
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin 

v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem



Kotelna – postavena a zpuštěna v roce 2000, kotle typu Urbas o výkonu 2 x 4500 kW

Palivo – předpoklad 60% dřevní štěpka
30% těžká sláma (řepková)
10% lehká sláma 

Po zkušenostech se ukázalo jako nejvhodnější palivo ze 100% dřevní štěpka, kotle 
jsou konstruovány tak, že mohou spalovat syrovou štěpku (cca 50% vody).



Zhruba ve stejné době byl otevřen velký dřevozpracující komplex Kronospane v Jihlavě, + 
další výtopny + ČR se přihlásila k dokumentu zavazujícímu k určitému podílu výroby 
energie z  obnovitelných zdrojů. 

Zásadní změna - z odpadního materiálu se stává žádaná surovina, tzn. Hledají 
se jiné zdroje než v lesích a dřevozpracujícím průmyslu –RRD se dostávají do popředí 
zájmu. 

- v tomto okamžiku se do situace zapojuje firma Zemservis  Domanínek,  která
podniká v regionu města Bystřice v oboru zemědělství. Jako hlavní náplň činnosti
provádí registrační zkoušení odrůd polních plodina a registrační zkoušení pesticidů.
Firma Zemservis byla požádána městem, aby vyřešila biologickou část problémů
s pěstováním energetických plodin, které by bylo možno použít jako palivo do nově
otevřené kotelny. 



Zkušební činnost - firma Zemserviszahájila v roce 2000 intenzivní zkoušení 
energetických plodin. Bylo potřeba  odpovědět na řadu okruhů základních otázek.

1. Zda bude výhodnější v tomto regionu pěstovat byliny nebo dřeviny?

2. Který druh bylin nebo dřevin pěstovat?

3. Jaké výnosy hmoty můžeme v podmínkách regionu očekávat, tedy jaká
výměra ploch energ. plodin bude zapotřebí, aby kotelna byla dostatečně
zásobena?

4. Jaké budou technologické postupy při pěstování energ. plodin? Jaké bude
obmýtí, resp. po kolika letech můžeme sklízet?

5. Jaká bude ekonomika pěstování?

Odpovědi na tyto základní otázky se ukázaly jako velmi složité zejména proto, že informací 
o pěstování biomasy bylo v té době neuvěřitelně málo a zejména nebyly k dispozici z území 
České republiky, potažmo z oblasti Českomoravské vysočiny.



Půdněa klimaticky je charakterizován mikroregion Bystřice jako bramborářský výrobní
typ s písčitohlinitými středně těžkými kamenitými půdami. Vrstva ornice obvykle
nepřesahuje 25-30 cm. Úhrn ročních srážek je kolem 600 mm, průměrná roční teplota
cca 6 oC a nadmořská výška 550-600 m.





Po ročním zkoušení bylin např. šťovíku, slézu aj., jsme přišli k názoru, že bylinami
kotelnu zásobovat nelze a to nejenom z pohledu nízkého výnosu hmoty, ale i proto, že
byliny je nutné sklízet v suchém stavu a v některých extrémních ročnících by se to
nemuselo podařit. A to je příliš velké riziko.



Z rychle rostoucích dřevin připadaly v úvahu buďtopoly (Populus) a nebo vrby (Salix).
Nevýhodou vrb ve srovnání s topoly je nižší výnos hmoty a větší spektrum škůdců a chorob
parazitujících na rostlinách a také větší přitažlivost zaječí a srnčí zvěře k okusům. Jejich
výhodou je však možnost je sklízet běžnými řezačkami na píci.

Výhodou topolu je to, že je strom a i po obmýtí zůstává topolu stromovitý charakter, vždy 
s jedním dominantním kmenem.  



















































Problematika matečnic a produkce sadbového 
materiálu



V ČR panuje v produkci sadbového materiálu topolůmírně řečeno otřesný stav.
Produkce rozmnožovacího materiálu by se měla u všech kulturních druhů řídit zákonemč.
92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadběa dále pak zákonemč. 408/2000 Sb. o ochraněpráv
k odrůdám rostlin.

Sadební materiál by měla provádět autorizovaná osoba, která prokáže svoji způsobilost
osvědčením od ÚKZÚZ, která je uvedená ve věstníku MZe a má přiděleno registrační číslo.
Předpokládá se, že osoba zasvěcená do problematiky nedělá fatální chyby (garantuje pravost
klonu,čistotu klonu a předepsané parametry pro sadbu).

Autorizovaná osoba musí mít i podle zákonač. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči
oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů.

Množitelské plochy (matečnice) musí být přihlášeny k rostlinolékařské kontrole prováděné
v souladu se zákonemč. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Tyto kontroly probíhají
obvykle minimálně 1x za vegetaci a mají za cíl zajistit, že produkovaná sadba je bez
nebezpečných (resp. karanteních) chorob a škůdců.

V současné doběještě není riziko tak velké, ale rozšířením nekontrolované sadby je zaděláno
na problém, který se nastartuje jakmile bude dostatečná koncentrace ploch dřevin. Potíž je
v tom, že chemické firmy se nevěnují vývoji nových pesticidůurčených pro RRD, protože ty
nikdy nebudou majoritní plodinou jako např. obiloviny.



Vybrané choroby, které parazitují na topolu:

Mozaika (virus mozaiky topolu)
Rzi (druhy rodu Melampsora)
Skvrnitost listů po houbové infekci (druhy Marsonnina, Septoria, Pollaccia)
Odumírání výhonů způsobené houbovou infekcí (Pollaccia radiosa
Spála kůry a odumírání větví vyvolané houbovou infekcí (Cryptodiaporthe populea)
Rakovinné rány vyvolané bakteriální infekcí (Xanthomonas populi)
Odumírání větví a degenerace stromů po infekci fytoplazmami
Nádorovitost kořenůvyvolané bakteriální infekcí (Agrobacterium tumefaciens)
Skvrnitost listů po houbové infekci (Marssonina, Septoria populi)
Listová skvrnitost způsobená jinými houbami (Septotinia populiperda, Pollaccia elegans)



Choroby a škůdci jsou však jen jedním problémem. Druhým problémem je to, že jak je známo 
z jiných plodin, se vzdalujícím se množitelským cyklem od výchozího křížení, ztrácí 
potomstvo některé vlastnosti zdánlivě pevně fixované. Jako příklad můžeme uvést množení 
brambor a jejich degenerace vytrvalým přemnožováním.





To jsou dva hlavní důvody, které mě vedou k tomu, abych se o nich podrobněji zmínil, 
protože pokračování v současném stavu v obchodu s množitelským materiálem (řízky) může 
být předzvěstí konce pěstování RRD vČR. 

Řešení situace:
Zainteresovat složky státní správy tj. ÚKZÚZ, SRS, aby prováděly důslednou kontrolu 
sadbového materiálu. Právní předpisy k tomu existují. 

Upozornit odbory životního prostředí jednotlivých krajů, případně ministerstvo životního 
prostředí, aby se nevyjadřovaly kde RRD sázíme, ale co sázíme.

Sebereflexe pěstitelů by měla být taková, že budou nakupovat zásadně certifikovanou sadbu a 
jakékoliv podezřelé nabídky (1,- Kč/řízek) odmítnou a budou trvat na tom, že bude vystaven 
rostlinolékařský pas a osoba, od které řízky kupují, bude mít všechny potřebné výše uvedené 
náležitosti.
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