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Slovo pøedsedy

VÁéENÍ ÈLENOVÉ A PØÍZNIVCI CZ BIOM.

Vìøím, ûe jste bìhem léta zregenerovali své síly a schopnosti
a mùûete se zamýölet nad situací naöí neziskové a nevládní
organizace. Na Valné hromadì budou funkcionáøi naöí orga-
nizace, vèetnì mne, skládat úèty ze svých aktivit èlenské zá-
kladnì, a pøál bych si, aby to nebyla formální záleûitost. Moje
snaha o zvýöení pravomoci ustanovených sekcí se úspìönì
projevila u sekce mezinárodních vztahù, kde vedoucí této
sekce Dr. Petøíková má znaèný podíl na aktivitách naöeho
Svazu. Zejména jí patøí náö dík za získané granty, které
umoûòují rozvíjet a finanènì zabezpeèit naöi èinnost. Poètem
uspoøádaných akcí se mùûe pochlubit rovnìû i sekce výrobcù
kompostù. Sekce poradenství, která je naöí nejmladöí sekcí,
bìhem své roèní èinnosti podchytila øadu zájemcù
o fytoenergetiku a v souèasné dobì provádí konzultace se
zájemcem o velkou bioteplárnu. Bohuûel, ostatní sekce zatím
nezmìnily svùj zpùsob práce a samostatnì se pøíliö neprofi-
lují. Do konce roku je jeötì daleko a moûná nás svými aktivi-
tami nìkteré sekce pøekvapí. A nyní jeötì nìkolik slov o tom,
co dìlá pøedseda a jeho tým. Agenda a korespondence Sva-
zu se rozrùstá daleko rychleji neû èlenská základna. Sloûité
úèetnictví s analytickými úèty pro jednotlivé sekce a pro jed-
notlivé grantové úkoly nás zaèíná zmáhat. Presentace CZ
Biomu, které jsme organizovali a organizujeme i v posledním
ètvrtletí jsou èasové velice nároèné a je nás na tyto aktivity
málo. Pøesto bych se chtìl zmínit o presentaci, která vyvolává
nejvyööí odezvu a to je naöe webová stránka na Internetu. Je
to vöe zásluha naöeho spolupracovníka Ing. Antonína Slejö-
ky, který dokázal tuto presentaci vtipnì sestavit a bezplatnì ji
dokázal umístit na americkém Internetu. Kaûdý uûivatel Inter-
netu si nyní mùûe pøeèíst náö èasopis a naöe sborníky. Za-
mýölím se nad dalöím rozvojem této aktivity, ûe by CZ Biom
mohl tuto sluûbu zajiöùovat pro naöi èlenskou základnu, pro ty
èleny, kteøí pro své aktivity potøebují reklamu a stávající moû-
nosti, které nabízejí internetovské firmy, jsou pro nì neúmìr-
nì drahé. Pøál bych si, aby náö CZ Biom slouûil ze vöech sil
nejen spoleènosti, ale téû svým èlenùm, a aby mezi mana-
gementem Svazu a èlenskou základnou byla zpìtná vazba.
Zamýölím se èasto nad nastávající Valnou hromadou. Podle
naöich stanov na této Valné hromadì neprobìhnou volby
funkcionáøù, neboù jejich funkèní období je dvouleté. Mìla by
vöak být navozena diskuse, která by formovala naöi strategii
a aktivitu v dalöím roce. Myslím, ûe by se s touto diskusí mìlo
zaèít ihned a ne aû na èasovì omezeném jednání valné hro-
mady, které se pravdìpodobnì zúèastní jen zlomek poètu
èlenù. Nìkteré námìty a výtky na èinnost Svazu jsem získal
osobními rozhovory s naöimi èleny. Tøeba to, ûe naöe tradièní
semináøe mají rok od roku velmi podobný program a nemá
cenu se jich zúèastòovat kaûdoroènì. To je oprávnìná výtka,
z které bychom se mìli pouèit. Daleko lépe by se nám for-
muloval plán aktivit na pøíötí rok, kdybychom mìli pøed termí-

nem Valné hromady shromáûdìny Vaöe námìty a stíûnosti.
Na pøíklad Váö názor na èasopis Biom, co by tam být nemìlo
a naopak co tam postrádáte, nebo Vaöe názory jak prosazo-
vat naöe cíle a zámìry v dneöní politicko - ekonomické situa-
ci. Dále Vás prosím o iniciativu, pozvìte do Svazu dalöí
vhodné osoby a podniky, èím nás bude více, tím vìtöí petièní
váhu budeme mít a náö vliv na formování ekologické, ener-
getické a zemìdìlské politiky bude vyööí. S øadou naöich
èlenù jsme bohuûel ztratili kontakt, doölo ke zmìnì adres,
rozesílané tiskoviny se nám vrací nazpátek, nebo naöi èleno-
vé opakovanì neplatí èlenské pøíspìvky. V tìchto pøípadech
nám prosím dejte zprávu, zda máte o naöe tiskoviny a akce
jeötì zájem, abychom nezvyöovali zbyteènì naöe náklady.
A pokud mùûete, zaplaùte nám dluûné èlenské pøíspìvky.
A jestliûe nepøijedete na Valnou hromadu, která bude tento-
krát mimo Prahu, abychom zvýhodnili zase jinou èást èlenské
základny, napiöte nám své stanovisko k práci CZ Biom, pøí-
padnì názory na zlepöení naöí práce.

Dále bych chtìl s Vámi rozdiskutovat jeötì jeden problém
týkající se aktivity ekologických organizací. Poslední dobou
se øada tìchto organizací zviditelòuje na veøejnosti organizací
rùzných poulièních akcí a mítinkù. Tuto taktiku vyuûívají
i znaènì ekologicky prospìöné organizace jako je na pøíklad
Hnutí Duha (mítinky u Temelína). Já se osobnì domnívám,
ûe jde o dùsledek nedostatku vzájemné diskuse, který zapøí-
èinila arogance subalterních nebo regionálních úøedníkù, kteøí
vyuûívají, pøípadnì zneuûívají právní rámec k tomu, aby za-
bránili Ñaby jim do toho nìkdo kecal své rozumyì. V poslední
dobì jsem shromáûdil øadu pøípadù, kdy byla odmítnuta eko-
logická stanoviska na nìkteré problémy nejen nevládních
ekologù, ale dokonce i starostù obcí a já osobnì jsem byl na
veøejném jednání oznaèen ministerským úøedníkem jako
ekologický extremista a to jen kvùli nesouhlasu s názorem
tohoto úøedníka. Pøesto se domnívám, ûe bychom se mìli
jako doposud drûet metody inteligentní diskuse s vlivnými
osobami a orgány tohoto státu, vtahovat je do spolupráce
a na veøejnosti se zviditelòovat informaèní kampaní, odbor-
nými akcemi a úspìöným navazováním realizace naöich zá-
mìrù. V tomto smìru stojí pøed námi nová pøíleûitost. Podle
legislativy ovzduöí by mìly být do konce tohoto roku odstave-
ny uhelné kotelny, které nesplòují emisní limity. Nabídka rùz-
ných pøedtopeniöù na biomasu pøípadnì briket s podílem bi-
omasy by v tomto období mìla být intenzivní.

Nedávno jsme strávil týden na výstavì ÑZemì ûivitelkaì èin-
ností v poradenském støedisku výzkumných ústavù, kde jsem
rovnìû presentoval èinnost CZ Biom panelem, výstavkou
paliv z biomasy a kolekcí energetických rostlin. Podaøilo se mi
získat nìkolik dalöích èlenù do naöeho Svazu. Zároveò jsem
se seznámil s firmami, které vyrábìjí nebo dováûejí stavební
materiály s podílem biomasy. ée je moûné ze slámy vyrábìt
nábytek je obecnì známé, ale obytný dùm ze slámy jsem
vidìl poprvé v ûivotì. Tito výrobci a dovozci do naöeho Svazu
patøí, jejich èinnost je tøeba propagovat ze stejných dùvodù



jako energii z biomasy. Jsem toho názoru, ûe sekci prùmyslo-
vého vyuûití biomasy v naöem Svazu je tøeba realizovat
a usilovat, aby výrobky z biomasy mìly sníûenou daò
z pøidané hodnoty.

A na úplný závìr Vás prosím, buïte trpìliví pøi uplatòování
naöich ekologických zámìrù. Pøekotná liberalizace bez fun-
gujícího právního rámce zpùsobila vytunelování národního
bohatství, léty devastace jiû znaènì omezeného. Stát dnes

není schopen zabezpeèit zdravotní péèi, na kterou jsme byli
zvyklí, nemá prostøedky na zabezpeèení dùstojného ûivota
pøestárlých osob a rodiny dlouhodobì nezamìstnaných strá-
dají. Naöe poûadavky na ekologická opatøení
z celospoleèenských prostøedkù by mìly být úmìrné této ná-
rodohospodáøské situaci.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc. pøedseda CZ Biom

Zápis
z 3. schùze pøedsednictva a revizní komise konané dne
5.8.1988 v Chomutovì

Pøítomni: Kára, Sladký, Honzík, Novotný, Petøíková, Valeèko,
Souèková, Váòa

1. Kontrola zápisu - bez pøipomínek.

2. Plnìní plánu èinnosti CZ Biom, veökeré plánované akce
splnìny.

3. Prezentace CZ Biom na Zemi ûivitelce, zajistí Ing. Váòa,
Ing. Honzík. Prezentace CZ Biom na mezinárodním veletrhu
inovaèních procesù v Lipsku zajistí èlenové z VÚZT.

Prezentaci Biomu na Envi-Brno mimo plán zajistí Dr. Petøíko-
vá.

4. Èinnost sekcí: Poûaduje se, aby sekce ÑPoradenské støe-
diskoì pøedala plán a výkaz èinnosti.

5. Semináø Teplo z fytomasy (spojené s exkursí NSR) - od-
kládá se na pøíötí schùzi pøedsednictva. Souhlasí se s dotací
500 Kè na jednoho úèastníka.

6. Plán: Valnou hromadu v Deötné pøipravila i s dalöím pro-
gramem Dr. Petøíková. Rozhodnuto bude na pøíötí schùzi
pøedsednictva.

Zapsal: Ing. Váòa

Èeské sdruûení pro biomasu ñ CZ-Biom Vás zve na

odborný semináø spojený s exkursí a valnou hromadu
CZ-Biom který se bude konat ve dnech

17. a 18. 11. 1998 v obci Deöná u Daèic

Akce je sponzorována Èeskou energetickou agenturou.

Cílem 2 denní spoleèné akce je exkurse do biotepláren
s moûností porovnat situaci v ÈR (Deöná) s domácím tech-
nickým vybavením a v Rakousku.

Na odborném semináøi budou uvedeny a prodiskutovány
moûnosti a perspektivy rozvoje fytoenergetiky u nás.

Valná hromada CZ-Biom bude poprvé uskuteènìna na výjez-
dovém zasedání v zájmu zefektivnìní jednání a zpestøení
odborným programem.

Organizaèní pokyny:

Doprava:

Obec Deöná není snadno dostupná veøejné dopravì. Proto
bude pro úèastníky zajiötìn spoleèný autobus na pøepravu
z Daèic do Deöné na místo jednání, zpìt na ubytování do
Daèic a na exkursi do Rakouska. Autobus bude pøistaven
v 10,00 hodin na autobusovém nádraûí v Daèicích od firmy
ätefl Tour s oznaèením CZ-Biom.

Autobusové spojení do Daèic:

Z Prahy ñ autobusové nádraûí Rozptyly: 6,20 hod.

pøíjezd do Daèic: 9,50 hod.
Z Brna:

1. moûnost: 5,30 hod. 2. moûnost:  6,00 hod.

pøíjezd do Telèe 7,23 hod. pøíjezd do Pelhøimova  8,11 hod.

odjezd z Telèe 8,03 hod. odjezd z Pelhøimova  8,30 hod.

pøíjezd do Daèic 8,25 hod. pøíjezd do Daèic  9,50 hod.

Odjezd z Daèic do Prahy ve 14,15 hod., do Brna ve 14,30
hod.

Sborník:

Referáty v programu semináøe budou vydány ve sborníku,
s pøíp. doplnìním nejzávaûnìjöích diskusních pøíspìvkù.

Vloûné:

pro èleny CZ Biom: 350,Kè

pro neèleny CZ Biom: 650, Kè

Ve vloûném je zahrnuto:

ubytování doprava spoleèným autobusem

sborník spoleèná veèeøe a snídanì v hotelu

Nízké vloûné je umoûnìno díky finanènímu pøíspìvku z ÈEA,
získanému na tuto akci.

Úèastnický poplatek zaölete na úèet CZ-Biom 1281759-
068/0800 nebo sloûenkou na

adresu: CZ-Biom (VÚRV), Drnovská 507, 161 06 Praha 6,
pøípadnì lze poplatek uhradit osobnì pøi presentaci.

Vyplnìnou pøihláöku zaölete do 12.11.1998 na adresu:

Èeské sdruûení pro biomasu

CZ-Biom (VÚRV)

Drnovská 507

161 06 Praha 6



Tel.: 02 / 33022 354

E-mail: vana@hb.vurv.cz

Garanti semináøe a exkurse:

Mezinárodní sekce CZ-Biom

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc., tel./fax: (02) 20511753

Ing. Antonín Kutil, tel.: (02) 350224, (0603) 3434627

E-mail: ekokutil@mbox.vol.cz

Èasový program:

17.11.1998

10,00 Odjezd spoleèným autobusem
z autobusového nádraûí v Daèicích do
Deöné

10,30 ñ 12,00 Prohlídka bioteplárny v Deöné

12,00 ñ 13,00 Obìd

3,00 ñ 15,00 Valná hromada CZ-Biom

15,00 ñ 15,30 Pøestávka

15,30 ñ 18,00 Odborný semináø:

Význam biomasy pro energii a souèasný stav v ÈR

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

Souèasný stav rozvoje fytoenergetiky v Evropì

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc.

Technické aspekty vyuûívání biomasy pro energii

Ing. Václav Sladký, CSc. a Ing. Jaroslav Kára, CSc.

Perspektivy a moûnosti rozvoje energetické biomasy v ÈR

Ing. Antonín Kutil

Diskusní pøíspìvky a obecná diskuse

18,00 ñ 19,00 Spoleèná veèeøe v Deöné

19,30 Odjezd na ubytování v Daèicích

18.11.1998

6,15 ñ 7,00 Snídanì

7,00 Odjezd do Rakouska

9,00 Dobendorf ñ bioteplárna spalující slámu
(výkon cca 2,5 MW)

11,00 Stettendorf ñ bioteplárna na spalování
døevní ötìpky (výkon cca 3,5 MW)

14,00 Návrat do Daèic na autobusové nádraûí

Výzva AE k rozvoji alternativní energie

Ing.Vlasta Petøíková, DrSc., pøedsedkynì meziná-

rodní sekce CZ Biom

Poökození ûivotního prostøedí v dùsledku vyuûívání fosilních
energií dosahuje jiû nebezpeèných rozmìrù. To si plnì uvì-
domují pøedstavitelé evropské asociace AE Biom a proto hle-
dají vöechny cesty k vyburcování zodpovìdnosti jednotlivých
vlád a pøedevöím Evropské Unie ke konkrétním zásahùm.
Jedním z posledních materiálù, které AE Biom vypracoval, je
reakce na zásady pøijaté v t.zv. Bílé knize. Jde pøedevöím
o zajiötìní redukce skleníkových plynù, tak jak bylo rozhod-
nuto v Kyotu v prosinci 1997. Ze souèasné situace bohuûel
nevyplývají jednoznaèná zásadní opatøení, která by mìla být
jiû postupnì realizována. Proto AE Biom zformuloval ÑProvo-
láníì, v nìmû jsou zdùraznìna nezbytná opatøení, která bu-
dou muset být realizována do r. 2000, pokud se lidstvo ne-
chce vystavit reálné ekologické katastrofì, v dùsledku nere-
spektování redukce skleníkových plynù.

Protoûe tato hrozba se nás rovnìû bezprostøednì dotýká po-
vaûuji za dùleûité informovat èleny CZ Biom i öiröí veøejnost
o navrhovaných opatøeních.Tato situace souvisí téû
s pøibliûováním naöí republiky do EU. Z ÑProvoláníì AE Biom
zde uvádím následující struèný výèet nejdùleûitìjöích bodù.

Úvod

Díky vedoucí úloze Evropské komise v posledních mìsících
se do centra pozornosti dostaly otázky ochrany klimatu (do-
hody v Kyotu), rozvoj zdrojù obnovitelné energie
a restrukturalizace budoucí zemìdìlské politiky (Agenda
2000).

Vzhledem k dùleûitosti tìchto otázek, které by mohly ovlivnit
naöi spoleènou budoucnost, AEBIOM informuje evropské
instituce o souèasném vývoji, který je v kontrastu
s vyhláöenými cíli energetické politiky a politiky ûivotního pro-
støedí.

Ztrojnásobení vyuûívání biomasy, tak jak je plánováno podle
Bílé knihy, mùûe mít úspìch jenom tehdy, pokud tyto nové
formy biomasy a její öiroké vyuûívání budou v pøíötích letech
rychle rozöíøeny.

Souèasná situace

Prùzkumy, provádìné v souladu s Evropskou komisí (napø.
studie TERES), ukazují, ûe by nárùst biomasy byl pouze o 1
aû 2% do roku 2020.

AEBIOM proto informuje odpovìdné evropské zástupce, ûe
pokud nebude moûné dosáhnout cílù Bílé knihy ve
zdvojnásobení produkce obnovitelných zdrojù energie
a ztrojnásobení produkce biomasy, nebude öance pro 8%
sníûení emisí CO2 do roku 2008, a v Evropské Unii vzros-
te závislost Evropy na dodávkách energie z ostatních
kontinentù.

Co je tøeba zajistit

AEBIOM dle zkuöeností z národních asociací pro biomasu
uvádí 7 bodù, které by mìly být nejpozdìji do roku 2000
uskuteènìny v zájmu vytvoøení öance dosáhnout cílù uvede-
ných v Bílé knize:

1. Národní závazky

Cíle uvedené v Bílé knize mohou být dosaûeny pouze
tehdy, pokud vöechny èlenské státy budou spolupraco-
vat na jejich realizaci a dodrûí závazky k jejich uskuteè-
nìní. Proto se navrhuje, aby Evropská komise pozvala
vöechny èlenské státy k presentaci národních plánù na nej-
bliûöí mìsíce. Tyto plány by mìly definovat strategie pro rùz-
né zdroje obnovitelných surovin a jejich vyuûití (jednotlivé
topné systémy v domácnostech a v prùmyslu, systémy dálko-
vého vytápìní obcí, elektrárny, kapalná biopaliva), spolu
s opatøeními, která by se mìla provést, aby se dosáhlo vy-
tèených cílù a investièních programù.

2. Vstupní ceny elektøiny z biomasy

Vzhledem k tlaku na ceny vlivem liberalizace existuje nebez-
peèí, ûe produkce obnovitelných zdrojù poroste pomalu a tak
se emise CO2 budou dále zvyöovat. Aby se tomu zamezilo, je
tøeba sestavit smìrnice na evropské úrovni, které by vytvoøily
prostor pro obnovitelné zdroje.

Smìrnice musí poèítat s rozdílnou situací v jednotlivých pod-
nicích. Firmy, vyrábìjící elektøinu v malém mìøítku, by vöak
opravdu nemìly být podhodnoceny, jelikoû vyhovují decent-
ralizovanému systému dostupnosti biomasy.

3. Zemìdìlská politika/Agenda 2000



Aû do souèasné doby Agenda 2000 neobsahovala uspo-
kojivou koncepci cíleného pìstování rostlin pro výrobu
surovin pro energii a prùmysl.

Velká èást energetických plantáûí se nachází na pùvodnì
ladem leûící pùdì, která se vöak kaûdým rokem mìní. To
vede ke kolísajícím dodávkám surovin pro prùmysl, coû je
nevhodné k dosaûení cílù Bílé knihy. Proto musí být do do-
kumentu Agenda 2000 integrován specifický program pro
suroviny a to z 10 aû 14 milionù hektarù.

Orná pùda:

V rámci spoleèné zemìdìlské politiky vìnované energetic-
kým plantáûím, jako jsou rychle rostoucí døeviny, energetické
seno, miscanthus a dalöí plantáûe vèetnì øepky nebo sluneè-
nice pro výrobu bionafty a obilí pro výrobu ethanolu, je tøeba
nakládat s tìmito komoditami stejnì, jako s obilím, olejnatými
a proteinovými rostlinami a dávat jim stejné výhody, nezávisle
na tom, zda jsou pìstovány na ladem leûící pùdì.

Plantáûe vyuûívané pouze k energetickým úèelùm (rychle
rostoucí døeviny, energetické seno) by mìly obdrûet podporu
ve výöi 70 ECU na hektar nebo jednorázovou prémii 1000
ECU na zaloûení plantáûe.

Ladem leûící pùda:

Energetické rostliny pìstované v marginálních oblastech
(pastviny), by mìly získat v prvním roce vyööí finanèní podíl
na zaloûení porostu a v následujících letech menöí podíl na
kompenzaci ztrát ve výnosech. Podpora na ladem leûící pùdì
mùûe být celkovì niûöí neû na orné pùdì.

4. Vytvoøení nového fondu ÑObnovitelné zdroje energieì

Podle Evropské Unie musí být do roku 2010 investováno do
obnovitelných zdrojù energie 165 bilionù ECU, z toho nejmé-
nì 84 bilionù ECU do podnikù produkujících nebo zpracová-
vajících biomasu.

Proto by mìl být poèínaje rokem 2001 vytvoøen na ev-
ropské úrovni fond s názvem ÑObnovitelné zdroje ener-
gieì s kaûdoroèním celkovým objemem 3 bilionù ECU.

Fondu by se mìlo vyuûívat ke spoleènému profinancování
investic plánovaných v rámci národních nebo regionálních
projektù (viz. bod 1.).

5. Energetické danì

Rychlé uvedení biomasy na trh s energií mùûe být úspìöné
jedinì tehdy, pokud tento vývoj bude podpoøen odpovídajícím
daòovým systémem.

Zdanìní fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) by mìlo
pøedstavovat nejménì 260 ECU na 1 toe (tuna ropného
ekvivalentu). Této daòové úrovnì by se mìlo dosáhnout
bìhem nìkolika let a mìla by být dodrûována domácnostmi
i podniky. Pro velké prùmyslové a zemìdìlské spoleènosti,
kterých se více dotýká konkurenceschopnost na svìtových
trzích, by mìl být zaveden limit daòového zatíûení a to ve výöi
kolem 0,35% ceny èistého produktu. Spoleènosti, které by
byly více zatíûeny touto daní, by mohly poûádat o navrácení
danì pùvodní. Evropská komise by doporuèila toto minimální
zdanìní jednotlivým èlenským státùm, i kdyû jednomyslné
rozhodnutí není pro nikoho závazné. Vöechny obnovitelné
suroviny by mìly být od této danì osvobozeny.

AEBIOM uvádí, ûe pouze v tìch zemích, ve kterých jsou za-
vedeny energetické danì, mùûe být dynamický rozvoj bioe-
nergií úspìöný.

Energetické danì, navrûené nedávno Evropskou komisí pro
fosilní paliva pouûívaná k výrobì tepla, poèítají s tak nízkými
poplatky, ûe není moûno oèekávat ûádný vliv na zavedené
zvyklosti ve vytápìní tìmito palivy.

6. Výzkum, vývoj, demonstraèní projekty

V oblasti výzkumu, vývoje a demonstraèních projektù byla
vykonána velmi cenná práce pro technologický rozvoj bioe-
nergie. Ale v oblasti realizací pokrokových technologií pøi
zpracování biomasy existují stále velké poûadavky na výzkum
a vývoj. Proto je tøeba, aby se v rámcovém programu pro-
støedky jeötì zvýöily.

7. Informace

Je naléhavì potøebné podpoøit kampaò k prosazení myölenek
pro zavedení biomasy pro energii. To by poskytlo impuls
k rozvoji obnovitelných zdrojù surovin a vytvoøilo by potøebné
podmínky pro investice. Taková kampaò by poskytla informa-
ce øídícím pracovníkùm na vöech úrovních, v soukromých
firmách, v malých i vìtöích spoleènostech, obecních úøadech,
o technických a ekonomických moûnostech, které by pomohly
zavést biomasu na pøísluöné úrovni.

Závìr

Cílù v Bílé knize a dohod z Kyoto je moûné dosáhnout pouze
tehdy, pokud budou zapojeny vöechny subjekty: obce, regio-
ny, èlenské státy a evropské orgány.

AEBIOM konstatuje, ûe 7 uvedených bodù je minimální pod-
mínkou k dosaûení politických cílù vedoucích ke sníûení emi-
sí skleníkových plynù a k prosazení obnovitelných zdrojù
energie. Bez základních zmìn v rámci ekonomických podmí-
nek bude evropská politika v této oblasti odsouzena k zániku.
To by znamenalo bez nadsázky nebezpeèí nejen pro Evropu,
ale mìlo by rovnìû celosvìtové následky. Byl by to signál
k pokraèování neblahé globální politiky rabování fosilních
zdrojù energie, coû by mohlo vést aû k zastavení ekonomic-
kého rùstu a celkové prosperity, vyvolané celosvìtovou rop-
nou krizí, nebo k váûnému poökození ûivotního prostøedí.

AEBIOM apeluje na odpovìdné pracovníky na evropské
úrovni, aby zaèali brát váûnì varování vyjádøená v tomto sta-
novisku a vytvoøili pøíznivé podmínky pro rozvoj zdrojù obno-
vitelné energie. Moderní technologie zpracování biomasy jsou
na poèátku svého rozvoje. Potøebují odpovídající podmínky
a finanèní podporu, aby mohly vyváûit své externí výhody
a staly se do roku 2010 konkurenceschopné.

Tolik struèný výtah z ÑVýzvyì AE Biom

Výèet uvedených opatøení pøedstavuje obrovský kus práce
i veliké finanèní zdroje. Je zøejmé, ûe ani státy EU nebudou
snadno naplòovat uvedené zásady a o to hùøe jsme schopni
jejich zajiötìní u nás. Situace je vöak skuteènì velmi váûná
a proto bychom mìli hledat zpùsob, jak o tomto programu
alternativních energií alespoò zaèít váûnì uvaûovat. Zásadní
je pochopení zodpovìdných autorit na vládní úrovni, t.j. jaké
podmínky pro rozvoj obnovitelné energie budou u nás vytvá-
øet. Dosavadní situace je v tomto smìru u nás zatím znaènì
neutìöená. Neexistuje zvýhodnìní energetických zdrojù pøed
fosilními zdroji, jak tomu je v øadì pokrokových evropských
státù, jako napø. ekologické a energetické danì, ale téû zvý-
hodnìní výkupu elektøiny vyrobené z obnovitelných zdrojù,
coû je pro rozvoj fytoenergetiky opatøení zcela zásadní.

Pøekáûkou pro rozvoj alternativní energie v ÈR je i chybìjící
koncepce. Informace o perspektivì tohoto oboru jiû zaèíná
sporadicky pronikat do öiroké veøejnosti, ale nekoordinovaný
pøístup jednotlivých navazujících profesí je zásadní brzdou
vìtöího rozvoje. Producenti biomasy, t.j. zejména zemìdìlci
nebo lesníci musí pøedem nalézt odbyt pro biomasu. Zde
èasto chybí návaznost na odpovídající spalovací zaøízení, èi
jinou vhodnou techniku. Tato situace je do znaèné míry
i odrazem nekoordinované spolupráce mezi pøísluönými re-
sorty, jako napø. zemìdìlství, ûivotní prostøedí, prùmyslu
a obchodu a regionálního rozvoje. Ve snaze zlepöit tuto situ-
aci jsme jako zástupci CZ Biom (mezinárodní sekce) iniciovali
letos na jaøe vytvoøení mezirezortní pracovní skupiny pod



záötitou ministerstva prùmyslu a obchodu. Práce se zaèala
postupnì rozvíjet, avöak s ohledem na zmìnu vlády byla pøe-
ruöena. Nyní, a to zejména na základì ÑProvoláníì AE Biom

chceme na pøedchozí jednání navázat a hledat tak co nejú-
èinnìjöí zpùsoby, jak i u nás rozvoj alternativní energie po-
stupnì zajiöùovat.

Jak (ne)funguje ekonomika (1)

Miroslav äafaøík

Pod tímto názvem bychom se mìli od tohoto vydání v Biomu
setkávat pravidelnì nad ekonomickými souvislostmi vyuûívá-
ní pøírodních zdrojù s ohledem na skuteènost, která by nám
mìla být vöem nejbliûöí, na udrûitelnost naöeho bytí. Úvodem
bude vûdy osvìtleno nìkolik ekonomických pojmù volnou
formou výkladového slovníku, poté bude následovat odbor-
nìjöí èást - zajímavá zahranièní zkuöenost, dílèí výsledek
nìjakého výzkumu a podobnì.

Jak vlastnì souèasná ekonomika ovlivòuje naöe ûivoty? Moû-
no øíci, ûe absolutnì, jelikoû máme tu èest ûít v oné polovinì
svìta, která öíøí takzvanou civilizaci na bázi b l a h o b y t u .
Ve vöech pádech skloòovaný ekonomický pojem, na jehoû
definici se vöak ekonomové zcela neshodli (stejnì jako na
mnoha jiných, jak si ukáûeme v dalöích dílech). Nejèastìji je
spojován se spotøebou statkù a sluûeb, která vede
k uspokojení jednotlivce èi skupiny. Znaèné problémy
a mnohá omezení vznikají v okamûiku, kdy se rozhodneme
blahobyt mìøit pro posouzení jeho zmìn nebo vyhodnocení
blahobytu dané skupiny èi jednotlivce. V takovém pøípadì se
blahobyt stává mnohem více pojmem etickým, sociálním,
psychologickým i filozofickým s vazbami na tradice, neû pou-
hým ekonomickým indexem. Podle jedné skupiny ekonomù
má vöak pojem ekonomický blahobyt mít pøesný obsah bez
etického zabarvení. Dùsledky tohoto pojetí blahobytu vidíme
kolem sebe èím dál èastìji v podobì zjevných i skrytých e x -
t e r n a l i t , pøeváûnì negativních. Externality jsou nìkdy téû
nazývány vnìjöími kladnými nebo zápornými úsporami, pøí-
padnì efekty pøelévání. Ve skuteènosti jde o situaci, kdy nì-
kdo svou èinností zpùsobuje druhému zisk nebo ztrátu, aniû
by tento efekt byl pøedmìtem vzájemného obchodu.
V mnohých pøípadech pùsobí stát v roli prostøedníka pøi vy-
rovnávání tìchto ztrát (napøíklad náhrada ztrát na zemìdìl-
ské produkci vlivem imisí). Takovýto pøístup je vöak z mnoha
dùvodù, a to nejen environmentálních, neudrûitelný.

V dobì, kdy se u nás ponìkud ostýchavì zaèalo hovoøit
o moûnosti kosmetických úprav velmi zkostnatìlé energetické
politiky, zaèínala se v zahranièí prosazovat politika ponìkud
odliöná. V rùzných zemích také rùznì pomalu vzhledem
k pomìru sil pøísluöných vlád a energetických lobby. Nicménì
první námìty tu jiû jsou.

Holandské zkuöenosti

V lednu 1996 nabyla v Holandsku úèinnost energetická daò
a výraznì tak zmìnila ekonomickou perspektivu biomasy.
Kromì toho pøispívají k finanèní podpoøe energie z biomasy
dalöí fiskální opatøení:

1. Zelené fondy

Finanèní prostøedky na takzvané Ñzelené projektyì je moûné
získat úvìrem se zvýhodnìnou úrokovou sazbou, která je
oproti standardním sazbám niûöí o zhruba 1 procentní bod.
Za Ñzelené projektyì je povaûována vìtöina projektù na získá-
ní energie z biomasy. Myölenka Ñfondùì spoèívá
v soukromých pøíjmech ze zelených investic; dividendy èi
úroky z tìchto zelených fondù by nemìly být pøedmìtem da-
nì z pøíjmù. To dovoluje zeleným fondùm nabídnout veøej-
nosti niûöí úrokovou míru a tím uèinit peníze pro zelené pro-
jekty lépe dostupnými. Do poloviny roku 1997 byly fondy do-
továny 900 miliony guldenù.

2. Zrychlené odepisování zelených investic

Existuje zde program umoûòující podnikatelùm zrychlené
odepisování zaøízení, které bylo pro tyto úèely umístìno na
zvláötní seznam. Podnikatel si mùûe investici odepsat døíve
neû je obvyklé; redukuje si tím zisk a tím platbu daní. Stroje
a zaøízení a vìtöina obnovitelných energií jsou na tomto se-
znamu, který je obnovován kaûdý rok.

3. Energetická daò pro domácnosti a malé a støední podniky

Domácnosti, malé a støední podniky platí energetickou daò
z elektrické energie (3 centy /kWh) a zemní plyn pøekroèí-li
spotøeba minimální potøebu. Tato daò se platí distribuèním
spoleènostem, které ji vracejí ministerstvu financí. Distribuèní
spoleènosti jsou vöak zároveò zproötìny plateb daní
z elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojù. Na-
místo toho jsou povinni tuto èástku platit výrobci této obnovi-
telné energie.

4. ÑZelenáì elektrická energie

Zelená elektøina není fiskálním nástrojem, ale spíöe komerèní
cestou k prodeji energie z obnovitelných zdrojù za zvláötní
cenu (28,5 centu/kWh - o 4 centy více neû je cena obvyklá).
Tato navýöená èástka je vyplácena producentùm energie
z biomasy. Distribuèní spoleènosti pøièítají tuto platbu za ze-
lenou energii (4 centy) a platbu energetické danì (3 centy) ke
svému obvyklému nezávislému tarifu ve výöi 8 centù. Z toho
vyplývá témìø 100% navýöení oproti prodejní cenì nezávis-
lých producentù do státní sítì. Poèátkem roku prodávaly tyto
spoleènosti zelenou energii pro více neû 5.000 zákazníkù
a do roku 2000 hodlají rozöíøit poèet zákazníkù na 200.000.

5. Nová fiskální opatøení

Nová fiskální opatøení jsou v návrhu. Jedná se napøíklad
o oddanìní plateb z investic do obnovitelných zdrojù energie
a stanovení niûöích sazeb DPH z tìchto investic a ze zelené
energie. Pøedpokládá se vöak, ûe tato opatøení mohou sníûit
pøíjmy státního rozpoètu o zhruba 175 milionù guldenù roènì.

Jak dál s tøídìným odpadem ?

RNDr. Milan Holeèek, CSc.

Je známo, ûe nové kapacity skládek odpadù se hledají se
stále vìtöími potíûemi. Nadto skládky zatìûují své okolí ex-
halacemi zápachù a prùsaky. Nevýhodou spaloven je velká
energetická nároènost, exhalace a pøemìna materiálù, které

by mohly jeötì slouûit, na toxický popel, který je nutno ukládat
na skládky nebezpeèných odpadù.

Existují technologické moûnosti, jak vyøeöit vöechny tøi uve-
dené problémy najednou. Pøímo u zdrojù biologických odpa-
dù, t.j. pøedevöím v domácnostech a zaøízeních spoleèného
stravování provést rychlé pøedkompostování, které zajistí tyto
cíle: znièí humánní patogeny, znehodnotí bioodpad jako po-
travu pro rùzné ûivoèichy, urychlí èi zcela nahradí (podle doby
aplikace) závìreèný kompostující proces na polních sklád-



kách, kde po 1 ñ 2 nakypøeních existující mechanizací bude
kompost vyuûit k pøihnojování.

Tato technologie vyûaduje uplatnìní tìchto technických pro-
støedkù:

A: Rychlý adiabatický bioreaktor, velikosti 50 ñ 200 litrù,
schopný bìhem 2 ñ 3 týdnù zajistit pøedkompostování
s následným pøemístìním vzniklého substrátu na vlastní za-
hrádku èi polní kompost sbìrovou sluûbou. Funkci rychlého
bioreaktoru nemohou zajistit v souèasné dobì prodávané
domovní a zahradní kompostéry, jelikoû nezaruèují dosáhnutí
dostateèných teplot pro hygienizaci materiálu.

B: Kompostovací startéry, jenû urychlují kompostování
a sniûují tvorbu zápachu.

C: Manipulaèní biodegradabilní sáèky pro sbìr bioodpadu
v domácnostech (napø. polyethylenové sáèky s pøídavkem
ökrobu èi celulózy).

V bìûné domácnosti bude tøídìný sbìr probíhat tak, ûe se
bioodpad odloûí do odpadkového koöe vystlaného biodegra-
dabilním sáèkem sáèkem,který se po naplnìní pøesune do
bioreaktoru. Kompostování bude optimalizováno mimo jiné
pøídavky startéru. Po 2 ñ 3 týdnech se vzniklý kompost pøe-
místí na zahrádku èi odveze sbìrovou sluûbou.

Vìtöí producenti odpadu budou postupovat shodnì, pouze
prostøedky pro tøídìný sbìr budou pøimìøenì vìtöí.

Poradenská firma Gremo spolu s odbornými oddìleními
VÚRV Praha plánuje vývoj a malosériovou výrobu výöe zmí-
nìných prostøedkù pro tøídìný sbìr a kompostování bioodpa-
dù. Bez tìchto prostøedkù by byl rozvoj tøídìného sbìru ko-
munálního odpadu znatelnì pøibrûdìn. Proto se obracíme na
veøejnost, která by chtìla pomoci tím, ûe by popsané pro-

støedky v praxi odzkouöela, aby to laskavì sdìlila redakci.

Zastavení druhé: Konstrukce domù
a úspora energie

Roman Honzík

Výstavba domu u nás i ve svìtì probíhá podle osvìdèeného
schématu. Pro naöe mírné klimatické pásmo to znamená, ûe
se v zimì poèítá s vytápìním. Topení je potøeba z dùvodù
vysokých tepelných ztrát obytných budov aû 200 kWh/m3.rok.

Není tajemstvím, ûe ve ävédsku byla jiû v roce 1993 stano-
vena norma na öetøení teplem, která nepovoluje vyööí tepelné
ztráty neû 50 aû 60 kWh na m3 roènì.

Pouûitím úèinné izolace stìn, stropù a oken je moûné sníûit
tepelné ztráty na minimum. Pøíkladem tohoto pøístupu je tak-
zvaný ìnízko energetický dùmî který je postaven
v Darmstadtu v SRN, kde tepelné ztráty dosahují ménì neû
15 kWh/m3.rok. Tento dùm spotøebuje ve srovnání s bìûným
obytným domem pouze 5% energie na topení a jen 10%
elektøiny. Takto vysoké energetické úspory je dosahováno
nejen dùkladnou izolací, ale také vyuûitím tepla
z vydýchaného vzduchu. Vydýchaný vzduch je veden do vý-
mìníku, kde pøedává svoje teplo vzduchu vstupujícímu do
budovy.

 Pro provoz spotøebièù pro domácnost a vytápìní, ale
i chlazení (subtropy a tropy) se vyuûívá energie získané spa-
lováním fosilních paliv. Spálením 1000 kg koksu se vyrobí
27,5 GJ energie, ale do ovzduöí se uvolní skoro 3000 kg CO2;
130 kg CO; 10 kg SO2 a kolem 2 kg polétavého prachu obsa-
hujícího tìûké kovy, arzén, kadmium, berylium a dalöí.

Pøi hledání cest energetických úspor je tøeba kromì dùkladné
izolace uvaûovat i o vyuûití moderních spotøebièù, které jsou
ekonomiètìjöí a pracují efektivnìji neû staröí modely. Pøíkla-
dem mohou být spotøebièe bìûné v domácnosti chladnièky,
praèky a elektrické sporáky.

Zatímco starý model 200 litrové chladnièky spotøebuje roènì
350 kWh, nové modely vystaèí s pøíkonem 50 kWh roènì.
Obdobných úspor je moûné dosáhnout i u automatických
praèek, zatímco bìûný model pracuje s roèní spotøebou 400
kWh, inovovaný spotøebuje pouze 115 kWh roènì. Elektrické
sporáky jsou rovnìû místem znaèných energetických úspor
staröí modely spotøebují prùmìrnì 700 kWh a nové 280 kWh
roènì.

Zda se vyplatí investovat do tepelné izolace nebo energeticky
úsporných spotøebièù, v dobì stálých úprav cen energií ne-
chám na zváûení kaûdého z Vás.

Pøíötì: Netradièní energetické zdroje

CZ BIOM je na Internetu

Antonín Slejöka

Zaèátkem záøí nám Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)
povolil umístìní naöí webovské stránky na jeho serveru, za
coû bych rád tímto podìkoval øediteli VÚRV Mgr. Janu Lipav-
skému, CSc., který k tomu dal svolení, a RNDr. Petru Werne-
rovi a Ivanu Honovi, kteøí mì upozornili na nìkteré nedostat-
ky stránky a pomohli pøi jejím umísùování na server.

Stránka obsahuje struènou informaci o CZ BIOMu, seznam
funkcionáøù, odkazy na nìkteré dalöí WWW stránky a hlavnì
vöechna èísla èasopisu BIOM, dva sborníky CZ BIOMu, èlán-
ky a kontakty na nìkteré èleny BIOMu. Vöechno je samo-
zøejmì upraveno do hypertextové formy, coû umoûòuje rychlé
vyhledávání potøebných informací.

Postupnì budeme na naöí stránce uveøejòovat dalöí èísla
èasopisu BIOM, sborníky CZ BIOMu i odborné èlánky publi-
kované jinde, èímû zpøístupníme informace o fytoenergetice
öiröí veøejnosti. Autorùm pøíspìvkù tak mùûeme zaruèit, ûe

jejich myölenky, názory a výsledky výzkumù nezapadnou
prachem v pøíöeøích knihoven.

Rád bych vyzval vöechny èleny a pøíznivce CZ BIOMu, aby
pokud mají na poèítaèi èi disketì odborný nebo vìdecký èlá-
nek jiû døíve vydaný, který by nechtìli nechat upadnout
v zapomnìní, aù jej e-mailují na adresu: slejska@hb.vurv.cz
nebo poölou na adresu sekretariátu CZ BIOMu. Zároveò bych
chtìl poprosit vöechny kdo budou psát èlánky do jakékoliv
publikace CZ BIOMu, aby své pøíspìvky doplòovali pokud
moûno o svùj e-mail, URL (Uniform Resource Locator (WWW
adresa)), adresu, telefon, fax, odkazy na jiné WWW stránky
apod., coû umoûní pøemìnit Vaöe èlánky na hypertextové
dokumenty se vöemi náleûitostmi.

S ohledem na to, ûe naöe stránka je umístìna na serveru
VÚRV, není moûno na ní zveøejòovat reklamu s výjimkou
informací o semináøích, exkursích a podobných akcích. Dal-
öími kritérii pro umístìní èlánkù na stránku CZ BIOMu jsou
pouze odbornost a tématika související s náplní èinnosti CZ
BIOMu.

Adresa stránky CZ BIOMu je: http://www.vurv.cz/czbiom/



Perspektivy vyuûívání biomasy pro energii.

Ing. Antonín Kutil, CZ BIOM a EKOSTYL, spol.s r.o.

Souèasný stav v ÈR.

Èeská republika kryje obnovitelnými zdroji (biomasa, vítr,
voda, solární energie) zatím asi jen 2% energetické potøeby,
z toho podíl biomasy v posledních letech stoupl z cca 0,5 na
1%, zejména zásluhou uplatnìní asi 30 000 døevozplynujících
kotlù pro rodinné domky.

Kromì toho je v provozu pøibliûnì 100 kotlù na spalování pøe-
devöím odpadového døeva v døevozpracujícím prùmyslu
o tepelném výkonu aû do 10 MW. V provozu je jen nìkolik
bioplynových stanic, vyuûívajících skládkový a kalový plyn
a bioplyn u zemìdìlských podnikù k výrobì tepla a elektøiny.
Snahy uplatnit biopaliva ve velkých elektrárenských zaøíze-
ních se nenaplnily a také zatím není v provozu ûádná koge-
neraèní jednotka spalující rostlinné oleje a bionaftu, pøestoûe
je vyváûíme.

Velké mnoûství dostupné biomasy zùstává nevyuûito, sláma
obilná a øepková (1 kg slámy má výhøevnost jako 0,8 litru
topného oleje). V lesích po tìûbì døeva zùstává jako nevyuûí-
vaný odpad cca 30% døevní hmoty ñ dokonce za její úklid
pálení na pasekách jsou poskytovány státní dotace, stejnì
tak jako za zatravòování a seèení ploch, které nejsou vyuûí-
vány pro produkci potravin - bez ohledu na dalöí vyuûití sena.

Rozsáhlé plochy v celé Èeské republice zùstávají pøes zimu
pokryté vysokým porostem suchých plevelù a i ty pøedstavují
znaèný zdroj biomasy vhodné pro energetické vyuûití. Vý-

znamné mnoûství biomasy by bylo moûné sklízet napøíklad
i z podmáèených ploch kolem rybníkù a vodních tokù za pou-
ûití speciální techniky nebo v zimì pokud je pùda dostateènì
zmrzlá.

V ÈR nebyly jeötì vytvoøeny podmínky které by umoûnily
a stimulovaly efektivní a koordinovaný postup pøi energetic-
kém vyuûívání biomasy. Koncepce státní energetické politiky
formulovala oblast vyuûívání obnovitelných zdrojù vèetnì
biomasy dosud velmi nekonkrétnì, okrajovì a omezenì.

Vyööímu podílu vyuûívání biomasy zatím dosud pøedevöím
brání:

• zdeformované a dotované ceny energií,

• öpatná legislativa a absence vládní podpory zcela bìûné
v zemích EHS,

• v dùsledku ojedinìlých individuálních dovozù kotelen
a jejich èástí jsou zaøízení drahá. K tomu pøispívá i smìnný
kurs Kè / DEM a Kè / USD a vysoké úrokové sazby naöich
bank, dosahující u støednìdobých a dlouhodobých úvìrù
bìûnì aû 18 ñ 19%.

Pøitom jsou známé zkuöenosti ze zahranièí kdy rozumná
vládní hospodáøská politika umoûnila ûe bylo v krátkém ob-
dobí dosaûeno velmi dobrých výsledkù. O tom svìdèí jiû dnes
dosaûený podíl biomasy na krytí celkové energetické spotøe-
by v pøedních zemích Evropy (ävédsko jiû nyní více neû 18%,
Finsko 17,5% Rakousko 14%).

Reálný energetický potenciál biomasy v ÈR.

Hlavní jiû dnes dostupné zdroje energeticky vyuûité biomasy
v Èeské republice (Podle VÚZT Øepy a CZ Biom)

Palivo Zdroj Mnoûství za rok
(t/r.)

Palivové døevo Odpady lesní tìûby a zpracovatelského prùmyslu, sady, stromo-
øadí (asi 40% pøírùstkù)

2 600 000

Sláma obilovin 35% celkové skliznì slámy pøi výnosu 4 t/ha 2 200 000

Sláma olejnin 100% celkové skliznì pøi výnosu 4 t/ha 1 000 000

Energetické traviny, rákos 20% ploch trvalých porostù pøi výnosu 2 t/ha 800 000

Spalitelný komunální odpad Døevní örot, obaly apod. 1 500 000

Spalitelný odpad z prùm. výroby 1 000 000

Celkem pevná biopaliva cca  9 100 000 t

Uvedených 9,1 mil tun pøedstavuje (pøi prùmìrné ovìøené
výhøevnosti 14,9 GJ/t) celkem 135, 6 PJ. Pokud toto èíslo
porovnáme z celkovou tuzemskou spotøebou paliv a energií
v ÈR v r. 1996, která èinila 1060 PJ, mohla by být pokryta
biomasou cca z 12,8%. Pøi cílevìdomém pìstování vybra-
ných fytoenergetických rostlin na volných plochách, které
nejsou potøebné pro produkci potravin (jedná se minimálnì
o 400-500 tis. ha), je pøi moûném výnosu vyööím neû 10 tun
suché hmoty z hektaru získat dalöích nejménì 5 mil. tun bi-
opaliv.

Po pøiètení tohoto pøírùstku k jiû dostupnému potenciálu bio-
masy je zøejmé, ûe 14,1 mil. tun biomasy by mohlo
v budoucnosti poskytovat 210 PJ, tedy krytí aû 19,8%
z celkové energetické spotøeby paliv a energií v roce 1996.
Pokud se bude sniûována absolutní spotøeba energie v ÈR
o pøedpokládaných 1,5% roènì, bude podíl biomasy relativnì
dále vzrùstat.

I kdyû budeme pro úplnost uvaûovat, ûe cca 5% energetické-
ho potenciálu biomasy pøipadne na její technologické zpraco-
vání na biopaliva a následnou pøepravu, zùstává i tak dispo-
nibilní mnoûství energie a jeho moûný podíl na celostátní
energetické bilanci velmi zajímavý.

Hlavní pøedností biomasy:

• znaèný energetický potenciál, do 15 let mùûe pokrývat aû
20% celkové spotøeby energie (zatím pouze do 1%),

• energie obsaûená v biomase mùûe být vyuûita v dobì kdy ji
nejvíce potøebujeme biomasa pøedstavuje tedy obrovský
energetický akumulátor,

• spalování biomasy je ekologické ñ jedná se o uzavøený
okruh - nezvyöuje se mnoûství plynù které vytváøejí
v atmosféøe skleníkový efekt; popele je velmi málo a je vý-
borným hnojivem; tìûké kovy je moûné u vìtöích kotelen
separovat.

Své pøíspìvky do èasopisu BIOM mùûete zasílat kdykoliv na e-mailové adresy: slejska@hb.vurv.cz èi
vana@hb.vurv.cz, nebo na adresu sekretariátu BIOMu: Jaroslav Váòa (Antonín Slejöka), VÚRV ñ CZ BIOM,
Drnovská 507, Praha 6 ñ Ruzynì, 161 06.



Pøi vyuûití dostupného potenciálu biomasy je v ÈR moûná
kaûdoroèní úspora za dovoz zemního plynu 18 ñ 20 mld. Kè.
Tato významná èástka mùûe nejen pøispívat k zlepöení pa-
sivní obchodní bilance ÈR, ale pøedevöím se bude jednat
o prostøedky, které zùstanou u nás pro dalöí rozvoj regionù
a nebudou odvedeny do zahranièí jako platby za dodávky
a pøepravu zemního plynu.

Úèinná realizace programu pro rozvoj obnovitelných zdrojù
energie, pøedevöím energetického vyuûití biomasy mùûe
u nás z celospoleèenského pohledu pøinést:

• kaûdoroèní úsporu za dovoz zemního plynu po r. 2000 18-
20 mld. Kè,

• nové pracovní pøíleûitosti, zejména na venkovì,

• zlepöení kvality ovzduöí na vesnicích i ve mìstech,

• nové cíle pro zemìdìlskou a lesnickou politiku,

• zvýöení mezinárodní prestiûe ÈR aktivním pøístupem
k ekologickému øeöení energetiky.

Jak by mìl dalöí vývoj probíhat.

Pro urychlení rozvoje energetického vyuûití biomasy je nutné
udìlat jeötì mnoho. Mimo öiroké propagaèní kampanì, která
je nezbytná a musí aktivizovat øadu institucí, organizací
a podnikù, je nutné v nejvyööí moûné míøe vyuûít zkuöeností
zemí, které v této oblasti dosáhly dobrých výsledkù (ävédsko,
Finsko, Rakousko...). CZ BIOM má i prostøednictvím meziná-
rodní sekce a její úèasti na jednáních celoevropské organiza-
ce AE BIOM bohatou databanku informací o rozvoji obnovi-
telných zdrojù energie, a pøedevöím biomasy v trûních eko-
nomikách zemí ES.

Z iniciativy zahranièní sekce CZ BIOM byla zaloûena mezire-
sortní pracovní skupina. Za úèasti zástupcù ministerstev prù-
myslu a obchodu, zemìdìlství, pro regionální rozvoj,
a následnì ûivotního prostøedí se podaøilo definovat význam
biomasy pro dalöí rozvoj ÈR a pøispìt k pøípravì a projednání
materiálu pro vládu ÈR v 1.pol.1998. Na základì navazujících

úkolù bude ve prospìch rozvoje biomasy dopracována do-
taèní politika ministerstva ûivotního prostøedí a státního fondu
ûivotního prostøedí. Podaøilo se navázat dobrou spolupráci
i s ÈEA, která jiû nìkteré aktivity a akce mezinárodní sekce
a celého CZ BIOM podpoøila.

V souèasném období jsou pøipravovány pro novou vládu pod-
klady vycházející z rozpracování materiálù celoevropského
AE BIOM, s tím ûe bude podrobnì rozpracován postup
v legislativní a daòové oblasti ovìøený v zemích, které dosa-
hují pøi energetickém vyuûití biomasy nejlepöích výsledkù.
Bude usilováno i o koordinovaný systémový pøístup
a podporu základního i aplikovaného výzkumu.

Pro plné vyuûití moûností biomasy povaûujeme za nutné
i øeöení technologických pøedpokladù - nejlépe ovìøené, unifi-
kované, modulové øady technologických zaøízení s vyööím
podílem výrobkù ÈR pro zpracování, pøepravu, skladování
a energetické vyuûití, v dalöí etapì pro cílevìdomé pìstování
biomasy.

Potøebné jsou zejména: ötìpkovaèe, balíkovaèe a briketovací
lisy na døevní odpad, slámu a fytoenergetické rostliny, speci-
ální pøepravní technika pro pouûití v terénu, kontejnery, mo-
dulová øada automatických kotlù s pøísluönou filtrací emisí
a následnì secí a sázecí stroje pro setí a sázení i na pozem-
cích nevhodných pro produkci potravin.

Dále jsou potøebné úèinné kotle od malých výkonù pro vytá-
pìní jednotlivých domù, pøes støednì výkonné kotle pro vytá-
pìní a pøípravu TUV v obcích, provozovnách a podnicích po
blokové a mìstské kotelny i kogeneraèní jednotky pro výrobu
elektrické energie a tepla.

S cílem získání podpory státních orgánù a institucí pro sys-
témové øeöení technologických pøedpokladù budeme posky-
tovat centrálním orgánùm i nadále informaèní podklady
a materiály.

Informace o èinnosti mezinárodní sekce
CZ-Biom

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc.

Za poslední období lze za nejdùleûitìjöí povaûovat následující
aktivity:
Úèast na konferenci ve Varöavì s názvem: Vyuûívání obno-
vitelné energie v zemìdìlství. Této konference jsem se zú-
èastnila na základì pozvání polských pøedstavitelù. Zájem
polské strany o naöí úèast spoèíval také v poskytnutí infor-
mací z naöí strany, jak zajistit èlenství v AE Biom. Na závìr
této konference se konala ustavující schùze polské Biom, na
kterou jsem byla pozvána a poûádána o informace o èinnosti
a cílech AE Biom. Na této schùzi byl zvolen zakládající výbor
polské Biom a mùûe tak být zahájeno jednání o pøidruûení
Polska do AE Biom. Sborník z této konference s øadou zají-
mavých referátù je k dispozici v mezinárodní sekci CZ-Biom.
Konference byla zajímavá téû úèastí zástupcù z východní
Evropy, napø. z Litvy, Estonska, Bìloruska, Ukrajiny, Ruska,
Slovinska, Chorvatska a j. Pokud by byl zájem z øad naöich
èlenù o kontakty na tuto oblast, lze je zprostøedkovat.
Ve dnech 7. aû 9. 10. jsem se zúèastnila jednání AE Biom
v rakouském Gmundenu. Schùze se konala pøi pøíleûitosti
konference s názvem: Plodiny pro zelený prùmysl. Na schùzi
AE Biom byl zvolen nový výkonný výbor, neboù funkèní ob-
dobí je stanoveno na 4 roky. Novým presidentem AE Biom
byl zvolen Dr. Nystrõm, pøedstavitel övédské asociace
SVEBIO, místopøedsedové jsou zástupci Rakouska

a Francie, sekretáø a pokladní zùstává nadále v Bruselu. Na
schùzi byla projednána øada dalöích záleûitostí, pøedevöím
stav øeöení projektu: Informaèní kampaò o biomase. Za CZ-
Biom jsem pøedala výtisky novì vydaného letáku na téma
nebezpeèí skleníkových plynù a význam obnovitelných zdrojù
energie, coû je vlastní náplní øeöeného projektu. Leták byl
z èeské strany finanènì podpoøen z Èeské energetické
agentury (ÈEA). Tento náö leták byl pøedstaviteli AE Biom
hodnocen pøíznivì. V této souvislosti jsem pøedala koordiná-
torovi Dr. Schmidlovi harmonogram postupu prací na øeöení
projektu. Jedná se zejména o zpùsob distribuce vydaných
letákù, který má být pokud moûno osobní na semináøích,
schùzích a pod. Rovnìû jsem pøedala vyûádanou zprávu
o stavu øeöení projektu. V rámci tohoto projektu bude vydán
jeötì 1 propagaèní leták, zamìøený na malé výtopny bioma-
sou. Ukonèení projektu je plánováno na èerven r. 1999. Zá-
stupci národních Biom, vèetnì ÈR, mají pøedloûit zprávu
o výsledcích projektu v kvìtnu 1999. Dále zde byla projedná-
na moûnost zaøazení CZ-Biom do projektu EU v rámci pro-
gramu SYNERGY, jehoû náplní by mohly být instruktáûní
semináøe v zemích støední a východní Evropy
o zvýhodòování obnovitelných energií, související s daòovou
a dotaèní politikou, výkupními cenami energií apod. Na návr-
hu tohoto projektu jsme zaèali ihned pracovat, spolu se zá-
stupci Slovenska, Øecka a ävédska, neboù termín
k odevzdání je 30.10.1998.
Významná byla i úèast na 6. mezinárodní konferenci v oboru
zdrojù energie, kterou uspoøádal SEVEN v Praze ve dnech 6.
a 7. 10. 1998. Referát za CZ-Biom pøednesl Ing. Sladký, CSc.



Ve zbývajícím období r. 1998 povaûujeme za nejdùleûitìjöí
úèast na veletrhu ENVI BRNO, kde bude pøíleûitost distribuce
propagaèních letákù öiroké veøejnosti v souladu s cíli øeöené-

ho projektu a zajiötìní semináøe a exkurze do bioteplárny
v obci Deöná a do 2 biotepláren v Rakousku v termínu 17.
a 18.11.1998 (viz. pozvánka).

Úrovnì rozhodování

Antonín SLEJäKA

Topná sezóna je zde, a proto jsem se odhodlal k dlouho od-
kládanému kroku. Vyrobil jsem izolaèní desky za radiátory
v naöem bytì. To co je v prùmyslu tak tìûko, pomalu a draze
dosahováno, se mi podaøilo bez velkého úsilí. K výrobì to-
hoto jednoduchého teplo-spoøícího zaøízení jsem totiû pouûil
výhradnì "odpad": lepenku ze starých krabic, staniol
z èokolád a hermelínù (který jsem jiû delöí dobu schraòoval)
a lepidlo jeû se mi jiû delöí dobu z mnì neznámého dùvodu
válelo na stole. Zabránil jsem tak prakticky s nulovými nákla-
dy únikùm tepla, které se na termofotografiích domù projevují
èervenými ètvereèky v místech otopných tìles. Ovìøil jsem si
tak, ûe nejúèinnìjöí "ekologické" akce mohou pøicházet ze-
jména zespoda. Prùmyslový podnik by pøi výrobì takovýchto
izolaèních desek spotøebovával rùzné suroviny a energie.
Stejnì by èinili distributoøi. Efektivita státních institucí by byla
pøi øeöení úspor tepla v domácnostech dle mého názoru jeötì
niûöí.

Podobnì tomu mùûe být napø. i s cyklistikou. Místo nekoneè-
ných debat jaký zpùsob dopravy do zamìstnání je nejekolo-
giètìjöí a jak dosáhnout toho, aby se jím dopravovalo co
moûná nejvíce lidí, je dle mého mínìní pøínosnìjöí sednout
na kolo a zaèít se - tam kde je to moûné - "ekologicky" dopra-
vovat. I pøes to, ûe v Praze není ani v nejmenöím tak rozvi-

nutá infrastruktura cyklistických stezek jako napø.
v Pardubicích, pøibývající mnoûství cyklistù vytváøí tlak na
úpravu celé dopravní infrastruktury tak, aby umoûòovala
i cyklistiku. Politikùm nakonec nezbude nic jiného, neû nastalý
stav øeöit. Samozøejmì ûe urychlené øeöení, které by se dalo
èekat v pøípadì zvolení pana Bursíka praûským primátorem,
by uöetøilo spoustu nevraûivostí mezi cyklisty, chodci
a automobilisty, a moûná i pár zranìní a ûivotù.

Na tìchto dvou pøíkladech jsem se pokusil naznaèit, jak je
moûné ovlivòovat kvalitu ûivotního prostøedí z té nejniûöí
úrovnì, jenomûe mnohdy je nutné pøijímat opatøení i na vyö-
öích místech: opatøení systémová, politická rozhodnutí, opat-
øení v podnicích apod. Proto si myslím, ûe organizace jako
BIOM by mìly vûdy brát v úvahu vöechny úrovnì a øeöit stá-
vající i vznikající problémy komplexnì. Co to znamená v praxi
není moûno shrnout v nìkolika vìtách, jelikoû je to rozdílné
pøípad od pøípadu. S jistotou mohu øíci jen, ûe komplexní pøí-
stup znemoûòuje akce typu "street party" zamìøené proti ja-
kémusi neurèitému straöáku. Globalizace, o kterou ölo
v tomto pøípadì, není nìco proti èemu se dá bojovat, nýbrû
skuteènost - projev - souèasné civilizace, jenû není sám
o sobì zlý ani dobrý, i pøes to ûe s sebou zlé i dobré plody
nese. Ostatnì jedním z plodù globalizace je i Internet, na
nìmû je od nedávna i stránka BIOMu, nebo celosvìtové envi-
ronmentální hnutí. Záleûí jen na kaûdém jednotlivci k èemu
této "skuteènosti" vyuûije.

Zápis ze 4. schùze pøedsednictva a revizní
komise CZ-Biom konané dne 13. øíjna 1998

ve VÚRV v Praze

Pøítomni: Váòa, Usùak, Valeèko, Vaverka, Novotný,
Kutil, Sladký, Kára, Honzík,Rùûek, Smolík, Slejöka
(omluvena Ing. Souèková)

Bod 1. Kontrola zápisu bez pøipomínek.

Bod 2. Valná hromada bude dne 17.11.1998 v Deöné a bude
spojena s dalöími doprovodnými akcemi. Pøítomnost na valné
hromadì je podmínìna zaplacením èlenských poplatkù na
rok 1998, u novì vstupujících èlenù na rok 1999. Pøedsed-
nictvo souhlasí s doprovodným programem (semináø a zájezd
do Rakouska), který pøipravila Dr. Petøíková. Doporuèuje se,
aby návrhy pro aktivity CZ-Biom pro plán èinnosti na r. 1999
zasílali èlenové písemnì do sekretariátu.

Bod 3. Semináø spojený se zájezdem do SRN se z listopadu
odkládá na kvìten 1999. Dùvodem je, ûe bioplynová stanice,
kterou jsme mìli navötívit není dosud v provozu a sklizeò
plantáûí miscanthu bude aû v kvìtnu. Poøadatelé se zájem-
cùm o tuto akci omlouvají. Pøedsednictvo potvrzuje, ûe dotace
500,- Kè na úèastníka bude poskytnuta i na pøeloûenou akci.

Bod 4. Z èasových dùvodù byla projednána pouze èinnost
sekce mezinárodní a sekce poradenské a kompostáøské.
Vedoucí mezinárodní sekce podala rozsáhlý výèet aktivit od

zaèátku roku, který pøedala téû písemnì. Plánované úkoly
sekce plní a ukládá si dalöí aktivity. Bylo konstatováno, ûe
aktivita sekce je pøíkladná a zviditelòuje CZ-Biom.

Aktivita poradenské sekce v roce 1998 pøedstavuje 208 kon-
sultací pro veøejnost, 9 exkursí pøeváûnì pro ökoly a 1 uspo-
øádanou odbornou konferenci. Vedoucí sekce poûaduje od
ostatních funkcionáøù a èlenù informaèní materiály
a tiskoviny.

Bohatý výèet èinnosti pøedstavil vedoucí kompostáøské sekce
Ing. Rùûek.

Bod 5. Èasopis CZ-Biom má redakèní uzávìrku 14. øíjna.
Poûaduje se, aby dle moûností byla pøi expedici èasopisu
rozesílána pøihláöka do CZ-Biom pro dalöí moûné èleny, pøí-
padnì leták, a to podle výsledné váhy celé zásilky.

Bod 6. K 30.9.1998 je v pokladnì CZ-Biom 914,20 Kè a na
úètech CZ-Biom 196 096,85 Kè. Na analytických úètech sekcí
jsou následující salda. Sekce pìstitelská 140,-Kè, sekce bio-
plynu 140,-Kè, sekce energetického vyuûití biomasy 2800,-
Kè, sekce mezinárodní 87 727,-Kè, sekce územní moravská
495,-Kè, sekce poradenská 5 747,10 Kè, sekce kompostáø-
ská 16 545,80 Kè.

Dr. Petøíková potvrdila, ûe fakturované èástky za sluûby, které
zajiöùovala pro CZ-Biom obsahují i 10% provizi za finanèní
prostøedky, které získala granty a jejichû zálohy doöly na úèty
CZ-Biom. Provize bude odeètena v plné výöi z úètu meziná-
rodní sekce. Jelikoû sekretariát CZ-Biom nemá k dispozici
smlouvu o dotaci od Ministerstva zemìdìlství, vzniká po-
chybnost, pro jaké èinnosti je moûno dotaci pouûít. Dr. Petøí-
ková se ûádá, aby smlouvu pøedala sekretariátu k posouzení.



Pøedsednictvo souhlasí, aby pøednostnì byly z prostøedkù
mezinárodní sekce proplaceny cestovní úèty Dr. Petøíkové
v celkové èástce 15 149,- Kè. Za nepøedpokládané zvýöení
rozsahu úèetnictví se schvaluje p.Pickové odmìna 2 000,-Kè.

Rùzné: Ing. Slejöka referoval o webovské stránce CZ-Biom
na Internetu. Mezinárodní grantový projekt v agent. Synergie
zabezpeèí Dr. Petøíková s vybranými funkcionáøi. Projekt v 2
kole grantového programu REC na èinnost poradenského
støediska podá do 2. listopadu Ing. Usùak. Mezinárodní pro-
jekt vyhláöený ústøedím REC v Szentendru pøedá do 9. listo-

padu ve spolupráci s vhodným partnerem z východní zemì
Ing. Usùak a Ing. Honzík. Poûadovanou spolupráci s výmìnou
informací s organizací CARMEN (SRN) naváûe Ing. Honzík.
Spolupráci se Svazem ochrany pøírody v oblasti dotací ve
fytoenergetice zajistí Dr. Petøíková a Ing. Kutil. 5 schùze
pøedsednictva bude 17.11.1998 v Deöné ve veèerních hodi-
nách. Na programu je hospodaøení CZ-Biom a rùzné.

Zapsal: Ing. Jaroslav Váòa, CSc. pøedseda CZ-Biom

Ekologická sdruûení - 2 - Jihoèeské matky

Sdruûení Jihoèeské matky, jeû
vzniklo v roce 1991, je nepolitická
obèanská organizace, jejímû poslá-
ním je ochrana pøírody a krajiny.
Svou èinností se snaûí korigovat
konzumní vztah èlovìka k ûivotnímu
prostøedí.

Za svùj hlavní úkol povaûuje snahu
o zastavení rizikových technologií,

zvláötì atomové energetiky, i dalöích zdravotnì závadných
provozù. Snaûí se proto prosazovat alternativní, ûivotní pro-
støedí ménì zatìûující, zpùsoby získávání energie
a pøedevöím omezení nadmìrné spotøeby orientaci na úspo-
ry.

Snahou sdruûení je být protiváhou jednostrannì zamìøené
kampani ÈEZu a vládních míst, prosazujících dostavbu ja-
derné elektrárny Temelín jako absolutnì nezbytnou.

Organizace poøádá odborné pøednáöky na ökolách, i pro ve-
øejnost, semináøe, konference a veøejné diskuse. Proti ato-
mové energetice vystupuje na protestních akcích, i pøi jedná-
ní s úøady a státními institucemi. Organizuje protijaderné de-

monstrace a petice, kaûdoroènì poøádá výstavy alternativních
zdrojù energie a úèastní se výstavních akcí v Èeských Budì-
jovicích - Hobby, Czechotherm, Zemì ûivitelka, Interdidakta.

Zaèátkem roku 1996 otevøely Jihoèeské matky v centru Èes-
kých Budìjovic Informaèní centrum ENERGIE.

Dalöí aktivity:

• Asociace Rajchéøov: úsilí o zastaveni výstavby rekreaè-
ního parku,

• Èechy nad zlato: proti tìûbì zlata napø. v Kaöperských
horách,

• problematika dopravy ve mìstì èi plánovaná výstavba
spalovny nebezpeèných odpadù Infomax aj.,

• zpravodaj ZTUHA a Bulletin pro poslance, senátory
a dalöí ...

Adresa:

Jihoèeské matky

Krajinská 42

370 01 Èeské Budìjovice

tel.: 038 / 270 91, tel. a fax: 038 / 63 53 137

E-mail: centrum.energie@ecn.cz

Technologie výroby vodíku

Jaime Muòoz

Nejdùleûitìjöím úkolem vodíkové technologie je produkce
cenovì pøijatelného paliva vyrobeného z obnovitelných suro-
vin, které by bylo vysoce úèinné a snadno pøepravovatelné
a skladovatelné.

Vodík je moûno vyuûívat na výrobu el. energie i pro pøímé
vytápìní.

K výrobì vodíku se pouûívají tyto technologie:

• fotobiologický proces,

• fotoelektrický proces a 

• termochemický proces.

První dva systémy vyuûívají sluneèního svìtla k rozötìpení
molekuly vody na vodík a kyslík. Tøetí proces zahrnuje tzv.
zplyòovací a pyrolyzní systémy, které pro výrobu vodíku pou-
ûívají teplo z termické pøemìny biomasy nebo tuhého odpa-
du.

Fotobiologická výroba vodíku

Vìtöina fotobiologických systémù vyuûívá k výrobì vodíku
pøirozené schopnosti nìkterých baktérií a zelených øas opat-
øovat si kyslík enzymatickou disociací vody na vodík a kyslík,
na coû získávají energii absorpcí sluneèního záøení chlorofy-
lem.

Tento systém má dvì hlavní nevýhody:

1. nízká konverze sluneèního svìtla (kolem 6%),

2. inhibice procesu pøi pøítomnosti kyslíku.

Fotoelektrický systém

U této technologie je vodík produkován pøi disociaci vody
v jednostupòovém zaøízení, jenû obsahuje fotovoltaické èlán-
ky a elektrolyt. Z pohledu ekonomù se tento proces jeví velice
perspektivnì. Nevýhodou je potøeba vysokého napìtí pro
disociaci vody a korosivní úèinky elektrolytu na kovové mate-
riály.

Termochemická výroba vodíku

Zplyòovací a pyrolyzní metody výroby vodíku jsou zaloûeny
na reakci vodní páry s plynnými produkty pyrolýzy biomasy
(zejména CO) za vzniku vodíku a dalöích produktù. Získaný
vodík není pøíliö èistý.

Zprávy z CZ-Biom
• Ing. Usùak podal ûádost o grant do programu rozvoje

obèanské spoleènosti s názvem ÑEnergie z biomasy - klíè
k obnovì venkovaì.

• Veøejná soutìû MéP v oblasti fytoenergetiky, ve které je
úèasten i CZ-Biom má zajímavý prùbìh. Do dneöního
dne nebyla vrácena soutìûní jistina 30 tis. Kè, to zname-
ná, ûe soutìû nebyla rozhodnuta ani zruöena. Vítìz sou-
tìûe by mìl jiû pøíötí mìsíc odevzdat výsledky svého



projektu. Kdo sleduje prùbìh celé této kausy od otevírání
soutìûních obálek, ûasne nad prùbìhem a nabývá pøe-
svìdèení, ûe zde nejde o biomasu a o ûivotní prostøedí,
ale pouze o peníze.

• Sekretariát má opìt dostatek naöich propagaèních letákù
Energie z biomasy. V novém vydání byla upravena po-
slední stránka.

• Praûské spalovnì byl udìlen v èervnu rozhodnutím Ma-
gistrátu souhlas k provozování. Proti tomuto rozhodnutí
byla øada odvolání, která vycházejí z toho, ûe rozhodova-
cí orgán nevycházel ze spolehlivì zjiötìného stavu vìcí
a ûe rozhodnutí je pro nedostatek dùvodù nesrozumitelné

a pro neuvedení podkladù rozhodnutí rovnìû nepøe-
zkoumatelné. Úøedníci si vöak s tìmito odvoláními dove-
dou poradit, nezabývají se jejich vìcnou stránkou, ale
tím, zda je odvolatel oprávnìným úèastníkem celého øí-
zení. Z tìchto odvolání máme dojem, ûe získaná bioe-
nergie je v Praûské spalovnì zneváûena zápornými ex-
ternalitami tohoto zaøízení. Praûským magistrátním úøed-
níkùm dáváme jednu radu, jdìte se podívat na to, jak by

se mìlo nakládat s domovními odpady do Rakouska.
Dojdete k pøesvìdèení, ûe základem této problematiky je
separace. A nemusíte chodit tak daleko, staèí zajet do
Technických sluûeb Nová Paka.

Domácí kutil a døevoplyn
To je nový titul dalöí kníûky pana Jana Navrátila,jeû se týká
problematiky naöeho svazu. Pan Navrátil nám zaslal 3 výtis-
ky, jeden jiû slouûí v naöem Informaèním støedisku
v Chomutovì, dva kolují mezi naöimi odborníky. Za tyto kníû-
ky se cítím povinován autorovi zveøejnìním recenze v naöem
èasopisu, a jelikoû jsem èetbou strávil pøíjemné chvíle, bude
to recenze pøíznivá. Z vlastní zkuöenosti vím, jak je obtíûné
popularizovat odbornou tématiku a vìdeckým pracovníkùm
vìtöinou není tato vlastnost dána. Pan Navrátil má v tomto
smìru znaèné zkuöenosti, neboù jiû dva obdobné tituly na-
psal. V této kníûce se mùûete dozvìdìt nejen
o døevozplynujících energetických zaøízeních a co a jak v nich

zplynovat, ale zároveò budete pøíjemnì pøekvapeni údaji
o dopravních prostøedcích na døevoplyn a sentinelech. Øada
z nás si na tato ekologická vozidla bude jistì pamatovat. Je
jisté, ûe nìkteøí specialisté v tomto oboru a pøedevöím eko-
nomové budou mít k nìkterým odstavcùm výhrady, já se vöak
domnívám, ûe kníûka bude získávat dalöí zájemce o energii
z biomasy. Autor uvádí nìkteré informace z naöich pramenù
a popularizuje náö CZ-Biom. Kníûka je distribuována do nì-
kterých knihkupectvích, v pøípadì zájmu se mùûete obrátit na
autora (Jan Navrátil, Hlouèelní 18, 796 04 Prostìjov). Jeötì
jednou p. Navrátile dík za Vaöi aktivitu v popularizaci energie
z biomasy.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

Sláma - hnojivo nebo fytopalivo ?

Ing. Pavel Rùûek, CSc. pøedseda sekce výrobcù
kompostù, substrátù a hnojiv

V poslední dobì se v odborném i denním tisku objevují publi-
kace, kde je sláma uvádìna jako obtíûný odpad a je doporu-
èováno její vyuûití v energetice v souvislosti s náhradou fosil-
ních paliv fytopalivy. Pøitom jsou èasto neobjektivnì srovná-
vány pøedpoklady pro spalování slámy u nás se skuteèností
v nìkterých zemích EU, napø. v Dánsku, Rakousku a v SRN.
Uvedená srovnání by mìla správnì obsahovat i údaje
o produkci statkových hnojiv a bilanci organických látek
v pùdì vyplývajících ze stavu skotu a prasat v porovnávaných
zemích. Zatímco u nás po významném poklesu v posledních
letech je souèasný stav skotu 40 kusù na 100 ha zemìdìlské
pùdy a stav prasat 129 kusù na 100 ha orné pùdy, v Dánsku
je odpovídající stav skotu 77 ks. na 100 ha zem. pùdy (v Ra-
kousku 69 ks. a v SRN 92 ks.) a 472 prasat na 100 ha orné
pùdy (v Rakousku 268 a v SRN 210 ks). Na rozdíl od nás je
v tìchto zemích nadbytek statkových hnojiv a vzhledem
k legislativním pøedpisùm nemohou být ani vöechna vyprodu-
kovaná hnojiva aplikována na pùdu a stávají se v pravém
smyslu slova zemìdìlským odpadem. V dùsledku toho je
sláma na nìkterých farmách s vìtöím zastoupením obilnin
v osevním postupu skuteènì obtíûným odpadem, který lze
výhodnì uplatnit ve fytoenergetice.

V Èeské republice je sláma povaûována pøedevöím za vý-
znamný zdroj organických látek a v øadì zemìdìlských pod-
nikù je jediným zdrojem organické hmoty dodávané do pùdy.
Pravidelný pøísun organických látek do pùdy je základem
pùdní úrodnosti a v podmínkách ÈR se roèní potøeba orga-
nických látek pohybuje v rozmezí 3,5 - 4,5 t/ha. Toto mnoûství

je pøibliûnì z 50 aû 60 % uhrazeno posklizòovými zbytky
a z dalöích 20 - 30 % dodáno do pùdy statkovými hnojivy.
Nejdostupnìjöím zdrojem pro dosaûení vyrovnané bilance
organických látek v pùdì je zvýöení plochy pùdy se zaoráv-
kou slámy a meziplodin. V pøíötích letech se pøedpokládá
i vìtöí spotøeba slámy jako základní suroviny do kompostù,
jejichû produkce se bude v pøíötích letech zvyöovat
v souvislosti se zpracováním biodegradabilních odpadù, které
nebude moûné ukládat na skládkách.

Zaoráním 5 t slámy obilnin dodáváme do pùdy 4 t organic-
kých látek, 20 - 25 kg N, 4 - 5 kg P, 35 - 70 kg K, 10 - 15
kg Ca, 4 - 6 kg Mg a 5 - 7 kg S. Pomìr C/N ve slámì obilnin
je 80 aû 100/1, u øepkové slámy 65 - 85/1 a u luskovin 20 -
 25/1. Pro zdárný prùbìh mikrobiálního rozkladu slámy obilnin
a øepky je kromì správného zapravení rozdrcené slámy do
pøimìøenì vlhké pùdy nezbytný i odpovídající pomìr C/N
v rozmezí 20 - 30/1. Vzhledem k tomu, ûe pøi zaorávce slámy
je v pùdì zpravidla nedostateèné mnoûství mikroflórou bez-
prostøednì vyuûitelného dusíku, doporuèuje se potøebný du-
sík dodat v hnojivech v dávce 8 - 10 kg N na 1 tunu slámy.
Pùdní mikroflóra pøi rozkladu slámy vyuûívá dusík pøedevöím
v amonné formì, proto je vhodné aplikovat N v síranu amon-
ném, moèovinì, kejdì apod. V naöich polních pokusech bylo
zjiötìno, ûe zejména pøi zaorávce slámy do suché pùdy je
lepöí aplikovat dusík v kejdì, lihovarských výpalcích nebo
v rozpuötìné moèovinì neû v tuhých prùmyslových hnojivech.
Aplikace hnojiv v kapalné formì umoûòuje lepöí
a vyrovnanìjöí kontakt hnojiva se slámou, bezprostøednì ji
ovlhèují a iniciují její mikrobiální rozklad. Na pùdách s niûöí
hodnotou pH je rozklad slámy pøíznivì ovlivòován vápnìním,
po kterém dochází mimo jiné i k intenzivnìjöímu uvolòování
potøebného dusíku z organických vazeb v pùdì. Zaoraná
sláma podléhá v pùdì mineralizaèním a humifikaèním proce-



sùm a má pøíznivý vliv na obsah humusu v pùdì. Vyööí akti-
vita pùdní mikroflóry po zaorávce slámy pøispívá
k intenzivnìjöímu uvolòování a vìtöímu vyuûití ûivin z pùdy.
Sláma pùsobí velmi pøíznivì na pùdní strukturu, vodní,
vzduöný a tepelný reûim pùdy a její odolnost proti utuûení.

V Èeské republice je v souèasné dobì podíl energie
z biomasy jen 0,6 %. Pøitom v návaznosti na plnìní meziná-
rodních konvencí o sniûování skleníkových plynù by do roku
2025 mìlo být v zemích EU 20 % fosilních paliv nahrazeno
fytopalivy. V dùsledku vyööí poptávky po fytopalivech vèetnì
slámy v pøíötích letech mùûe docházet zejména v okolí zaøí-
zení na zpracování a spalování biomasy k dalöímu poklesu

mnoûství organických látek dodávaných do pùdy se vöemi
dùsledky na pùdní úrodnost a nenahraditelnou funkci pùdy
v ochranì ekosystému. To mùûe vést k menöímu nárùstu
biomasy rostlin a tím i k niûöí asimilaci CO2 z ovzduöí. Proto
pøi rozvoji fytoenergetiky v ÈR by mìla být zohlednìna i tato
skuteènost a pøi spalování slámy by mìla být pøednostnì po-
uûívána sláma øepková a jen nadbyteèná sláma obilnin, která
by se mohla nepøíznivì projevit napø. pøi vzcházení a rùstu
ozimé øepky a ozimých obilnin zaøazených v osevním postupu
po obilninì, a to zejména pøi pouûívání technologií
s omezeným zpracováním pùdy.

Jeötì pár slov o Webu

Antonín Slejöka

Jelikoû jeötì zbývá kousek místa, rozhodl jsem se jej zaplnit
svými poznatky o WWW a poèítaèových sítích vöeobecnì.

Není tomu tak dávno, co jsem byl pøesvìdèen, ûe mumraj
kolem informaèní dálnice je pøíliö nafouklá bublina americ-
kých politikù, coû vyplývalo z mých zkuöeností s prvními PC
a dosti zastaralou sítí Univerzity Zvolen. Avöak poté co nám
ve VÚRV zavedli síù, která splòuje poûadavky pro kvalitní
pouûívání Internetu, musel jsem svùj názor zmìnit o 180°.
Nejprve mì pøekvapilo, ûe jsem se byl schopen bìhem pùl
hodiny nauèit se ve Webu pohybovat, coû je dáno jeho intui-
tivností. Pak jsem byl pøekvapován kaûdou chvíli nìèím dal-
öím: vöemi moûnými pøekladovými i výkladovými slovníky
a encyklopediemi, telefonními seznamy, seznamy organizací,
firem apod., jízdními øády autobusù a vlakù, obchodním rejst-
øíkem, stovkami rádií vysílajících on-line, tisíci èasopisù
a novin, vyhledávaèi informací, moûnostmi rychlého získávání
potøebného softwaru, sluûeb, zboûí a pod., ale hlavnì mì
ohromilo neuvìøitelné mnoûství vìdeckých a odborných in-

formací, jeû se mi najednou ocitnulo pøímo na stole.
A vskutku celý svìt je najednou na obrazovce mého poèítaèe.

I pøes to, ûe ne vöechny informace na Webu jsou dostateènì
solidní, tak jsem si naprosto jist, ûe v budoucnu se sotva kdo
bude kvùli kaûdé malièkosti honit po vöemoûných knihovnách,
kdyû má na stole tisíc knihoven v jedné bedýnce. Navíc je
publikování na Webu v porovnání s klasickými zpùsoby lev-
né, rychlé a má okamûitý dosah k miliónùm uûivatelù. Celé to
má jediný háèek. Informací na Webu je neuvìøitelnì mnoho,
proto je èím dál tím ménì dùleûité mnoûství informací, které
na té èi oné stránce je, ale jejich kvalita, tedy serióznost, in-
formaèní hustota, ètivost, hypertextovost, grafická úprava
apod. Proto bych chtìl pøi tvorbì webových stránek BIOMu
klást právì na kvalitu nejvìtöí dùraz. K dosaûení vskutku
profesionální úrovnì má stránka BIOMu zatím daleko. Ostat-
nì jsem jí zaèal dìlat bez jakékoliv znalosti vytváøení www
stránek, coû bylo sice zajímavìjöí neû studium literatury, jeû
by mì upozornila na moûná úskalí, ale zato jsem mnohdy
právì na ta úskalí dosti tvrdì narazil.

Závìrem bych Vás chtìl pouze poprosit, aby jste mì upozor-
òovali na nedostatky naöí stránky, posílali mnì informace, jeû
na ní chcete uveøejnit a informovali moûné zájemce na její
existenci.

Biom è. 4, odborný èasopis o biomase a informaèní zpravodaj Èeského sdruûení pro biomasu

Interní tisk CZ Biom
Zodpovìdný redaktor 4. èísla: Antonín Slejöka
VÚRV Praha-Ruzynì, è. tel.: (02) 33022354

Pøedsednictvo CZ-Biom svolává VALNOU HROMADU èlenù na 17.11.1998
do Deöné (u Daèic)

Valná hromada bude spojena s doprovodným programem. Sraz úèastníkù u objednaného autobusu na autobusovém ná-
draûí v Daèicích - odjezd v 1000. Valná hromada bude zahájena ve 1300 v místním zasedacím sále.

Program: 1. Výroèní zpráva o èinnosti CZ-Biom v roce 1998

2. Zpráva revizní komise o hospodaøení

3. Diskuse èlenù k plánu aktivit na r. 1999

4. Usnesení valné hromady

Èlenové jsou ûádáni, aby návrhy k èinnosti CZ-Biom zaslali pøedem do sekretariátu CZ-Biom. Pøedpokladem úèasti na
Valné hromadì jsou zaplacené èlenské pøíspìvky za r. 1998, u novì vstupujících èlenù èlenské pøíspìvky za r. 1999. Èle-
nové CZ-Biomu, kteøí se úèastní pouze doprovodných akcí dne 17.11. 1998 (exkurse do bioteplárny a odborný semináø do
18 hod.) neplatí ûádné vloûné. (Vá)


