
Odborný èasopis o biomase a informaèní zpravodaj
Èeského sdruûení pro biomasu

Èíslo 5 Leden 1999

Výroèní zpráva 1998 ñ CZ Biom

1. ORGANIZAÈNÍ INFORMACE

Èlenská základna CZ Biom pøedstavuje 177 øádných èlenù.
Pøírùstek v r. 1998 pøedstavuje 29 èlenù. Z celkového poètu
èlenù je 20 právnických osob. V CZ Biom je ustanoveno 6
odborných a 1 územní sekce. V roce 1998 doölo k neobvyk-
lému zvýöení vöech aktivit v CZ Biomu, jako dùsledek noveli-
zovaných stanov a nových zásad hospodaøení jednotlivých
sekcí. V roce 1998 byly vydány 3 èísla odborného èasopisu a
informaèního zpravodaje Biom a byla zaloûena webová
stránka CZ Biom na èeském i americkém Internetu. Webová
stránka CZ Biom byla v r. 1998 vyhodnocena mezi tøemi
nejlepöími stránkami ès. Internetu v kategorii nekomerèních
organizací. V souèasné dobì obsahuje 70 textových souborù
a øadu obrázkù.

2. POØÁDÁNÍ SEMINÁØÙ A KONFERENCÍ

CZ Biom byl hlavním organizátorem následujících akcí:

2.4.1998 semináø s p. Jossartem ñ Praha VÚRV; poøa-
datel mezinárodní sekce

27.4.1998 konference ÑBiomasa pro energiiì, Praha Mze;
poøadatel mezinárodní sekce

5.8. 1998 konference s exkurzí ÑEnergetické rostliny IVì,
Chomutov; poøadatel sekce poradenské støe-
disko

13.11.1998 semináø ÑProdukce a pouûití biomasyì, Dìèín;
poø. mezinárodní sekce

17.11.1998 semináø ÑBiomasa v teplárnáchì s exkursí
v ÈR a Rakousku; poø. mezinár. sekce

Mezinárodní sekce zorganizovala 3. ñ 7. 4. 1998 schùzi AE
Biom v Praze.

V øadì konferencí byl CZ Biom spolupoøadatelem:

23.4.1898 semináø ÑVyuûití kalù z ÈOVì (VÚRV a kom-
postáøská sekce CZ Biom) Praha

28.4.1998 semináø ÑVyuûití rùzných zpùsobù zpracování
pùdy pøi pìstování rostlinì (VÚRV a kom-
postáøská sekce) ñ Praha

28. 5. 1998 tématický den ñ zemìdìlské odpady a bioma-
sa pro energii na konferenci ÑPraha ñ Eko ñ
Odpady 98ì (sekce kompostáøská, spalování a
sekce poradenské støedisko).

7.ñ8.7.1998 Konference v Kromìøíûi (mezinárodní sekce).

CZ Biom se jako organizace prezentoval samostatným vy-
stoupením na Mezinárodní konferenci ñ Odpady Luhaèovice
(Ing. Váòa), na konferenci Hnutí Duha 6. 5. ve äternberku
(Ing. Váòa) a na pøednáökovém veèeru na ÈZU ekologická
spoleènost ÑSpodekì (Váòa, Slejöka). Èlenové CZ Biom se
dále prezentovali na mezinárodní konferenci ve Witsburgu, ve
Varöavì, v Humpolci a na semináøi LEA v Praze.

3. PREZENTACE CZ BIOM NA VÝSTAVÁCH

CZ Biom se prezentoval na výstavì Zemì ñ ûivitelka (Váòa,
Honzík), EnviñBrno (Petøíková, Sladký) a na zemìdìlské
výstavì v Dìèínì (Petøíková). Aktivity CZ Biomu jsou uvede-
ny na trvale umístìném propagaèním panelu na MZe v Praze.

4. ÚÈAST CZ BIOM NA AKCÍCH AE BIOM

Zástupci CZ Biom se zúèastnili 3 schùzí AE Biom (Praha,
Gmunden, Witzburg).

5. PREZENTACE CZ BIOM V ÈASOPISECH

Profilová prezentace CZ Biom v èasopisech Profit, Zemìdìl-
ský týdeník, Technický týdeník, Odpady.

6. VYDAVATELSKÁ ÈINNOST CZ BIOM

Sborník ÑBiomasa pro energiiì (edit. Petøíková).

Sborník ÑBiomasa v teplárnáchì (edit. Petøíková).

Sborník ÑEnergetické rostliny IVì ñ v tisku (edit. Usùak).

Novelizovaný leták Energie z biomasy 6000 ks.

7. ÈINNOST PORADENSKÉHO A INFORMAÈNÍHO STØEDISKA

CZ BIOM V CHOMUTOVÌ

Bylo provedeno 205 konzultací a zajiötìno 9 odborných ex-
kurzí pro ökoly.

8. AKTIVITA CZ BIOM V GRANTOVÝCH PROJEKTECH

Aktivita na tomto úseku se mnohonásobnì zvýöila a umoûnila
rozvoj èinnosti naöeho svazu.

Byl dokonèen a vyúètován grantový projekt REC (Èerný troj-
úhelník) na Poradenské støedisko CZ Biom získaný v roce
1997 (Ing. Váòa). Byly realizovány 3 grantové projekty od
ÈEA získané zásluhou Dr. Petøíkové a jeden grantový projekt
od AE Biom.

Neúspìöné byly návrhy grantových projektù REC jarní kolo
(Ing. Váòa), podzimní kolo (Ing. Usùak), agentura NROS jarní
kolo (Ing. Váòa) a podzimní kolo (Ing. Usùak), mezinárodní
projekt REC s ekol. organizacemi v Polsku (Ing. Usùak), pro-

Vöe nejlepöí do nového roku pøeje èlenùm i pøíznivcùm CZ BIOMu sekretariát svazu.
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jekt Synergy (Dr. Petøíková), projekt Biomasa ve veøejné
soutìûi MéP. V prvním kole projednávání je projekt Akcelera-
ce rozvoje fytoenergetiky (Ing. Váòa) ve veøejné soutìûi REC.

9. SPOLUPRÁCE CZ BIOM S DALäÍMI EKOLOGICKÝMI

ORGANIZACEMI

Liga energetických alternativ, Svaz odpadového hospodáø-
ství, Hnutí Duha, Ekowat.

10. SPOLUPRÁCE SE äKOLAMI

ÈZU Praha, Univerzita Ústí nad Labem, fak. ûivotního pro-
støedí, SZTä Libverda, Podìbrady, støední a základní ökoly v
okrese Chomutov.

11. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍMI ORGÁNY

• iniciativou mezinárodní sekce byla vytvoøena mezirezort-
ní skupina pro rozvoj alternativních energií

• spolupráce s Ministerstvem prùmyslu pøi vypracování
statistických podkladù

• spolupráce s Agenturou pro ochranu pøírody pøi pøípravì
návrhu dotaèních titulù pro MéP

• uplatòování alternativních energií, informaèní aktivity pro
poslance parlamentu (Dr. Petøíková).

Výroèní zprávu vypracoval Ing. Jaroslav Váòa,
CSc., pøedseda CZ Biom

Usnesení Valné hromady CZ Biom konané
dne 17. 11. 1998 v Deöné u Daèic
1. Valná hromada schvaluje Výroèní zprávu pøedsedy CZ

Biom Ing. Váni.

2. Valná hromada schvaluje finanèní zprávu za rok 1998 s
poûadavkem na její doplnìní úèetní uzávìrkou k
31.12.1998 (podle zákona o úèetnictví) a o aktualizaci
zùstatkù úètù sekcí k 31. 12. 1998.

3. Valná hromada schvaluje úpravu vnitrosvazového úèet-
nictví od 1.1.1999. Na úèty sekcí se bude pøevádìt 70%
èlenských pøíspìvkù a 90% pøíjmù sekcí. Výdaje sekcí
budou úètovány v plné výöi.

4. Valná hromada ukládá pøedsednictvu udrûet aktivitu v
èinnosti vzdìlávací, informaèní a propagaèní na úrovni
roku 1998.

5. Valná hromada ukládá pøedsednictvu zintenzívnit pùso-
bení CZ Biom na ministerské a legislativní orgány pro
vytváøení podmínek pro rozvoj fytoenergetiky.

6. Valná hromada ukládá pøedsednictvu konstituovat novou
sekci prùmyslového vyuûití biomasy a zajistit program
èinnosti této sekce.

7. Valná hromada ukládá pøedsednictvu koordinovat èin-
nost CZ Biom s Evropskou asociací pro biomasu i èin-
nostmi dalöích obèanských sdruûení zabývajících se al-
ternativní energií.

8. Valná hromada doporuèuje zvýöení aktivit v oblasti pro-
pagace ekologických zpùsobù vyuûití komunálního bio-
odpadu, a to jak výrobou bioplynu, tak i výrobou biohno-
jiv.

9. Valná hromada doporuèuje funkcionáøùm CZ Biom se
zamìøit na získávání dalöích èlenù a to zejména z øad
studující mládeûe, ale i z oblasti subjektù uûívajících
døevní odpady.

10. Valná hromada schvaluje pro èleny CZ Biom z øad øád-
ných studentù èlenský pøíspìvek ve výöi 50 Kè. Tìmto
èlenùm bude poskytován èasopis Biom jen elektronicky.

11. Valná hromada vyslovuje uznání Dr. Petøíkové za reali-
zaci grantù a získání finanèních prostøedkù pro aktivity
CZ Biom a Ing. A. Slejökovi za úspìönou propagaci CZ
Biom na Internetu.

12. Valná hromada ukládá pøedsedovi CZ Biom a pøedsedovi
revizní komise pøípravu voleb na pøíötí Valné hromadì v
termínu 15. 1. ñ 15. 2. roku 2000.

Nová Paka ñ aneb ekologické nakládání s
odpady pøináöí ekonomické problémy
Nakládání s tuhými domovními odpady realizované èlenem
naöeho Svazu, Technickými sluûbami Nová Paka, je øadì
naöich ètenáøù dobøe známo. Jde o separovaný sbìr tuhých
domovních odpadù s maximálním vyuûitím vöech jeho sloûek,
vèetnì bioodpadu. Øeöení nejzajímavìjöího uzlu celého sys-
tému, kompostárny bioodpadu s vyuûitím leûatého kontinuál-
ního aerobního biofermentoru napomohl dalöí èlen naöeho
Svazu VÚCHZ Brno. Otcem celého øeöení je bývalý øeditel
Technických sluûeb Josef äkvaøil, podporovaný tehdejöím
starostou. Pan äkvaøil dovedl pøesvìdèit obyvatelstvo k do-
konalé separaci vöech sloûek domovních odpadù, dovedl
zorganizovat dotøídìní a pøedevöím odbyt vytøídìných sloûek.
Do Nové Paky ñ svozové oblasti bez skládky komunálních
odpadù jsme s oblibou vodili zahranièní návötìvy a exkurze
studentù. Je docela moûné, ûe tento systém inspiroval i dal-
öího èlena naöeho Svazu firmu Joga Luhaèovice (øeditel Ing.
J. Gabryö), který vytvoøil dalöí ekologické øeöení obdobného
problému v Luhaèovicích, které se rovnìû postupnì zdoko-
naluje.

Je moûno konstatovat, ûe Josef äkvaøil dokázal to na èem si
vylámal zuby praûský magistrát podporovaný týmem inûenýrù
(separace domovních odpadù na sídliötích Koöík, Horní Mì-

cholupy a èást Jiûního Mìsta nepøeûilo rok existence). I kdyby
pan äkvaøil jiû nikdy s dalöím nových øeöením nepøiöel, Novou
Pakou se trvale zapsal do historie ekologizace nakládání s
odpady. Bohuûel vstupy do systému v Nové Pace se neustále
zdraûují, odbyt separovaných surovin se komplikuje a cena
druhotných surovin se nezvyöuje odpovídajícím zpùsobem.
Systém se dostal do ekonomických problémù. Na tuto okol-
nost jsem opakovanì upozoròoval referenty ministerstva
ûivotního prostøedí, a aû na jednu návötìvu referenta v TS
Nová Paka, která pøedstavovala pouze morální podporu, k
dostateèné finanèní podpoøe tohoto systému nedoölo a Josef
äkvaøil byl ze své funkce vzhledem k finanèním problémùm v
odpadovém hospodáøství odvolán. Na základì mnì dostup-
ných informací je systém stále jeötì provozován, kvalita tøí-
dìní vöak pováûlivì klesla.

U naöich ekologiètìjöích sousedù v Rakousku a v Nìmecku
jsou systémy separace tuhých domovních odpadù vèetnì
bioodpadu bìûnì provozovány a státem nepøímo podporová-
ny. Recyklace je základní motiv nakládání s odpady ve stá-
tech Evropské Unie. Jestli nám v budoucnosti padne malý
vzorový provoz v Nové Pace, tím hùøe se budou realizovat
dalöí øeöení v této oblasti. A co budeme ukazovat svým za-
hranièním kolegùm ñ skládky komunálních odpadù nebo dvì
problematická øeöení spaloven v Praze a Brnì?

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.
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Biomasa v teplárnách ÈR a v Rakousku

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc.

Pod tímto názvem se uskuteènila jedna z posledních aktivit
mezinárodní sekce, ve dnech 17. a 18. 11. 1998, která se
skládala ze 3 dílèích akcí: exkurze, odborný semináø a valná
hromada CZ Biom. Poprvé jsme uskuteènili valnou hromadu
èlenské základny na tomto výjezdním zasedání, ve snaze
zajistit odbornìjöí náplò tomuto organizaènímu jednání.
Uskuteènìní valné hromady v Deöné jsme dùkladnì zvaûo-
vali, neboù vybrané místo není snadno dostupné veøejné
dopravì a je dosti vzdálené ñ nachází se poblíû rakouských
hranic.

Rozhodujícím argumentem byla bioteplárna spalující slámu,
která je v této obci postavena. Tato kotelna je významná
zejména proto, ûe je vybavena výhradnì tuzemskou techno-
logií, a to z firem STEP Trutnov a.s. a Verner s.r.o. Èervený
Kostelec. Jsou zde instalovány 2 kotle typu Verner ñ Golem o
výkonu 0,9 a 1,8 MW. Spaluje se zde pøedevöím sláma ñ
obilní i øepková a doplòkové palivo jsou døevní ötìpky. Spo-
tøebuje se zde za celou sezónu, t.j. 8 mìsícù cca 750 tun
slámy, pøièemû z 98 ñ 106 kg se vyrobí 1 GJ tepla. Pro 1
prùmìrný rodinný domek se odhaduje spotøeba cca 60 GJ za
rok. Kotelna byla uvedena do zkuöebního provozu 1.10.1997
a do trvalého provozu 16.3.1998. Ve zkuöebním provozu byl
1 GJ vyrábìn za 116 Kè, v provozních podmínkách za 240
Kè. Na teplárnu je v souèasné dobì napojeno cca 90% vöech
objektù a poèítá se, ûe v budoucnosti budou na rozvod tepla
napojeny dalöí 2 èásti obce (Danèovice a Plaèovice). Pøipoje-
ní objektù je tlakovì nezávislé, kaûdý objekt má vlastní pøe-
dávací stanici vèetnì mìøení odbìru tepla. Délka hlavních
rozvodù v Deöné je 2194 m, s pøípojkami o délce 1440 m a je
zde instalováno 84 pøedávacích stanic. Celkové investièní
náklady byly 38,5 mil. Kè, z toho kotelna a technologické
èásti stály 21 mil. Kè a rozvody s pøedávacími stanicemi 17,5
mil. Kè. Tyto investièní náklady jsou v porovnání se zahra-
nièní technologií zhruba polovièní, jak jsme se mohli pøesvìd-
èit v Novém Mìstì pod Landötejnem. Zde je kotelna s pøibliû-
nì stejnou kapacitou jako v Deöné, avöak technologie je zde
rakouská. Instalace èeského zaøízení má tudíû nesporné
výhody ve sníûených investièních nákladech.

Kotelnu v Novém Mìstì pod Landötejnem jsme navötívili
mimo program a to v dùsledku neèekané komplikace, která
se vyskytla veèer 17.11., po ukonèeném jednání valné hro-
mady a odborném semináøi. Pøi opakovaném telefonickém
ovìøování programu v Rakousku na následující den jsme
zjistili pøekvapující zprávu, ûe kotelna v Dobrsbergu má poru-
chu a ûe by tudíû naöe návötìva zde byla problematická.
Museli jsme okamûitì hledat náhradní øeöení. Díky pomoci

pana starosty Dvoøáka se nám jeötì tentýû veèer podaøilo
zajistit náhradní program a to právì v Novém Mìstì, coû bylo
zajímavé i proto, ûe je zde moûné porovnat technologii naöí a
rakouskou. Tento moment nezbytné improvizace v dlouho
pøipravovaném programu byl opravdu neèekaný a pro organi-
zátory exkurze öokující. Byli jsme vöak velice rádi, ûe se
problém podaøil takto vyøeöit a úèastníci exkurze nebyli ochu-
zeni o podstatnou èást programu. Nicménì nám bylo toto
zdrûení (cca 20 minut) nìkterými èleny CZ Biom ostøe vytý-
káno, neboù byli nuceni èekat na odjezd na ubytování. Chtìla
bych se proto tìmto rozhoøèeným úèastníkùm exkurze omlu-
vit za toto neèekané zdrûení a pøála bych vöem dalöím orga-
nizátorùm pøíötích exkurzí z øad CZ Biom, aby se jim nestalo
nikdy nic podobného, nemuseli øeöit podobné stresové situa-
ce a aby jejich organizaèní zajiötìní bylo bez jediné chybièky
a naprosto brilantní.

Následující návötìva bioteplárny v Rakousku v obci Stettel-
dorf se úèastníkùm exkurze velice líbila, neboù jsme zde vidìli
plnì automatizované zaøízení. Kotelna má celkovou kapacitu
2,5 MW. Kotle jsou dánské (Hollensen ñ Biomaster) a zajiö-
ùují dodávku tepla do 220 objektù. Celkové investièní náklady
byly 37,5 mil. ATS, coû je pøi vyjádøení v Kè cca 94 mil. (pøi
vynásobení cca 2,5x). Jak je zøejmé z porovnání s Deönou,
jsou tyto investièní náklady neporovnatelnì vyööí. Samozøej-
mì je zde nutné zapoèítat veökeré automatizované zaøízení,
kterými je kotelna ve Stetteldorfu osazena, coû èiní znaèné
poloûky (cca 1/3). Rovnìû u nás by nebyl problém tuto auto-
matiku instalovat, ovöem je to pouze otázka penìz.

Naöe pøijetí rakouskými pøedstaviteli v této obci bylo zcela
bezproblémové, ochotnì nám bylo vysvìtleno vöe, co jsme
chtìli vìdìt. V této souvislosti bych ale chtìla upozornit pøí-
padné zájemce o exkurzi do jiných rakouských zaøízení, ûe se
cca od poloviny r. 1998 zavedly v nìkterých provozech po-
platky za tyto exkurze. Výöe poplatku není ve vöech provo-
zech stejná, proto bych vöem zájemcùm o tyto event. budoucí
návötìvy doporuèila, aby si pøedem dùkladnì tuto konkrétní
situaci zjistili.

Ve snaze zajistit kompletní program vèetnì odborného semi-
náøe (konference), byl dodateènì vydán sborník, a to jiû na
zaèátku prosince. Do Sborníku jsou zaøazeny pøednáöky
podle programu, ale jsou doplnìny téû dalöími informacemi,
vèetnì podrobnìjöích údajù o kotelnì z Deöné a Stetteldorfu.
Sborník byl vydán nákladem 200 ks a je k dispozici v sekreta-
riátu CZ Biom vöem pøípadným zájemcùm.

Z celkového ohlasu úèastníkù této akce lze usuzovat, ûe se
vydaøila i pøesto, ûe se skládala ze 3 èástí, coû nebylo organi-
zaènì snadné. Dùleûité ale je, ûe nám pøinesla nové upøes-
òující informace a podnìty vyuûitelné pro prosazování bioma-
sy pro energii v naöich podmínkách.

Fytoenergetika v SRN
Dvoudenní akce zahrnující semináø a exkurzi na sklizeò mis-
kantu, na faremní fytoenergetiku a na bioplynovou stanici
kombinovanou s kompostárnou se bude konat v dubnu nebo
zaèátkem kvìtna. Èást nákladù bude pro èleny CZ Biom
dotována. Akce bude zahájena semináøem asi ve 13.00 hod v
místì s dobrým dopravním spojením poblíû státních hranic

s Bavorskem. Odjezd na exkurzi do SRN je druhý den ráno.
Poèet úèastníkù bude omezen. Nezávazné pøihláöky mùûete
zasílat na sekretariát CZ Biomu (písemnì nebo E-mailem),
který je bude evidovat v poøadí, ve kterém doöly. Pøihláöení
úèastníci obdrûí dalöí informace do 15. 3. 1999. Garantem
akce je p. Novotný, vedoucí pìstitelské sekce.

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.
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Nové vyhláöky Ministerstva zemìdìlství v
návaznosti na zákon o hnojivech
V období 26. ñ 30. 11. 1998 byly vydány oèekávané vyhláöky
citované v zákonì è. 156/1998 Sb. ÑO hnojivech, pomocných
pùdních látkách, pomocných rostlinných pøípravcích a sub-
strátech a o agronomickém zkouöení zemìdìlských pùdì. Pro
èleny kompostáøské sekce bude asi nejzajímavìjöí vyhláöka
è. 271/1998 Sb., která stanoví rizikové látky a jejich limitní
hodnoty v hnojivech a substrátech a uvádí jednotlivé typy
hnojiv. Limitní hodnoty rizikových látek jsou obdobné jako v
ÈSN 465735 pro tøídu I, zásadní rozdíl je jenom u substrátù
urèených k pìstování zeleniny a ovoce, kde je u kadmia pøe-
depsána limitní hodnota 1 mg/kg. Typ organických hnojiv je
ve vyhláöce rozdìlen do ètyø subtypù. První z nich, prùmyslo-
vý kompost, je definován pouze dvìma jakostními znaky ñ
minimálním obsahem 25% spalitelných látek v suöinì a mi-
nimálním obsahem 0,6% N v suöinì. Dalöí subtyp organické-
ho hnojiva je pøipraven ze statkových hnojiv termofilní aerobní
fermentací s minimálním obsahem 50% spalitelných látek v
suö., 1% dusíku, 1% P2O5 a 1% K2O v suöinì. Dalöí subtyp
organického hnojiva je rovnìû ze statkových hnojiv zpracova-
ných ûíûalami Eisenia Foetida. Poslední subtyp (min. 70%
spal. látek a min 8% K2O) jsou zahuötìné melasové výpalky.
U prùmyslového kompostu je uvedeno zvláötní ustanovení:
hodnocení mikrobiologického zneèiötìní u balených hnojiv a
hnojiv, která jsou urèena k hnojení rekreaèních a sportovních
ploch a dìtských høiöù. Druhé zvláötní ustanovení se týká
hnojiv pøipravených aerobní termofilní fermentací, kde je
poûadavek maximální dávky 10 t/ha.

Od typù hnojiv uvedených v pøíloze 3 vyhl. 271/98 Sb. jsem si
sliboval, ûe budou základní pomùckou pro registraci hnojiv,

ûe zlepöí nedostateènou legislativu kompostování a ûe zapøí-
èiní odstranìní kvalitativních nedostatkù v této oblasti. Bude
zapotøebí, aby zástupci ÚKZUZu, které pozveme na náö
nejbliûöí semináø podali kompostáøské obci øadu vysvìtlení.
Zatím doporuèuji výrobcùm kompostu, aby zachovávali stá-
vající praktiky v návaznosti na ÈSN 465735, nemìnili provoz-
ní øády kompostáren a snaûili se o výrobu stabilizovaného
produktu s pøemìnìnou organickou hmotou, optimálním
pomìrem C : N a pH. Zároveò doporuèuji registrovat veökeré
produkty öíøené do obìhu prodejem, pokud obdobnou regis-
traci nezískaly v minulém období.

K prostudování doporuèuji téû vyhláöku è. 273/98 Sb. o odbì-
rech a chemických rozborech vzorkù hnojiv, dále vyhláöku è.
274/98 Sb. o skladování a zpùsobu pouûívání hnojiv a vy-
hláöku è. 275/98 Sb. o agrochemickém zkouöení zemìdìl-
ských pùd a zjiöùování pùdních vlastností lesních pozemkù. V
tìchto vyhláökách naleznete øadu zajímavých poûadavkù
proti stávajícím praktikám.

K legislativì zemìdìlského vyuûití odpadù bych chtìl kon-
statovat stabilizovaný stav absence vyhláöky citované v zá-
konì ÑO odpadechì. Neexistence legislativy má za následek,
ûe investoøi, kteøí chtìli v ÈR budovat zaøízení na termické
vyuûití èistírenských kalù a na výrobu palivových briket z kalù
ustoupili od svých zámìrù vzhledem k neexistenci této legis-
lativy. Tím se nám sniûují budoucí pracovní pøíleûitosti i
zdroje státního rozpoètu a problém ekologického zneökodòo-
vání kalù ÈOV bude narùstat.

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

Jak (ne)funguje ekonomika (2)

Miroslav äafaøík

Podruhé se setkáváme, abychom si pøiblíûili nìkteré z princi-
pù vìdy, která za poslední dvì století zcela zmìnila svìt. Ve
skuteènosti bychom v ní vöak mohli spíöe spatøovat vìdu,
která se s menöími èi vìtöími úspìchy snaûí popsat zmìny,
které provází výrobu, obchod a spotøebu vìcí, které více èi
ménì (ne)potøebujeme. Rád bych pøipomnìl slova jednoho z
nejvìtöích ekonomù naöeho století Johna Maynarda Keyne-
se: ìEkonomickou teorii netvoøí soubor ustálených závìrù
okamûitì vyuûitelných v hospodáøské politice. Je to spíöe
metoda, neû doktrína, nástroj a technika myölení, která po-
máhá svému majiteli dospìt ke správným závìrùm.ì

Èas ukáûe, jestli ke správnému závìru dospìli také politici
zastupující jedenáct zemí Evropské unie v pøípadì zavedení
jednotné mìny euro úderem pùlnoci 1.1.1999. Jak se tento
krok dotkne nás? Pokud neobchodujeme se zahranièím a
nespekulujeme na devizových trzích, prakticky tento krok
nepostøehneme, neboù se v první fázi týká právì jenom mezi-
bankovních bezhotovostních operací a faktického zániku
národních referenèních indexù (FIBOR, PIBOR), které budou
nahrazeny indexem EURIBOR. Nejpouûívanìjöí index LIBOR
(londýnský index ñ Británie nepøistoupila ke spoleèné mìnì)
se zmìní na EuroLIBOR. Zaniká i dosavadní mìna ECU,
jehoû kurz k dolaru se stal zahajovacím kurzem eura a to ve
výöi 1,169 USD. Zda se splní sen o vytvoøení silné konku-
renèní mìny vùèi americkému dolaru bude nadále ovöem
záviset pøedevöím na síle nìmecké ekonomiky.

Pøi cestování po zemích EU budeme aû do roku 2002 platit v
národních mìnách (pokud ovöem nepouûijeme bezhotovostní
platbu. Výpoèet kurzu vùèi tìmto mìnám vöak bude bankami

provádìn konverzí dle Naøízení Evropské komise è.1103/97 a
tudíû v závislosti na kurzu eura.

___________________________________

NOVÌ NA STARÉ TÉMA ...

V tomto vydání bych se rád vrátil k nìkolikrát odkládanému
tématu porovnání proklamované efektivnosti jaderného mon-
stra na jihu Èech se zdánlivì neefektivními alternativami.
Pøedem upozoròuji, ûe jde o srovnání, které se nese ve stylu
Ñco by mohlo být, kdyby...ì a mohlo by tudíû být vypuötìno
jako zbyteèné, nicménì si myslím, ûe svým zpùsobem jde o
konkrétní námìty pro dosud nevyøeöený problém. Ve své
úvaze nezohledòuji èas (to koneckoncù nedìlá ani finanèní
øeditel ÈEZu, jak nás o tom pøesvìdèil na jedné besedì na
VäE), ani inflaci a drûím se pouze aktuálních nákladù na
výstavbu (zámìrnì ponìkud podhodnocených) v jednotlivých
letech poèínaje rokem 1992. V nejjednoduööím pøípadì lze
porovnat utopené náklady v JETE s výstavbou vìtrných elekt-
ráren. Pro výpoèet jsem zvolil vìtrnou elektrárnu (VìE) o
výkonu 500 kW v cenì 30.000.000 Kè (náklady vèetnì pro-
jektu, montáûe atd.). Vyuûití této VìE je uvaûováno 1500
hodin roènì.

Z tabulky vyplývá, ûe jsme za daných pøedpokladù mohli v
roce 1998 vyrobit 798 GWh elektrické energie z 1066 VìE o
celkovém instalovaném výkonu 533 MW. Zatím nám JETE
namísto produkce energii nemilosrdnì spotøebovává (hrubým
odhadem okolo 200 GWh roènì ñ pro srovnání: celková roèní
potøeba elektrické energie v ÈR se pohybuje v rozmezí 45 ñ
50.000 GWh). Mìrné náklady na 1 MW instalovaného výkonu
VìE dosahují 60 mil.Kè. Pro moûnost porovnání by daleko
zajímavìjöím ukazatelem byl mìrný náklad na 1 vyrobenou
GWh, k tomu je ovöem zapotøebí rozpoèítat investièní náklady
na dobu ûivotnosti, znát odpisy a provozní náklady.
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V roce 1998 dosáhly náklady na údrûbu JETE nejspíöe 7ñ9
mld.Kè, s tìmito vöak jiû ve svém propoètu nekalkuluji.

Je zøejmé, ûe nelze na vìtrné energii postavit stabilní a
funkèní energetickou soustavu ñ to je první námitka energeti-
ka ñ ale nepochybnì je moûné zvládnout a bezpeènì vyuûít
uvedenou energii, pøièemû je polemická i moûnost výstavby
tisícovky vìtrných energocentrál na malém a velmi èlenitém
území ÈR. Pøíklad vöak slouûí jako ukázka toho, èeho lze s
danými prostøedky dosáhnout.

Aby vöak bylo moûné nìco podobného uskuteènit, je nejspíöe
zapotøebí na nìkterých místech utrpìt støednì tìûký posun
myölení. Na pøíkladu ukáûi, co mám na mysli. Na oné besedì
na Vysoké ökole ekonomické, kterou jsem jiû døíve zmínil,
jsem vznesl dotaz na pana ekonomického øeditele ÈEZu, zda
neuvaûovali o kapitálovém vstupu do nìkterých aktivit na
podporu levnìjöí energie. Na první pohled se mùûe tato otáz-
ka zdát nesmyslná, ale ani takto nebyla pochopena a pan
øeditel se rozhovoøil o nákupu akcií Sokolovské uhelné a
pokusech s podnikáním v telekomunikacích a postìûoval si,
ûe si od tìchto akcí slibovali více. Ani na okamûik mu nepøiölo
na mysl (stejnì jako nikomu jinému v ÈEZu), ûe by elektrá-
renská spoleènost mohla profitovat z úspor energie. Malý
pøíklad: Pokud by se elektrárenská spoleènost rozhodla in-
vestovat do nápravy pøímotopové smrötì, má k tomu vhodné
podmínky napøíklad ve formì tepelných èerpadel. Ta sice
nejsou z naöeho pohledu ideálním alternativním zdrojem
energie, mají vöak tu výhodu, ûe zachovávají spoleènosti
zákazníky ñ jen spotøebují zhruba o dvì tøetiny energie ménì
(technická stránka vìci je myslím známa díky pomìrnì dobré
osvìtì). V pøípadì nahrazení stávajících pøímotopù tepelnými
èerpadly napøíklad u 10.000 subjektù by tak spoleènost de
facto získala zdroj negaenergie (energie, která nemusí být
vyrobena) o výkonu zhruba 100 MW s roèní produkcí energie
okolo 80 GWh. Stálo by ji to ne více neû 2 mld. Kè (náklady
na uhelný blok 300 MW se pohybují okolo 10 mld.Kè), z èe-
hoû vyplývají mìrné náklady 25mil.Kè/MW. Skuteèností vöak

zùstává, ûe aèkoli v porovnání s pøípadnou produkcí energie
JETE jsou mìrné náklady na instalovaný MW témìø o dvì
tøetiny niûöí, mìrný náklad na vyrobenou GWh by byl pøi-
nejmenöím ètyønásobný, k èemuû je navíc nutno pøipoèítat
nutnost výroby zhruba 40 GWh elektrické energie roènì pro
pohon tepelných èerpadel. Nespornou výhodou tohoto øeöení
ovöem je, stejnì jako v pøedchozím pøípadì vìtrných elektrá-
ren, prakticky okamûitá výroba (úspora) energie ñ doba reali-
zace 2ñ3 roky.

Podrobnou analýzou bychom k podobným závìrùm doöli i
v pøípadì, ûe bychom náklady na údrûbu JETE vyuûili na
rozöíøení vyuûívání biomasy v praxi. Odhadem by bylo moûno
realizovat okolo stovky projektù roènì ñ sto obcí by tudíû
mohlo získat kvalitní a dlouhodobì udrûitelný zdroj energie.
Na stranu pøínosù bychom tak kromì úspory zemního plynu a
elektrické energie mohli pøipoèítat dalöí nevyrobené miliony
tun CO2, a v pøípadì vyuûití kogenerace i výrobu øádovì
desítek GWh elektrické energie navíc. Vyèíslení nákladù a
mìrných nákladù je vöak v tomto pøípadì pomìrnì sloûité.

Je zøejmé, ûe bude-li nìkdo chtít obhájit dostavbu a spuötìní
JETE (èasto je ovöem obhajována pouze dostavba), pak ji
nepochybnì obhájí. Já sám bych pro tuto obhajovací øeè
naöel také dostatek argumentù. Jedním z tìch nejpádnìjöích
je zhruba 26 miliónù tun CO2, které by roènì vyrobily klasické
tepelné elektrárny spalující hnìdé uhlí pøi stejném mnoûství
vyrobené energie (14 TWh roènì). Hrozí nám tak ale, ûe se
tímto krokem myölenkovì odsoudíme kamsi na okraj tzv.
tøetího svìta a cestu k rovnováze si na dlouhý èas uzavøeme.

NA OKRAJ

 Je smutné, ûe ekologická havárie, která se stala koncem
minulého roku na Vysoèinì byla zpùsobena firmou, jeû je
zároveò i provozovatelem jedné z nejvìtöích výtopen na
biomasu. Naneötìstí vöak stále musí pro polovinu svého

výkonu vyuûívat topný olej...

Rok Náklady (mld.Kè) Poèet VìE Instalovaný výkon (MW) Roèní doba vyuûití (h) Roèní výroba energie (GWh)

1992 10 333 166,5 1500 248

1993 7 233 116,5 1500 175

1994 6 200 100 1500 150

1995 3 100 50 1500 75

1996 3 100 50 1500 75

1997 3 100 50 1500 75

celkem 32 1066 533 1500 798

Klimatická zmìna v r. 1998

Jaroslav Váòa

Uplynulý rok byl nejteplejöím za posledních tøicet let. Podle
pøedbìûné zprávy bylo loòská prùmìrná teplota na zemìkouli
o 0,58°C vyööí neû dlouhodobý prùmìr v letech 1961 ñ 1990.
Globální oteplení jako dùsledek antropogenního skleníkového
efektu pøineslo úmorná vedra, záplavy a nièivé uragány ñ
suma sumárum 50 tisíc obìtí na lidských ûivotech a 6 miliónù
lidí pøipravených o støechu nad hlavou. Nejhoröím dùsledkem
globálního oteplení byl uragán Mitch, který v nìkolika zemích
Støední Ameriky zpùsobil zkázu jeû posune vývoj tìchto ob-
lastí o ètvrt století dozadu. Otázkám ûivotního prostøed a
zejména omezování produkce skleníkových plynù by mìli v
zájmu ochrany ûivota a dùstojnosti lidí ûijících v inkriminova-
ných oblastech vìnovat pozornost i státy støedoevropské,
které jsou klimatickou zmìnou poökozovány zatím minimálnì.

Hodnoty v grafu a tabulce ukazují celosvìtové finanèní ztráty
pojiöùoven následkem pøírodních katastrof, jako jsou sucha,
povodnì, zemìtøesení, sesuvy pùdy, erupce vulkánù, huriká-

Ekonomické ztráty v dùsledku 
pøírodních katastrof
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ny, vlny tsunami apod. I kdyû zohledníme pøírùst majetku a
poètu lidí, ukazuje se, ûe rok 1998 pøinesl nejvíce ûivelných

pohrom minimálnì od roku 1980.

Rok Miliardy dolarù

1980 1,5

1981 7,8

1982 2,1

1983 6,2

1984 2,3

1985 5

1986 6,7

1987 9,6

1988 3,2

1989 9,7

1990 15

1991 27

1992 36

1993 22,5

1994 22,5

1995 38,5

1996 60

1997 30

1998 89

Pozn.: Hodnota z roku 1998 je odhadnuta na základì prvních
11 mìsícù

Zdroj: Worldwatch Vital Signs Brief 98-5 (http://www.

worldwatch.org/alerts/981127.html)

Energetické rostliny ñ 1 ñ Chrastice ráko-
sovitá

Ing. Zdenìk Straöil, CSc.

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, syn. Phalaris arun-
dinacea L.; Baldingera arundinacea (L.) Dumort. nazývaná
také lesknice rákosovitá

CHARAKTERISTIKA PLODINY:

Chrastice rákosovitá je vytrvalá tráva znaènì nároèná na
vodu a ûiviny, nenároèná na agrotechniku, dávající ve vhod-
ných podmínkách vysoké výnosy.

PÙVOD:

Autochtonní druh, který je pøirozenì rozöíøen na celém území
naöeho státu, vöude tam, kde je dostatek pùdní vláhy. Chras-
tice rákosovitá je rozöíøena témìø po celé Evropì, Asii (kromì
jiûní èásti) a Severní Americe.

BOTANICKÉ ZAØAZENÍ: ÈELEÏ LIPNICOVITÉ (POACEAE)

Chrastice rákosovitá je vytrvalá výbìûkatá tráva. Patøí mezi
naöe nejvyööí trávy. Výöka stébel èasto pøesahuje pøes 2 m.
Mohutná pøímá stébla jsou zakonèena dlouhou jednostrannou
latou. Sterilní výhony jsou stébelné, hustì olistìné. Listy jsou
dlouhé a öiroké.

Chrastice rákosovitá vytváøí dlouhé podzemní oddenky, které
jsou rozprostøeny tìsnì pod povrchem pùdy. Koøenový sys-
tém je mohutný, jdoucí do znaèné hloubky. Plodem je vejèitá
nahá obilka asi 1,5 aû 4 mm dlouhá a 1 mm öiroká s HTS
kolem 0,8 g.

NÁROKY NA STANOVIäTÌ:

V pøirozených travních porostech se chrastice rákosovitá
nejvíce vyskytuje v okolí vodních tokù. Její rozöíøení vysoko
do hor upozoròuje na její velkou odolnost vùèi drsným klima-
tickým podmínkám. Nejlépe se jí daøí na tìûöích pùdách s
bohatou zásobou ûivin. Na pùdní reakci není zvláötì citlivá.
Je dobøe pøizpùsobivá pùdní reakci v rozmezí pH od 4,0 do
7,5 s optimem kolem pH 5,0. Po zakoøenìní jí neökodí ani
delöí pøísuöek. Holomrazy ani pozdní jarní mrazíky jí neökodí.
Také zastínìní nebo krátkodobé zavodnìní snáöí dobøe.
Chrastice je cizospraöný alotetraploidní druh (2n = 28).

POVOLENÉ ODRÙDY:
V ÈR ûádná.

V zemích EU se povaûuje za standart odrùda Palaton (USA).
Nìkteré dalöí zahranièní odrùdy: Luba syn. Motycka (POL),
Motterwizer (D), Pervenec (SUN), Peti, Szarvasi 50, Szarvasi

60, Keszthelyi 52 (H), Lara (NOR), Vantage, Venture (USA),
Belevue, Rival (Kanada).

älechtí se nové odrùdy pro prùmyslové vyuûití, které by se
mìly liöit od krmných tím, ûe mají vysoký pomìr stonkù oproti
listùm, nízký obsah popele a prvkù jako jsou køemík, draslík a
chlór. Chlór pøi spalování zpùsobuje korozi spalovacích zaøí-
zení a popel se pøi vysokém obsahu uvedených prvkù a pøi
nízkých teplotách taví a spéká.

OSEVNÍ POSTUP:

Je dobré zaøadit chrastici na nezaplevelený pozemek. Chras-
tice je nenároèná na pøedplodinu. Mùûe se sít prakticky po
vöech pøedplodinách. Vhodnou pøedplodinou jsou luskoobilní
smìsky a obilniny, které následují buï po pícninì nebo po
ozimé øepce.

HNOJENÍ:

V literatuøe se uvádí, ûe je chrastice znaènì nároèná na ûivi-
ny. Ve ävédsku uvádìjí prùmìrné dávky ûivin pøi pìstování

chrastice sklízené na jaøe 80 kg.ha-1 N, 30 kg.ha-1 K a 10

kg.ha-1 P. Ve ävédsku bylo pouûito s úspìchem také pøi-
hnojování èistírenským kalem. Ve Finsku pouûívali v polních

pokusech prvním rokem 40ñ70 kg.ha-1 N a pozdìji 70ñ100

kg.ha-1 N. Z naöich pokusù

mùûeme doporuèit k chrastici od druhého roku pìstování v

závislosti na pùdních podmínkách dávku 50ñ80 kg.ha-1 N.

AGROTECHNIKA:

Agrotechnika záleûí na tom, za jakým úèelem se chrastice
pìstuje. Chrastici je moûno pìstovat na semeno, píci nebo
prùmyslové vyuûití. Pøi pìstování na semeno se seje na pøi-
mìøenì vlhký pozemek s tìûöí pùdou s dostatkem ûivin do
öiröích øádkù (25ñ30 cm). Výsevek na semeno èiní 8ñ10

kg.ha-1. Výsev je moûno provádìt na podzim nebo èasnì z
jara zároveò s krycí plodinou, nebo bez krycí plodiny èasnì
na jaøe. Na podzim by mìla být chrastice zaseta do 20ñ25
srpna, aby do zimy dobøe zakoøenila. Chrastice dozrává ke
konci èervence. Chrastici na semeno je tøeba sklízet opatrnì,
neboù obilky dozrávají znaènì nestejnomìrnì a snadno vy-

padávají. Výnosy semene se udávají 2ñ4 q.ha-1.

Pøi pìstování chrastice na píci (hmotu) se seje do uûöích
øádkù na vzdálenost 12,5 aû 30 cm podle vyuûití. Výsevek v

èisté kultuøe èiní 20ñ25 kg.ha-1 semene. Aby se zajistila
dobrá kvalita píce, je tøeba její porosty sklízet jeötì pøed me-
táním, kdy má seno vysoký obsah bílkovin. Po vymetání se
rychle sniûuje její stravitelnost. Obecnì se uvádí, ûe chrastice
rákosovitá má prùmìrný obsah ûivin a horöí stravitelnost neû
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ostatní pícní trávy. Pøi pozdìjöí sklizni se doporuèuje zesilá-
ûovat. Obvyklé jsou dvì aû tøi seèe za rok.

Porosty chrastice urèené pro energetické vyuûití se zakládají
obdobnì jako na píci. Dobøe zaloûené porosty vydrûí nìkolik
let. Doporuèují se vöak sklízet po zimì brzy na jaøe, kdy mají
rostliny nízký obsah vody (12ñ20%). Jako druhý dùvod výho-
dy skliznì po zimì se uvádí, ûe mnoûství ûivin obsaûených v
rostlinách je na jaøe polovièní v porovnání s rostlinami sklize-
nými napø. v srpnu. Jako dùvod se uvádí translokace ûivin do
koøenové èásti a jejich vyluhování bìhem zimy. Také na pod-
zim nìkterá stébla u nìkterých populací mají tendenci tvoøit
zelené vìtve z paûdí na listových pochvách. Porosty je moû-
né kaûdoroènì pøihnojovat nejlépe na jaøe pøed vegetaèní
sezónou.

OCHRANA ROSTLIN:

Choroby ani ökùdci obvykle u chrastice neèiní problémy. Za
urèitých podmínek se mohou vyskytnout listové choroby
(Stagonospora, Helminthosporium). Proti plevelùm je moûno
aplikovat herbicidy, které se pouûívají do jarních obilnin a to
nejlépe ve fázi 2ñ5 listù chrastice.

SKLIZEÒ A POSKLIZÒOVÉ OäETØENÍ:

Chrastice urèená pro prùmyslové vyuûití se v roce výsevu pøi
vyuûití na bunièinu vìtöinou nesklízí. Sklízí se v drtivé vìtöinì
na jaøe, kdy se poseká na øádek a potom se lisuje do balíkù.

Sklízecí mechanizmy se nìkdy upravují tak, ûe se sníûí otáè-
ky bubnu a zvìtöí se prùchodnost sklízecího ústrojí. Pøi tìchto
opatøeních je sniûován odrol listù. Pøi energetickém vyuûití se
dají téû lisovat brikety nebo pelety. Pokud jde o výnosy, po-
tom napø. ve ävédsku se uvádí prùmìrné výnosy suöiny za 5

let pìstování (od druhého roku) ñ pøi dávce 100 kg.ha-1 N ñ 9

tun.ha-1 na konci vegetaèní sezóny a 7,5 t.ha-1 na jaøe.
Ztráty suöiny pøes zimní období se uvádìjí kolem 25%. Prù-
mìrné výnosy suöiny v okolních státech se pohybují v rozme-

zí 4,5 aû 9,0 t.ha-1.

V naöich polních pokusech jsme dosáhli v závislosti na agro-
technických opatøeních a pùdnìklimatických podmínkách u
tøíletých porostù výnosù suöiny nadzemní fytomasy v rozmezí

od 5,3 do 12,6 t.ha-1. Uvádí se, ûe na umìle zaloûených
loukách pøi hnojivé závlaze lze dosáhnout výnosù více neû 15
tun sena z 1 ha.

VYUéITÍ PRODUKTU:
semena ñ osivo

celé rostliny

- krmivo (èerstvá píce, seno, siláû)
- výroba bunièiny (hlavnì stonky)
- pøímé spalování (listy nebo celé rostliny)
- výroba elektøiny

EKONOMIKA:

Pøímé náklady na zaloûení 1 ha porostu, kde jsou zahrnuty
náklady na provoz traktoru, náklady na secí stroj, náklady na
osivo a náklady na 2 pracovní síly pøedstavují 350 Kè/ha.
Dalöí poloûky pøedstavují pøímé náklady na poseèení porostu
na sbìr a lisování, dopravu a uskladnìní, manipulaci ze skla-
du a v kotelnì. Jejich hodnota pøedstavuje cca 300 Kè/t. Pøí-
mé náklady budou navýöeny reûijními poloûkami, danìmi,
úroky a pøípadnými náklady na ochranu rostlin. Odhadnutá
cena celkových nákladù 450ñ500 Kè/t je pøi souèasných
cenách pøesto niûöí neû cena energetického uhlí.

Faktory rozhodování

Antonín Slejöka

Obèas, kdyû poslouchám nìkteré argumenty ekologických
aktivistù prosazujících tu èi onu v podstatì dobrou vìc, je mi
smutno z jejich zjednoduöujícího pohledu na vìc. Zatímco
vìda (a ekologie obzvláöù) uvaûuje s èím dál tím vìtöím po-
ètem promìnných a konstant vstupujících do kaûdého proce-
su, mnozí ekologiètí nadöenci si vystaèí s jedním èi dvìma.

Jako pøíklad bych uvedl argumentaci upøednostòující ûelez-
nièní dopravu nad autobusovou pouze ma základì niûöího
koeficientu valivého odporu ocelñocel oproti pryûñasfalt, coû
znamená vìtöí spotøebu energie pro pøepravu jednotky hmot-
nosti po silnici neû po ûeleznici. To je sice nezpochybnitelná
pravda, ale velmi okleötìná. Pro rozhodování o výhodnosti
toho kterého druhu dopravy je nutné vzít do úvahy spotøebu
energie pro provoz zaøízení dopravních (pohon, vytápìní,
osvìtlení atd.) a obsluûných (nádraûní objekty, eskalátory v
metru, rùzné vozíèky, dopravníky apod.). To vöe by se mìlo
pøepoèíst na energetickou nároènost pøepravy osob èi zboûí.
Zároveò se musí zohlednit i vytíûenost a pøímost spoje. Eko-
log by se vöak mìl zabývat rovnìû praöností, hluèností, bez-
peèností, nároèností dopravního prostøedku na zabranou
plochu, mírou jeho vlivu na krajinu z hlediska estetického,
migrace zvíøat, infiltrace sráûek apod. Odborník by jistì po-
kraèoval v tomto výètu dál. Nìkteré parametry se navíc liöí
dle lokality (napø. geologické a ochranáøské podmínky). Jak
vidno, vyslovení jednoznaèného soudu je bez rozsáhlé studie
prakticky nemoûné. Myslím si, ûe výhodnost jednotlivých

druhù dopravy závisí na rùzných okolnostech, takûe jednou je
lepöí ta, jindy jiná. Já osobnì jsem si vytvoøil takovýto ûebøí-
èek vlivu dopravy na ûivotní prostøedí: nejvìtöí vliv má osobní
automobilová doprava, následuje hromadná doprava, pak
osobní nemotorová (bicykl, koleèkové brusle apod.) a neje-
kologiètìjöí je bìh a chùze. Zatím jsem si nezaøadil leteckou
dopravu (patrnì bude nìkde na zaèátku). Jaký druh dopravy
kdy uûiji, se vöak musím vûdy rozhodnout dle okolností.

V souèasnosti se èasto mluví o oboustrannì výhodných øe-
öeních (angl. winñwin). Na mì to vöak pùsobí dojmem pøíliö
dualistického vidìní svìta, jenû je z pohledu environmentalis-
tiky spíöe mnohostranný a vrstevnatý. Napø. prodlouûení
prodejní doby v supermarketu se mùûe jevit jako oboustrannì
výhodné jak pro zákazníka, tak i pro obchod, který si zvýöí
obrat a zkrátí prostoje, ve kterých mu zboûí pouze stárne na
pultech. Takto se dosáhne i sníûení mnoûství potravin, jeû
jsou vyhozeny, aniû by se dostaly k zákazníkovi. Jsou tu vöak
dalöí strany: prodavaèky, menöí obchùdky, dodavatelé atd.,
pro nìû mùûe mít tato zmìna negativní dùsledky. Tímto ne
pøíliö podaøeným pøíkladem jsem chtìl naznaèit, ûe stejnì
jako by politici, podnikatelé atd. mìli pøi svém rozhodování
brát v úvahu i ekologické souvislosti, tak by ekologové nemìli
zapomínat na politické, ekonomické, právní apod. návaznosti,
i pøes to ûe jsou jim (èasto oprávnìnì) proti srsti. Kaûdé roz-
hodnutí by proto mìlo brát do úvahy co moûná nejúplnìjöí
spektrum vlivù. Takovéto zkomplikování rozhodovacích pro-
cesù sice mùûe vést ke zpomalení ekonomického vývoje, ale
zato s sebou nese zvýöení stability systému a zlepöení ûivot-
ního prostøedí.
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Andìl, aneb Ñstatistickýì prùzkum obèan-
ských aktivit a nutnost zuölechùování ná-
zorù referentù

Ing. Jaroslav Váòa, CSc. pøedseda CZ Biom

Popisovaná událost se stala v listopadu, kolem páté hodiny
odpolední, kdy zazvonil mùj pøímý sluûební telefon a dotyèný
se ptal, je-li správnì na CZ Biom. Poslední dobou, co moje
pøímé èíslo je uvedeno na letácích a webové stránce Biomu,
volá hodnì lidí, zajímajících se o naöe aktivity a z kaûdého
hovoru mám pøíjemný pocit. Tentokrát se dotyèný pøedstavil
jako referent Andìl z Èes. statistického úøadu pracující na
statistickém prùzkumu obèanských aktivit. Prý potøebuje
zodpovìdìt pár otázek pro svùj prùzkum. Jiû pøi první otázce
na naöi právní subjektivitu moje odpovìï, ûe máme stanovy
registrovány ministerstvem vnitra a IÈO nám bylo vydáno
registrací právì u Ès. statistického úøadu znaènì pøekvapila
zmínìného Andìla a ve mnì vzniklo podezøení, ûe tady nìco
nehraje. I dalöí otázky byly podivné; kolik máme èlenù, jací
jsou to lidé, zda jsou v èlenské základnì právnické osoby a
zda máme ekologické aktivisty, jakých metod pouûíváme pøi
dosahování svých cílù, jak jsou financovány, zda máme styky
se zahranièím, zda platíme danì, zda èerpáme finance ze
státního rozpoètu. Kdyû jsem vöe uctivì zodpovìdìl, Andìl
podìkovat a vùbec se nezeptal s kým mluvil a jak kompe-
tentní byl dotázaný ve vztahu k CZ Biom.

Jelikoû správný pøedseda CZ Biom musí mít v dùleûitých
organizacích své známé, vìdìl jsem uû druhý den ûe Ès.
statistický úøad ûádný prùzkum neorganizuje a ûe referenta
Andìla nikdo nezná. Zbývá jen uvaûovat, kdo dal podnìt k
tak amatérské lustraci a z jakých dùvodù byla referentem
(agentem) Andìlem provedena.

Referentùm v zainteresovaných organizacích bych doporuèil,
aby informace o aktivitách CZ Biom èerpali pøedevöím z In-
ternetu a tiskovin naöeho Svazu a doufám, ûe shledají naöe
názory prospìönými pro pozitivní ovlivnìní koncepce energe-
tické i ekologické politiky. Vzestup spoleèenského vìdomí o
energii z biomasy a nutnosti minimalizace skleníkového

efektu je moûno pøipoèíst i mnohaleté informaèní kampani
naöeho Svazu, kterou jsme jistì ovlivnili i øadu referentù.

Na jednoho ministerského referenta si pamatuji ze zasedání
Vìdecké rady naöeho ústavu, pøed nìkolika lety, kdy kolegy-
nì Petøíková obhajovala závìreènou zprávu úkolu o rekulti-
vacích a vyuûití rekultivované pùdy pìstováním energetických
rostlin. Zmínìný referent v diskusi projevil nesouhlas s vizí
øeöitelky o fytoenergetice a prohlásil: ÑSpalováním rostlin
budete skleníkový efekt navyöovat a ökodit ekologii. Je to
jako se spalováním døeva; kdyû se pálí døevo, zejména mok-
ré, je spousta kouøe a dehtu. Nejlepöí palivo je uhlí, to kouøí
nejménì.ì Tomuto referentovi jsme tehdy vysvìtlili rozdíl mezi
fosilním palivem a biopalivem a princip vzniku antropogenní-
ho skleníkového efektu. Vìøím, ûe jsme jeho vìdomí obohatili
o nové poznatky.

Vyuûívám jeötì pøíleûitosti citace výrokù rùzných referentù.
Jak jsem se dozvìdìl, jeden zasvìcený referent prohlásil, ûe
ve fytoenergetice by se mìlo dávat pøednost akcím se zahra-
nièní finanèní podporou. Já bych s ním souhlasil za pøedpo-
kladu, ûe zahranièní podpora nebude vázána na dovoz za-
hranièní technologie, èímû naöe firmy, které dokáûí dodávku
fytoteplárny provést podstatnì levnìji, nepøijdou o práci a
moûnost rozvoje. K realizaci fytotepláren by spíöe neû zahra-
nièní podpora prospìla státní dotace ve výöi úrokù. Snad by
tento poûadavek byl i v dneöní dobì reálný s ohledem na to,
ûe do èerné díry èeské energetiky ñ Temelína ñ padá øadu let
neuvìøitelné mnoûství finanèních prostøedkù, zatím vöak bez
jakéhokoliv uûitku.

A na závìr jeötì o jednom vyööím úøedníkovi, který mi dnes
pokazil náladu. Ve veèerních televizních zprávách
(28.12.1998) Ñvybubnovávalì nepøíznivé informace, ûe v roce
2006 jiû nebude staèit stávající výroba elektrické energie v
ÈR vèetnì Temelína, ûe energetické úspory jsou nereálné, ûe
alternativní energie je neúmìrnì drahá, ûe se s ní nedá po-
èítat a ûe je nutno uvaûovat s výstavbou dalöí nové uhelné
elektrárny a nebude-li to staèit, tak jeötì dalöí jaderné elekt-
rárny. Mám váûné obavy, ûe tyto výroky jsou pøípravou oby-
vatelstva na energetickou koncepci, která nebude pøíliö eko-
logická. Tyto výroky svìdèí o nutnosti zuölechùování názorù
referentù, na coû nesmíme zapomenout pøi informaèních
kampaních v roce 1999.   

Terorismus v zeleném

Antonín Slejöka

Ekologický terorismus jiû není pouhou fikcí z amerických
akèních filmù, ale intenzivnì se rozvíjejícím jablkem sváru
souèasného civilizovaného svìta (viz napø. ADLER 1998*).

I pøes to, ûe se aktivity ekoteroristù zatím nedají srovnávat
s destruktivností ozbrojených náboûenských èi jiných funda-
mentalistù, mùûe se stát, ûe se bìhem nedlouhé doby jejich
metody pøitvrdí. Nedá se totiû vylouèit, ûe si na mezinárodním
environmentálním hnutí budou chtít pøihøát svou polívèièku
také "skuteèní" teroristé. Myslím si, ûe by se ekologické orga-
nizace mìly distancovat od násilných èinù jiû pøedem, aby tak
sníûily legitimitu pøípadných destruktivních aktivit èi "aktivistù".
Tím by samozøejmì nemìlo být omezeno právo zviditelòovat
problémy ûivotního prostøedí pomocí mítinkù, demonstrací,
petic apod. Mìla by vöak být stanovena hranice, za kterou by
se nikdy nemìlo jít. Tou hranicí je úmyslné nièení vìcí hmot-
ných i nehmotných, a zejména zdraví èi dokonce ûivota lidí,
zvíøat a rostlin. Tato zásada by mìla být zahrnuta buï ve
stanovách nebo v nepsaném morálním kodexu ekologických
organizací.

Toto stanovisko vychází z mého pøesvìdèení, ûe jakékoliv
násilí vede nejenom ke zbyteènému utrpení, ale v koneèném
dùsledku i k poökozování ûivotního prostøedí. Hodnoty (trvale)
udrûitelného ûivota bychom mìli prosazovat zejména pùso-
bením na jednotlivce. Doly na zlato asi tìûko odstraníme,
dokud bude kdekdo touûit po zlatých zbyteènostech posáze-
ných drahými kameny; dokud se bude plýtvat energií jak
v domácnostech, tak v podnicích a úøadech, tìûko se obe-
jdeme bez jaderné energetiky; sotva mùûeme oèekávat zlep-
öení kvality ovzduöí, dokud se bude kaûdý chtít vozit vlastním
automobilem; není moûno dùslednì recyklovat odpady, do-
kud jich není pøeváûná vìtöina tøídìna u zdroje atd. Ale jak
bychom se mohli domnívat, ûe se lidé dobrovolnì uskromní a
budou v zájmu ûivotního prostøedí èinit to èi ono, pokud bu-
dou ekology povaûovat za blázny nebo extremisty.

Zbývá nám tedy "pouze" vzdìlávání vöech generací a zájmo-
vých skupin, práce na jednotlivých projektech, akcích, záko-
nech apod. (a ovöem také na sobì) a víra v moudrost èlovìka
a odolnost pøírody.

*ADLER, P.: Ekoterorismus ñ Kdyû to nejde po dobrém...
Týden, roèník V., è. 53/1/1998, s.22ñ23.
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Ekologické aktivity firmy Envicho s.r.o.
Chomutov ñ placený inzertní èlánek
Firma Envicho s.r.o. Chomutov vznikla pøed 6 lety s cílem
nabízet, zajiöùovat a realizovat øeöení ekologických problémù.
Její èinnost zahrnuje øadu aktivit, od specializovaných che-
mických rozborù v odpadovém hospodáøství aû po rekultivaci
a revitalizaci krajiny. Vzhledem k tomu, ûe firma sídlí ve stej-
ném objektu jako Informaèní a poradenské støedisko CZ
BIOM, je mezi obìma pracoviöti vzájemná spolupráce. Firma
Envicho, s.r.o. zadala v roce 1998 CZ BIOMu reklamu a in-
zerci svých aktivit v tiskovinách vydávaných CZ BIOMem a na
Internetu, jako finanèní podporu informaènímu støedisku CZ
BIOM.

V rámci úsilí o rozvoj fytoenergetiky v ÈR usiluje firma Envi-
cho o realizace fytoenergetických plantáûí z netradièních
energetických rostlin. Pro zájemce zajiöùuje osivo energetic-
kých öùovíkù, malv, èirokù a dalöích rostlin. Poskytuje odbor-
nou pomoc pøi zakládání plantáûí, vèetnì plantáûí rychleros-
toucích døevin nebo køídlatek. Pro nové fytoenergetické tech-
nologie vypracovává studie proveditelnosti.

Dalöí ekologické sluûby poskytuje firma Envicho v oblasti
rekultivací a provádí ozeleòování krajiny s pouûitím malé i
velké mechanizace.

Firma Envicho provádí likvidaci nevhodných porostù introdu-
kovaných rostlin a ochranu rostlin ekologicky neökodnými
prostøedky. Dále firma provádí monitoring vlivù prùmyslových,

tìûebních a energetických èinností na ûivotní prostøedí a je
schopna zajistit monitoring èistoty ovzduöí pro obce i podni-
katele. Pro zemìdìlské subjekty firma Envicho zjiöùuje pùdní
vlastnosti a obsah cizorodých látek v pùdách a provádí fyto-
remediaci pøípadnì elektrosanaci kontaminovaných pùd.

Firma Envicho se rovnìû zabývá poradenskou èinností v
oblasti nakládání s odpady, pøipravuje provozní øády prù-
myslových kompostáren a nabízí poradenskou èinnost pøi
akreditaci organických hnojiv a substrátù.

Firma Envicho realizuje specializované sluûby pro øeöitele
vìdecko-výzkumných úkolù a grantù, pro výzkumné ústavy a
pro vysoké ökoly. Díky vysokému poètu externích spolupra-
covníkù je schopna napomáhat øeöení öirokého okruhu vì-
decko technických problémù a zajistit dovoz specializované
zahranièní techniky. Firma Envicho je schopna s pouûitím
systémù GIS zcela pøesnì fixovat v souøadnicovém systému
parcely vegetaèních pokusù, místa odbìru vzorkù, zjiöùovat
geodetické souøadnice bodù, mìøit vzdálenosti a pod. Pomocí
specializovaných programù zajiöùuje firma Envicho prezenta-
ce výzkumných aktivit vöeho druhu, editaci a vydávání sbor-
níkù, pøekladatelskou a reöeröní èinnost. Hlavním cílem firmy
Envicho není tvorba zisku, ale sluûba a pomoc dobrým akti-
vitám.

Spojení na firmu Envicho s.r.o., 430 01 Chomutov:

Nové Spoøice 4987, tel. 0396/62 42 81.

Veøejná soutìû MéP v r. 1998
CZ Biom jako spoluøeöitel podal ve veøejné soutìûi návrh
projektu na problematiku fytoenergetiky v kvìtnu 1998. Prù-
bìh veøejné obchodní soutìûe dokresluje naöe koresponden-
ce s MéP.

ñññññññññññññññññññññññññññ

V Praze, 21. 10. 1998

Váûený pane ministøe.

Dovoluji si Vás informovat o neobvyklém prùbìhu veøejné
obchodní soutìûe na øeöení projektù Program péèe o ûivotní
prostøedí MéP na rok 1998 a to v pøípadì projektu
PPéP/310/1/98 (Dlouhodobá prognóza udrûitelného rozvoje
energetiky z hlediska ochrany ûivotního prostøedí). Na tento
projekt jsem jako pracovník Výzkumného ústavu rostlinné
výroby zaslal nabídku øeöení a pro toto øeöení jsem zajistil
spoluúèast naöich pøedních èeských odborníkù v oblasti pro-
dukce a vyuûití biomasy a energetických úspor sdruûených v
nevládní ekologické organizaci CZ Biom. K dneönímu dni,
více neû dva mìsíce po skonèení zadávací lhùty, soutìû o
øeöení tohoto projektu není ani rozhodnuta, ani zruöena a
zadavatel soutìûe stále blokuje Ñjistotuì ve výöi 30 tis. Kè,
která byla dle podmínek soutìûe sloûena.

Jelikoû plnìní pøedmìtu projektu a pøedání výsledkù by mìlo
být provedeno do 30. 11. 1998, stává se èasový prostor pro
dokonèení pøedmìtu plnìní kritický. Naöe organizace CZ
Biom plní prùbìûnì a dlouhodobì obsahové zadání projektu
v rámci programu Altener v projektu Evropské asociace AE
Biom a pøedmìt projektu je hlavní náplní naöich ekologických
aktivit. V oblasti vyuûití biomasy jako obnovitelného energe-
tického zdroje jsme jediným zástupcem Èeské republiky v
Evropské asociaci AE Biom a máme zájem spolupracovat s
Ministerstvem ûivotního prostøedí i s dalöími rezorty v obdob-
ných projektech nebo jakýmkoliv jiným zpùsobem.

Se srdeèným pozdravem

Ing. Jaroslav Váòa, CSc.

pøedseda CZ Biom

V Praze dne 10. 11. 1998

Váûený pane pøedsedo,

poté, co jsem ve smyslu pokynu pana ministra nechal provìøit
postup veøejné obchodní soutìûe na øeöení projektu
PPéP/310/1/98 bych chtìl k Vaöemu dopisu z 21.10.1998
podat následující vysvìtlení.

Veøejná obchodní soutìû byla rozhodnutím z 30. 10.1998
øeditele sekce politiky ûivotního prostøedí zruöena a zároveò
byla uvolnìna jistota uchazeèùm, vázaná na pøedloûení nabí-
dek. Rozhodnutí se opíralo o doporuèení komise pro hodno-
cení a posouzení nabídek. Byly odmítnuty vöechny nabídky,
neboù nesplòovaly v plném rozsahu zadání a parametry vý-
stupù øeöení.

Do znaèné míry je to odrazem restrikce, pøi níû z úsporných
dùvodù byla slouèena dvì pùvodnì samostatná zadání.
Vlastní zdrûení výbìrového a rozhodovacího prùbìhu, na nìû
právem poukazujete, je spojeno jednak s pøeruöením výbìro-
vého øízení kvùli pøezkoumání stíûnosti uchazeèe, který byl
vyøazen pro formální nedostatky nabídky pøi otevírání obálek,
a dále s personální výmìnou øeditele sekce, v jehoû kompe-
tenci je rozhodovací akt o výsledku výbìrového øízení.

Chtìl bych Vás, pane pøedsedo, poûádat v tomto ohledu o
porozumìní pro zmínìné okolnosti. Jsem si vìdom odbor-
ných pøedpokladù sdruûení CZ-Biom pro øeöení problematiky
biomasy a vìøím, ûe pøi zavádìní alternativních zdrojù ener-
gie najdou odpovídající uplatnìní.

S pozdravem

Ing. Karel Bláha, CSc.

povìøen zastupováním námìstka ministra ñ øeditele sekce
politiky éP

ñññññññññññññññññññññññññññ

Klíèem øeöení problému jak byly vyuûity finanèní prostøedky
na projekt PPéP/310/1/98 by bylo vysvìtlení, která dvì pù-
vodnì samostatná zadání byla slouèena.

(Váòa)
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Novinky na webových stránkách CZ BIO-
Mu
V dobì od minulého vydání èasopisu BIOM jsme pokraèovali
v pøidávání sborníkù, odborných publikací a èlánkù na web
CZ BIOMu. Vytvoøili jsme anglickou verzi naöich stránek,
která je vöak zatím velmi struèná. Asi nejzajímavìjöí je vytvo-
øení fotogalerie, ve které budeme postupnì zveøejòovat foto-
grafie, jeû se budou týkat nejen náplnì CZ BIOMu (fytoener-
getika, bioplyn, kompostování apod.), ale i ekologie vöeobec-
nì. Chtìli bychom svým dílem pøispìt k vytvoøení on-line
databáze fotografií èeské krajiny, která by mohla slouûit pro
zpìtné posuzování vlivu rùzných (pozitivních i negativních)

zásahù do ûivotního prostøedí. Fotografie èi grafické soubory
(nejlépe typu jpg èi gif) mùûete zasílat na sekretariát CZ BI-
OMu èi na e-mail slejska@hb.vurv.cz. Obrázky prosím do-
plòte o jméno a adresu autora, název a popis obrázku a da-
tum a místo fotografování. Odborné èlánky a publikace urèe-
né pro publikování na www stránkách CZ BIOMu a pøíspìvky
do èasopisu BIOM mùûete zasílat na stejné adresy. Tyto texty
doplòte prosím o jméno a kontakt na autora (vèetnì e-mailu,
URL apod.) a pøípadnì i o informaci o tom, kde a kdy byl text
publikován.

(Slejöka)

Pøehled aktivit mezinárodní sekce v r. 1998

Ing. Vlasta Petøíková, DrSc., pøedsedkynì sekce

Hlavní náplní práce mezinárodní sekce je aktivní spolupráce
s Evropskou asociací AE Biom. V loòském roce jsme byli
poprvé zapojeni do projektù AE Biom, který byl èásteènì
dotován z EU. Podstatou projektu je vydání 2 letákù propagu-
jících vyuûívání biomasy pro energii. V r. 1998 byl vydán prvý
leták v poètu 6000 kusù a postupnì distribuován, podle pro-
gramu projektu. V r. 1999 bude vydán druhý leták a to na
téma Ñmalé teplárny na biomasu, technologie a technikaì.
Celková dotace na tento projekt je 56.000 Kè, z nichû 2/3 byly
na úèet CZ Biom poukázány v r. 1998.

Uvedený projekt byl oficiálnì zahájen schùzí AE Biom v Pra-
ze, v dubnu 1998. Na schùzi byli pøítomni zástupci z 10 státù
Evropy, od Finska aû po Øecko, kteøí jsou zapojeni do pro-
jektu. Zajiötìní tohoto jednání vyûadovalo znaèné úsilí, neboù
jsme pøi této pøíleûitosti zorganizovali odbornou besedu ve
VÚRV se sekretáøem AE Biom ñ Dr. Jossartem a se zástupci
4 naöich ministerstev a vybranými èeskými experty. Vedle
programu v Praze jsme pro nìkteré èleny AE Biom zajistili téû
exkurzi do severoèeského regionu a dalöích oblastí. V návaz-
nosti na návötìvu AE Biom u nás jsme uskuteènili koncem
dubna konferenci s názvem: ÑBiomasa pro energii v obcích a
mìstech ÈR s vyuûitím zahranièních zkuöenostíì s vydáním
sborníku se 16 pøednáökami. Konference se zúèastnili zá-
stupci 4 rezortù, jichû se vyuûívání biomasy pro energii týká:
Ministerstvo zemìdìlství, ûivotního prostøedí, místního roz-
voje a prùmyslu a obchodu.

Vyuûití informací ze zahranièí jsme se snaûili projednávat se
vöemi obory, které se na prosazování energie z biomasy
mohou podílet. Proto jsme podnítili mezirezortní jednání a
pod záötitou Ministerstva prùmyslu a obchodu jsme se zú-
èastnili nìkolika jednání smìøující k lepöí koordinovanosti
vyuûívání energetické biomasy u nás. Tato jednání byla pøe-
ruöena pøed volbami, ale nyní pokraèují v ponìkud pozmìnì-
né podobì a to na pùdì parlamentu. V podzimním období
jsme byli vyzváni k pøipomínkám k návrhu energetické kon-
cepce na úseku obnovitelných zdrojù. Tìchto jednání se
zúèastòujeme spoleènì se zástupci ostatních obnovitelných
zdrojù, jako je vítr, voda, solární energie a pod. Dalöí kon-
krétní jednání probìhne v pátek 8.1.1999 tak, aby vöechny
pøipomínky a podnìty byly k dispozici v bøeznu, ke koneèné-
mu posouzení.

Vedle prùbìûné agendy zajiöùující kontakty s AE Biom jsme
byli na dalöích jednání výkonného výboru a to v èervnu ve
Wurtzburgu, které se konalo pøi pøíleûitosti konference o bio-
mase. Jednání zastupovali za CZ Biom naöi èlenové v èele s
Ing. Sladkým, CSc.

V prùbìhu jarního období jsme na poûádání Ministerstva
prùmyslu a obchodu zaèali shromaûïovat a tøídit statistické

podklady týkající se podnikù, které se zabývají vyuûíváním
biomasy pro energii. Tato práce probíhala aû do konce roku
1998 s tím, ûe se shromáûdìná databáze bude nadále dopl-
òovat. Hlavní podíl na této práci mìl Ing. Kutil a Ing. Sladký,
CSc.

Ve dnech 7. a 8. èervence jsme se spolupodíleli na organizo-
vání konference s mezinárodní úèastí s názvem: ÑObnovitelné
zdroje energieì, která se konala v Kromìøíûi. Zastupovali jsme
zde úsek biomasy tím, ûe jsme zajistili pøednáöky ñ vèetnì
zahranièních. Z nich nejvýznamnìjöí byla pøednáöka Dr.
Kopetze, prezidenta AE Biom, který se osobnì této konferen-
ce zúèastnil. Hodnocení této konference bylo velice pøíznivé a
bylo rovnìû podnìtem pro zahájení úèinné spolupráce mezi
zástupci jednotlivých forem alternativních zdrojù energie. K
této spolupráci jsme byli vyzvání pøedevöím Ès. spoleèností
pro sluneèní energii, panem Ing. Michalièkou. Spoleèný po-
stup na nìkterých úsecích se jeví jako velmi uûiteèný, zejmé-
na pøi formulování podkladù pro legislativu, výkupní ceny
energií a pod., proto na toto téma jiû probìhlo nìkolik jednání.
Úèelnost tìchto spoleèných postupù se projevuje zejména pøi
jiû zmínìném projednávání návrhù energetické koncepce. Na
konferenci v Kromìøíûi navazoval semináø v Praze, dne
14.10., který tuto konferenci celkovì zhodnotil. Z hojné disku-
se a doplòujících pøednáöek byl vydán dalöí díl sborníku, ve
kterém jsme rovnìû 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 komen-
táø k ÑBílé knizeì, vypracovaný pøedstaviteli AE Biom, který
jsme obdrûeli pro zvýöení informovanosti v ÈR.

V záøí jsme se, na pozvání polských pøedstavitelù, zúèastnila
mezinárodní konference ve Varöavì s názvem: ÑVyuûívání
obnovitelné energie v zemìdìlstvíì. Pøi této pøíleûitosti jsem
zprostøedkovala vstup polských pøedstavitelù do AE Biom,
neboù Polsko nebylo dosud v této evropské asociaci zastou-
peno.

Ve dnech 7. aû 10. øíjna jsem zastupovala CZ Biom na jedná-
ní výboru AE Biom v rakouském Gmundenu. Schùze se ko-
nala pøi pøíleûitosti konference s názvem: ÑPlodiny pro zelený
prùmyslì. Z bohatého programu lze za nejzávaûnìjöí body
povaûovat 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 övédské asociace SVEBIO, místopøedse-
dové jsou z Rakouska a Francie, sekretáø a pokladní zùstává
nadále v Bruselu. Pøi projednávání stavu spoleèného projektu
jsem za CZ Biom pøedala novì vytiötìný leták na téma pro-
pagace biomasy pro energii, který byl pøedstaviteli AE Biom
hodnocen pøíznivì. Na základì vydání tohoto letáku nám byla
poukázána druhá tøetina finanèního pøíspìvku z AE Biom.
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V podzimním období jsme zajiöùovali jeötì øadu dalöích akcí,
napø. pøednáöku na semináøi ñ Liga energetických alternativ v
Praze na Barrandovì, kde jsem uvedla situace pøi vyuûívání
biomasy pro energii u nás a v zahranièí, coû se setkalo s
ûivým zájmem hojnì diskutujících úèastníkù.

Významnou podzimní akcí byla téû úèast na ENVI BRNO, k
níû jsme byli vyzvání spoleèností CEMC (Èeské ekologické
manaûerské centrum). Ve dnech 20. ñ 24.10. 1998 jsme zde
zastupovali program CZ Biom a to speciálním panelem, vi-
deokazetou a zejména osobními prezentacemi, pøi nichû jsme
distribuovali letáky vydané na propagaci biomasy pro energii.
Tato akce byla úspìöná, neboù 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 Deöná v okr. Jindøichùv Hradec. Ve
dnech 17. ñ 18. 11. se zde konaly 3 dílèí akce spoleènì:
valná hromada CZ Biom, konference a exkurze do provozù
biotepláren. Nejdùleûitìjöí byly exkurze do tepláren spalují-
cích biomasu. Zúèastnili jsme se jednak exkurze v obci Deö-
ná, kde je výhradnì èeské zaøízení, dále v obci Nové Mìsto
pod Landötejnem s technologií rakouskou a v Rakousku jsme
navötívili teplárnu v obci Stetteldorf s technologií dánskou. Na
této akci byla hojná úèast, cca 120 úèastníkù. Významná byla
téû úèast studentù z Univerzity J.E. Purkynì z Ústí nad La-
bem, neboù vzdìlávání na úseku fytoenergetiky je pro její
rozvoj velmi dùleûité. Na základì pøednáöek uvedených na
konferenci byl vydán sborník, který byl doplnìn aktuálními
diskusními a doplòujícími pøíspìvky, vèetnì podrobného
popisu 1. èeské kotelny na biomasu v Deöné, kterou zajistil
pan starosta Dvoøák. Sborník byl vydán v prosinci nákladem
200 kusù. Je k dispozici zájemcùm v sekretariátu CZ Biom.

V rámci zajiöùování projektu AE Biom jsme vydané propagaè-
ní letáky distribuovali pøi rùzných, i improvizovaných, setká-

ních odborníkù i laické veøejnosti. To se nám osvìdèilo i pøi
zajiöùování názorné propagace energetické biomasy na nì-
kterých ökolách, kde jsme se snaûili zajistit demonstraèní
pìstování vybraných energetických rostlin. Dosud se podaøilo
zajistit spolupráci na tìchto ökolách: Dìèín ñ Libverda, Podì-
brady, Univerzita Ústí n.L. Je ale zájem i o ovìøování energe-
tických rostlin v provozních podmínkách, coû jsme zajiöùovali
zatím na 2 lokalitách na Vysoèinì a v obci Libìdice (Chomu-
tovsko), kde participuje i ÈEZ prostøednictvím El. Tuöimice.
Takovýto zpùsob propagace biomasy pro energii spolu s
pøedáváním zkuöeností ze zahranièí povaûujeme za názorný
a efektivní, proto chceme v pøíötím období poèet lokalit s
testováním energetických rostlin podle moûností rozöíøit.

Vedle uvedených jednotlivých aktivit mezinárodní sekce jsme
prùbìûnì publikovali v odborných èasopisech a informovali
na poûádání zájemce o fytomasu, jak z øad èlenù CZ Biom,
tak nových zájemcù.

Pomìrnì znaèná aktivita mezinárodní sekce, jak je uvedena v
pøehledu, byla umoûnìna zejména díky finanèním pøíspìv-
kùm, které jsme v tomto roce získali. Vedle jiû uvedeného
pøíspìvku z AE Biom jsme poprvé obdrûeli dotaci z Minister-
stva zemìdìlství a dále podporu na 3 akce od Èeské ener-
getické agentury a to v celkové èástce 320.000 Kè. Tato
podpora nám umoûnila pøedevöím vydání sborníkù z konfe-
rencí, vydání propagaèního letáku, udrûení kontaktù s evrop-
skou asociací AE Biom i stanovení nízkého vloûného na
exkurzi do Rakouska, a tím zajiötìní hojné úèasti a pod. Za
tuto podporu jsme velice vdìèni a chceme vyjádøit podìková-
ní obìma institucím, které nám dotaci poskytly a zároveò
doufáme, ûe v zájmu rozvoje fytoenergetiky u nás, bude naöí
organizaci poskytnuta obdobná podpora i v následujícím
roce.

Energetické plodiny v krajinì - semináø
LEA
Jako souèást dlouhodobého projektu ÑAbeceda zdravé kra-
jinyì poøádá Liga energetických alternativ spolu s Wetland
Training Centrem koncem února dalöí semináø. Hlavním
tématem nebudou tentokrát Ñpouzeì moûnosti obnovy zdra-
vých energetických tokù v krajinì, tentokrát bude téma rozöí-
øeno o pohled pìstitele energetických plodin na nevyuûité
zemìdìlské pùdì. Stranou nezùstane ani problematika potì-

ûebních zbytkù v lesním hospodáøství. Pøednáöet budou tedy
nejen ekologové a krajináøi, ale hodláme pozvat i odborníky z
oblasti lesnictví a zemìdìlství.

Doufáme, ûe si zajímavou a pøátelskou výmìnu názorù nene-
cháte ujít a navötívíte nás v solárním ekopavilonu na Barran-
dovì na konci února. Pøesné datum konání a program semi-
náøe se mùûete dozvìdìt koncem ledna v agentuøe BioCIT
(tel: 02/22782315, e-mail: biocit@ecn.cz) nebo na internetové
stránce http://www.ecn.cz/ekolist/kalko.htm.

Zastavení tøetí: Netradièní energetické
zdroje

Roman Honzík

Jak jsem se minule zmínil, spalování fosilních paliv, mezi nìû
patøí hnìdé uhlí, ropa, ale i zemní plyn, uvolòuje do ovzduöí
pomìrnì velké mnoûství oxidu uhlièitého, a tím znaènì mìní
fyzikální vlastnosti atmosféry. Ta pak nepropouötí odraûené
svìtelné záøení a vlivem stoupajícího obsahu této sloûky ve
vzduchu dochází k pøemìnì svìtla na teplo, které zpùsobuje
zmìny klimatu. Do jisté míry je atmosféra schopna sama
vlivem proudìní vzduchu tento jev kompenzovat, ale po pøe-
kroèení urèité hranice dochází k extrémním klimatickým výky-
vùm, majícím za následek pøírodní katastrofy. Pro zajímavost,
roèní produkce oxidu uhlièitého vznikajícího spalováním fosil-
ních paliv èiní ve státech evropské unie 3 300 miliónù tun.

V roce 1992 byla na konferenci spojených národù v Rio de
Janeiro podepsána rámcová konvence k ochranì klimatu, ke

které se pøipojila také bývalá ÈSFR. Zde byl deklarován úmy-
sl sníûit emisi skleníkových plynù na takovou úroveò, aby
jejich pùsobením nedocházelo k trvalému poökození ûivotní-
ho prostøedí

Øeöení této situace, spoèívá ve sniûování spotøeby fosilních
paliv a ve zvýöeném vyuûívání obnovitelných zdrojù. Vìtöinou
se jedná o akumulovanou sluneèní nebo geotermální energii,
která je zuûitkována jako zdroj k výrobì tepla nebo elektøiny.

Zcela bìûné a rovnìû u nás dostupné jsou napøíklad sluneèní
kolektory pro ohøev teplé vody pøedevöím v letních mìsících.
Ménì jsou známy fotoelektrické èlánky pøímo pøemìòující
sluneèní energii na elektrickou (zatím jsou relativnì drahé a s
nízkou úèinností). Vyuûití geotermální energie je u nás ve fázi
ovìøovací studie, ale zcela bìûné je napøíklad na Islandu.

Niels Meyer a kol. (1993) zpracovaly scénáø, podle kterého
by bylo ve skandinávských zemích nutné sníûit emisi oxidu
uhlièitého o 95%, aby se dosáhlo ze strany tìchto zemí stabi-
lizace klimatu.

Pøíötì: Fytoenergetika ñ alternativa pro zemìdìlce
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Popis kotelny na biomasu Stetteldorf am
Wagram (Rakousko)

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

V prùbìhu odborného semináøe v Deöné a exkursí, byla na-
vötívena i kotelna na spalování slámy v Rakousku, situovaná
nedaleko od Vídnì, v obci Stetteldorf. Tato 2,5 MW kotelna
na spalování slámy je pøíkladným, velmi dobøe propracova-
ným øeöením ekologického a ekonomicky efektivního vytápì-
ní a pøípravy teplé uûitkové vody pro 220 objektù. Jedná se o
øeöení, které mùûe být vzorem a inspirací i pro øadu naöich
obcí. Proto bylo na místì získáno co nejvíce údajù, které
mohou být zajímavé i pro ty èleny CZ Biom, kteøí se exkurse
nemohli zúèastnit.

Pro realizaci bylo v obci Stetteldorf vytvoøeno sdruûení (druû-
stvo) 220 èlenù. Slámu ve formì balíkù o váze cca 300 kg (do
skladu musí být dodávána suchá o vlhkosti max.14ñ15%)
dodává 27 místních zemìdìlcù za nákupní cenu 0,40 ATS/kg
(z celkové výmìry, cca 600 ha, je roènì k dispozici 1500 tun).

Roèní spotøeba slámy v kotelnì je cca 1200 tun. Z polí je
správnì suchá sláma odváûena na návìsu o nosnosti 10 tun
pomocí vlastních traktorù jednotlivých zemìdìlcù. Sláma je
naskladnìna ve dvou halách; kaûdá je asi 50 m dlouhá, 22 m
öiroká a 8 m vysoká.

Roèní kapacita kotelny je min. 4 mil. kWh. V loòském roce
bylo prodáno cca 3 mil. kWh za 2 mil. ATS, roèní náklady
èinily 1 mil. ATS. Cena dodávaného tepla je cca 0,62 ATS / 1
kWh. Celková délka potrubí pro rozvod tepla v obci je asi 7
km. Plnì automatizovaná kotelna je v bezproblémovém pro-
vozu jiû 4 roky.

POØIZOVACÍ NÁKLADY

projekty a plány 1,- mil. ATS

stavební náklady 5,- mil. ATS

rozvody tepla 17,- mil. ATS

technologická zaøízení a regulace 14,5 mil. ATS

náklady CELKEM: 37,5 mil. ATS

FINANCOVÁNÍ

vlastní prostøedky 12,- mil. ATS

dotace spolkové a zemské vlády 12,7 mil. ATS

úvìr od AIK 12,8 mil. ATS

prostøedky CELKEM : 37,5 mil. ATS

POUéITÁ TECHNOLOGICKÁ ZAØÍZENÍ

kotel na spalování slámy : Hollensen ñ Biomaster 2500 kW
(Dánsko )
2 vysokotlaké lisy na lisování obøích balíkù (s hmotností cca
300 kg)
øádkovaè
pøívìs na pøepravu balíkù slámy o nosnosti 10 tun
cisterna na rozstøik popela
elektronická váha
vlhkomìr na mìøení vlhkosti nakupované slámy
vysokozdviûný vozík na manipulaci s balíky slámy

DALäÍ PROVOZNÍ ÚDAJE

Kotelna pracuje v automatickém reûimu provozu, v jedné
místnosti je poèítaè pro øízení technologie, v druhé je poèítaè
na evidenci dodávek tepla k jednotlivým odbìratelùm.

Na provoz støídavì dohlíûejí 3 místní zemìdìlci (asi 1ñ2 hod /
den), kteøí v pøípadì potøeby také doplní slámu na pás. Jsou
vybaveni pagerem ñ vysílaèkou, která by je v pøípadì poru-
chy provozu kotelny upozornila na nutnost zásahu.

Kaûdé odbìrné místo je vybaveno výmìníkem se stálým
mìøením odbìru tepla fakturaèním mìøièem (na základì
mìøení teploty pøíchozí vody, odchozí vody a prùtoku) a pro-
gramátorem, který umoûní nastavení 14 zmìn reûimu topení
a ohøevu TUV v prùbìhu týdne. Pokud uûivateli nestaèí moû-
nosti programu, nebo si nechce programátor sám nastavit,
nastaví mu obsluha jakýkoli provozní reûim pomocí centrální-
ho fakturaèního poèítaèe. Kaûdý odbìratel dostane jednou za
rok pøesné vyúètování za odebrané teplo a 3-krát roènì, (v
lednu, dubnu a èervenci) platí zálohy. Náklady na kaûdé
odbìrní místo byly cca 40 000,- ATS.

Na ukázku nám p. Resch vyvolal na fakturaèním poèítaèi
okamûité údaje o odbìru tepla a teplotách v jeho domì. Na
obrazovce na pøehledném schématu výmìníku, boileru a
topení byly zobrazeny aktuální údaje:

teplota pøivádìné vody výmìníku 75 °C
teplota odvádìné vody výmìníku 39,7 °C
prùtok vody výmìníkem 150 l / hod
okamûitá hodnota odbìru tepla 6,1 kW
teplota vody v boileru ( zásobníku TUV ) 72,5 °C
okamûitá teplota v domì 20,1 °C
okamûitá venkovní teplota 2,6 °C
teplo spotøebované v prùbìhu 4 let od zahájení odbìru ñ
celkem 86 964,1 kW
Kotelna je vybavena záloûním kotlem na topný olej, který je
prùbìûnì vyhøíván kotlem na slámu aby nekorodoval a byl v
pohotovostním stavu. Topná sezóna trvá po dobu 9 mìsícù.
Bìûná provozní teplota odvádìné vody z kotle do je 80°C, (pøi
extrémnì chladném poèasí mùûe být zvýöena aû na 95°C)
teplota zpìtné vody je 40°C. Provozní tlak v rozvodném po-
trubí je 3,5 baru. Sláma je do kotle dodávána önekovým po-
davaèem. Pro pøípad prùniku ohnì do rozdruûovacího zaøíze-
ní, je nad ním poûární hlásiè a nádrû s cca 1000 l vody pro
pøíp. haöení. V hale u rozdruûovacího zaøízení je naskladnì-
na zásoba slámy na 1 týden provozu.

Popel je z kotle odstraòován önekovým podavaèem do jímky.
Úlety popílku z kotle jsou zachycovány pomocí elektrofiltru.
Popel je po smíchání s vodou (aû na 95%-ní vlhkost), odvá-
ûen cisternou a rozstøikován jako dobré draselné hnojivo na
pole.

V létì, mimo topnou sezónu jsou dodávky tepla zastaveny.
Pouze záloûní kotel na topný olej minimálním výkonem vytápí
kotel na slámu aby nekorodoval. TUV je v jednotlivých do-
mech ohøívána vlastními solárními kolektory.

Pøi porovnání kotelen na slámu v obci Deöná a Stetteldorf je
pøedností kotelny v Rakousku pøedevöím jednoduööí a ener-
geticky ménì nároèný zpùsob podávání slámy do kotle. Pøe-
sto i tam byla provedena drobná úprava sklonu podávacího
öneku.

Dalöí pøedností je velmi dobré øeöení pøedávacích výmìníkù
tepla pro jednotlivé objekty a zejména mìøení odbìru tepla
fakturaèním mìøièem, pøenos dat a moûnost vlastního pro-
gramování reûimu topení nebo dálkového øízení podle zadání
uûivatele. Toto øeöení by bylo zatím v naöich podmínkách
relativnì drahé. Na základì jednání na veletrhu AQUA ñ
THERM s naöimi firmami z oblasti mìøicí, øídící a automati-
zaèní techniky se ukazuje reálná moûnost øeöení s obdobný-
mi moûnostmi za ceny o 40 ñ 50 % niûöí.
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Ekologická sdruûení ñ 3 ñ Agentura Ko-
niklec
Agentura Koniklec je obèanské sdruûení pro lidská práva a
ûivotní prostøedí, které si klade za cíl iniciovat a realizovat
originální projekty a programy v oblasti ûivotního prostøedí s
dùrazem na aktivity s výchovným, informaèním a osvìtovým
prvkem.

Agentura Koniklec se profiluje pøedevöím jako nezávislá pro-
fesionální organizace, která rozvíjí kvalitní spolupráci se stát-
ní správou, výchovnými institucemi, partnerskými nevládními
organizacemi i s podnikatelskou sférou.

Pro dokreslení èinnosti Agentury Koniklec, ale také stavu
ekologických organizací v ÈR, mùûe slouûit následující ote-
vøený dopis adresovaný p. Václavu Klausovi.

V Praze dne: 20. kvìtna 1998

Váûený pane profesore, dovolte mi, abych reagoval na èlán-
ky, které byly uveøejnìny v deníku "Slovo" a "Právo" dne 19.
kvìtna t.r. pod titulkem "Ekologická hnutí nebojují za èisté
studánky", ve kterých jste doslova citován takto: "Drtivá vìtöi-
na ekologických hnutí nejsou bojovníci za èisté studánky".

Váö záporný postoj k organizacím, které se zabývají péèí o
ûivotní prostøedí a ochranou pøírody, je vöeobecnì znám.
Výöe citovanou vìtou jste vöak, podle mého názoru, pøekroèil
veökeré meze sluönosti, a navíc jste se dopustil úèelové
demagogické dezinterpretace sobotních událostí v hlavním
mìstì. Rád bych na tomto místì prokázal, ûe jste vyslovil
nehoráznou leû a pokusil se Vám pøedloûit argumenty, které
Vás z této lûi usvìdèují.

Naöe organizace se dlouhodobì zabývá facilitací vzájemných
vztahù mezi nevládními organizacemi s pùsobností v ûivotním
prostøedí a mezi tìmito organizacemi a veøejnou správou.
Disponujeme rozsáhlým informaèním systémem, který je
obecnì povaûován za nejkomplexnìjöí pøehled èeských envi-
ronmentálních nevládních organizací a jejich aktivit. Agentura
Koniklec velmi úzce spolupracuje nejen s jednotlivými organi-
zacemi, ale i s ministerstvem ûivotního prostøedí, které je
pravidelnì naöím prostøednictvím informováno o aktivitách a
projektech nevládních organizací. Z tohoto hlediska mohu
poskytnout velmi podrobný a kvalifikovaný pøehled o èinnosti
"ekologických sdruûení" v Èeské republice. Vìøím, ûe nebu-
dete tvrdit, ûe Vámi pouûitý termín "boj za èisté studánky" byl
myölen doslova. Pøedpokládám (a doufám ûe ve shodì s
Vámi), ûe tento termín vyjadøuje obecnì prospìöné èinnosti v
oblasti péèe o ûivotní prostøedí a naopak vyluèuje nátlakové
akce a pouûití násilí. Dovolte mi tedy, abych na tomto místì
pøedloûil nìkolik konkrétních èísel:

V Èeské republice pracuje k dneönímu dni cca 635 nevlád-
ních neziskových organizací, které deklarují svojí pùsobnost v
ûivotním prostøedí. Jde vesmìs o obèanská sdruûení a nìko-
lik málo nadací. Nejvýznamnìjöí podíl na celkovém poètu
mají základní èlánky velkých "zastøeöujících organizací".
Nejvìtöí z nich je Èeský svaz ochráncù pøírody, který v bøez-
nu 1998 registroval 345 základních organizací. Tyto základní
organizace se vìnují pøeváûnì èinnostem v terénu, péèi o
chránìná území, péèi o ohroûené a handicapované ûivoèichy,
ochranì biodiverzity a reintrodukci ohroûených druhù a v
podstatné míøe také ekologické výchovì. Není mi znám pøí-
pad, ûe by se Èeský svaz ochráncù pøírody v poslední dobì
úèastnil, èi dokonce organizoval jakoukoliv nátlakovou akci.
Posledních akcí tohoto druhu, které byly namíøeny proti de-
vastaèní politice minulého reûimu, se ÈSOP úèastnilo pøed
listopadovou revolucí. Dalöí podstatnou èást z celkového
poètu tvoøí Hnutí Brontosaurus a Asociace Brontosaura. Tato
pùvodnì jednotná organizace, stejnì jako ÈSOP, pracovala
jiû za minulého reûimu a její hlavní náplní je ekologická vý-
chova, akce pro støedoökolskou a vysokoökolskou mládeû,

pobytové programy a zájezdy, publikaèní a informaèní èinnost
a práce v terénu. Taktéû mi není známo, ûe by se "Brontosau-
øi" úèastnili, nebo ûe by sami organizovali nátlakové akce.
Celkový poèet základních èlánkù obou organizací je podle
naöich informací cca 70.

V tomto okamûiku zbývá 220 více èi ménì nezávislých orga-
nizací. Z tohoto poètu je 54 odborných a zájmových spoleè-
ností, svazù a spolkù, jako napøíklad Èeská spoleènost pro
krajináøskou a zahradní tvorbu, Svaz producentù biopotravin,
Spoleènost na ochranu motýlù, Spoleènost pro ochranu rakù,
Èeský svaz vèelaøù, Èeská botanická spoleènost, Èeská
zoologická spoleènost, Èeská spoleènost ornitologická, Èes-
ká spoleènost pro teraristiku a herpetologii a spoleènosti s
pøeváûnì vìdeckým zamìøením: Spoleènost pro trvale udrûi-
telný ûivot a Èeská spoleènost pro ûivotní prostøedí. Domní-
vám se, ûe ani tyto organizace rozhodnì nelze podezírat z
radikalismu.

Dalöí podstatná skupina je tvoøena 42 organizacemi, které se
zabývají environmentální výchovou pøeváûnì dìtí a mládeûe,
aù jiû jde o pobytová èi metodická støediska. Mezi nimi mùûe-
me jmenovat napøíklad Alcedo Vsetín, Ekocentrum Paleta,
Sdruûení støedisek ekologické výchovy "Pavuèina", støediska
Junáka - Svazu skautù a skautek, brnìnská Lipka a Re-
zekvítek, krkonoöský SEVER, støedisko Chaloupky, sdruûení
Tereza a jiné. Jmenované organizace jsou podporovány
nejen ministerstvem ûivotního prostøedí, ale i ministerstvem
ökolství, mládeûe a tìlovýchovy a s obìma ministerstvy ak-
tivnì spolupracují øadu let. Jejich sluûby jsou vyuûívány øadou
základních ökol a pedagogù a jejich výchovné projekty a
programy z principu neobsahují ani náznak negativistických,
nátlakových èi extrémistických prvkù. Dále registrujeme 23
poradenských a informaèních støedisek pro veøejnost jakými
je napøíklad naöe organizace, Zelený kruh, Veronica Brno,
Adonis Mikulov, zemìdìlské poradny, CALLA Èeské Budìjo-
vice a dalöí. Tyto organizace se profilují jako profesionální
poradenská støediska pro osvìtu v ûivotním prostøedí a jejich
projekty jsou zhusta podporovány ministerstvem ûivotního
prostøedí. Ani v tomto pøípadì nám není znám ûádný pøíklad
"ekologického" radikalismu èi fundamentalismu. Pro tyto
organizace, které jsou závislé na dùvìøe veøejnosti jsou nao-
pak tyto postupy kontraproduktivní.

V oblasti ûivotního prostøedí pùsobí 13 nadací, které byly
pøeváûnì zaloûeny za úèelem financování projektù péèe o
ûivotní prostøedí a ochrany pøírody. Mezi nejvýznamnìjöí patøí
Nadace Partnerství, REC ÈR, Nadace Sluníèko a jiné. éádná
z tìchto nadací programovì nepodporuje "ekologický" fun-
damentalismus a ani není iniciátorem akcí s jeho projevy.

Nyní nám z celkového poètu zbývá pouhých 88 organizací.
10 organizací se zabývá vìdeckou, odbornou a dokumentaè-
ní èinností v oblasti ûivotního prostøedí, zavádìním systémù
environmentálního managementu v prùmyslových podnicích
(EMS), posuzováním vlivù na ûivotní prostøedí (EIA) a envi-
ronmentální legislativou. Do této skupiny patøí napøíklad Èes-
ké ekologické manaûerské centrum, Ústav pro ekopolitiku,
nìkterá univerzitní støediska, aj. 8 organizací se vìnuje pro-
blematice úspor energie a alternativních zdrojù. Tím se rozu-
mí pøedevöím odborná, poradenská a konzultaèní èinnost v
této oblasti. Namátkou jmenujme Ekowatt, Elektromobily,
Ligu energetických alternativ, atd.

Na závìr se dostáváme k z Vaöeho hlediska problematické
skupinì organizací, které byly jiû døíve naøèeny z extremismu.
Jde pøedevöím o Hnutí Duha (15 zákl. èlánkù), Dìti Zemì (19
zákl. èlánkù), Greenpeace (1 organizace) a cca 10 dalöích
organizací zamìøených napøíklad na ochranu "práv zvíøat". Je
pravda, ûe tato sdruûení pouûívají ve svých veøejných kam-
paních i urèité formy nátlaku. Je vöak na místì pøipomenout,
ûe v rámci tìchto akcí se organizátoøi vûdy snaûí dodrûovat
platné zákony této republiky a dùslednì dodrûovat principy
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nenásilí. Není mi známo, ûe by za dobu existence tìchto
organizací bylo podáno trestní oznámení pro poruöení záko-
na v souvislosti s jejich èinností. Rád bych Vám pøipomnìl, ûe
nic podobného nelze konstatovat o nìkterých naöich politic-
kých stranách, o podnikatelském sektoru radìji vùbec nemlu-
vì.

Posledních 25 organizací nelze pøesnì tématicky zaøadit. Jde
vìtöinou o malá obèanská sdruûení, pùsobící na lokální úrov-
ni a nepoøádající veøejné kampanì. Do této skupiny navíc
patøí nìkolik organizací zamìøených na propagaci cyklistiky a
alternativní zemìdìlství a turistiku.

Mùûete mi v tomto okamûiku, váûený pane profesore, odpo-
vìdìt na otázku: Za co tedy bojuje drtivá vìtöina "ekologic-
kých hnutí". Nebo snad lépe: Kde je ta drtivá vìtöina, kterou
jsem z neznalosti nejmenoval, jak se jmenují stovky organi-

zací, na které jsem zapomnìl a které tuto drtivou vìtöinu
tvoøí? A jeötì jednu otázku na závìr: Jste si vìdom, váûený
pane profesore, ûe podle nedávno zveøejnìných prùzkumù
stoupá poèet obyvatel, kteøí povaûují øeöení problémù poöko-
zování ûivotního prostøedí za naléhavou politickou prioritu?
Není Vaöe úèelová demagogie vlastnì jen projevem obavy z
tohoto trendu?

Hezký den, Miroslav Lupaè

Spojení na Agenturu Koniklec: Chelèického 12, Praha 3 (zast.
TRAM 5, 9 a 26 Olöanské námìstí).

Adresa: P. O. Box 24, 130 11 Praha 3, Tel./Fax: 02/
22719318, 22710253, e-mail: koniklec@ecn.cz, http://www.
ecn.cz/env/organ/koniklec

Sympozium

BIOODPAD'99
tøídìní ñ zpracování ñ vyuûití

se uskuteèní ve dnech 19. ñ 21. dubna 1999
v Praze pod patronací Agentury Koniklec.

19. 4. vìdecko-odborný semináø "Komunální bioodpad"

20. 4. prezentace firem podnikajících v oblasti tøídìní a vyuûití
bioodpadu

21. 4. pøedvádìcí den amatérských i profesionálních øeöení
pro recyklaci bioodpadu

Sympozium, jenû je inspirováno jedním z bodù programu
ìZdravá mìstaî organizovaným Svìtovou zdravotnickou or-
ganizací (WHO), se bude zabývat moûnostmi vyuûití biood-
padu ve mìstech a vìtöích obcích.

Odborná, podnikatelská i laická veøejnost zde bude pøedsta-
vovat stávající technologie tøídìní, zpracování a vyuûití bio-
odpadù a diskutovat o moûnostech jejich rozöíøení a zdoko-
nalení. Jednotlivých akcí se zúèastní taktéû odborníci ze
zahranièí.

Akce probìhne u pøíleûitosti Dne Zemì (22. 4.).

Snaûíme se získat grantovou podporu, a proto oèekáváme,
ûe úèast nebude pro úèastníky sympozia finanènì zatìûující.
Ve spolupráci s Ekocentrem Rosa poøádáme doprovodnou i
následnou výstavu.

PØEDBÌéNÝ PROGRAM PRVNÍHO DNE SYMPOZIA (19. 4. 1999):

8.30ñ9.15 Prezentace úèastníkù

9.15 Oficiální zahájení semináøe

9.30 Antonín Slejöka Úvod do problematiky bioodpadu

10.00 Josef Gabryö Separování a kompostování komunálního bioodpadu

10.30 Jaroslav Váòa Kompostování bioodpadù

11.00 Rolland Schnell (Nìmecko) a Roman Honzík Anaerobní digesce bioodpadù v SRN

11.30 Frantiöek Majer a Olga Bláhová Hnojiva z bioodpadù

12.00 Ladislav Slavík Vyuûití kuchyòských zbytkù jako krmiva

12.30 Obèerstvení

13.00 Pøedvedení zpracování bioodpadu (zakládka kompostu)

13.30 Sergej Usùak Cizorodé látky v bioodpadech

14.00 Magdalena Zímová Hygienická rizika zpracování bioodpadù

14.30 Jaime Muòoz (Èile/ÈR)
Ekonomické srovnání anaerobní digesce bioodpadù s kom-
postováním klasickým a v bioreaktorech

15.00 Dalöí pøednáöky (zatím je prostor pro 2ñ4 nové pøednáöející)

16.00 Závìr semináøe

Semináø probìhne v aule VÚRV (Drnovská 507, Praha 6 ñ
Ruzynì).

Velice bychom uvítali, kdyby jste nám doporuèili, nebo na náö
semináø upozornili dalöí odborníky, podnikatele èi kutili kteøí
by k dané problematice mìli co øíci. V souèasné dobì je pro-
stor zejména ve 2. a 3. dni sympozia.

Maximální poplatek za první den sympozia je stanoven na
200,- Kè. Pro èleny CZ BIOMu a studenty bude sleva. V po-
platku je zahrnuto obèerstvení a sborník ze semináøe.

Pokud máte zájem o úèast na kterémkoliv dni sympozia,
poölete svou adresu na sekretariát CZ BIOMu. Mìsíc pøed
zaèátkem sympozia rozeöleme vöem zájemcùm detailní in-
formaci o celém sympoziu vèetnì pøihláöky. V pøípadì, ûe by
jste se chtìli zúèastnit nìkterého dne aktivnì (pøednáökou
nebo presentací), tak doplòte svùj dopis nebo e-mail o téma a
zamìøení Vaöeho pøíspìvku.

Podrobné informace o této akci budeme prùbìûnì uveøejòo-
vat na webové stránce CZ BIOMu:
Ñhttp://www.vurv.cz/czbiom/akce.htmlì
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Bioodpad ñ moûnosti vyuûití

Antonín Slejöka

NAMÍSTO ÚVODU

Dosti èasto se setkávám s podivným názorem, který propa-
guje spalování smìsného komunálního odpadu jako ekolo-
gickou technologii. Obèas je dokonce moûno zaslechnout
obviòování odborníkù a ekologických aktivistù, kteøí tento
názor nesdílejí, ûe nejsou dostateènì informovaní (viz napø.
VLÈKOVÁ 1999). V následujícím odstavci bych pouze uká-
zal, ûe v tomto pøípadì leûí problém neinformovanosti spíöe
na stranì skládkových a spalovacích lobby.

Energetické vyuûívání odpadù je velmi dùleûitá oblast, kterou
by v dobì ubývajících zásob fosilních paliv nemìl ûádný stát
zanedbávat. Avöak spalování smìsného odpadu je, promiòte
mi ten výraz, zrùdnost. I kdyby spalovna byla odfiltrována tak
dokonale, ûe by z ní nevycházely ûádné toxické emise, tak
není moûno zabránit:
• vzniku toxického odpadu, který je moûné ukládat pouze

na skládky nebezpeèných odpadù,
• znehodnocení ûivin pøítomných v odpadu a
• likvidaci vìtöiny materiálù pøítomných v odpadu.
Navíc vyûaduje spalovna obrovské investièní nároky. Jedinou
moûností, jak udrûet kvalitní ûivotní prostøedí pro budoucí
generace, je vyuûívání tøídìných odpadù. Zde pøichází
v úvahu i spalování (napø. tìch frakcí sbìrového papíru, jeû
nejsou vhodné pro recyklaci). éiviny pøítomné v bioodpadu
musí jít zpìt do pùdy neznehodnocené toxickými pøímìsemi
z ostatních odpadù (napø. vylitých baterií), coû zaruèuje pou-
ze zpracování bioodpadu tøídìného u zdroje napø. komposto-
váním èi anaerobní digescí. Dnes si jiû nemùûeme dovolit
plýtvat s energií uloûenou v druhotných surovinách tím, ûe je
smícháme a spálíme. Jednotlivé materiály je nutno tøídit a
recyklovat. S tímto je tøeba poèítat jiû ve výrobním procesu a
vyrábìt zboûí, které je po svém pouûití snadno vytøíditelné a
recyklovatelné. Ale to jsem jiû nìkde úplnì mimo téma tohoto
èlánku.

ññññññññññññññññññññññññññññ

Nejhmotnìjöí (viz tabulky) a pøitom nejsnáze zpracovatelnou
èást komunálního odpadu tvoøí bioodpad. Jedinou pøekáûkou
jeho vyuûití v ÈR je aû na výjimky neexistující separace bio-
odpadu. Existují sice moûnosti zpracování netøídìného èi
mechanicky tøídìného smìsného odpadu, ale ty neumoûòují
výrobu netoxického produktu, jelikoû smìsný odpad bývá
vìtöinou kontaminován cizorodými látkami (napø. tìûkými
kovy z vylitých nikl-kadmiových èlánkù). Tyto procesy bývají
navíc i investiènì nároèné a technologicky komplikované.

Základní podmínkou úspìöné recyklace bioodpadu je tudíû
tøídìní u domu (producentem odpadu). Vedle dnes jiû bìû-
ných sbìrných nádob na sklo, plasty, papír apod. by se mìly
objevit i nádoby na bioodpad. Tøídìní je vöak nutné podpoøit
nejenom rozmisùováním sbìrných nádob, ale i takovým
oznaèováním výrobkù, jenû by jednoznaènì urèovalo, jak s
nimi má být po upotøebení naloûeno (napø. do které sbìrné
nádoby mají být vhozeny). Netøíditelné výrobky by mìli být
daòovì znevýhodnìny. To by nutilo producenty vyrábìt
snadno separovatelné a recyklovatelné výrobky (to se samo-
zøejmì týká i obalù). Abych se vrátil k bioodpadu, uvedu pøí-
klad. Dokáûi si velice dobøe pøedstavit dìtské papírové pleny
vyrábìné pouze z biodegradabilních materiálù urèené po
upotøebení do bioodpadu (a ûe jich takové miminko dennì
spotøebuje)*.

Vytøídìný bioodpad je moûno vyuûít hned nìkolika zpùsoby:
• kompostováním,
• anaerobní digescí (zkvaöováním bez pøístupu vzduchu,

pøi nìmû je produkován bioplyn, který bývá energeticky

vyuûíván zejména kogenerací, pøi níû se získává teplo i
elektøina, coû zaruèuje vysokou energetickou úèinnost),

• zpracováním na krmiva a
• termickými procesy.

Nejjednoduööí je kompostování, a proto si myslím, ûe by mìlo
být aplikováno zejména v období zaèínající separace. Jakmile
se vychytají poèáteèní mouchy a tøídìní bioodpadu se stane
rutinní záleûitostí, pak bude moûno uvaûovat o anaerobní
digesci (AD), která se jeví do budoucna jako velice perspek-
tivní, pøedevöím s ohledem na sniûující se zásoby fosilních
paliv.

Energetické vyuûití bioodpadu termickými procesy se mi
nezdá být pøíliö vhodné, jelikoû, na rozdíl od AD, znemoûòuje
vyuûití organického zbytku po zpracování ke zúrodòování
pùd. Cenné ûiviny se pøi nìm ztrácejí a mohou vznikat toxické
zplodiny.

Asi poslední moûností je vyuûití bioodpadu ke krmiváøským
úèelùm. Pøi návrhu technologického systému pro zpracování
je tøeba vycházet z co moûná nejpøesnìjöí charakteristiky
bioodpadu (co bioodpad to unikát). Bioodpad musí být v prù-
bìhu svého zpracování dostateènì hygienizován, coû je za-
bezpeèováno tepelnými úpravami varem , horkovzduöným
suöením, nìkdy také fermentaèními procesy. Produktem bývá
obyèejnì krmná pasta. Tato technologie se vyuûívá zejména
pro zpracování kuchyòských odpadù, ale do budoucna nelze
zcela vylouèit její aplikaci i na domovní bioodpad. Dále se
vöak budu vìnovat pouze kompostování a biozplynování.
(Biozplynování je ne zcela pøesné oznaèení pro AD).

Kompostování je moûné provádìt prakticky ve vöech mìøít-
cích. V praxi se vöak vìtöinou hovoøí pouze o kompostování:
• velkoobjemovém (prùmyslovém a zemìdìlském),
• støednìobjemovém (pro skupinu rodinných domù èi pro

dva-tøi panelové domy) a
• maloobjemovém (na zahrádce èi balkonu).

Podobnì je tomu u AD, avöak rodinné anaerobní bioreaktory
(napø. èínské) jsou v naöich podmínkách jen tìûko uplatnitel-
né, jelikoû pro dostateènou produkci bioplynu je u tìchto typù
bioreaktorù zapotøebí pomìrnì znaèné mnoûství exkrementù.
Napø. v podmínkách Nepálu vyûaduje uspokojení poûadavkù
rodiny na svícení a vaøení, aby vlastnila jeden kus hovìzího
dobytka na kaûdého èlena rodiny (GAUTAM 1998). Tyto
bioreaktory by se u nás navíc musely tìûce vyrovnávat s
naöimi bezpeènostními pøedpisy.

Zajímavìjöí je øeöení výroby bioplynu v bioreaktoru, do nìhoû
pøitéká spoleènì s odpadní vodou z toalet jednoho sídliötì i
nadrcený kuchyòský odpad (kaûdá kuchyò je vybavena drti-
èem, ze kterého jde drù rovnou do potrubí; toalety mají velice
nízkou spotøebu vody; voda z koupelny a praèky je odvádìna
a zpracovávána zvláöù). Takto se nejenom produkuje bioplyn,
ale navíc organický zbytek po biozplynování je vyuûitelný pro
hnojivé úèely, coû je umoûnìno díky tomu, ûe takovýto de-
centralizovaný zpùsob èiötìní odpadních vod minimalizuje
riziko kontaminace cizorodými látkami, která je v centrálních
èistièkách odpadních vod bìûným jevem, a to zejména v
oblastech s rozvinutým prùmyslem. Tento systém se vöak
teprve zaèíná rozvíjet.

Bìûnìjöí je výroba bioplynu z bioodpadu tøídìného u zdroje
ve velkokapacitních reaktorech, ve kterých se zpracovává
bioodpad z celého mìsta èi okresu. Tento systém se zaèíná
postupnì prosazovat a vöeobecnì se oèekává jeho stále se
zrychlující rozvoj.

Závìrem bych chtìl jeötì jednou zdùraznit, ûe je velice dùle-
ûité co moûná nejdøíve zaèít se separací bioodpadu u zdroje s
následným kompostováním. U zabìhnutých systémù sbìru je
pak moûno pøejít na jiné zpùsoby vyuûití této druhotné surovi-
ny.
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* O problému dìtských plen pro jednorázové pouûití jsme
vedli s p. Váòou nároènou Ñodbornouì polemiku, ve které p.
Váòa dokazoval nemoûnost biodegradace plen jeho zkuöe-
ností s jejich spalováním, kdy pleny namísto hoøení zbìlely a
ztvrdly. Já jsem namítal, ûe v pøípadì, kdyû by byli výrobci
daòovì motivováni (nuceni) k produkci recyklovatelných vý-
robkù, tak by jistì naöli zpùsob, jak vyrábìt biodegradovatel-
né pleny. Následnì jsem zaloûil pokus. Do jednoho vermi-
kompostéru jsem vloûil dvì pleny tak, aby mìli deöùovky
pøístup k jejich vnitøní èásti. Bìhem prvních dvou týdnù jsem
zatím nepozoroval ûádnou okem viditelnou degradaci. I pøes
to, ûe pokus pobìûí dál, je moûno pøedpokládat, ûe pleny
budou z velké èásti biologicky nerozloûitelné.

Vzhledem k tomu, ûe mnoho matek preferuje jednorázové
pleny, jejichû podíl na trhu bude pravdìpodobnì vzrùstat, dá
se pøedpokládat, ûe právì dìtské pleny budou jedním
z výrobkù, kolem kterých se bude vést ostrá diskuse mezi
výrobci, ekology a úøedníky státní zprávy.

Tab. 1: Hmotnostní podíly jednotlivých sloûek smìsného
odpadu dle prùzkumu 11 kontejnerù v Praze 9 v ulici äluk-
novské a Jablonecké (SLAVÍK 1998)

Kuchyòské zbytky 40,1 %

Papír 29,8 %

Plasty, sklo, textil a kovy 8,5 %

Rùzné 21, 6%

Tab. 2: Mnoûství a látkové sloûení komunálního odpadu v ÈR
na základì analýz z let 1992 - 1994 (BARTOä 1998)

kg/obyv. a rok tis. t/rok

Komunální odpad celkem 311,9 3 193

odpad z domácností 262,0 2 681

v tom: papír a lepenka 24,0 246

sklo 13,4 137

smìsné plasty 11,0 113

PET láhve 1,0 10

nebezpeèný podíl 1,4 14

Fe kovy 5,7 58

hliník 1,5 15

textil 6,5 67

biologický odpad 33,0 338

ost. podíl (pøev. Minerál.) 164,5 1 683

objemný odpad 13,9 143

v tom: pneumatiky 2,5 26

elektrotechnický örot 2,2 23

elektronický örot 1,0 10

minerální oleje 0,3 3

olovìné akubaterie 0,9 9

ostatní podíl (pøev. spal.) 7,0 72

ulièní smetky 12,0 72

odpadu ze zelenì 24,0 246

LITERATURA:

BARTOä P.: Energie z odpadù. Sborník pøednáöek ze VI.
mezinárodního kongresu ODPADY LUHAÈOVICE 1998. S.
31 - 40.

GAUTAM, K. N.: Budoucnost vyuûití bioplynu v Nepálu.
Sborník ze semináøe ìEnergetické a prùmyslové rostliny IV.î
CZ BIOM, Praha, 1998, v tisku.

SLAVÍK L.: Výskyt a vyuûívání kuchyòských odpadù v Praze.
ODPADY 3/1998, s. 26.

VLÈKOVÁ A.: Skládkám zvoní hrana ñ o kousek blíû Evropì.
Metro ñ deník pro Prahu, (http://www.metro.cz), 8. ledna
1999, s. 7.

5. schùze pøedstavenstva a revizní komise
CZ BIOM se bude konat dne 17. 2. 1999 v 9.
30 hod.

Program:

1. KONTROLA ZÁPISU

2. ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA

3. PLÁN ÈINNOSTI CZ BIOM PRO ROK 1999

4. PLÁNY ÈINNOSTÍ SEKCÍ

5. ODBORNÁ AKCE BAVORSKO (DUBEN 1999)

6. RÙZNÉ

Pøedseda CZ BIOM

J. Váòa

Biom è. 5, odborný èasopis o biomase a informaèní zpravodaj Èeského sdruûení pro biomasu

Interní tisk CZ Biom
Zodpovìdný redaktor 5. èísla: Antonín Slejöka
VÚRV Praha-Ruzynì, è. tel.: (02) 33022354

Pøíspìvky pro rok 1999 jsou pro bìûné èleny 200,- Kè, pro právnické osoby 2.000,- Kè a pro studenty denního
studia 50,- Kè. Platit je mùûete sloûenkou nebo pøevodem na úèet èíslo 1281759-068, kód 0800.


