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Podpora rychlerostoucích dřevin pro systém centrálního 

vytápění ve Východní Evropě 

Projekt podporovaný v rámci evropského programu 

Intelligent Energy – Europe (IEE) 

 
Workshop 

„Energetické využití rychlerostoucích dřevin“ 
 
 

v rámci projektu BIO-HEAT 

„Podpora rychlerostoucích dřevin pro systém centrálního vytápění ve Východní Evropě” 
 
 

Termín:  31.3. a 3.4. 2012 
9.00 až 17.00 hod. 

 
Místo:  Brno, Areál výstaviště BVV Brno (Výstaviště 1, 647 00 Brno) 

pavilon P - sál P1 (den I.) a Kongresové centrum - sál B (den II.) 
 
 
VSTUP NA SEMINÁŘ JE VOLNÝ. 
 
 
Workshop pořádaný v rámci evropského projektu BIO-HEAT - „Podpora 
rychlerostoucích dřevin pro systém centrálního vytápění ve Východní Evropě” je 
zaměřen na možnosti a podporu využití rychlerostoucích dřevin (RRD) jako vhodného zdroje 
energie pro lokální výtopny a systémy centrálního zásobování teplem. 

Jeho cílem je jednak nabídnout relevantní informace a inspiraci zájemcům o působení 
v tomto dynamicky se rozvíjejícím se odvětví a zároveň poskytnout prostor pro navázání 
kontaktů mezi novými subjekty a těmi stávajícími s cílem rozvoje širšího využití dendromasy 
z výmladkových plantáží na regionální úrovni i konstruktivního řešení jakýchkoliv překážek 
v oboru. 

Na workshopu budou prezentovány praktické zkušenosti pěstitelů rychlerostoucích dřevin, 
dodavatelů technologie i odběratelů dendromasy. V rámci programu je vyčleněn i prostor pro 
vzájemnou diskusi účastníků nad aktuálními problémy a překážkami tohoto oboru. 

Program workshopu je dvoudenní, doplněn o exkurzi na plantáž RRD a výtopnu 
využívající dendromasu. Doprava na exkurzi je zajištěna (odjezd autobusu 3. 4. 2012 v 13.00 
od Výstaviště Brno, vchodu do Administrativní budovy – budova „BVV BUSINES CENTRE“).  
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PROGRAM:  
DEN I.                                                                                                                       31. března 2012 

09.00-09.30 Registrace účastníků 

09.30-09.40 Zahájení workshopu 

09.40-10.15 
Prezentace projektu BIO-HEAT 
Leona Šimková, CZ Biom 

10.15-11.00 
Změny v zákoně o obnovitelných zdrojích a podpora tepla z OZE, 
Národní akční plán ČR 
Jan Habart, předseda CZ Biom 

11.00-11.45 
Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně 
podmínek ochrany přírody 
Jana Jobbiková, VÚKOZ, v.v.i. 

11.45-12.45 oběd 

12.45-13.30 
Zkušenosti se zakládáním plantáží RRD, prezentování úspěšných 
příkladů  
Jan Saglena, pěstitel a dodavatel technologie RRD, Bečkov 

13.30-14.30 
Zkušenosti s pěstováním RRD v mikroregionu Bystřice n. Perštýnem 
Ivan Buchta, zástupce města Bystřice nad Perštýnem 
Miroslav Trnka, vědecký pracovník a pěstitel RRD, Bystřice nad Perštýnem 

14.30-15.00 Pohled koncového odběratele dřevní štěpky v energetickém průmyslu  
Richard Horký, ředitel teplárny TTS Třebíč 

15.00-15.30 přestávka na kávu 

15.30-17.00 Workshop 
 – diskuse k otázkám pěstování RRD a jejich využití na lokální úrovni 

 

DEN II.                                                                                                                       3. dubna 2012 

10.30-10.45 zahájení workshopu 

10.45-12.00  představení účastníků workshopu, diskuse  

12.00-13.00 oběd 

13.00-17.00 

Exkurze 
- Plantáž RRD v Bystřici nad Pernštejnem 
Miroslav Trnka, Zkušební stanice Domanínek 
 

– Výtopna na biomasu a štěpku z plantáží RRD města Bystřice nad 
Pernštejnem 
Stanislav Loukota, ředitel Bystřické tepelné s.r.o. 

 
Vzdělávací materiály a občerstvení pro účastníky je zajištěno zdarma. 

 

Svoji účast na workshopu, s informací zda se budete účastnit také exkurze 2. den programu, 
potvrďte prosím na emailu: sekretariat@biom.cz. 


