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Důvody pěstování rychle rostoucích dřevin 

 v lesním hospodářství je možné provádět průmyslovou těžbu až v porostech starších 80 let 

 před 100 lety bylo dřevo výhradním zdrojem energie 

 spalování hnědého uhlí má negativní vliv na ŽP, vysoké procento CO2, SO2 a těžké kovy 

 zásoby uhlí brzy skončí 

 zdrojem dřevní hmoty na topení jsou: 

dřevní odpady ze zpracování dřeva, zbytky po těžbě 

napadené stromy 

odpady po zpracování dřeva 

rychle rostoucí dřeviny pěstované na orné půdě tzv. polní dřeviny 

 

 

Požadavky 

 schopnost rozmnožování řízkováním 

 mrazuvzdornost 

 odolnost vůči škůdcům a chorobám 

 přírůst hmoty přibližně 15t/ha ročně 

 nejvíce se používají topoly, vrby, akát, olše nebo bříza 

 nelze je pěstovat na celém území ČR, ale jen na určitých místech (u nás je nejvhodnější 

topol balzámový) 

 vysoká pařezová výmladnost 

 obnova lesa se provádí přibližně po 5 cyklech (nasazení – likvidace 5-8let) 

 

 

Technologie pěstování 

* podobně jako v zemědělství (začíná se orbou, smykováním a kypřením půdy) 

* příprava řízků řízky z jednoletých výhonů v délce přibližně 20 cm a tloušťky tužky až po 

tloušťku palce 

* příprava se dělá v zimě, při -4°C se skladují 

* provede se výsadba ručně nebo strojně přibližně 8 000-15 000 řízků/ha  

* sklizeň se provádí v zimě po opadu listí, u topolu je to po 6-8 letech a u vrby je to po 3-5 

letech 

* způsob sklizně je buď odřezáváním a odkládáním stromků na hromady a pak štěpkováním a 

nebo přímo strojem, který odřezává a přímo štěpkuje 
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Obnovitelné zdroje energie 

 

 

 

- jednotlivé energie nejsou kvalitativně ani časově stálé, ale jedna energie se může měnit v druhou 

- sluneční energie již po 4,5 miliardy let → energie světelného záření se například fotosyntézou 

mění v biomasu rostlin 

- biomasa = hmota organického původu, jejichž jednu část tvoří rostliny 

 - v souvislosti s energetickým využíváním biomasy se rozumí především dřevo a 

různorodý dřevní odpad, energetické rostliny vhodné pro spalování v topeništích – 

zemědělské produkty a jejich zbytky, cíleně pěstované energetické rostliny 

   →  ohřev vzduchu 

   →  ohřev užitkové vody 

   →  výroba jiných druhů energie 

 - pokud je rostlinná biomasa využívána pro energetické účely, pak se spálením uhlík 

dostává do atmosféry a může být znovu zakomponován prostřednictvím fotosyntézy do 

rostlinné tkáně  

- plantáže energetických dřevin poskytují díky přirozenému produkčnímu potenciálu dřevin 

v krátké době více než obvyklý výnos dřevin 

 - zpracování se zdá ekonomicky zajímavé, protože sklizeň, 

případné skladování i následné zpracování je na jednom místě 

 - plantáže jsou snadno udržovatelné, protože stromy rostou 

v řadách a pohyb strojů v nich je tímto usnadněn 

 - sklizeň a zpracování stromů je snadná, protože je to 

homogennís dřevní hmota, pravidelného vzrůstu 

 - podporují krajinotvorný ráz okolí )možnost součásti plantáže 

coby biokoridoru 

 - tvořen nejčastěji:  akáty, břízami, platany, topoly, vrbami 

    a olšemi 
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Porosty rychle rostoucích dřevin mohou mít různý charakter. Mohou to být velmi rozlehlé 

lesy, například na plochách nad 5 hektarů, mohou to být parcely, může to být několik zelení 

propojených parcel, mohou to být linie stromů, shluky stromů nebo dlouhá stromořadí, 

například 5 řad ve vzdálenosti 2 metry od sebe. Způsobem výsadby může být sledován i jiný 

význam, než pouze energetický, resp. funkce porostů rychle rostoucích dřevin se může v 

průběhu růstu stromů měnit. Z tohoto důvodu nemusí být ekonomické hodnocení v oblasti 

energetiky jednoznačné. 

Například význam stromů pro produkci kyslíku (produkční funkce) je všeobecně znám, ale 

do ekonomického hodnocení produkce energetické biomasy není započítáván. Stejně tak jako 

ostatní funkce (neenergetické významy), které jsou uvedeny níže. 

 biologické funkce – vznik biokoridorů a lesních společenstev v bezlesé zemědělské 

krajině, zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny, úkryt a potrava pro drobnou i vysokou 

zvěř, hnízdiště ptactva, poskytují ochranu a úkryt pro hmyz 

 meliorační funkce – snižování větrné eroze a škod zemědělských plodinách, biologická 

meliorace přemokřených stanovišť, zlepšení půdních poměrů (vytvoření humusové vrstvy, 

provzdušnění půdního horizontu) 

 izolační funkce – oddělení a omezení negativního působení navazujících ploch nebo 

objektů, snížení prašnosti, hluku, vytváření kořenových clon na ochranu vodních zdrojů, 

tříští větrné proudy a předchází tak ochlazování objektů 

 asanační funkce – rychlé zpevňování břehů proti vodní erozi, vegetační úprava výsypek a 

antropogenních stanovišť, zlepšení tepelného režimu lokality, recyklace vody v krajině, 

filtrace srážkové a povodňové vody (odnímání přebytečných živin), zvýšení vlhkosti 

vzduchu 

 estetická funkce – využití ploch energetických rostlin k omezení účinku pohledově 

negativně působících objektů nebo jiným způsobem přispět ke zlepšení vizuálního vjemu 

 produkční funkce – produkují kyslík, produkují biomasu pro hospodářské využití, 

odstraňují z atmosféry oxid uhličitý (CO2)  
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Vliv biomasy na půdu 

- úrodnost půdy je ovlivňována především následujícími faktory: 

a) fyzikálními vlastnosti půdy (provzdušněnost, nasákavost, objemová hmotnost) 

b)  výživný stav půdy, především obsah humusu (středně úrodná půda má obsah humusu 

přibližně 2%) 

c) biologická aktivita půdy, kdy mikroorganismy zajišťují rozklad rostlinných zbytků, 

uvolňují z půdy živiny a mají schopnost očišťovat půdu od choroboplodných zárodků 

d) přítomnost škodlivých činitelů (choroby, plevele, škůdci) 

e) kontaminace průmyslovými emisemi (imise, zčásti i hnojení způsobují okyselování půd) 

- rostliny působí a strukturu půdy při svém růstu a potom po zrušení porostu, kdy se v půdě 

přeměňuje organická hmota jejich zbytků s různou rychlostí 

- při růstu rostlin dochází k ovlivnění půdy kořenovým systémem, především prostřednictvím 

fyzikálních účinků a biochemicky - fyzikální účinky se projevují rozpojováním a stlačováním  

     půdy, čímž dochází k jejímu tvarování do agregátů 

- při růstu rostlin (zejména dřevin) dochází k ochraně půdy nadzemní hmotou porostu tím, že je 

povrchová vrstva půdy chráněna před vysycháním, dopadem dešťových kapek a ostatními vlivy, 

působícími z ovzduší 

- při růstu rostlin neustále dochází k výměně živin mezi půdou a rostlinou, což představuje malý 

koloběh živin  

x 

k velkému koloběhu živin dochází tím, že je rostlina sklizena a živina je odebrána z půdy 

- dřeviny s jejich mohutnou kořenovou soustavou jsou schopny přijmout více živin ve srovnání 

s rostlinami, které mělce a slabě koření  

- v některých případech se do půdy živiny nevracejí nebo pouze zčásti ve formě organických 

hnojiv 

- z hlediska výnosu rostlin jsou důležité jednotlivé biogenní prvky, které rostliny odebírají z půdní 

zásoby - rostliny přijímají zejména dusík, fosfor, draslík, vápník a hořčík a jejich příjem je             

      poměrně vysoký a obsah v půdě se při intenzivním pěstování plodin snižuje.  

 Výměra RRD dle MZE (ha) 
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Založení porostu RRD 

 

Příprava pozemku 

- s přípravou pozemku je nutno začít obvykle rok dopředu před výsadbou  tak, aby byly podmínky 

pro výsadbu a růst dřevin v prvních měsících optimální 

 → maximální omezení růstu plevelů v 1. roce, protože plevely mohou zásadně ovlivnit 

 budoucí vývoj biomasy  

 - na velmi zaplevelených lokalitách je nutné začít intenzivní odplevelování již 

minimálně rok před výsadbou v závislosti na převažujících druzích plevelů a 

zvolené technologii odplevelování 

 - plevele (ale i nepřipravené luční porosty) omezují růst vysazených dřevin dvojím 

způsobem  – kořenová konkurence (boj o vodu a živiny) a nadzemní konkurence 

vegetačních orgánů (omezení přístupu světla) 

 - v některých případech mohou plevely vyššího vzrůstu polehnout na výhony 

topolů 

- použití pesticidů na velkoplošné odplevelování půd není doporučováno z důvodů ochrany 

přírody a tvorby reziduí v půdě, které mohou omezit růst RRD i několik let po aplikaci 

  - v odůvodněných případech (velmi silné zaplevelení, možnost použít mechanizované 

odplevelování) je možné použít ověřené biodegradující preparáty po konzultaci 

s odborníky 

 - při aplikaci přesně podle doporučených postupů je možné snížit účinné koncentrace 

pesticidů na minimum 

 - aplikace vybraných biodegradujících preparátů může být provedena jednak v přípravném 

 roce nebo také těsně před výsadbou 

x 

 tento efektivní způsob omezování plevelů v zaplevelených loukách však může způsobit 

 posunutí termínu výsadby na méně vhodné období, protože je nutno vyčkat 7-14 dní na 

 ověření účinnosti zásahu 

- podzimní orbu a přípravu půdy na dobře odpleveleném pozemku je nejlépe provést tak, aby 

nebylo nutné na jaře již pozemek orat, ale pouze ošetřit kultivátorem, případně urovnat, tento 

postup je důležitý zejména v oblastech s častým výskytem jarních přísušků 

 - jarní orbou totiž dojde k porušení přirozené kapilarity půdy, což v případě 

výskytu přísušku může způsobit silné proschnutí horních 15 - 20 cm půdy, do 

které se řízky sázejí 

 - hloubka orby závisí na místních půdních podmínkách a stavu pozemku 
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 - na těžkých jílovitých půdách vhodné v předchozím roce provést 

hlubokou orbu (doporučuje se 70-80 cm), aby se zlepšilo provzdušnění 

půdy na více let dopředu.  

- někdy je nutné provést i jarní orbu (např. u chybně odplevelených pozemků, v případě utužené 

půdy apod.) - provádí se co nejdříve, aby byla včas obnovena kapilarita půdy 

- na dobře připravených pozemcích stačí provést pouze kultivaci a urovnání 

- v některých lokalitách, kde se nachází sečený luční porost, je doporučeno provést pruhovou 

úpravu pozemku s využitím půdní frézy se záběrem rotoru 60 - 80 cm a hloubkou zpracování 25 - 

50 cm, resp. stržení travního porostu oddrňovacím lesním pluhem 

 

Příprava sadbového materiálu    

- při zakládání energetické plantáže jsou vhodné řízky z jednoletých, případně dvouletých 

výhonků 

-  dodavatelé sadbového materiálu zajišťují: 

 výhony, ze kterých budou připraveny řízky těsně před výsadbou 

 řízky ve svazcích a speciálním obalu 

- většinou je sadební materiál dodáván v souladu se školkařskými zásadami, to znamená, že 

maximální počet řízků ve svazku je 50, společně je zabalen jeden klon řízku stejného věku 

(jednoleté, resp. dvouleté), svazek je označen dvěma štítky (vně a uvnitř) a na štítku je uvedena 

sadba, dodavatel, klon, počet 

- přesné určení doby výsadby závisí na konkrétních půdních podmínkách a průběhu počasí 

v jarních měsících 

 vhodná je nejčasnější výsadba na jaře: březen – květen 

- je třeba zajistit sadební materiál s dodavatelem včas, aby bylo možné práce zahájit operativně 

 → pro skladování je nutné připravit skladovací prostory s příznivými podmínkami pro 

uchování řízků v dobrém stavu: chladné prostory, pokud možno s vysokou vlhkostí 

(např. sklep, chladící box apod.) 

 → sušších skladovacích prostorách je vhodné materiál zabalit do igelitu 

nebo dát do otevřených igelitových pytlů, aby nedocházelo k jejich 

nadměrnému vysychání 

- nejkvalitnější řízky z hlediska čistoty řezu je možno připravit na pásové pile, protože stříhání 

zahradnickými nůžkami je nejen namáhavější a pomalejší, ale dochází při něm ke slabšímu 

poškození pletiva od střižného břitu 

- délka řízku je závislá na rozteči pupenů na výhonech – řízek musí obsahovat alespoň 3 pupeny. 

 - průměrná délka řízku je 20 cm a průměr od 0,5 do 2,5 cm 
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- těsně před výsadbou je vhodné řízky namočit na 1 den do vody, zejména pokud nebyly 

skladovány v optimálních podmínkách  

 - toto opatření je zcela nutné pro výsadby prováděné v sušších obdobích nebo oblastech 

 výskytu jarních přísušků 

- před výsadbou je možné na řízky aplikovat stimulační roztok nebo speciální pasty obsahující 

rostlinné růstové hormony  

 

Technologie výsadby             

V dnešní době jsou rozlišovány a používány 2 systémy výsadby produkčního porostu: 

 a) jednořádkový ve sponu 0,3 - 0,5 m x 1,5 – 3 m mezi řádky 

 b) dvojřádkový ve sponu 0,75 m x 0,75 m a 1,5 – 3 m mezi dvojřádky 

Pro výsadbu matečnice = reprodukční porosty je převážně používán jednořádkový spon 0,25 – 0,5 

m x 1,5 – 2 m mezi jednořádky 

- určení systému výsadby záleží hlavně na dostupné mechanizaci, která je k dispozici nejen pro 

samotnou výsadbu, ale tako pro následnou údržbu plantáže (například mechanizace pro 

odplevelování 

- využívání dvojřádků šetří náklady na údržbu a hlavním důvodem zahájení jeho využívání byla 

používaná mechanizace pro sklizeň a že při pěstování RRD ve dvojřádcích dochází ke zmenšování 

zaplevelení u dobře odplevelené plochy 

x 

na zaplevelených lokalitách jsou dvojřádky mnohem náročnější na ruční nebo polomechanizované 

odplevelování uvnitř dvojřádku → vhodnější pěstování v jednořádkovém sponu 

- způsoby výsadby řízků: 

~ ruční: řízky se zapichují rovně nebo mírně šikmo do připravené půdy, tam, kde je 

půda slehlá a nejde provádět ruční zapichování kvůli poškozování řízku, je možné 

použít zapichovač 

~ mechanizovaný: za využití sazeče a při postupu obdobném jako u vysazování 

lesních sazenic 

- zásady: aby řízky moc netrčely z půdy – maximálně 3 cm 

 půda kolem řízků musí být dostatečně utužená 

- herbicidní úprava totálním herbicidem při likvidaci plevelů po výsadbě se nedoporučuje 

vzhledem k obtížnosti zamezení přenosu účinku na porost rychle rostoucích dřevin 

x 

kořenová konkurence plevelů vede ke značnému zpomalení růstu → první významnější výškový 

přírůst se objevuje kolem třetího roku a první sklizeň dřevní hmoty se může posunout na 6. až 8. 

rok po založení porostu 
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- nadzemní konkurence plevelů může v kombinaci s jinými nepříznivými vlivy jako je sucho, 

nedostatečné odplevelování atd. dokonce způsobit zvýšení ztrát v mladých výsadbách již v prvním 

roce do takové míry, že je lepší výsadbu zrušit – např. zahnití výsadby pod uzavřenou „korunou“ 

              plevelů 

- po dosažení výšky dřevin nad 2,5 metrů dochází k uzavření porostu v meziřadí, což zastíní 

plevelné pásmo a dojde k jeho rapidnímu snížení 

- ke zvýšení pravděpodobnosti lepšího ekonomického efektu plantáží RRD lze přistoupit ke: 

˟ hnojení RRD hnojivy průmyslového či organického původu 

˟ dosazování řízků, ale ještě v roce zakládání plantáže, max. v jarních měsících následujícího 

 roku 

˟ omezení výskytu náletových dřevin v prvních dvou letech od založení porostu 

˟ zamezení přístupu zvěře – ochrana před okusem či vytloukáním  
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Sklízení porostu RRD 

 

Způsoby sklizně RRD 

- plantáže rychle rostoucích dřevin se sklízejí v tzv. velmi krátkém obmýtí – 4 až 6 let v ideálních 

podmínkách → při životnosti plantáže 20 až 25 let se jedná o 4 až 5 sklizní z jedné výsadby 

 - kratší doba obmýtí vede ke snížení celkového výnosu po dobu životnosti plantáže 

x 

 - delší doba obmýtí vede k méně efektivnímu využití potenciálu plantáže 

- optimální je 4letý cyklus sklízení a to převážně v podmínkách s výbornými podmínkami pro růst 

dřevin, nejčastější je pak 5-6letý cyklus a v oblastech s nepříznivými podmínkami není výjimečná 

sklizeň až po 8 letech 

- o termínu sklizně rozhoduje několik faktorů, jedním z nejdůležitějších je stav poptávky na trhu, 

kdy nepříznivý vývoj nevede k fatálním ztrátám, ale „pouze“ k odsunu termínu sklizně na další 

rok 

- v případě víceletých topolových plantáží se také lze přizpůsobit poptávce na trhu změnou 

pěstovaného sortimentu – například přejít ze štěpky na jednokmennou  lignikulturu, která má dobu 

obmýtí až 30 let a je produkována pro papírenský nebo nábytkářský průmysl.  

- u nás jsou používány 2 způsoby sklizně: 

• pořezání a štěpkování: 2 traktory, 2 přívěsy, štěpkovač, motorová řetězová pila 

   těžba → ukládka → štěpkování → odvoz → skladování → spalování 

• pořezání a snopkovní: přídavné zařízení na traktor nebo speciální stroj podřezává v dané 

výšce výhony a spojuje je do snopků, které jsou buď ponechány na 

plantáži nebo odvezeny do skladu, kde rok vysychají a poté mohou 

být štěpkovány 
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Průměr pařezu 12 cm nad zemí 

[cm] 

Délka stromu 

 [m] 

Hmotnost stromu bez listí 

 [kg] 

7,36 5,8 7,6 

5,91 5,9 5,3 

6,44 6,2 6,2 

6,59 6,4 6,7 

7,41 7,2 15,8 

7,53 7,3 15,9 

8,33 7,6 16,6 

8,82 7,8 18,1 

10,67 7,9 22,6 

11,52 9,6 24,4 

11,96 9,7 26,7 

12,11 9,8 27,7 

12,39 10,2 33,2 

13,18 10,5 35,1 

13,36 11,2 38,2 

14,22 12,4 54,1 

14,74 12,9 56,8 

Výnosy dřevní hmoty rychle rostoucích topolů v čerstvém stavu a bez listí a při průměrném 

obsahu vody okolo 65 %. 

 

Nejčastěji využívanou dřevinou jsou topoly: 

 Rod topol patří do čeledi vrbovitých a spolu s vrbami se řadí mezi takzvané rychle rostoucí 

dřeviny. Vyznačují se variabilitou. Vzájemným křížením vytváří velké množství nejrůznějších 

poddruhů, odrůd a kultivarů. Základními domácími druhy topolu jsou topol černý (Populus nigra), 

topol bílý (Populus alba) neboli linda a topol osika (Populus tremula). Známý pyramidální topol 

vlašský je kultivarem topolu černého. Zmiňován bývá i topol kanadský, který je jedním z kříženců 

černého topolu. 

 Topol černý je vzrostlý strom s klenutou rozložitou korunou, silným kmenem a nápadnými 

kořenovými náběhy. Dosahuje výšek až 40 m, průměru kmene do 2 m a dožívá se stáří až 150 let. 

Borka je v mládí hladká, zpravidla šedozelená, později (v 8-10 roce) hluboce síťovitě rozbrázděná, 

někdy černavá. Listy jsou asi 10 cm dlouhé, střídavé, dlouze řapíkaté, trojúhelníkovité, po obvodu 

pilovité. Květem jsou převislé jehnědy, samčí jsou kratší, než samičí. Plodem je vejcovitá tobolka, 

obsahující množství ochmýřeného semene. Kořenový systém je dobře vyvinutý všemi směry, 

takže topoly odolávají bez problémů i značně silným větrům. Topol je světlomilný a potřebuje 
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značnou vlhkost, kterou dokáže získávat i z velké hloubky dlouhými kořeny. Topol černý roste 

v teplých úvalech podél toků řek a v lužních lesích nejnižších poloh, kde často roste spolu 

s vrbami. Je to rychle rostoucí dřevina se značnou výmladkovou schopností. 

 Dřevo topolů je světlé, lehké, měkké, ohebné a dobře se štípe. V nábytkářství se z něj 

vyrábějí dýhy, překližky, sudy a bedny. Listí se dříve používalo jako krmivo pro dobytek a 

z pupenů se lisoval olej. Dnes se dřevo využívá hlavně v řezbářství a jako palivo. Různé kultivary 

topolu černého se vysazují jako ochranná stromořadí podél cest, vodotečí, hřišť, hospodářských 

budov, továren apod. 

 Klimatické podmínky jsou jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují růst topolů. U 

téhož kultivaru se dosahuje za shodných podmínek vyšších výnosů (přírůstů) na teplejší lokalitě 

s dlouhou vegetační dobou a vysokými letními teplotami než na lokalitě chladnější. Některé 

balzámové topoly a jejich kříženci rostou úspěšně i v drsnějším klimatu. 

Dalším rozhodujícím faktorem pro růst topolů je vodní režim v půdě. Původní topolová stanoviště 

jsou v nížinách v oblasti aluvia poblíž vodotečí. Topoly velmi dobře snášejí i několika týdenní 

záplavy, které jsou prospěšné také tím, že na lokalitě neustále doplňují živiny. Zvláště vyhovující 

stanoviště jsou především charakterizována dokonalým a trvalým zásobováním vodou. Uvádí se, 

že spotřeba vody při transpiraci na vytvoření 1kg sušiny je 500 litrů (borovice 170 litrů, buk 350 

litrů). 

 Kořenový systém topolů je náročný na provzdušněné půdy (dostatek kyslíku). Zejména 

v prvním roce je dýchání kořenů topolů mnohonásobně vyšší než u jiných dřevin. Trvalé 

provzdušnění půdy je důležité pro možnost snadného rozrůstání kořenů. Pro svůj mohutný 

kořenový systém potřebuje topol dostatečný prostor. Kořeny vysokých topolů dosahují do 

vzdálenosti až 30 m do šířky a několik m do hloubky. Přes obvod koruny sahají topolové kořeny 

zejména na chudších a sušších půdách. 

 Topol je citlivý na kyselost půdy.  Nejlépe mu vyhovuje neutrální nebo slabě kyselá půdní 

reakce. Vyžaduje přítomnost vápna, které kromě úpravy půdní reakce přispívá k vytvoření lepší 

půdní struktury a provzdušnění hlubšího profilu. Uhličitan vápenatý může být částečně nahrazen 

uhličitanem hořečnatým. Podstatný vliv na růst topolů má dusík.  

 Z chorob se u topolů vyskytuje rakovina Nectria gilligena, způsobující odumírání kůry na 

mladých výhonech a otevřené nádory na starších větvích a kmenech. Ze škůdců se jedná hlavně o 

housenky Liparis salicis, které při hromadném výskytu způsobují na jaře i holožíry. 

 Podle mapy klimatický oblastí jsou pozemky charakterizovány podle základních 

charakteristik, které jsou podkladem pro výběr vhodných klonů topolů. Například domácí topol 

černý a topol Simonův a jejich hybridy pocházejí ze stepních suchých oblastí a proto v místech 

s nižším úhrnem srážek rostou lépe než ostatní klony topolů. Topoly jsou stromy světlomilné, a 

proto se jim daří lépe tam, kde je mnoho dní se slunečním svitem. 
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Přehled základních charakteristik, které jsou podkladem pro výběr vhodných klonů topolů:  

1) teplotní charakteristiky 

a) průměrná roční teplota 

b) průměrná teplota jednotlivých měsíců (uvažovány jsou pouze následující 

charakteristické měsíce: leden, duben, červenec, září) 

c) počet charakteristických dnů podle extrémních teplot vzduchu (ledové, 

mrazové, letní) 

d) počátky a konce období s danou teplotní charakteristikou (počátek období 

s průměrnou denní teplotou 5 °C a vyšší)          

2) srážkové charakteristiky 

a) roční úhrn srážek 

b) úhrn srážek za jednotlivé měsíce 

c) úhrn srážek v letním/zimním období 

d) intenzita srážek 

e) počet dnů se srážkami (1 mm a vyšší, se sněhem, s bouřku) 

3) charakteristiky spojené se slunečním zářením a oblačností 

a) počet dnů s oblačností 

b) počet jasných dnů 

 Charakteristiky klimatických regionů jsou uvedeny v Příloze č. 1 k Vyhlášce 327/1998 Sb. 

zde jsou uvedeny výše uvedené hodnoty podle kódu regionu (0 až 9). 

 Pro zjištění možného výnosu rychle rostoucích topolů je potřeba znát bonitu stanoviště. 

Tuto bonitu lze zjistit na základě bonitované půdně ekologické jednotky – BPEJ. Ta je tvořena 

pětimístným kódem číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a 

klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost půdy a její ekonomické ohodnocení. 

Právním předpisem, který stanovuje charakteristiky BPEJ a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 

je Vyhláška MZe č. 327/1998 Sb. V platném znění. 

 

Vlastnosti dřevní hmoty využitelné pro energetické účely 

 Dřevní hmota všech stromů má při shodném obsahu vody přibližně stejnou výhřevnost. 

Protože jsou ale objemové hmotnosti dřeva různých stromů rozdílné, je také rozdílné množství 

tepelné energie, kterou lze uvolnit ze stejné objemu dřevní hmoty. Pro topol se v literatuře uvádí 

objemová hmotnost sušiny kmenové dřevní hmoty 400 kg/m3 a výhřevnost při 25% obsahu vody 

12,3 Mj/kg. 

 Objemová hmotnost jiné formy produkce, například štěpky je rozdílná. Samozřejmě, že se 

objemová hmotnost různých forem dřevní hmoty mění s obsahem vody. Například při obsahu 

vody 25% je uváděna objemová hmotnost dřevní hmoty topolu 530 kg/m3. Borovice má 
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objemovou hmotnost 510Kg/m3, výhřevnost při 25% obsahu vody 13,6 Mj/kg. Buk má 

objemovou hmotnost sušiny 650 kg/m3, výhřevnost při 25% obsahu vody 12,5 Mj/kg. 

 Mělo by být spalováno dřevo s co nejnižším obsahem vody. Čerstvě vytěžené topolové 

dřevo obsahuje podle druhu, lokality a stáří stromu mezi 50 až 98% vody. Se stoupajícím obsahem 

vody v dřevní hmotě klesá její výhřevnost, protože stoupá množství tepla potřebného k odpaření 

obsažené vody. Vysoušení dřeva jsou v podstatě dva fyzikální procesy. První je pronikání vody 

zevnitř na povrch dřeva, druhým je odpařování par z povrchu dřeva. Tyto procesy závisí na 

vlhkosti okolního vzduchu. To znamená, že vypařování probíhá tak dlouho, dokud není dosaženo 

rovnováhy mezi vlhkostí dřeva a vlhkostí okolí. Vliv mají také hodnoty okolní teploty a vlhkosti 

vzduchu a také proudění vzduchu a velikost plochy dřeva, ze které dochází k odpařování. 

 V našich podmínkách je od března do září relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 60-70%, 

teplota v průměru 15 °C. Za těchto podmínek lze dřevo vysušit až na 15-20/ vlhkosti. Dřevo má 

schopnost vodu odevzdávat a přijímat. To znamená, že pokud je dřevo usušeno a potom nevhodně 

uskladněno, obsah vody se změní v neprospěch výhřevnosti. Sušení na volném vzduchu může 

trvat do několika týdnů do několika let, záleží na dřevině. U topolů je to od 5 do 8 měsíců. Záleží 

samozřejmě na podmínkách skladování, teplotě, vlhkosti vzduchu a na formě dřeva (polena, 

krátké kusové dřevo, štípané dřevo, štěpka, větve apod.). 

 Stromy jsou na štěpku zpracovávány zpravidla v období, kdy jsou bez listí, a předpokládá 

se, že obsah vody ve dřevě je nižší. To znamená v zimním období. Měřením bylo zjištěno, že 

nelze jednoznačně stanovit, že obsah vody je v zimě nejnižší. Záleží vždy na vnějších 

podmínkách. Například v suchém létě může kmenové dříví obsahovat méně vody než v zimě. 

Omezující je zde přítomnost vody. 
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Formy produkce RRD 

- dřevní hmota nemusí být využívána pouze pro spalování, pro ohřev vody, ohřev vzduchu a pro 

parní turbíny roztáčející hřídele generátorů vyrábějících elektrický proud v podobě štěpky, polen, 

kusového sekaného dříví nebo malých energetických otepí, ale může být také využita pro: 

 výrobu kompostů 

 pro farmaceutický průmysl 

 pro výrobu obalového materiálu 

 pro rozšíření vlastních pěstebních ploch (řízky) 

 pro prodej sadebního materiálu 

- odbyt suroviny:  polena na topení…………… 2.100 Kč/t 

   štěpka pro el. energii………. 1.200 Kč/t 

   štěpka pro teplo………..….. ...880 Kč/t 

   dřevo na dřevotřískui……… 1.100 Kč/t 

   dřevo/štěpka na papír……… 1.100 Kč/t 

   dřevo na překližky, dýhy...16.900 Kč/t 

- každá forma produkce dřevní hmoty je určena pro určitý druh topidla – pro požadavky 

specifického spotřebitele → určení vhodné technologie sklizně, výroby a skladování produkce 

 

Obsah vody[%] Výhřevnost čisté dřevní hmoty [MJ/kg] 

5 18,49 

10 17,39 

15 16,28 

20 15,18 

25 14,08 

30 12,98 

35 11,88 

40 10,78 

45 9,68 

50 8,57 

55 7,47 

60 6,37 

 

Výhřevnost čisté dřevní hmoty rychle rostoucích topolů (popilus maximowiczii x poklus 

berolinensis Oxford v závislosti na obsahu vody 
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Likvidace plantáže 

- likvidací plantáže se rozumí uvedení pozemku do původního stavu, aby byla připravena 

k dalšímu zemědělskému použití → ochrana zemědělského půdního fondu 

- stav půdy po 20 – 24letém pěstování RRD plantážovým způsobem závisí na několika faktorech, 

z nichž hlavní jsou úrodnost půdy, způsob a objem hnojení plantáže 

- odstranění pařezů a části kořenového systému 2 způsoby: 

 likvidace pařízků a částečně i kořenů pomocí rotačního kladivového 

rozbíječe neseného v tříbodovém závěsu traktoru 

 vytrháním pomocí rozrývače neseného na pásovém dozeru nebo grejdru a 

odvoz dopravní technikou s kontejnerovou nástavbou na skládku – 

zpracování půdy až 30 - 50 metrů 

- likvidace plantáže musí být provedena co nejdříve po provedené těžbě, tak aby i kořeny byly 

odstraněny z celé plochy a popřípadě i z okolí plantáže 

- odstranění pouze pařízků či překrytí povrchu plantáže je nedostatečné → riziko plevelného 

obnovení růstu dřevin zcela neorganizovaně po ploše plantáže 
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Takhle to začíná pokud pomineme přípravu pozemku. Tady sice bylo před orbou chemicky 

odpleveleno, ale nestačilo to. Snímek založeného reprodukčního porostu po aplikaci herbicidu do 

řádku pomocí knotové aplikační hole. Opravdu to funguje, ale musíte být při práci velmi opatrní – 

moje vlastní zkušenosti jsou dobré, ale při první aplikaci se nám „podařilo“ značný počet jedinců 

spálit. 

 

To už je ve stadiu úspěšného založení – reprodukční porost Salix alba – S-456 
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Dobře založený reprodukční porost ve druhém roce – Populus nigra x P. maximowiczii  MAX - 4 

 

 

 

 

 

Reprodukční porost ve druhém roce – Salix alba  S - 456 
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Celkový pohled na porost klonu MAX – 4 ve druhém roce 

 

 

 

Reprodukční porost Salix viminalis S - 310 po 16-ti letech 
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Reprodukční porost Salix alba S - 456 po 14-ti letech 
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Takhle by měl vypadat úspěšně založený a zapojený produkční porost – je šestiletý a před sklizní 

– klon MAX – 4 
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Produkční porost těsně před sklizní po pěti letech 
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Dvoufázová sklizeň – pokud sklízíme ručně je to nejhorší řešení. Zde směs klonů topolů a vrb z 

původní výzkumné plochy založené v roce 1992. Krajní řádky (stojící) byly dosázeny v roce 1998 

 

Takhle rozhodně ne. Hmota byla připravena ke zpracování na kusové palivo, ale zůstala na místě – 

odběratel si nakonec dřevo odvezl až v září a to již bylo dost znehodnocené. Jak vidíte některé 

klony začaly ze dřeva zmlazovat a začala se ztrácet energie. Z takových zkušeností – bylo jich za 

ta léta více – jednoznačně vyplývá, že sklizené dřevo při dvoufázové sklizni (do konce února) je 

nutné zpracovat nejdéle do poloviny dubna – záleží samozřejmě na klimatickém regionu. 
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Jiná část téhož porostu, vlastní štěpkování pak probíhá bez problémů, problém ovšem je tu hmotu 

na hromady vynosit. To je nejhorší operace z celé sklizně takových porostů. 
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Štěpkování vrb připravených na hromadách 
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A vracíme se na začátek celého cyklu pěstování: k produkci výsadbového materiálu. Kvalita řízků 

se významně podepisuje na úspěšnosti zakládání porostů. Bohužel v praxi je velmi častý případ, 

že dodavatel výsadbového materiálu nerespektuje základní pravidla  - prostě proto, že je nezná. 

 

• Rozhodující pro úspěšné založení porostu je několik faktorů, které mají klíčovou roli.  

• V prvé řadě je to kvalifikované vyhodnocení stanoviště včetně šetření na místě samém 

• To by mělo říci zda je k takové produkci daný pozemek vůbec vhodný a pokud ano, jaké 

dřeviny, případně jejich klony (kultivary) zde mohou naplnit očekávání investora při  

dodržení postupu a splnění dalších podmínek 

• Vždy by měl být kvalifikovaně zpracován projekt, který určí nejenom klonovou skladbu a 

strukturu výsadby, ale zejména všechny operace předcházející založení porostu a následně 

všechny operace ošetřování, sklizňových cyklů a likvidace porostu po skončení jeho 

životnosti. 

• Setkal jsem se již bohužel s tím, že „zpracovatel“ projektu pouze opsal jiný projekt a 

doporučil investorovi osázet pozemek topolovým klonem MAX – 4, přestože šlo o 

podmáčenou a kyselou lokalitu !, pro tento klon naprosto nevhodnou. Proto kladu takový 

důraz na kvalifikovaně provedenou přípravu. 

• Pro úspěch výsadby je naprosto zásadní příprava pozemku před založením porostu. To je 

často podceňováno a následně se investoři podivují, že jim to tam neroste. Velmi je 

podceňována konkurence plevelů a to jak kořenová, tak v zastínění.  

• Právě tak je v řadě případů, které jsem měl možnost posoudit zanedbáváno pletí v řádcích 

po výsadbě, kdy je už v červenci na pletí často pozdě a porost je potlačen a velká část 

jedinců již zaplesnivělá. Přitom byla velmi dobrá ujímavost – přes 90 %. A tak vznikají 

zbytečně velké škody. 

• Podobně jsem se setkal s tím, že pozemek má přijatelný vláhový režim i expozici a dobré 

klimatické podmínky, ale velmi slabou živinovou bilanci – jde o pastviny. Přestože má 

investor v projektu opakovaně a důrazně předepsánu a definovánu potřebu doplnění živin 

hnojením, neudělá to a pak se v srpnu velmi diví, že jsou velmi malé přírůsty. A 

podobných chyb je moc. 

 

 
 



Rozvíjející se trh s RRD
Mgr. Jan Saglena 
www.beckov.cz 
736 622 225

http://www.beckov.cz


Mechanizace 
Oblasti

Výsadba 

Sklizeň matečnice 

Sklizeň štěpky 

Výroba palivového dřeva 

Likvidace plantáže na polena 

Likvidace plantáže na štěpku



Výměra RRD dle MZE (ha)

0

400

800

1200

1600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 566

1 264

772

373
262250

16715012488



Koho to zajímá

Pěstitel - sadba 

Elektrárny, teplárny, výtopny - štěpka 

Samozásobitele palivem - polena na topení 

Výrobci překližky, dřevotřískových desek - kulatina 

Papírny, výrobci pelet, briket, výrobce saun



Sadba

1. sklizen 0 - 60.000 Kč 

2. sklizen 60 - 140.000 Kč



Štěpka pro 
energetické účely

Založení 

20.000 

1. sklizeň 

19.000 

2. sklizeň 

44.000 



Palivové dřevo

1 hektar 

20.000 Kč 

Palivové dřevo na 
25 let



Odbyt suroviny

Polena na topení (2.100 Kč/t) 

Štěpka pro el. energii (1.200 Kč/t) 

Štěpka pro teplo (880 Kč/t) 

Dřevo na dřevotřísku (1.100 Kč/t) 

Dřevo/štěpka na papír (1.100 Kč/t) 

Dřevo na překližky, dýhy (16.900 Kč/t)



Poloautomatické 
sázecí stroje v ČR
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http://youtu.be/Jl4CDUBAtRc

http://youtu.be/Jl4CDUBAtRc










Výsadba prutů

http://youtu.be/8-HAvCCPwVU

http://youtu.be/8-HAvCCPwVU


Výsadba prutů půdním vrtákem 



Diskové brány k údržbě plantáže 

http://youtu.be/80FzZ_tyqDQ

http://youtu.be/80FzZ_tyqDQ
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Sklizeň 
řezačkou s 
adapterem 
na RRD v 

ČR



!

http://youtu.be/IwKE64efR6Q  

http://youtu.be/IwKE64efR6Q


Dvoufázová sklizeň 



Další možnost zpracování



Sklízečka matečnic



Sklízečka matečnic

http://youtu.be/2xEE0lq9yVw

http://youtu.be/2xEE0lq9yVw


Pařezová fréza  
zatím v ČR  není



Likvidace plantáže pařezovým 
vrtákem



http://youtu.be/WH-EK77ix6k 

http://youtu.be/WH-EK77ix6k






Musíme to 
vysázet :-) 

Mgr. Jan Saglena 
www.beckov.cz 
736 622 225

http://www.beckov.cz

