mechanizace obvykle používané na sklizeò kukuøice.
Podle zpùsobu použití je možno køídlatku sklízet jednou nebo
vícekrát za rok. Mezi skliznìmi by mìla být nejménì jednomìsíèní pøestávka, aby rostliny mohly regenerovat. Jednou
za rok se køídlatka sklízí pokud možno v nejsušším stavu pro
energetické využití.
Pro dlouhodobé skladování by vlhkost nemìla být vyšší než 8
- 12, max. 16%. Toho se mùže dosáhnout i pøirozeným usušením „nastojato“, zpravidla ke konci zimy a v pøedjaøí. Má-li

køídlatka pøi sklizni vyšší vlhkost než 16%, je nutno zajistit její
dosušení, zpravidla postaèuje uskladnìní pod støechou i ve
formì delší „štìpky“ (5 - 10 cm) a vystavení prùvanu. Pøi
vlhkosti pøes 20% musí být zajištìno umìlé provìtrávání
a rychlejší usušení, nebo• s ohledem na obsah biologicky
rozložitelných látek a narušení pletiv dochází k fermentaci
a odbourání energeticky významných složek. Umìle se køídlatka suší jako jiná štìpka nebo kùra, èi tabák nebo zrno.
Zpravidla postaèuje provìtrávání venkovním vzduchem za
pìkného poèasí, který má relativní vlhkost pod 70 - 65%.
Jednou dostateènì usušenou štìpku køídlatky je lépe ihned
slisovat do briket, na dlouho øezanou køídlatku do balíkù. Tak
je ji možno trvale uskladnit, nebo libovolnì pøepravit.
Samotné èerstvé nebo sušené lístky je možno vyluhovat buï
vodou nebo lépe alkoholem a vyrobit tak ochranný prostøedek
proti škodlivým plísním rostlin. Se sklizní listù k tomuto úèelu
je tøeba vyèkat až do poloviny èervna, kdy se v listech nachází nejvìtší podíl biologicky úèinných látek.
Nevybìlené rostliny je možno zpracovat na papír, izolaèní
materiály nebo pevná paliva. Lehce zbarvený papír se dá
dále bìlit. K využití jako pevné palivo má mít køídlatka 12
a ménì procent obsahu vody, pokud má tvar briket nebo
paket, ve formì štìpky mùže být obsah vyšší. Kompaktované
palivo se používá k prostému spalování k tvorbì tepla, ale
i v parních kotlích pøi výrobì elektøiny. Je možno dokonce
kombinovat palivo z køídlatky i s jinými biopalivy nebo fosilními palivy, ale v tomto smyslu je nutné ještì vykonat øadu
výzkumných prací s ohledem na chemické složení paliv.
Složení køídlatky
Lignin
Hemicelulóza
Celulóza
Popeloviny
Zplyòující látky
Uhlík
Vodík
Køemík (SiO2)
Chlor
Dusík
Draslík
Síra
Výhøevnost sušiny (MJ/kg) 17,2

Sušina (%)
18,9
20,0
24,0
6,3
75,9
47,7
6,6
0,9
0,22
0,54
0,75
0,17
-

Vzorky komprimovaných biopaliv. Ve pøedu bìžné brikety:
seno, piliny, sláma. V pozadí pakety o prùmìru 160 mm,
zleva: len, saflor, koriandr, konopí, køídlatka. Zcela vpravo
tráva - produkt svinovacího kompaktoru, prùmìr 300 mm.
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Výzkumy ukázaly, že dík svým rùstovým vlastnostem má
køídlatka schopnost vstøebání znaèného množství tìžkých
kovù z kontaminovaných pùd, které je možno zachytit
v létavém popílku v elektrostatických a látkových filtrech po
ochlazení, zejména kadmium a olovo. Selektivní šlechtìní
mùže ještì zvýšit tuto schopnost køídlatky, takže køídlatka se
v budoucnu bude jistì užívat k asanaci zasažených pùd. Zde
ovšem zpùsob skliznì bude ponìkud pozmìnìn a budou
uplatnìny opakované seèe bìhem roku a doba pìstování
bude zkrácena na nìkolik let 2 - 4 roky. Po asanaci pozemkù
bude plocha vrácena pùvodnímu úèelu.

ZÁVÌR
Køídlatka se mùže stát významnou energetickou plodinou.
V souèasné dobì roste divoce na nìkolika tisících hektarech
a s velkými náklady je likvidována. Jen mìsto Liberec vìnuje
každoroènì více než 600 000 Kè na likvidaci køídlatky na cca
11 hektarech rùznì rozmístìných v katastru mìsta. Celostátnì jdou „likvidaèní“ náklady do milionù Kè. Velmi brzo by se
mìl pøístup ke køídlatce obrátit o 180°, nebo• se jedná o velmi
energeticky výnosnou plodinu - v pøepoètu na užitné teplo
mùžeme z 1 hektaru dostat až 580 GJ, což by mohlo staèit

Neexistence legislativy zemìdìlského využití odpadù je pøíèinou prorùstání mafií
do tohoto oboru
Na pøedsedu CZ-BIOM, iniciátora zakotvení vyhlášky
o zemìdìlském využití odpadù v platné novele zákona
o odpadech, se obrátili úøedníci jednoho okresního úøadu
z Moravy a informovali ho o praktikách jedné firmy, zabývající
se rozvozem èistírenského kalu zemìdìlcùm. Tato firma
používá k naplòování svého cíle mafiánské praktiky, a to
zejména fyzické a jiné výhrùžky proti neúplatným úøedníkùm
okresních úøadù, dále proti konkurentùm ve výbìrových øízeních a v neposlední míøe též proti zemìdìlským subjektùm,
kteøí nechtìjí kontaminované èistírenské kaly do své pùdy
aplikovat. Zjistili jsme, že sdìlená informace se zakládá na
pravdì a že bylo dokonce vyhrožováno jednomu èlenu našeho svazu.
Splnilo se tedy to, èímž náš pøedseda argumentoval pøi podávání petièního legislativního návrhu. Vysoké zisky za neekologické nakládání s èistírenskými kaly pøilákají do této oblasti
firmy, které budou používat mafiánské praktiky. Tak tomu
bylo i v øadì státù EU, než zavedli uspokojivou legislativu
nakládání s odpady.

Fytoenergetika v SRN
Dvoudenní akce zahrnující semináø a exkurzi na sklizeò miskantu, na faremní fytoenergetiku a na bioplynovou stanici
kombinovanou s kompostárnou se bude konat 27. – 28. 4.
1999.
Akce bude zahájena semináøem v 16.00 v hotelu Club Tachov (Bìlorajská 1597, tel.: 0184 724975), kde je zajištìn
nocleh. Odjezd na exkurzi do SRN je druhý den ráno. Pøihlášky úèastníkù jsou evidovány sekretariátem CZ-BIOMu
(písemnì nebo E-mailem) v poøadí, ve kterém sekretariátu
došly. Garantem akce je p. Novotný, vedoucí pìstitelské
sekce.
Vložné je 200,- Kè pro èleny CZ-BIOMu a 800,- Kè pro ostatní. V této èástce je zahrnut nocleh se snídaní a doprava
z Tachova do Nìmecka a zpìt.
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pro vytápìní cca 6 rodinných domù. Založení plantáže køídlatky je zatím velmi nákladné - pøibližnì 50 000 Kè, proto
z poèátku by se mohly pro energetické úèely sklízet jen stávající, divoké porosty. Sklizeò bìžnými sklizòovými stroji na
kukuøici je možno køídlatku sklízet od podzimu do jara - nejlépe na umrzlém povrchu. Køídlatku je možno spalovat jako
štìpku nebo jako paketované - briketované palivo s dobrou
výhøevností a nízkou hladinou emisí.

LITERATURA
1. Schmidt, F.: Giant knotweed. Publikace: Energy Plant
Species, vydavatelství James and James, Londýn 1998, str.
146 - 149
2. Petøíková, V.: Využívání rostlinných materiálù jako zdroje
energie. Pøednáška na VI. mezinárodní konferenci EEBW,
Praha, 8. 10. 1998
3. Sladký, V.: Technické aspekty spalování pevných biopaliv.
Pøednáška na mezinárodní konferenci OZE, Kromìøíž, 8. 7.
1998.

V oblasti zemìdìlského využití èistírenských kalù pùsobí
dnes øada firem, provádìjících pro ÈOV dispeèerské
a dopravní služby a pøi tom uplatòují zásady, které mìly být
zakotveny v dosud neexistující vyhlášce. Nìkteré z nich jsou
èlenové našeho svazu. Nìkteøí èlenové našeho svazu zpracovávají èistírenský kal s dalšími odpady na prùmyslový
kompost, který kvalitou vyhovuje vyhlášce zákona
o hnojivech a který je možno bez jakýchkoliv rizik šíøit do
obìhu po jeho registraci. Takovým firmám budoucí vyhláška
nevadí a výslovnì si její urychlené vydání pøejí. Absence
vyhlášky však umožòuje pùsobení firem používajících mafiánské praktiky, nebo• v souèasné legislativì nejsou uvedeny
limitní parametry, co je zakázáno a co je dovoleno,
a subjekty, které si poèínají neekologicky, není možno ze hry
vyøadit na základì obecné legislativy.
Neexistující vyhláška v naší legislativì odpadù je zcela bìžná
ve státech EU a podobný dokument existuje i v legislativì
evropského spoleèenství. U nás zatím pøíprava vyhlášky
probíhá v duchu žabomyších válek mezi zainteresovanými
orgány. Tyto diskuse a prùtahy nahrávají mafiím.
(Va)

DOPRAVA Z PRAHY DO T ACHOVA:
VLAKEM:
Brno
Kolín
Praha, hl.n.
Plzeò
Planá u Mar. lázní
Tachov

6:25
9:01
10:28
12:17
13:46 (pø.)
14:05

8:58
11:.03 (pø.)
12:28 (pø.)
12:47

AUTOBUSEM:
PØÍMÉ SPOJE:
Praha, Florenc
Plzeò
Tachov, aut.n.

6:50
8:30
9:50

16:35
18:35
19:55
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S PØESEDÁNÍM VE STØÍBØE:
Hradec Králové
Praha, Florenc
Plzeò
Støíbro
Tachov

6:35
8:35
10:40
11:10 pø. 11:15
12:15

–
11:20
13:10
13:40 pø. 13:45
14:45

S PØESEDÁNÍM V PLZNI:
Praha, Florenc

12:00

Støípky
• Ministerstvo zemìdìlství Èeské republiky poèítá s tím, že
bude dotovat èinnost CZ-BIOMu v roce 1999 èástkou 100
tis. Kè.
• Celosvìtová prùmìrná teplota byla v roce 1998 nejvyšší za
posledních 119 let. NOAA (www.ncdc.noaa.gov) oznámila,
že globální teplota byla loni 0,66°C, což znamená, že rok
1998 byl již dvacátým rokem v souvislé øadì, který pøesáhl
dlouhodobý prùmìr.
• Na adrese www.euroskop.cz jsou pøibližnì od zaèátku roku
1999 zveøejòovány informace o EU a integraèním procesu
a pøípravì ÈR na vstup do EU.
• Dne 12. 3. jsme se spolu s Polskem a Maïarskem stali
èlenem NATO. Co to znamená pro naše životní prostøedí?
Odpovìï není snadná. Naše èlenství v NATO nám jistì
pomùže pøi vstupu do EU, který velmi zrychluje pøijímání
evropské legislativy rovnìž v oblasti životního prostøedí.
V rámci našeho vstupu musejí vzniknout napø. zákony
o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy, o prevenci
prùmyslových havárií a o civilním nouzovém plánování
a krizovém øízení. Významná èást rozpoètu NATO jde do
pìti prioritních oblastí. Jedná se o vìdecké programy, mezi
nimiž je napøíklad oblast výzkumù technologií spojených
s odzbrojením nebo bezpeènost v oblasti ekologie. Civilní
nepolitická èinnost NATO patøí do takzvané tøetí dimenze
aliance. Zamìøuje se zejména na zlepšování a rozvoj vztahù mezi národy. Aliance má speciální sekci pro výzkum
a ekologii. Naše úèast v NATO však není zadarmo, ÈR odvede letos - už jako nový èlen Severoatlantické aliance - do
civilního a vojenského rozpoètu organizace nìco pøes 200
milionù korun, což je èástka která se v Temelínì prostaví
pøibližnì za 5 dní.
• Pøekopávaè na principu pásové frézy, jehož autorem je pan
Bohumil Kapic, byl zásluhou firmy EKOSA (èlena CZBIOMu) upraven na pracovní šíøku 1,35 m a zároveò pøizpùsoben pro provoz v nároèných podmínkách. Stroj byl
vybaven pøíèným transportérem a v souèasné dobì je plnì
funkèní. Byla zahájena výroba dalších pìti strojù, urèených
pro vlastní použití a prodej.
• Nìmecký Spolkový snìm schválil zákon, kterým se zvyšují
danì z fosilních energetických zdrojù. První stupeò takzvané ekologické daòové reformy vstoupí v platnost již 1.dubna
tohoto roku. Další dva stupnì má vláda na programu ještì
v prùbìhu nynìjšího volebního období. Na základì tohoto
zákona se zvyšuje daò z jednoho litru benzínu nebo nafty
o šest fenikù, z litru topného oleje o ètyøi feniky, jedné kWh
elektøiny vyrobené z neobnovitelných zdrojù o dva feniky
a ze zemního plynu o 0,32 feniku.
• Tuto zimu zaznamenali èeští prodejci uhlí stagnující poptávku domácností po uhlí. K pøíèinám poklesu zájmu odbìratelù patøí klesající koupìschopnost obyvatelstva, postupující plynofikace, intenzivnìjší energetické využívání døeva
a také rùst nákupních cen.

Plzeò
Støíbro
Tachov

13:25 pøestup 13:45
14:15
15:00

pø. = pøestup

Návrat z exkurze bude nejpozdìji v 18:00 do Støíbra.
Vlaky ze Støíbra zpìt do Prahy jedou v 18:08 a 19:31.
V Praze (hl.n.) jsou ve 20:40 a 22:01 – bez pøestupu.

• Spotøeba energie od zaèátku roku rychle klesá. ÈEZ oèekává, že letos se spotøeba propadne asi o 1,8 procenta, tedy
zhruba stejnì jako loni. Napø. podniky na severní Moravì
letos v lednu spotøebovaly o 14,4 procenta ménì energie
než ve stejném mìsíci loni. Èeskou energetiku èeká restrukturalizace a propouštìní.
• ÈEZ zastavil rekonstrukci elektrárny Tušimice 1 a nabídl ji
k prodeji. Rozhodnutí ukonèit již zapoèatou akci zdùvodnil
ÈEZ poklesem výkonnosti ekonomiky a zpomalením deregulací cen. Dosud není znám žádný zájemce o koupi elektrárny, ani její cena.
• Evropská unie zaèíná uvolòovat trh s elektøinou, což povede k poklesu její ceny. Podle naøízení Evropské komise
z roku 1996 bude muset v první fázi vìtšina zemí unie otevøít 26,48 procenta svého trhu konkurenènímu prostøedí.
Dalším krokem bude v únoru pøíštího roku rozšíøení liberalizace na 28 procent a v roce 2003 na 33 procent. Èeská
vláda zatím konkrétní rok pro liberalizaci nestanovila.
Oznámila jen, že zaène po privatizaci energetiky, tedy po
roce 2002.
• Všech 91 ledovcù v rakouských Alpách se loni dále zmenšovalo. V prùmìru se každý zkrátil o 13 metrù. Jak informovalo v Insbrucku Rakouské alpské sdružení, negativním rekordmanem je ledovec Hochjoch Ferner v Ötztalských Alpách, který se zmenšil o 50 metrù. Odtátím ledu se odhalují
masy kamenù, jejichž možné sesuvy znamenají nebezpeèí
pro horské turisty.
• O osudu jaderné elektrárny Temelín bude vláda jednat
podle premiéra Miloše Zemana do konce bøezna.
• Pouze v pøípadì, že obdrží dostateènou finanèní pomoci ze
Západu, je Ukrajina ochotna dodržet svùj slib a v roce 2000
uzavøít noèní jadernou mùru Evropy - elektrárnu
v Èernobylu.
• Ve Francii je od zaèátku bøezna zakázán prodej tradièních
rtu•ových teplomìrù, které jsou nahrazeny elektronickými
a infraèervenými pøístroji. Jak vyplývá z oficiálního obìžníku, teplomìry byly zakázány ve snaze zabránit zneèiš•ování
životního prostøedí jedovatou rtutí.
• V roce 1998 novopacký region vyprodukoval 1984,6 t odpadu, z nìhož témìø 1200 t "proteklo" dotøiïovací linkou
v "Louèení". Podle studie zpracované pøi stavbì je ovšem
její kapacita pøi dvousmìnném provozu více než dvojnásobná. Øeditel Odpadù pan Machek vidí tedy hlavní problém ekonomické nesobìstaènosti projektu v nedostatku
surovin. V samotné Nové Pace se chystá výmìna dosluhujících maloobjemových sbìrných nádob o obsahu 40 a 210
litrù za velkoobjemové kontejnery s obsahem 1100 litrù.
Protože se sníží i poèet sbìrných hnízd, dojde k úspoøe nákladù na svoz. Je otázkou, zda tím dojde i k snížení množství obèany vytøídìného odpadu. Za posledních pìt let se
podle místních stala separace odpadu samozøejmou souèástí jejich života.
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• Èeská republika potøebuje jak dostavbu Temelína, tak rozvoj energetiky z obnovitelných zdrojù. Shodli se na tom pro
ÈTK èeští energetiètí odborníci, kteøí se úèastnili dvoudenní
konference o èesko-rakouském energetickém partnerství
v Badenu nedaleko Vídnì. “Temelín musí být dostavìn ve
své jaderné variantì, protože je to pro ÈR v dané situaci
optimální øešení, a øíkám to pøesto, že mým oborem je
energetika z obnovitelných zdrojù,” prohlásil pøedstavitel
firmy Ekostyl a CZ-BIOMu Antonín Kutil. Vedle dostavby
Temelína se však èeští odborníci shodli na tom, že doba
elektrárenských gigantù už jistì minula, a energetika ÈR se
musí urychlenì vyvíjet k využívání obnovitelných zdrojù.
"Nynìjší zákonodárství však umožòuje nanejvýš živoøení
tìchto perspektivních technologií," zdùraznil Kutil.

tøeba stavbu zastavit nebo dokonèit; sdìlení, která Temelín
zpochybòují, v ní však pøevažují. Tým expertù došel
k závìru, že dokonèení Temelína se vyplatí jen tehdy, pokud v pøíštích letech výraznì stoupne výkon èeské ekonomiky a pøitom i poptávka po elektøinì. "Dnes je již zøejmé,
že na Temelín je tøeba pohlížet pouze jako na podnikatelský
zámìr, a nikoliv jako na stavbu vyvolanou naléhavou potøebou elektrické energie," píše se ve zprávì. Zastavení stavby komise pøipouští jako pøijatelnou možnost: "Podaøí-li se
takovou alternativu ÈEZ dobøe navrhnout a kvalitnì propracovat, mùže být realizována s nižšími náklady než jakákoli
alternativa opøená o provoz Temelína."

• Pokraèováním ve výstavbì jaderné elektrárny Temelín by
podle studie nejnižších nákladù, kterou prezentoval povìøenec zemì Horní Rakousko pro otázky jaderných zaøízení
Radko Pavlovec, vznikly ztráty ve výši 30 až 80 miliard korun, do èehož není zahrnuto již proinvestovaných 70 miliard
korun. S nejnižšími náklady by spotøeba elektøiny byla kryta
odpojením èásti pøímotopù, èímž by se v porovnání
s dostavbou JETE uspoøilo 65 až 80 miliard korun.
• Poptávka po elektrické energii v 21 státech západní
a støedovýchodní Evropy vzroste v prvním desetiletí 21.
století o 17,3 procenta. Proti období let 1990 až 2000 to
znamená urychlení poptávky o zhruba 0,6 procentního bodu (z rùstu 16,7 procenta v tomto desetiletí).
• Podle zprávy Worldwatch Institute byly v roce 1998 ve
svìtì postaveny vìtrné turbíny s celkovým výkonem 9 600
MW. V minulém roce se tak množství energie vyrobené
pomocí vìtru zdvojnásobilo oproti roku 1995.
• Podle brazilského Státního ústavu pro výzkum vesmíru
celková plocha lesù zlikvidovaných v Brazílii kvùli osidlování, nekontrolované tìžbì døeva a v dùsledku klimatických
faktorù dosáhla k srpnu 1998 již 532 086 kilometrù ètvereèních, což je pøibližnì 15% z celkové plochy pùvodního brazilského pralesa. Úbytek životnì dùležité vegetace, která
v roce 1997 zmizela z plochy 13 227 km2, se v loòském roce zrychlil, zmizelo 16 838 km2 pralesa. Toto urychlení se
pøièítá na vrub požárùm.
• Více než sedmdesát obcí na Domažlicku hrozí, že od dubna
skonèí s tøídìním odpadkù z domácností. Dùvodem jsou
neúnosné náklady, které za likvidaci plastù, papíru a skla
radnice platí.
• Zaèátkem února byl zahájen provoz nového závodu na
recyklaci stavebních sutí v Mladé.
• 27. ledna schválila vláda ÈR seznam výrobkù a obalù urèených ke zpìtnému odbìru. Firmy se tak budou muset postarat napøíklad o likvidaci záøivek, výbojek, akumulátorù,
galvanických èlánkù, baterií, pneumatik, minerálních olejù
a obalù jako jsou krabice, láhve, plechovky, sudy, bedny,
pytle a pøebaly. Naøízení zaène platit za tøi roky. Zatím konèí
na skládkách 96% komunálního odpadu.
• Bez jaderné elektrárny Temelín bychom se obešli a její
dostavba je riskantní podnik. Zhruba k tìmto závìrùm dospìla nezávislá komise odborníkù, které zadal práci kabinet
Miloše Zemana. Zpráva sice jednoznaènì neøíká, že je po-

• 10. bøezna se rovnìž v ÈR konaly vzpomínkové akce
k výroèí ètyøiceti let od povstání Tibe•anù proti èínským
okupantùm. Povstání bylo tvrdì potlaèeno. Následovala
dlouhá perzekuce celého tibetského národa, která stále pokraèuje. Pøipomínám zde tuto zdánlivì s fytoenergetikou
nesouvisející událost proto, že jsem pøesvìdèen, že tam
kde jsou porušována lidská práva, je životní prostøedí nièeno ještì intenzivnìji, s èímž máme z doby nedávno minulé
bohaté zkušenosti. Paradoxem je, že zatímco o globálním
vlivu poškozeného životního prostøedí pochybuje málokdo,
tak globální vliv porušování lidských práv je jen velmi málo
pøipomínán. S ohledem na rozprostøenost naší èlenské základny napøíè celou ÈR, otiskujeme symbolicky tibetskou
vlajku v našem èasopise.
Vìtšina informací byla vyhledána pomocí Monitoru zpráv
o životním prostøedí (www.ecn.cz/inf/monitor/). Aèkoliv jsem
se velmi snažil najít rovnìž nìjaké aktuální informace
o energetickém využívání biomasy, nenarazil jsem ani na
jedinou zprávu, což znamená, vzhledem k pomìrnì znaènému množství periodik zahrnutých do tohoto nástroje, že myšlenka získávání obnovitelné energie z biomasy není v ÈR
dostateènì popularizována prostøednictvím bìžných novin
a èasopisù. Ostatní obnovitelné zdroje energie mìli v této
databázi celkem slušné zastoupení i pøes to, že jejich potenciál v ÈR je mnohdy oproti potenciálu biomasy mizivý. Vinu
na slabé popularizaci fytoenergetiky neseme samozøejmì
také my, jelikož jsme sice vysoce odborný, ale zatím málo
veøejnosti otevøený svaz.
(sl)

Své pøíspìvky do èasopisu BIOM mùžete zasílat kdykoliv na e-mailové adresy:
slejska@hb.vurv.cz èi vana@hb.vurv.cz, nebo na adresu sekretariátu BIOMu: Jaroslav Váòa
(Antonín Slejška), CZ-BIOM, Drnovská 507, Praha 6 – Ruzynì, 161 06.
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Jak (ne)funguje ekonomika (3)
Miroslav Šafaøík
Dnes si v našem ekonomickém slovníku pøipomeneme jeden
dobøe známý a mnohdy pøeceòovaný pojem. Je jím makroekonomický ukazatel, který zùstává stále základním mìøítkem
srovnání ekonomického blahobytu a v jistém smyslu i modlou
souèasné ekonomie. Považuji však za vhodné si jej pøipomenout i v souvislosti s druhou èástí tohoto pøíspìvku. Hrubý
domácí produkt (HDP) je celkovým ekonomickým výstupem
vytvoøeným na území daného státu za jeden rok. Udává se
v penìžních jednotkách a vzhledem k metodice výpoètu je
používán jako hlavní ukazatel ekonomické síly dané zemì
(napøíklad v podobì HDP/obyvatele). Obecnì (a zjednodušenì) je tak HDP tvoøen souètem všech vytvoøených ziskù,
hrubých mezd a platù a amortizace v rámci všech sektorù
národního hospodáøství. V následující tabulce si pro pøiblížení
ukažme, kolik èinil HDP Èeské republiky za uplynulé roky
a pøedpoklad roku letošního:
rok

1995

1996

1997

1998 O

1999 P

HDP (mld. 1339
CZK)

1769

1525

1650

1840

Údaje jsou v bìžných cenách, v roce 1998 je tak oèekávaný
pokles reálného HDP - 2,5%.
___________________________________________

DOSTAVÌT JEŠTÌ NEZNAMENÁ SPUSTIT...
V minulém èísle jsem se pokusil virtuálnì pøesunout zdroje
a prostøedky vìnované doposud na výstavbu jaderné elektrárny Temelín do využití energie vìtru. Zároveò jsem si
ovšem byl vìdom množství omezení, která s sebou tento
zjednodušující pohled nese. Domnívám se však, že vše napsané bylo v intencích názvu tohoto seriálu, nebo• pokud by
ekonomika fungovala tak, jak byla vytyèena v ekonomických
teoriích panem Marshallem a jeho následovníky a jak byla
v této podobì všeobecnì pøijata, nemuseli bychom zpìtnì
zvažovat takovéto hypotetické možnosti. Každý neefektivní
projekt by musel skonèit v okamžiku, kdy by se ukázalo, že
není konkurenceschopný v tržním prostøedí. U projektù

Zápis z 5. Schùze pøedstavenstva a revizní
komise CZ-BIOM
1. KONTROLA ZÁPISU A HLASOVÁNÍ
Schùze se konala 17. 2. 1999. Pøítomni byli pánové Jaroslav
Váòa, Václav Sladký, Vladimír Smolík, Pavel Rùžek, Jaroslav
Kára a Antonín Slejška. Nízká úèast byla zpùsobena snìhovou kalamitou.
Pøedsednictvo schválilo úèetní uzávìrku CZ-BIOMu za rok
1998.

2. PLÁN ÈINNOSTI CZ-BIOMU PRO ROK 1999
Akce:
Pavel Rùžek – Ruzyòský den agrotechniky (25. 2. 1999)
Antonín Slejška – Komunální bioodpad – semináø konající se
v rámci tøídenního sympozia „Bioodpad’99“ (Aula VÚRV, 19.
4. 1999)
Václav Novotný – Semináø s exkurzí na sklizeò miscantu,
komunální kotelnu a bioplynovou stanici v Teugenu (27. – 28.
4. 1999); pøedsednictvo schválilo pøíspìvek CZ-BIOMu 500,Kè na jednoho úèastníka semináøe, který je zároveò èlenem

s podílem státu, v nichž hrají podstatnou roli politické zájmy
a tlaky lobistických skupin, nelze již hovoøit ani o deformaci
tržních podmínek, jedná se o celkové selhání trhu.
V minulých dnech se na veøejnost dostala zpráva vládní temelínské komise. Její závìry rozhodnì nejsou pøekvapivé
a tudíž nemohou být žádnou ze stran pøijímány
s optimismem. Energetická lobby se dlouhé týdny snažila
prostøednictvím médií pøesvìdèit veøejnost o nevyhnutelnosti
dostavby a navíc, o nutnosti zahájení pøíprav dalšího zdroje.
Tato pomýlená propaganda vycházela z pøedpokladù, které
musí rozumnì uvažující èlovìk dnes již považovat za pøekonané, jakým je napøíklad témìø dokonalá kladná korelace
rùstu HDP a spotøeby elektrické energie, nebo• se v blízké
budoucnosti pravdìpodobnì nevyhneme potøebì revize tohoto všemocného makroekonomického ukazatele.
Jaderná elektrárna však bude s nejvìtší pravdìpodobností
dostavìna. V naší souèasné vládì není dostatek osvícených
ministrù, kteøí by dokázali nahlédnout do hlubších souvislostí
a kteøí by byli ochotni zvolit politicky obtížnìjší variantu.
Sám Miloš Zeman øíká, že stavba je to od zaèátku pitomá, ale
už jsme do ní vrazili tolik penìz, že je nutno JETE dostavìt.
Toto prohlášení ztìží mùžeme brát v úvahu jako prohlášení
ekonoma, je spíše prohlášením charakteristické pro typického
volièe jeho strany. Politik by se do jisté míry mìl pøizpùsobovat volièùm, ztotožòovat se s jejich problémy a názory, ale na
druhou stranu by mìl vìci vysvìtlovat tak, jaké ve skuteènosti
jsou. Pokud nezná všechny skuteènosti, mìl by asi radìji
mlèet. Mìli bychom pak velmi tichou politickou scénu.
Kdo tvrdí - Temelín potøebujeme, podívejte se na naše lesy,
na globální zmìny podnebí, je nutné nahradit uhelné elektrárny èistým zdrojem - ten má bezpochyby pravdu v tom, že
bychom po urèitou dobu urèitý podíl energie vyrábìli o nìco
šetrnìji k životnímu prostøedí, ale co by se zmìnilo v našem
myšlení? Problémy, jež je tøeba øešit pouze opìt odkládáme
na neurèito. Kdo øíká - Temelín potøebujeme, nemá pravdu,
protože naše lesy nenièí uhelné elektrárny, nýbrž naše pohodlnost, nevìdomost, lhostejnost. Pokud víme o jiném øešení,
udìlejme pro jeho propagaci a prosazení maximum, jinak se
dlouho z bludného kruhu úvah o energetickém zajištìní naší
budoucnosti nedostaneme.

CZ-BIOMu a volný vstup pro èleny pøedsednictva a revizní
komise.
Sergej Us•ak – Energetické rostliny V – semináø
s mezinárodní úèastí (Chomutov, 28. 7. 1999)
Granty:
Sergej Us•ak – Odborná prohlídka bioplynových stanic na
biomasu v Nìmecku (Nadace partnerství – grant byl již pøijat).
Jaroslav Váòa – Akcelerace rozvoje fytoenergetiky v ÈR
v roce 1999 (REC).
Antonín Slejška – Využití praktických zkušeností zahranièních
odborníkù pro vytipování a návrh možných environmentálních
projektù v Praze 8 (Mìstská èást Praha 8). Roèní cyklus
semináøù s odpadovou tématikou pro pedagogy ze základních a støedních škol a veøejnost (Mìstská èást Praha 8).

3. PLÁNY ÈINNOSTÍ SEKCÍ
Do poradenského støediska v Chomutovì by mìly být smìøovány informace o firmách, reklamní materiály, apod.
Pan Václav Sladký obeznámil pøítomné o založení zatím
neformální sekce pro pìstování a zpracování konopí, jejímž
úkolem je koordinovat rozvoj pìstování a zpracování konopí.
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Bylo navrženo založení sekce prùmyslového zpracování
biomasy.

4. RÙZNÉ
Bude pøipraven nový leták, který by mìl být zamìøen zejména
na praktické informace – druhy kotlù, dotaèní možnosti, adresy firem formou reklamních proužkù (pouze pro èleny CZBIOMu),... Leták by mìl být vytištìn na recyklovaném papíøe.

Energetické rostliny – 2 – Èirok
Ing. Zdenìk Strašil, CSc.
CHARAKTERISTIKA PLODINY:
Teplomilná plodina odolná proti suchu. Na pùdu ménì nároèná než kukuøice.

Je tøeba dopracovat formuláø pøihlášky a evidenèního listu
èlena a pøidat jej k èasopisu BIOM.
Jaroslav Váòa informoval o dopise ministru zemìdìlství
Fenclovi, zaslání vyžádané informace o náplni èinnosti CZBIOMu èlenùm Výboru pro veøejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostøedí a o dopise námìstkovi MŽP pro styk
s veøejností.
(sl)

ky znaènì šetøí s vodou. Má koeficient transpirace 200 l na 1
kg sušiny (kukuøice 300 l).

HNOJENÍ:
Èirok odèerpává pøi vysokých výnosech mnoho živin ( nejvíce
potøebuje živiny v èervenci a srpnu ). Hnojení je zhruba stejné
jako u kukuøice.
Odbìr živin sklizní pøi produkci 1 tuny sušiny (kg):

PÙVOD: Èína, Etiopie.
BOTANICKÉ ZAØAZENÍ:
Rod èirok patøí do èeledi lipnicovité (Poaceae), tribus vousatkovité (Andropogoneae). Jednoletá bylina s bohatì rozvìtveným hluboko koøenícím koøenovým systémem tvoøící èetná
stébla vysoká až 3 m i více, která jsou bohatì olistìná
a vytváøí mnoho zelené hmoty. Kvìtenstvím je lata
s jednokvìtými klásky. Dozrávání probíhá postupnì
a k plnému dozrání je tøeba pomìrnì dlouhá doba. HTS je
rozmanitá podle odrùd kolísá od 10 nad 30 g. Zrno je buï
úplnì pluchaté nabo èásteènì obnažené, pøípadnì zcela
nahé. Èiroky jsou cizosprašné, ale dobøe se opylují i vlastním
pylem. Vyznaèují se podobnì jako kukuøice pomalým poèáteèním rùstem. Patøí mezi rostliny typu C4.
Podle hlavních smìrù využití se dá rozdìlit do ètyø skupin:
a) Èirok obecný (S. vulgare var. eusorghum). Pìstuje se
hlavnì na zrno. Vìtšinou jde o formy s nižším vzrùstem.
b) Èirok technický (S.vulgare var. technicum). Má silnì vyvinutou latu, která bývá surovinou pro výrobu koš•at a kartáèù.
Zrno je vedlejším produktem.
c) Èirok cukrový (S. vulgare var. saccharatum). Má š•avnatou
døeò i v biologické zralosti zrna. Používá se jako krmná, zejména silážní rostlina. Nìkdy se lisuje ze stébel š•áva, ze
které se vyrábí líh, sirup apod.
d) Èirok súdánský (S. vulgare var. sudanense). Tato skupina
má tenká stébla, bohaté olistìní a vytváøí velké množství
hmoty.
Je nejvhodnìjší pro pøípadné energetické využití.

POVOLENÉ ODRÙDY:
Szegedi Szlovak (1992), Szegedi Törpe (1968)-èirok metlový,
SO-29 F1 (1971)-èirok cukrový, Hyso 2 (1991)-èirok súdánská tráva.

OSEVNÍ POSTUP:
Èirok trávu mùžeme zaøadit do osevního postupu podobnì
jako kukuøici. Jako hlavní plodinu zaøazujeme po okopaninì.
Jako druhou plodinu po zimní luskoobilní smìsce.

NÁROKY NA STANOVIŠTÌ:
I nejménì nároèné druhy èiroku, pokud se pìstují na zrno,
vyžadují sumu teplot 2500°C. Pøi pìstování na hmotu mohou
být sumy teplot i nižší. Na pùdu jsou èiroky pomìrnì nenároèné, pøesto vysoké výnosy poskytují jen na strukturních
pùdách. Èirok je velmi odolný vùèi suchu. Jako všechny èiro-
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AGROTECHNIKA:
Pøíprava pùdy obdobná jako u kukuøice. Sejeme koncem
dubna nebo zaèátkem kvìtna, když je pùda již prohøátá. Pøi
pìstování na zeleno sejeme do užších øádkù (15 - 40 cm)
s výsevkem 30 až 50 kg.ha-1 (20 - 30 rostlin.m-2). Pøi širších
øádcích mùžeme pleèkovat. Semeno zapravujeme 3 - 5 cm
hluboko. Po setí je tøeba pozemek uválet.

OCHRANA ROSTLIN:
Pokud používáme preemergentní aplikace triazinových pøípravkù, musí být aplikace pøesná a v doporuèovaných dávkách, nebo• èirok není proti atrazinu tak odolný jako kukuøice.
Proti dvoudìložným plevelùm byl v pokusech Troubsku
s úspìchem použit postemergentní postøik Banvelem 480 S
v dávce 3 l.ha-1. Z chorob napadají èiroky nejvíce snìti.
Ochrana spoèívá v moøení osiva. Z ostatních houbových
chorob se nejèastìji vyskytují Helminthosporium turcicum
Pass., Ascochyta sorghina Sacc., Fusicladium sorghi Pass.
Na mladých porostech škodí drátovci, housenky osenice
polní. Pozdìji v období vegetace se vyskytují listové mšice.

SKLIZEÒ A POSKLIZÒOVÉ OŠETØENÍ:
Sklizeò závisí na smìru pìstování. Èirok je výnosná pícnina
dosti bohatá na bílkoviny (obsahuje jich více než kukuøice).
Na zelenou píci ji seèeme pøed metáním (když je vysoká asi
50 cm), na siláž ji kosíme na zaèátku metání (pozdìji rychle
døevnatí a špatnì obrùstá). Obvykle dává dvì seèe, první
podle podnebí koncem èervna až do poloviny èervence, druhou od poloviny do konce záøí. Aby bylo možno píci déle
zkrmovat je možno vysévat trávu v nìkolika termínech. Jednoduchých mechanizmù mùžeme použít pøi sklizni èiroku na
hmotu (spalování). Na hmotu (spalování) je nejlépe sklízet
koncem zimy (únor), kdy mráz rostliny vysuší. Tìžkosti mohou být se strniskovými zbytky, nebo• se pomalu rozkládají
(mají široký pomìr C: N).
Dosahované výnosy v pokusech VÚRV podle podmínek
pìstování: výnos celkové sušiny nadzemní fytomasy (t.ha-1):
3,1 až 31,0.

VYUŽITÍ PRODUKTU:
Zrno:
Stéblo:

osivo, krmivo; škrobárny a lihovary
spalování (spalné teplo stébel=17,89 kJ.g-1) a
zkrmování (siláž)
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Jak vytížena jezdí pražská auta?
Antonín Slejška
Jelikož již asi dva roky žiji nastálo v Praze a obèas se po ní
pohybuji na kole, a to mnohdy po rušných silnicích zalykaje
se výfukovými plyny, rozhodl jsem se reagovat na diskuse
zabývající se problematikou vlivu automobilové dopravy na
životní prostøedí tím, že jsem zaèal sledovat, jaká je obsazenost osobních automobilù v našem hlavním mìstì. Nevím
sice jaká by musela být prùmìrná obsazenost jednoho auta,
aby jejich vliv na životní prostøedí klesl na úroveò napø. autobusové dopravy, jsem si ale jist, že je mnohem lepší, když
jedou ètyøi lidé v jednom autì, než když se veze každý zvláš•.
Navíc jsem v prùbìhu sledování zjistil, že obsazenost aut se
mìní napø. v závislosti na dni v týdnu nebo místì mìøení, což
vše mùže mít vliv na rozhodování o pøípadných regulacích.
V prùbìhu dvou mìsícù jsem zatím sledoval celkem 3635 aut
bìhem 63 mìøení. Prùmìrný poèet osob v jednom automobilu byl 1,47. V lednu to bylo 1,52 a v únoru 1,43. Statisticky
významný rozdíl jsem nalezl mezi dobou pracovní (Po-Pá
6:00-19:00; 1,35) a dobou volna (Po-Pá 19:00-6:00 + So
a Ne; 1,79). To znamená, že pøi cestì do/z práce
a služebních cestách bývají automobily ménì vytížené, než
pøi cestách za odpoèinkem, zábavou apod. Podobný jev se
prokázal pøi vyhodnocení vytíženosti aut podle dne v týdnu:
Po 1,35, Út 1,32, St 1,35, Èt 1,39, Pá 1,40, So 1,82, Ne 1,81.
Vliv typu silnice (vedlejší 1,63, hlavní 1,46) a èásti Prahy
(Praha 6 1,53, Praha 9 1,39) byl podstatnì nižší a s ohledem
na nepøesnosti mìøení není dostateènì prùkazný. Pro vyhodnocení vlivu poèasí nemám zatím dostatek dat.*

èi jejich obsazenosti napø.:
• poplatky za vstup do urèitých oblastí - diskriminují sice
finanènì slabší automobilisty, ale pokud jsou výnosy z nich
vìnovány na rozvoj hromadné dopravy, tak slouží jako nepøímá podpora tìch ještì chudších èi ekologicky smýšlejících;
• pokuty za málo obsazená auta - mùže vést k umìlé obsazenosti, „šéf“ se sekretáøkou, øidièem a tajemníkem projede
kontrolou na rozdíl od chovatele vezoucího svého psa ke
zvìrolékaøi apod.;
• vyøazování urèitých èísel aut z dopravy bìhem smogových
èi jiných kalamit - ceny aut pomalièku klesají a podobná naøízení by mohla vést k držení více aut, než je nezbytnì potøebné;
• vyluèování takových aut, která nesplòují nìkteré limity
(napø. nemají trojcestný katalyzátor) - pøijatelnìjší obdoba
pøedchozího.
Myslím si, že pøi pøijímání podobných opatøení, by se mìly
brát v úvahu rovnìž data vyhodnocující vytíženost automobilù
v té které oblasti a dobì. (Data by mìla být samozøejmì získána a vyhodnocena profesionálnì. V mém mìøení jde spíše
o drobnou mstu za nepøíjemnosti, které obèas zažívám pøi
cykloturistice.)
Závìrem bych si ještì rýpnul do taxikáøù. Oèekával jsem, že
taxíky umìle zvednou prùmìrné èíslo obsazenosti, ale vìtšina jich jezdila pouze s øidièem. Bohužel to nemám podloženo
èísly.
* Hodnoty s nižší vypovídací schopností jsem oznaèil indexem, ostatní tuèným písmem.

Existuje nìkolik možností regulace množství aut na silnicích

Pøedseda CZ-BIOM pøipomínkuje koncept
agrární politiky
Protože CZ-BIOM nebyl k pøipomínkování konceptu agrární
politiky vyzván, požádal pøedseda CZ-BIOM ministra zemìdìlství dopisem, který otiskujeme, o vyšší dotaèní podporu
fytoenergetiky. Tajemník p. ministra informoval pøedsedu CZBIOM, že pan ministr pøedal pøipomínky vedoucímu týmu,
který pøipravuje dokument o agrární politice. Vstøícný pøístup
ministerstva zemìdìlství ještì navýšil dopis o rozhodnutí
ministra zemìdìlství pøidìlit v roce 1999 CZ-BIOM dotaci ve
výši 100 tis. Kè. Ministerstvo zemìdìlství je našemu svazu
pøíznivìji naklonìno, než Ministerstvo životního prostøedí, pro
které cíle našeho svazu zøejmì nic neznamenají.
Vážený pane ministøe:
Náš svaz CZ-BIOM sdružuje cca 200 subjektù zabývajících
se problematikou energetického využití biomasy a cílem jeho
èinnosti je rozvoj fytoenergetiky v Èeské republice. Náš svaz
dlouhodobì zastupuje Èeskou republiku v Evropské asociaci
pro biomasu AEBIOM, která se snaží obdobné cíle uplatnit
v EU a v dalších pøidružených státech.
V souèasné dobì se nám podaøilo získat návrh koncepce
agrární politiky a po jeho prostudování jsme s uspokojením
konstatovali, že byl vytvoøen program, který bude èeský agrární sektor dlouhodobì stabilizovat a následnì rozvíjet
s cílem dosažení jeho konkurenceschopnosti.
Ve zmínìném návrhu je podpora výroby obnovitelných zdrojù
energie dána dotaèní podporou pìstování energetických
plodin ve výši 10% z tržeb za produkci tìchto plodin, která
bude prùbìžnì realizována jako surovina pro výrobu bioenergie. Tento návrh výše dotace je dostaèující u technických

plodin pro výrobu bioetanolu a bionafty, ale zcela nedostaèující pøi pìstování energetických rostlin pro pøímé spalování
nebo zplyòování. Tato výše dotace není dostateènì kompatibilní s opatøením, které navrhuje EU v dokumentech Agenda
2000, White Paper (pøijaté Evropskou komisí 26.11.1997)
a Smìrnicí EU 951/97 o trhu s bioenergií, kde hlavním cílem
je ztrojnásobit produkci energetické biomasy do roku 2010
(ve srovnání s rokem 1995). Podle tìchto dokumentù mají být
energetické rostliny považovány za bìžné hlavní zemìdìlské
plodiny s dotaèní podporou, která by byla o 70 ECU/ha vyšší
než u obilovin a v 1.roce pìstování vytrvalých energetických
rostlin má existovat podpora ve výši 50% nákladù na založení
porostu.
Z tìchto dùvodù se domníváme, že pro zabezpeèení budoucího rozvoje fytoenergetiky by mìla být dotace pro energetickou fytomasu pro pøímé spalování nebo zplynování ve výši
25-30% tržeb a zároveò by mìla být poskytnuta dotace ve
výši 30% nákladù na zakládání vytrvalých porostù energetických rostlin.
Takto poskytnuté dotace by neznamenaly pøílišné okamžité
zatížení státního rozpoètu, nebo• poèet provozovaných
a budovaných fytotepláren na fytopalivo ze zemìdìlství
v souèasné dobì nepøekraèuje 5 zaøízení, ale vznikla by
šance pro rozvoj fytoenergetiky v dalších letech. Navrhovaná
podpora pìstování energetických rostlin by zabezpeèila další
možnost aktivit pro zemìdìlce.
Se srdeèným pozdravem
jménem pøedsednictva:
Ing. Jaroslav Váòa, CSc.
pøedseda CZ-BIOM
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Zájem parlamentu o CZ-BIOM
Výbor pro veøejnou správu, regionální rozvoj a životní prostøedí poslanecké snìmovny požádal CZ-BIOM o písemnou
informaci o svých aktivitách v oblasti životního prostøedí.
Pøedseda CZ-BIOM zaslal k rukám poslancù Ing. Rudolfa

Krmný sléz v provozních podmínkách
Ing.Vlasta Petøíková, DrSc.
Pìstování energetických rostlin je významná perspektivní
èinnost jak pro zemìdìlce, tak pro jeho využívání
v bioteplárnách. Výnosy suché hmoty slézu v pokusných
podmínkách se jeví jako uspokojivé a proto lze krmný sléz
zaøadit do skupiny perspektivních, cílenì pìstovaných energetických plodin. Pro spolehlivé podklady k výpoètu potøeb
biomasy pro konkrétní bioteplárny je však tøeba ovìøit jeho
pìstování pøímo v provozních podmínkách.
V obci Libìdice u Kadanì mají zájem postavit bioteplárnu na
spalování slámy a souèasnì si zabezpeèit další zásoby fytomasy pro tyto teplárenské úèely. Bylo proto rozhodnuto, že
budou nìkteré vybrané rostliny ovìøeny ve zdejších pùdnìklimatických podmínkách, a to v bìžném zemìdìlském provozu zdejšího družstva. Toto ovìøování bylo též podpoøeno
El. Tušimice, která má s touto obcí tradiènì dobré sousedské
vztahy.
Vedle dalších víceletých energetických rostlin zde byl zaset
též krmný sléz. Osivo pocházelo z Výzkumného ústavu pícnináøského z Troubska. Setí bylo provedeno ve 2 odstupòovaných výsevcích: doporuèované množství - 6 kg/ha
a dvojnásobné množství - 12 kg/ha. Zvýšený výsev byl zvolen
proto, že pozemek byl znaènì zaplevelen. Nìkolik let pøed
tím zde byla pìstována vojtìška, která však byla již znaènì
proøídlá a jednoznaènì zde dominovaly plevele. Nejvíce zastoupena byla ježetka kuøí noha, smetánka obecná a j. Jak je
všeobecnì známo, tyto plevele jsou velmi úporné a jen tìžko
se likvidují. Pro zasetí zvolených rostlin na tomto pozemku
bylo
rozhodnuto
i pøes
toto
znaèné
zaplevelení
i nedostateènou pøedse•ovou pøípravu pùdy. Takovéto nepøíznivé podmínky se bohužel v zemìdìlské praxi nezøídka
vyskytují a proto je tøeba je respektovat. Pokud se získají
i v takovýchto podmínkách uspokojivé výsledky, budou o to
prokazatelnìjší.
Setí bylo provedeno koncem dubna standardním secím strojem používaným bìžnì pro setí obilovin do úzkých øádkù. Pro
výsev slézu je sice doporuèováno setí do øádkù širokých cca
50 cm, avšak v zájmu zjednodušení byl zvolen tento nejbìžnìjší zpùsob. Pøi zavádìní nových energetických rostlin je
výhodné využívat stávající mechanizaci, aby nevznikaly zemìdìlskému podniku další náklady.
Pùdní charakteristika ovìøovacího pozemku byla pøíznivá.
Jedná se o úrodnou èernozemní pùdu s následující agrochemickou charakteristikou: pH - 6,8, humus - 4,37%, Ncelk. -

Z èinnosti mezinárodní sekce
Ing.Vlasta Petøíková, DrSc.
Èinnost naší sekce probíhá prùbìžnì, podle potøeby a podle
rámcového programu. Èasto se zúèastòujeme aktuálních
jednání na požádání rùzných institucí za úèelem rozvoje
biomasy pro energii. Využíváme zde veškeré informace zís-
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Tomíèka a Jana Bláhy struènou zprávu doplnìnou pøílohovým
materiálem (letáky, kopie èlánkù o CZ-BIOM).

(Va)

0,215%, P - 29,8, K - 328, Mg - 541 mg/kg pùdy. Tuto úrodnou pùdu lze proto považovat za vhodnou i pro pìstování
slézu, který má pomìrnì znaèné nároky na živiny. Pøi dostateèné výživì vytváøí rychle bujný porost, tak jako tomu bylo
pøi tomto ovìøování, kde nebylo nutné další pøihnojení. Na
chudších pùdách je tøeba zajistit hnojení, napø. kejdou a pod.
Po zasetí nebyly pro toto provozní ovìøování dobré povìtrnostní podmínky. Bezprostøednì po zasetí bylo velké sucho,
nepršelo celých 6 týdnù. Osivo vzcházelo nepravidelnì
a opoždìnì, a to až po prvých èervnových deštích. V té dobì
se zde objevily pøedevším plevele, které témìø zcela udusily
porosty všech ostatních zasetých rostlin. Jejich další vegetace byla zajištìna mechanickým ošetøením - odplevelovací
seèí.
Sléz krmný dokázal však i v tìchto podmínkách vytvoøit souvislý, plnì zapojený porost, který vzcházející plevele zlikvidoval. Znaèný rozdíl se ale projevil i v rozdílném výsevu.
Z poèátku vegetace byl plnì zapojen porost slézu se zvýšeným výsevem. Porost byl pøímo ukázkový, zcela bez plevele.
Pøi nižším výsevu byl zpoèátku porost øídký, takže se zde
plevel rovnìž vyskytoval. Situace se však radikálnì zmìnila
v prùbìhu další vegetace, kdy se øidší sléz zaèal bohatì vìtvit
a vytváøet statné rostliny, dosahující cca až 2 m výšky. Na
ploše s hustým výsevem dosahovaly rostliny slézu v prùmìru
pouze 122 cm. V dobì dozrávání, t.j. v prùbìhu záøí, byla
plocha s øídce vysetým slézem rovnìž zcela bez plevele. Pøi
plné zralosti byly rostliny se zvýšeným výsevem sice husté,
ale podstatnì slabší. To se projevilo i ve výnosech celkové
nadzemní suché hmoty, kdy byl výnos pøi nižším výsevu vyšší
- 11 t, než pøi výsevu hustém - 8 t /ha suché hmoty.
Z tìchto výsledkù je zøejmé, že krmný sléz se osvìdèil pøi
provozním ovìøování, a to i v takto pomìrnì nepøíznivých
podmínkách. Tento sléz je vhodný též jako zelené hnojení,
zvláštì na zapleveleném pozemku, kdy se takto plevele
snadno zlikvidují. Pøi plném dozrání slézu lze získat pomìrnì
znaèné množství nadzemní hmoty, takže jej lze s výhodou
používat jako cílenì pìstovanou energetickou plodinu, pøi
souèasném efektivním využití pøebyteèné pùdy. Rychlou
energii klíèivosti slézu lze s výhodou používat též jako protierozní opatøení, nebo• rychle zakoøeòující rostlinky upevní
pùdu na stanovišti a omezí tak erozi.
Krmný sléz lze tudíž doporuèit pro energetické úèely, ale je
tøeba jeho výnosové parametry ovìøit vždy v konkrétních
pùdních podmínkách pøi dostateèné výživì, aby byly zjištìné
výsledky spolehlivými podklady pro výpoèet potøeby biopaliva
pro místní teplárenské zaøízení.

kávané ze zahranièí prostøednictvím AE BIOM i aktuální poznatky tuzemské.
Takto jsme byli napø. na pøelomu r. 1998 a 1999 vyzváni
k úèasti na pøipomínkování novì se vytváøející Energetické
politiky a zaèlenìni pak do pracovní skupiny „Obnovitelné
zdroje energie“, která byla ustavena pøi energetické komisi
parlamentního výboru.
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Na nìkolika schùzích v prùbìhu prosince a ledna jsme spolu
se zástupci dalších obnovitelných zdrojù energie (voda, vítr,
sluneèní energie), mìli možnost vyjádøit se k návrhùm energetické politiky a uplatnit zde své pøipomínky. Za mezinárodní
sekci se mnou pravidelnì tohoto jednání zúèastòoval
Ing.Kutil.
Z posledního jednání koncem ledna, kde byly uvedeny konkrétní návrhy pøipomínek pøímo do textu Energetické politiky,
vypracovala pracovní skupina „Obnovitelné zdroje“ navíc
samostatný materiál s názvem: Principy podpory rozvoje
využívání obnovitelných zdrojù energie. Tento materiál uvádím v plném znìní (jako pøílohu v závìru tohoto pøíspìvku),
nebo• jej považuji za velmi závažný z hlediska možnosti intenzivnìjšího rozvoje obnovitelné energie u nás. Je to však
pouze materiál pracovní, který byl pøedán spolu s uvedenými
pøipomínkami k dalšímu projednání na Ministerstvo prùmyslu
a obchodu, kde se energetická politika tvoøí. Pro èleny CZBIOM se tudíž jedná o materiál informativní, mùže však být
též inspirací k doplòujícím dodatkùm, což je vítané pro event.
další jednání.
Aktivita naší sekce pokraèuje i ve spolupráci s Agrární komorou, v rámci komise životního prostøedí. Na posledním
zasedání bylo mimo jiné projednáno i Provolání AE BIOM
k situaci obnovitelné energie z biomasy v Evropì, který jsem
èlenùm komise pøedala v plném znìní. Byl zde zvláš• zdùraznìn význam zemìdìlcù na zapojení do této nové èinnosti,
která mùže být pro zemìdìlce zajímavá a perspektivní. Tento
materiál byl v obsáhlém výtahu zaèlenìn do zápisu z jednání
komise, což svìdèí o tom, že tato informace o biomase pro
energii mùže zaèít pronikat i do oblasti zemìdìlství, což je
plnì žádoucí a což se zatím pøíliš nedaøilo. Souèasnì jsem
informovala komisi o dopise našeho pøedsedy ministru zemìdìlství, odeslaném v lednu 1999 v zájmu zajištìní podmínek
pro rozvoj fytoenergetiky v rámci resortu zemìdìlství. Rovnìž
tento dopis je souèástí zápisu z jednání komise ŽP.
Z návrhu èinnosti mezinárodní sekce na letošní rok uvádím
zatím ve struènosti následující program. Budeme pøedevším
pokraèovat v zajiš•ování kontaktù s Evropskou asociací
AEBIOM. Pøíští konkrétní jednání se uskuteèní v Bruselu dne
13.4. 1999. Bude zde projednán mimo jiné stav øešení projektu: “Propagaèní kampaò biomasy pro energii“, do kterého
je CZ BIOM zapojena. V této souvislosti bude u nás vydán 2.
propagaèní leták a následnì distribuován. Dokonèení tohoto
projektu je termínováno na 30.6.1999, kdy bude celá 2-letá
akce vyhodnocena. Jednání probìhne v podzimním nebo
letním zasedání. Distribuce uvedených letákù chceme zajiš•ovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj tak, aby
se tyto informace dostaly do obcí a mìst po celé ÈR.
V poslední dobì jsme byli požádáni o spolupráci
s organizacemi, které se zabývají ostatními druhy obnovitelné
energie. Zúèastnili jsme se nìkolika jednání, napø. v Èeské
spoleènosti pro vìtrnou energii, Èeskoslovenské solární
spoleènosti a Spoleènosti pro techniku prostøedí. V rámci
poslednì jmenované jsem pøislíbila aktivní úèast na semináøi
dne 31.3.1999, a to svodným referátem za biomasu, o který
jsem byla požádána. Úèel kontaktù s uvedenými spoleènostmi vidím v možnosti koordinovat nìkteré, zejména legislativní
kroky k usmìrnìní podmínek pro rozvoj obnovitelných energií, které jsou zhruba obdobné, jak pro biomasu, tak i pro
ostatní obnovitelné zdroje.
V loòském
roce
zahájila
naše
sekce
spolupráci
s Ministerstvem prùmyslu a obchodu na sestavování katalogu
podnikù, firem a institucí zabývajících se biomasou pro energii. Na této práci se podílel zejména Ing. Kutil a Ing. Sladký.
V souèasné dobì je zde shromáždìno více než 470 subjektù.
Práce na tomto katalogu bude pokraèovat i v letošním roce
tak, aby byl tento seznam prùbìžnì doplòován
a aktualizován.

Z programu exkurzí lze uvést zatím možnost úèasti na exkurzi
do Itálie. O zajištìní odborného programu na téma biomasa
pro energii jsem byla požádána Elektrárnou Tušimice, organizací SEVEN (vìdeckotechnická spoleènost), což jsem již
zaèala zajiš•ovat. Zatím je projednána návštìva farmy, kde
se pìstují energetické rostliny, a to pøímo u presidenta ITA
BIO (v rámci AEBIOM) prof. Baldelliho. Pro èleny CZ-BIOM je
pøislíbeno cca 15 míst v autobuse. Exkurze se uskuteèní
koncem záøí, pøesné datum bude stanoveno dodateènì.
Vzhledem k tomu, že si v SEVEN pøejí zájezd prodloužit
o víkend, bude se jednat o exkurzi odbornì turistickou. Pokud
bude mít zájem kdokoliv z èlenù CZ-BIOM o úèast na tomto
zájezdì, pøípadnì i s rodinnými pøíslušníky, lze se pøihlásit
pøímo u mezinárodní sekce, nebo na sekretariátì CZ BIOM.
V závìru roku bychom chtìli uspoøádat odborný semináø,
spojený s exkurzí do nìkterého novì vybudovaného provozu
bioteplárny u nás. Místo a datum bude stanoveno pozdìji.
Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj se chceme
zúèastòovat akcí: “Dny malých obcí“, za úèelem propagace
biomasy pro energii a distribuci propagaèních letákù.
Na uvedenou èinnost je tøeba nezbytné finanèní zajištìní.
Dosud jsme požádali o pøíspìvek Ministerstvo zemìdìlství,
odkud nám byla pøislíbena (zatím ústnì) èástka cca 100 tis.
Kè (obdobnì jako v r. 1998). V souèasné dobì pøipravujeme
žádosti o pøíspìvky i z dalších institucí, tak, abychom program CZ-BIOM mohli v maximální míøe zajiš•ovat v zájmu
rozvoje fytoenergetiky

Principy podpory rozvoje využívání obnovitelných zdrojù energie
Vyèerpatelnost tradièních energetických zdrojù (akumulované sluneèní energie), ochrana životního prostøedí
pøed negativními vlivy pøi výrobì energie z klasických
zdrojù, regulace a snížení produkce skleníkových plynù,
ochrana a údržba krajiny.
Na celosvìtovém, okamžitém a rychlém øešení tìchto zásadních problémù pøímo závisí trvale udržitelný život na naší
planetì. Proto pozornost všech vyspìlých státù svìta je zamìøena k využívání obnovitelných zdrojù energie.
Èeská republika má v tomto smìru tradici pouze ve využívání
vodní energie a stojí na samém poèátku využívání neakumulované sluneèní energie – energie vìtru, biomasy
a pøímého záøení slunce.
Je nezbytné okamžité nastartování rozvoje využívání obnovitelných zdrojù energie v souladu se závazky ÈR, která se
zavázala ke sledování a omezení produkce skleníkových
plynù. Bez tohoto opatøení se nelze pøiblížit k požadavkùm
Evropské Unie na zvýšení podílu obnovitelných zdrojù na
výrobì energie do roku 2010 na 12% celkové spotøebované
energie.
Rozvoj v ÈR si vyžaduje øadu opatøení technické, legislativní
a ekonomické povahy, která jsou v pøípadì obnovitelných
zdrojù
specifická
a také
nestandardní
vzhledem
k transformaci èeské ekonomiky.
Z hlediska energetického potenciálu obnovitelných zdrojù na
území ÈR je reálné, aby do roku 2010 èinil podíl
z obnovitelných zdrojù energie 6% z celkové hrubé spotøeby
primárních zdrojù.
Dosavadní klasická energetická zaøízení byla vybudována
v jiném ekonomickém prostøedí a mají za sebou dlouholetý
intenzívní vývoj, charakterizovaný soustavnou intenzifikací
zpracování fosilních paliv.
Energetická zaøízení využívající obnovitelné zdroje energie
jsou na samém poèátku vývoje bez dlouholetých praktických
zkušeností.
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Proto nelze tyto dva druhy energetických zaøízení bezprostøednì srovnávat a požadovat od novì vznikajícího oboru
stejnou ekonomickou efektivnost jako od zaøízení po dlouhodobém vývoji.

MOŽNÉ

VARIANTY PODPORY PRO VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH

ZDROJÙ ENERGIE

Nezbytná podpora mùže být ze zdrojù:
a) státních
b) zneèiš•ovatelù atmosférického prostøedí
c) spotøebitelù
Pøi variantì a) je možný princip dorovnání rozdílu realizované
ceny od rozvodných spoleèností a kalkulované ceny, podle
objemu vyrobené energie za èasový úsek (mìsíc, ètvrtletí,
pololetí). Pøedpokládá se podpora Státního fondu životního
prostøedí.

nejsou zapoèítány do souèasné ceny energie a jsou odhadovány nejménì na 1,50 Kè/kWh. Nezanedbatelnou položkou
jsou náklady na pøenos el. energie smìrem ke koncùm sítì.
Tato položka by mìla být, spolu s položkou nákladu na ekologický dopad na 1 kWh vyrobenou z fosilních paliv, souèástí
(nadstavbou) ceny energie vyrobené z obnovitelných zdrojù,
které zpravidla vyrábìjí el. energii na koncích energetických
sítí.
Pøi variantì c) by se napøíklad mohl zavést systém „Zeleného
haléøe“. Spotøebitelé el. energie by na podporu rozvoje všech
obnovitelných zdrojù zaplatili z každé odebrané kWh navíc
0,01 až 0,03 Kè (zelený haléø). Tato varianta je v naší ekonomické situaci nejreálnìjší.
Rozvoj využívání obnovitelných zdrojù energie je nereálný bez politické vùle exekutivních orgánù.
(Vypracovala prac. skupina „Obnovitelné zdroje“ pøi energetické komisi ÈSSD).

Pro variantu b) hovoøí výše škod, zpùsobených životnímu
prostøedí výrobou elektrické energie z hnìdého uhlí, které

Pøehled aktivit mezinárodní sekce v r. 1998
Ing. Vlasta Petøíková, DrSc., pøedsedkynì sekce
Hlavní náplní práce mezinárodní sekce je aktivní spolupráce
s Evropskou asociací AEBIOM. V loòském roce jsme byli
poprvé zapojeni do projektù AEBIOM, který byl èásteènì
dotován z EU. Podstatou projektu je vydání 2 letákù propagujících využívání biomasy pro energii. V r. 1998 byl vydán prvý
leták v poètu 6000 kusù a postupnì distribuován, podle programu projektu. V r. 1999 bude vydán druhý leták, a to na
téma „malé teplárny na biomasu, technologie a technika“.
Celková dotace na tento projekt je 56.000 Kè, z nichž 2/3 byly
na úèet CZ-BIOM poukázány v r. 1998.
Uvedený projekt byl oficiálnì zahájen schùzí AE BIOM
v Praze, v dubnu 1998. Na schùzi byli pøítomni zástupci z 10
státù Evropy, od Finska až po Øecko, kteøí jsou zapojeni do
projektu. Zajištìní tohoto jednání vyžadovalo znaèné úsilí,
nebo• jsme pøi této pøíležitosti zorganizovali odbornou besedu
ve VÚRV se sekretáøem AE BIOM – Dr. Jossartem a se zástupci 4 našich ministerstev a vybranými èeskými experty.
Vedle programu v Praze jsme pro nìkteré èleny AE BIOM
zajistili též exkurzi do severoèeského regionu a dalších oblastí. V návaznosti na návštìvu AE BIOM u nás jsme uskuteènili koncem dubna konferenci s názvem: „Biomasa pro
energii v obcích a mìstech ÈR s využitím zahranièních zkušeností“ s vydáním sborníku se 16 pøednáškami. Konference
se zúèastnili zástupci 4 resortù, jichž se využívání biomasy
pro energii týká: Ministerstvo zemìdìlství, životního prostøedí,
místního rozvoje a prùmyslu a obchodu.
Využití informací ze zahranièí jsme se snažili projednávat se
všemi obory, které se na prosazování energie z biomasy
mohou podílet. Proto jsme podnítili meziresortní jednání
a pod záštitou Ministerstva prùmyslu a obchodu jsme se
zúèastnili nìkolika jednání smìøující k lepší koordinovanosti
využívání energetické biomasy u nás. Tato jednání byla pøerušena pøed volbami, ale nyní pokraèují v ponìkud pozmìnìné podobì, a to na pùdì parlamentu. V podzimním období
jsme byli vyzváni k pøipomínkám k návrhu energetické koncepce na úseku obnovitelných zdrojù. Tìchto jednání se
zúèastòujeme spoleènì se zástupci ostatních obnovitelných
zdrojù, jako je vítr, voda, solární energie a pod. Další konkrétní jednání probìhne v pátek 8.1.1999 tak, aby všechny
pøipomínky a podnìty byly k dispozici v bøeznu, ke koneènému posouzení.
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Vedle prùbìžné agendy zajiš•ující kontakty s AE BIOM jsme
byli na dalších jednání výkonného výboru, a to v èervnu ve
Wurtzburgu, které se konalo pøi pøíležitosti konference
o biomase. Jednání zastupovali za CZ-BIOM naši èlenové
v èele s Ing. Sladkým, CSc.
V prùbìhu jarního období jsme na požádání Ministerstva
prùmyslu a obchodu zaèali shromažïovat a tøídit statistické
podklady týkající se podnikù, které se zabývají využíváním
biomasy pro energii. Tato práce probíhala až do konce roku
1998 s tím, že se shromáždìná databáze bude nadále doplòovat. Hlavní podíl na této práci mìl Ing. Kutil a Ing. Sladký,
CSc.
Ve dnech 7. a 8. èervence jsme se spolupodíleli na organizování konference s mezinárodní úèastí s názvem: „Obnovitelné
zdroje energie“, která se konala v Kromìøíži. Zastupovali jsme
zde úsek biomasy tím, že jsme zajistili pøednášky – vèetnì
zahranièních. Z nich nejvýznamnìjší byla pøednáška Dr.
Kopetze, prezidenta AEBIOM, který se osobnì této konference zúèastnil. Hodnocení této konference bylo velice pøíznivé
a bylo rovnìž podnìtem pro zahájení úèinné spolupráce mezi
zástupci jednotlivých forem alternativních zdrojù energie.
K této spolupráci jsme byli vyzvání pøedevším Ès. spoleèností
pro sluneèní energii, panem Ing. Michalièkou. Spoleèný postup na nìkterých úsecích se jeví jako velmi užiteèný, zejména pøi formulování podkladù pro legislativu, výkupní ceny
energií a pod., proto na toto téma již probìhlo nìkolik jednání.
Úèelnost tìchto spoleèných postupù se projevuje zejména pøi
již zmínìném projednávání návrhù energetické koncepce. Na
konferenci v Kromìøíži navazoval semináø v Praze, dne
14.10., který tuto konferenci celkovì zhodnotil. Z hojné diskuse a doplòujících pøednášek byl vydán další díl sborníku, ve
kterém jsme rovnìž participovali jako zástupci biomasy.
V srpnu jsme se zúèastnili tradièní konference v Chomutovì,
spojené s pøehlídkou porostù energetických rostlin. Zde jsem
uvedla pøíspìvek na téma fytoenergetika v Evropì
a komentáø k „Bílé knize“, vypracovaný pøedstaviteli AEBIOM,
který jsme obdrželi pro zvýšení informovanosti v ÈR.
V záøí jsme se, na pozvání polských pøedstavitelù, zúèastnila
mezinárodní konference ve Varšavì s názvem: „Využívání
obnovitelné energie v zemìdìlství“. Pøi této pøíležitosti jsem
zprostøedkovala vstup polských pøedstavitelù do AEBIOM,
nebo• Polsko nebylo dosud v této evropské asociaci zastoupeno.
Ve dnech 7. až 10. øíjna jsem zastupovala CZ-BIOM na jednání výboru AE BIOM v rakouském Gmundenu. Schùze se
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konala pøi pøíležitosti konference s názvem: „Plodiny pro
zelený prùmysl“. Z bohatého programu lze za nejzávažnìjší
body považovat volbu nového výkonného výboru
a hodnocení stavu spoleèného projektu na téma propagace
biomasy pro energii. Po 4-letém funkèním období bylo podle
stanov nutné zvolit nové funkcionáøe. Novým prezidentem byl
zvolen Dr. Nystrom, pøedseda švédské asociace SVEBIO,
místopøedsedové jsou z Rakouska a Francie, sekretáø
a pokladní zùstává nadále v Bruselu. Pøi projednávání stavu
spoleèného projektu jsem za CZ-BIOM pøedala novì vytištìný
leták na téma propagace biomasy pro energii, který byl pøedstaviteli AE BIOM hodnocen pøíznivì. Na základì vydání
tohoto letáku nám byla poukázána druhá tøetina finanèního
pøíspìvku z AEBIOM.
V podzimním období jsme zajiš•ovali ještì øadu dalších akcí,
napø. pøednášku na semináøi – Liga energetických alternativ
v Praze na Barrandovì, kde jsem mluvila o situaci pøi využívání biomasy pro energii u nás a v zahranièí, což se setkalo
s živým zájmem hojnì diskutujících úèastníkù.
Významnou podzimní akcí byla též úèast na ENVI BRNO,
k níž jsme byli vyzvání spoleèností CEMC (Èeské ekologické
manažerské centrum). Ve dnech 20. – 24.10. 1998 jsme zde
zastupovali program CZ-BIOM, a to speciálním panelem,
videokazetou a zejména osobními prezentacemi, pøi nichž
jsme distribuovali letáky vydané na propagaci biomasy pro
energii. Tato akce byla úspìšná, nebo• po vyhodnocení expozice nám bylo zasláno podìkování za pøíkladnou úèast.
Jedna z posledních, ale nároèných, akcí mezinárodní sekce
v r. 1998 se konala v obci Dešná v okr. Jindøichùv Hradec. Ve
dnech 17. – 18. 11. se zde konaly 3 dílèí akce spoleènì:
valná hromada CZ-BIOM, konference a exkurze do provozù
biotepláren. Nejdùležitìjší byly exkurze do tepláren spalujících biomasu. Zúèastnili jsme se jednak exkurze v obci Dešná, kde je výhradnì èeské zaøízení, dále v obci Nové Mìsto
pod Landštejnem s technologií rakouskou a v Rakousku jsme
navštívili teplárnu v obci Stetteldorf s technologií dánskou. Na
této akci byla hojná úèast, cca 120 úèastníkù. Významná byla
též úèast studentù z Univerzity J.E. Purkynì z Ústí nad Labem, nebo• vzdìlávání na úseku fytoenergetiky je pro její
rozvoj velmi dùležité. Na základì pøednášek uvedených na

konferenci byl vydán sborník, který byl doplnìn aktuálními
diskusními a doplòujícími pøíspìvky, vèetnì podrobného
popisu 1. èeské kotelny na biomasu v Dešné, kterou zajistil
pan starosta Dvoøák. Sborník byl vydán v prosinci nákladem
200 kusù. Je k dispozici zájemcùm v sekretariátu CZ-BIOM.
V rámci zajiš•ování projektu AE BIOM jsme vydané propagaèní letáky distribuovali pøi rùzných, i improvizovaných,
setkáních odborníkù i laické veøejnosti. To se nám osvìdèilo
i pøi zajiš•ování názorné propagace energetické biomasy na
nìkterých školách, kde jsme se snažili zajistit demonstraèní
pìstování vybraných energetických rostlin. Dosud se podaøilo
zajistit spolupráci na tìchto školách: Dìèín – Libverda, Podìbrady, Univerzita Ústí n.L. Je ale zájem i o ovìøování energetických rostlin v provozních podmínkách, což jsme zajiš•ovali
zatím na 2 lokalitách na Vysoèinì a v obci Libìdice (Chomutovsko), kde participuje i ÈEZ prostøednictvím El. Tušimice.
Takovýto zpùsob propagace biomasy pro energii spolu
s pøedáváním zkušeností ze zahranièí považujeme za názorný a efektivní, proto chceme v pøíštím období poèet lokalit
s testováním energetických rostlin podle možností rozšíøit.
Vedle uvedených jednotlivých aktivit mezinárodní sekce jsme
prùbìžnì publikovali v odborných èasopisech a informovali
na požádání zájemce o fytomasu, jak z øad èlenù CZ-BIOMu,
tak nových zájemcù.
Pomìrnì znaèná aktivita mezinárodní sekce, jak je uvedena
v pøehledu, byla umožnìna zejména díky finanèním pøíspìvkùm, které jsme v tomto roce získali. Vedle již uvedeného
pøíspìvku z AE BIOM jsme poprvé obdrželi dotaci
z Ministerstva zemìdìlství a dále podporu na 3 akce od Èeské energetické agentury, a to v celkové èástce 320.000 Kè.
Tato podpora nám umožnila pøedevším vydání sborníkù
z konferencí, vydání propagaèního letáku, udržení kontaktù
s evropskou asociací AE BIOM i stanovení nízkého vložného
na exkurzi do Rakouska, a tím zajištìní hojné úèasti a pod.
Za tuto podporu jsme velice vdìèni a chceme vyjádøit podìkování obìma institucím, které nám dotaci poskytly a zároveò
doufáme, že v zájmu rozvoje fytoenergetiky u nás, bude naší
organizaci poskytnuta obdobná podpora i v následujícím
roce.

V sekretariátu CZ-BIOM jsou k dispozici sborníky z Deštné (Biomasa v teplárnách) a z Chomutova (Energetické
rostliny IV.). Cena sborníku z Chomutova je pro èleny CZ-BIOM 70,- Kè, pro ostatní 140,- Kè. Sborník z Deštné
stojí 50,- Kè pro èleny, 100,- Kè pro ostatní. Pøednášející a platící úèastníci akcí by mìli sborník získat zdarma.
Jestli se tak nestalo, informujte prosím sekretariát.
Èlenské pøíspìvky fyzických osob 200,- Kè (studenti 50,- Kè) je možné zaplatit jednak pøi návštìvì sekretariátu,
složenkou na adresu sekretariátu nebo na úèet CZ-BIOM bankovním pøevodem nebo bianko poštovní složenkou
(èíslo úètu 1281759-068/0800-Ès. spoøitelna, poboèka Praha 6) nebo na kterékoliv akci CZ-BIOM. Právnickým
osobám zašleme fakturu na 2000,- Kè (faktura bude znít za služby CZ-BIOM a èlenský pøíspìvek). Zároveò prosíme o uhrazení dlužných èlenských pøíspìvkù za minulé roky.

Ekologická sdružení – 4 – Rezekvítek
Rezekvítek je obèanské sdružení, jehož posláním je sdružovat obèany, kteøí se dobrovolnì vìnují ekologické výchovì
a ochranì pøírody. Rezekvítek se snaží pøispívat ke zvyšování pedagogické i odborné úrovnì této práce a všestrannì své
èleny v této èinnosti podporovat, èehož dosahuje zejména:
•

vzdìlávacími a osvìtovými akcemi s tématikou ekologické výchovy a ochrany pøírody, napø. kurzy, semináøi,
prázdninovými
školami,
terénními
exkurzemi
a poznávacími zájezdy, besedami apod.

•

ekopedagogickým využíváním chránìných území vèetnì
aktivní péèe o tato území

•

tvorbou, vydáváním a šíøením knih a dalších materiálù
pro praktickou ekologickou výchovu, vèetnì uèebních
pomùcek, poèítaèových výukových programù aj.
Pod pojmem ekologická výchova rozumíme široké osvìtové
pùsobení, jehož cílem je zvyšování spoluodpovìdnosti lidí za
stav pøírody a životního prostøedí a jejich aktivizace
k postojùm a èinùm ve prospìch pøírody. Hlavními prostøedky
jsou rozvíjení tvoøivosti, citlivosti a vstøícnosti ve vztahu
k pøírodì a utváøení hodnotové orientace kladoucí dùraz na
støídmost a nekonzumní kvality života.
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Sympozium

BIOODPAD'99
PROGRAM PRVNÍHO DNE SYMPOZIA (19. 4. 1999): ODBORNÝ SEMINÁØ
(Aula VÚRV, Drnovská 507, Praha 6 – Ruzynì, ve vložném 200,- Kè, pro èleny CZ-BIOMu a studenty 150,- Kè, je zahrnuto
obèerstvení a sborník)
8:30 – 9:15 Prezentace úèastníkù
Oficiální zahájení semináøe
Antonín Slejška
Možnosti a perspektivy zpracování bioodpadu
Jiøí Nìmec
Sbìr bioodpadù – vybavení a organizace
Josef Gabryš
Vytøídìní bioodpadu z primárního tøídìní komunálního odpadu a jeho kompostování
Jaroslav Váòa
Kompostování bioodpadù
Rolland
Schnell
(Nìmecko)
Anaerobní digesce bioodpadù v SRN
a Roman Honzík
František Majer a Olga Bláhová
Hnojiva z bioodpadù
Václav Jirkovský
Pøedvedení zpracování bioodpadu (zakládka kompostu)
Ladislav Slavík
Využití kuchyòských odpadù pro krmné úèely
Sergej Us•ak
Cizorodé látky v bioodpadech
Magdalena Zímová
Kompostování odpadù a potenciální riziko mikrobiální kontaminace
Ekonomické srovnání anaerobní digesce bioodpadù s kompostováním klasickým
Jaime Muòoz (Èile/ÈR)
a v bioreaktorech
Petr Žalud
Využití biodegradabilního odpadu kompostováním
Karel Vajík
Snižování podílu bioodpadu na komunálních skládkách pomocí kompostování
Kvìtuše Hejátková
Zhodnocení travní biomasy kompostováním
Kolem 16:00 – závìr semináøe

PROGRAM DRUHÉHO DNE SYMPOZIA (20. 4. 1999): PREZENTACE FIREM PRO ZÁSTUPCE OBECNÍCH ÚØADÙ
(Radnièní klubovna Staromìstské radnice)
9:00 - Zahájení semináøe
Petr Šulc, Magistrát Hl. M. Prahy
Jiøí Nìmec, SSI Schäfer
Václav Jirkovský, AGRO FUTURE, spol. s r.o.
Karel Vajík, Dekont Umwelttechnik spol. s r. o.
Jaroslav Bláha, SANBIEN s.r.o.

Úvodní slovo
Sbìr a tøídìní bioodpadù – zkušenosti firmy SSI Schäfer
Nabídka strojù a služeb pro kompostování
Zaøízení na kompostování bioodpadu
Zpracování èistírenského kalu duálním systémem a následné kompostování s využitím biopøípravku
Enzymaticko-mikrobiální pøípravky firmy Everstar
Zušlech•ování kompostù - biologické stavivo

Holeèek, Everstar s.r.o.
Josef Èechman, DRE/CON - Ebersvalde SRN
Jana Skoøepová, Obvodní úøad Praha 12, ModBiomasa v sbìrném dvoøe - souèasnost a perspektivy
øany, Odbor životního prostøedí
Markéta Severová, Agromarket Báš•
Zkušenosti s kompostováním pražského bioodpadu
Jan Švejkovský, JENA – firma služeb
Nabídka kompostování na severozápadním okraji Prahy

PROGRAM TØETÍHO DNE SYMPOZIA (21. 4. 1999): NEVLÁDNÍ INICIATIVY
(Ekocentrum ROSA, Sokolovská 91, Praha 8, metro Køižíkova, vstup volný)
9:00 - Zahájení semináøe
Radim Šašinka
František Škvaøil
Jaroslav Sterec
Jana Plamínková
Radek Forman
Aleš Brotánek
Jaroslav Pavlíèek
Radovan Dluhy-Smith

Porovnání metod tøídìní s dùrazem na sáèkový systém a ekonomické vyhodnocení
Zkušenosti s tøídìním a kompostováním bioodpadu v Nové Pace
Kompostovací záchody - alternativní metoda hospodaøení s...
Co se nevešlo do "Slabikáøe ekologického bydlení"
Výzkumný projekt "Zmìna životního stylu"
Využití slámy jako recyklovatelného stavebního materiálu
Jak se kadí v Antarktidì
The importance of ecovillages in the CR (slides from Findhorn - Scotland)
http://www.vurv.cz/czbiom/akce.html
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Teplo z biomasy z pohledu nezávislé konzultaèní firmy
Ing. Jaroslav Váòa, CSc., pøedseda CZ-BIOM
Propagace biomasy jako obnovitelného energetického zdroje
ze strany subjektu, který není øádným èlenem našeho svazu,
ve mnì vždy navozuje dobrý pocit ze šíøené ideje, kterou
nìkteøí èlenové našeho svazu zaèali propagovat na území
Èeské republiky již pøed osmi lety. Takový subjekt se také
snažíme získat pro práci CZ-BIOM. Když se mi dostal do
rukou èasopis EKO è.1 z r. 1999 a prohlížel jsem jeho obsah,
s uspokojením jsem zjistil, že obsahuje nìkolik sdìlení
z oblasti energetického využití biomasy a dalších alternativních energií. Jeden èlánek o biomase mì však nepotìšil,
i když svými úvodními odstavci zaèíná jako èlánky èlenù
našeho svazu, zabývajících se propagací biomasy.
Tento zmínìný èlánek je ze støediska pro efektivní využívání
energie. Vždy jsem se domníval, že toto pracovištì stojí za
alternativními energiemi a rovnìž za biomasou, poøádajíce na
toto téma honosná symposia na nezvyklých místech. Tento
èlánek naznaèuje prozíravým starostùm venkovských obcí,
opatrným sedlákùm i hodným babièkám na venkovì, že alternativou k plošné plynofikaci není pouze centrální kotelna
na biomasu, ale též další ekologické øešení kotelen na aditivované hnìdé uhlí a tato alternativa je levnìjší s ohledem na
investièní i provozní náklady. V èlánku se apeluje na nutnost
uplatòování tradièní venkovské filozofie opatrného investování pøi øešení projektù zásobování teplem v malých obcích.
Tato filozofie spoèívá v postavení obecní kotelny v centru
obce s automatizovanými kotly na hnìdé aditivované uhlí
(zøejmì se zde propagují kotle maïarského systému Carborobot). Po splacení úvìru se postaví další definitivní kotelna
na biomasu za obcí, pøièemž uhelná kotelna zùstane jako
záložní. V èlánku jsou zdùrazòovány ekologické aspekty
tohoto øešení, které odstraòuje efekt zadýmování obcí
v dobì, kdy obyvatelstvo obce zatápìlo neaditivovaným hnìdým uhlím ve svých lokálních kotlících. Aditivované hnìdé
uhlí (smìs uhlí s vápencem) je zde pøedstavováno jako levné

Energetický koncept aneb jak se lobuje
v parlamentu
Na valné hromadì naší spøátelené organizace Svazu odpadového hospodáøství vykládal pøedseda této organizace
o zpùsobech lobování ve výborech a podvýborech parlamentu a pøevážnou vìtšinu lobujících oznaèil za subjekty
zastupující sami sebe nebo své firmy a uplatòující pøedevším
ekonomické zájmy úzkého okruhu osob. Subjekty zastupující
obèanskou spoleènost však nacházíme mezi lobujícími jen
omezenì. O to více si vážím aktivit Dr. Petøíkové a dalších
èlenù CZ-BIOM, kteøí se snaží ovlivòovat pøípravu energetické legislativy v pøíslušném výboru parlamentu. Den pøed
zasedáním tohoto výboru, u kterého lobují zastánci alternativních energií, jsme s Dr. Petøíkovou konsultovali postup pøi
uplatnìní biomasy v energetickém konceptu a pøedevším
hodnotili písemná podání ostatních alternativcù, které byly
vedeny snahou o uplatnìní energie vìtru, vody, slunce
a geotermální energie a èásteènì též kritikou biomasy. Tato
kritika je bohužel vedena na základì údajù uvedených
v tiskovinách, které CZ-BIOM vydal. V hodnoceném písemném podání autor hodnotí potenciál a význam jednotlivých
alternativních energií, pøièemž údaje o biomase na základì
našich publikovaných údajù podrobuje kritice a považuje je za
nadsazené, nebo pøímo za snahu o dezorientaci laické veøej-

palivo, tvoøící dobrou alternativu palivùm ekologickým, ale
drahým.
Zde bych se chtìl zmínit, jak tuto problematiku posuzují èlenové našeho svazu. Spalováním by se nemìly vytváøet nadlimitní emise oxidu siøièitého a dalších nežádoucích látek.
Z tohoto hlediska je ekologiètìjší zemní plyn a propan-butan,
nežli hnìdé severoèeské uhlí a aditivované uhlí je ekologiètìjší než neaditivované. V èem vlastnì spoèívají ekologické
výhody fytopaliv ve srovnání s ostatními fosilními palivy ? Zde
se názory technokratických odborníkù a rovnìž i nìkterých
státních úøedníkù od filozofie CZ-BIOMu odlišují, zøejmì
v dùsledku rùzných oborù vzdìlání. Technik, který porovnává
fytopalivo s fosilním palivem, srovnává výhøevnost, chemické
složení paliva, parametry hoøení a vznikající emise
a vyhodnocuje rozdíly, které ve vìtšinì parametrù nejsou
øádové. Ekolog je znalý kolobìhu uhlíku v pøírodì a ví, co je
to antropogenní skleníkový efekt a jeho dùsledky souèasné
i budoucí. Pøíèinou navyšování antropogenního skleníkového
efektu jsou bohužel paliva, které autor èlánku považuje za
ekologická, poèínaje zemním plynem a konèe aditivovaným
uhlím.
To, že je v øadì pøípadù teplo z biomasy dražší než z fosilních
paliv, je dùsledek souèasné energetické a ekologické politiky.
Stát se brání zavedení uhlíkové danì, která by nastartovala
programy energetického využití biomasy. Namísto toho provádí cenové deregulace, které navyšují zisky nových uhlobaronù a monopolních výrobcù energií. A ještì nìco o dotaèní
politice státu v této oblasti. Státní fond životního prostøedí
poskytl znaèný pøíspìvek na uhelnou kotelnu na aditivované
hnìdé uhlí, a to na samé hranici chránìné krajinné oblasti
Šumava ve Velharticích, kde rozhodnì není nedostatek fytopaliv. Tento projekt pøipravila firma Seven. Tato záležitost už
nìco vypovídá a mìla by ekology varovat, aby se pøipravili na
zcela neekologický energetický koncept státu. Zároveò je
tøeba lidi s vyšším ekologickým cítìním v oblasti zavádìní
obnovitelných energií varovat pøed nezávislými konzultaèními
firmami s technokratickým pøístupem, o kterých se v èlánku
tak pochvalnì mluví. Doporuèuji investorùm aby se obraceli
pøi øešení podobných problémù na odborníky v rámci našeho
svazu. Tyto odborníky a specializované firmy Vám doporuèí
Poradenské a informaèní støedisko CZ-BIOM v Chomutovì.

nosti. Náš leták „Energie z biomasy“ je kriticky zhodnocen na
základì údaje o produkci oxidu uhlièitého, který vzniká spálením 1 kg uhlí. Uvedený údaj 2 kg CO2 je prý pro soudného
èlovìka dùvodem, aby se dalším ètením letáku nezabýval.
Zde ale autor písemného podání úplnì pravdu nemá. Emise
oxidu uhlièitého je závislá na obsahu spalitelných látek v uhlí
a napø. èerné uhlí tøídìné uvedenou emisi vykazuje. Uhlí
s nízkým obsahem hoølavých látek bude mít pochopitelnì
i nižší emisi oxidu uhlièitého na 1 kg, ale o to více se ho bude
muset spálit.
Další výhrada proti potenciálu biomasy je ta, že uvádíme
(zámìrnì) energetický obsah biomasy a nesnižujeme ho
o energetické ztráty pøi získávání energie z biomasy, kdežto
ostatní alternativci hodnotí efekty svých pøirozených tokù
energie zásadnì vyprodukovanou elektrickou energií. Tìch
výhrad je mnoho a nìkteré jsou i oprávnìné. Týkají se pøedevším údajù o využívané biomase a jejího podílu na substituci
fosilních energií. Zde je možno konstatovat, že údaje autorù
odborných sdìlení v našich sbornících se dosti liší.
S ohledem na demokratické principy, na kterých je náš svaz
založen, jsme nikdy neprovádìli redakèní úpravu sborníkových sdìlení, ale stávající krytí napø. 1,2% energetické potøeby státu energií z biomasy v souèasné dobì budeme obtížnì
obhajovat, když jsme v minulých letech kalkulovali polovièní
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údaj, do kterého jsme zahrnuli i lokální kotelny na biomasu
a výrobu bionafty. Další námitku, že ve svých kalkulacích
neuvažujeme s potøebou energií pøi pìstování rostlin, sklizni,
transportu a úpravì fytopaliv, považuji za neoprávnìnou. Toto
písemné podání mnì neznámého autora, musí v každém
vzbudit dojem, že CZ-BIOM jsou nezodpovìdní lidé, kteøí se
snaží spekulativními kalkulacemi a nepravdivými údaji ovlivnit
veøejnost a poslance a jsou schopni zneužít i chybu pøekladatele oficiálního dokumentu EU k tomu, aby nadsadili význam biomasy ve státech EU. Mám špatný dojem z toho, že

vidina budoucích státních podpor pro alternativní energie
mùže vést k takovému postupu. Zøejmì cesta tìchto alternativcù k vlastním podnikatelským zámìrùm je daleko pøímìjší,
než je tomu u energie z biomasy. Domnívám se, že bychom
stále tyto alternativce mohli považovat za svoje spojence
a nemuseli bychom se snížit ke kritice nìkterých parametrù
využívání konkurenèních alternativních energií.

Nadace Partnerství podpoøila projekt CZBIOMu

bøezna a výsledky projektu zveøejníme až v dalším èísle èasopisu
BIOM. Zatím chceme za poskytnutou podporu Nadaci Partnerství se
sídlem v Panské ul. 7 v Brnì podìkovat.

Ing. Sergej Us•ak, CSc. získal grantovou podporu na projekt
„Odborná prohlídka bioplynových stanic na biomasu
v Nìmecku“ ve výši 32.000,- Kè. Tento grant umožní
4 èlenùm CZ-BIOM navštívit ty nejzajímavìjší technologie
v SRN podle programu, který nám zorganizoval nìmecký
Svaz provozovatelù bioplynových stanic. Cestu jsme museli
z dùvodu nepøíznivého poèasí odložit na druhou polovinu

Další akce CZ-BIOMu
• Termín našeho jednodenního tradièního odborného semináøe „Energetické rostliny V“ v Chomutovì byl stanoven na
28. 7. 1999. Poøadatel semináøe chce zvýšit úroveò semináøe pøednáškou zahranièního úèastníka. Souèástí semináøe bude rovnìž exkurze na pokusné parcely energetických
rostlin.

Akcelerace rozvoje fytoenergetiky v roce
1999
To je název grantu, který poslal pøedseda našeho svazu do
grantové soutìže nevládních organizací. Plnìní tohoto grantu
pøedstavuje zintenzivnìní všech našich propagaèních a poradenských aktivit. Jeho výsledkem by mìly být další realizace
fytoenergetických zaøízení v ÈR nebo jejich pøíprava a zároveò i zakládání plantáží energetických rostlin.
Pøi rozvoji tìchto aktivit bychom nemìli zapomínat na hlavní
motivaci, a to je snaha o zabezpeèení takového životního
prostøedí, které umožní bezproblémovou existenci dalších

http://www.vurv.cz/czbiom/

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

Ing. Jaroslav Váòa, Csc.

• Souèástí nové výstavy Praga-Agro 99 na výstavišti v Praze
– Letòanech bude i expozice CZ-BIOMu. Náš stánek najdete v sekci C (èíslo stánku C11). Volné vstupenky jsou
pro èleny CZ BIOMu k dispozici v sekretariátu svazu a na
požádání budou zájemcùm zasílány do 15. 4. 1999. Dne
26. 4. bude na výstavišti semináø o energetice
v zemìdìlství, kterou poøádá èlen CZ-BIOMu – VÚZT Praha – Ruzynì.
(Va)
generací. Asi nejvìtší ekologická hrozba je antropogenní
skleníkový efekt a s ním souvisící globální oteplování naší
planety, které již dnes zpùsobuje katastrofy prakticky na
všech svìtadílech. V historii existence lidstva nemá dvacáté
století v ohrožování budoucnosti lidstva žádnou analogii.
Nìkteøí vìdci však doufají, že je stále možné nastupující
globální defekty omezit, což ale vyžaduje zapojit do ekologického hnutí co možná nejvìtší poèet lidí, kteøí jsou ochotni
pøijmout zmìnu životního stylu a zároveò i zmìnu technologií,
daòového systému apod. To je také hlavním cílem CZ-BIOMu.
(Va)

come.to/czbiom
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